
ЕрятстВо С указ на президента на 
СФРЮ Йосин Броз Тито от 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графичес 
ка дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.
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ИЗКУПВАНЕТО НА ПШЕНИЦА ЖИКА РАДОЙЛОВИЧ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИВ НИШКИ РЕГИОН
НА

ПЛАНЪТ ТРЯБВА 

ДА СЕ ИЗПЪЛНИ
Да се реализират повече 

палки програми
Вф ДА СЕ ИЗПОЛЗУВАТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ф НА ПОСЕЩЕНИЕ В 
С. ДОЛНА ЛИСИНА© ОТ ЗАПЛАНУВАНИТЕ 40 000 ТОНА ПО 

ИЗКУПЕНИ САМО 18 320 ТОНА, ИЛИ 45% СРЕДАТА НА АВГУСТ —
селското стопанство в Бо 
силеградска община в 
рамките на „Морава И" и 
•нуждите на „Здравйе” от 
Лесковац за произведения, 
които да се сушат в цеха 
в Босилеград. За по-уско 
реното развитие на сел
ското стопанство 
Радойлович посочи, че 
трябва по-бързо да се раз 
/решават някои комунал
но-битови въпроси и съз 
даване на земеделски ко
операции, които да вклю
чат селскостопанските про 
изводители.

Председателят на Репу 
бликанската конференция 
на ССТН Жика Радойло 
вич посети трудовата еди 
вица на ОСТ „Зеле Велко 
вич” от Лесковац в Боси
леград за произвеждане на 
мъ.жки чорапи и чорапога 
щници, за работата и про 
блемите с който го запо
зна директорът на цеха 
Симеон Захариев.

Жика Радойлович посе
ти и строещия се цех на 
„Здравйе”.

По време на пребивава
нето ои в Босилеградска 
община Жика Радойло
вич посети и местната об
щност в с. Долна Лиоина. 
Там Борис Христов, пред
седател на Местната кон
ференция на ССТН го за
позна с акциите на обще 
ственочтолитическите ор
ганизации в селото в раз 
решаването на комунално- 
битовите проблеми, как- 
то и с обществено-поли- 
тпчеоката дейност на 
Социалистическия съюз в 
Долна Листна. Говорейки 
пред ръководството на об 
ществено-лолитичеоките ор 
ганизацим и Съвета на ме 
стната общност в Д. Ли 
сина Ж. Радойлович изтъ 
киа необходимостта от 
по-уокорено изграждане на 
пътища, телефонни съоб 
щения, водоснабдяване и 
др. проблеми с които хо 
рата в местните общнос
ти всекидневно се сре
щат. За успешното реали 
зиране на тези акции е 
необходимо и гражданите 
с местно самооблагане да 
вземат участие. Радойло- 
вич говори и за актуал- 
-ните обществено-иолити- 
ческц обстоятелства в 
страната и в света.

Б. Костадинов

При посещението на Боси 
лег.радска община на 16 
август тази година Жика 
Радойлович, председател 
на Републиканската кон
ференция на Социалистиче 
ския съ,юз води разгово 
ри с обществено-политичес

.. тг9ЙтЛОЗНО ИЗОСТАВАТ: БАБУШНИШКА ОБЩИНА, КУРШУМЛИЯИ МЕРОШИНА

Планът по изкупване на 
пшеница в Нишки регион 
непременно ще трябва да 
се изпълни. Това е осно
вен извод от състоялия се 
тези дни договор в Меж- 
дуобщин ската ре гион ап н а 
скупщина с председатели
те на общинските скупщи 
ни, председателите на об
щинските комитети 
председателите на общин
ските конференции в 15- 
те общини в Нишки ре
гион. За резултатите от то 
зи договор журналистите 
бяха запознати на лрескон 
ференция на 17 август а 
Председателството на Ме 
ждуобщ иноката 
рениия на Съюза на кому 
мистите в Ниш. За изкупи 
ването на пшеница данни 
изнесоха Радмило Чирич, 
секретар на Председателст 
вото на Междуобщинска- 
та конференция на Социа
листическия съюз и Ради- 
вое Костич, подпредседа
тел на Междуобщинската 
регионална окупщина в 
Ниш.

Ж.тона, поради засух и при
родни бедствия, е намален 
и доведен в реални граии- 

тона. Този 
план е приет и в Репуб
ликата и трябва да бъде 
изпълнен — 
ду другото 
р.пч.

До средата на август в 
заплануваните 

тона пшеница са 
изкупени 18 320, или 45%. 
Най-добри резултати са 
постигнати в Алексинашка 
община където планът е 
изпълнен с 90%, а след
ват: Житораджа с 85"/», 
Ниш със 77°/в и т.н.

какви площи разполагахме 
— подчерта Чирич.

Какво предстои?
До началото на септем

ври във воички общини 
ще бъдат положени уси
лия планът да бъде реали
зиран. Очаква се тази за 
дача да бъде изпълнена, 
защото не съществуват 
обективни, а само субек
тивни причини.

ци от 40 000

изтъкна меж- 
Радмило Чи-

региона от 
40 000

и

— Ще трябва да се раз- 
отговорните подвижат 

прибирането на реколта
та. Ще се тръгне от село 
до село, От община до 
община.

конфе-
За неизпълнение на пла 

нозете по изкупуване на 
пшеница ще ©е потърси и 
конкретна отговорност от 
ония, които не изпълнят 
поетите задължения.

Най-зле е положението 
в Бабушнишка община, в 
която от заплануваните 
2296 тона пшеница са из
купени само 140 тона, в 
Куршумлия от 1120 тона 
са изкупени само 90 тона, 
в Мерошина — от 1584 — 
са изкупени само 70 тона 
и т*н. В останалите общи
ни са изкупени към поло
вина от заплануваните ко
личества.

Жика Радойлович

ките дейци в общината и 
с ръководителите 'на ня
кои стопански организа
ции. Любен Рангелов, пред 
седател на Общинската 
скупщина в Босилеград из 
несе подробна информа
ция за резултатите в сто 
ланиоването и текущите 
акции в общината както 
и трудностите, с които се 
срещат те в разрешаване
то -на отделни комунални, 
стопански и други въпро-

НУЖНИ СА И НОВИ 
силоси

— И с изкупените ко
личества има проблеми — 
изнесе между другото Ра- 
дивое Костич, иодпредседа 
тоя на Междуобщинската 
Регионална скупщина. Той 
каза, че съществуващите 
оилюои /в Ниш не са до
статъчни да поберат ця
лото количество откупено 
зърно. ЗатУй за целта ще 
се използуват Някои поме
щения, които е отстъпила 
10НА и (някои училищни 
огради. — Още миналата 
година бяхме се договори 
ли да се започне с изгра
ждането на помещения за 
складиране на зърното, но 
до днес нищо не е напра
вело. И на това поле не 
сме ои 'изпълнили задача
та както следва 
Костич. Тазгодишното из
купуване нека ни бъде по
следно предупреждение.

— Поехме задачата са
ми да си обезпечим хра
на, но според хода на из- 
купа на пшеница в реги
она — тази важна задача 
е доведена под въпрос- В 
течение на днешните раз
говори в Междуобщинска 
та регионална скупщина с 
най-отговорните 
дители в общините 
крито си признахме, че не 
сме се организирали доб
ре. Има общини например 
— подчерта Чирич — в 
които на този въпрос се 
гл©да съвсем безотговорно 
като се счита, че хляб ще 
има за 'всички, и ако не 
изкупим пшеницата в на
шия край, ще се

ЗА КОНКРЕТНА 
ОТГОВОРНОСТ

Неизпълнението на пла
на по /изкупуване па пше
ницата ядно говори, че 
все още не е направен 
прелом в поведението, че 
«има примери /на безотго
ворно отношение. В край 
/на сметка, изкупуването 
/и а пшеницата е една важ 
на стабилизационна зада
ча и от нейното /изпълне
ние до голяма степен ще 
■завиои обезпечаването на 
храна на населението в ре 
гиоиа.

ои.
Жика Радойлович 

кна, че усилията които се 
правят за стопанското раз 
юитие /на общината, 
дават конкретни

изтъ

ръ,ково-
вече 

резулта
Ор-

Ти.
Трябва — подчер

та Радойлович — с такъв 
темп да се продължи и^за 
напред, като непрекъснато 
се изнамират малки прог
рами от големите стопан
ски организации. При то 
ва' е нужно и по-активно 
да се включи и фондът за 
насърчаване на стопански 
'изостаналите краища и 
то още във фазата на про 
опериране.

Жика Радойлович осо
бено подчерта необходи
мостта да се използува 
шансът за развитие на

каза
— Има все още неясно- 

от другаде. За такова не- ^ тии (въ;в връзка с площи - 
що и дума не може да " те — каза Чирич. В ня- 
става! Ще трябва да се -кои общини умишлено ги 
направи всичко възможно 
заплануваните 40 000 тона 
пшеница да бъдат изку
пени и складирали. Да гю-

докара

И така, през следващи
те десетина дни остава да 
се тръгне в сериозна ак
ция по изпълнение на гша- 
иа по изкупуването.

намаляват, за да могат по- 
лесно да изпълнят плана 
по изкупуване на пшени
ца. Време е да се дадат 
точни сведения, за да мо
же занапред да ©е знае с

сочим само и тона. че П7*р 
воначалнияг план от 80 000 М. Андонов
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Положението в Чад напрегнато
И У

СЪБИТИЯТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Бомбардиран Бейрут
1976 гадила. Броят на те 
зи „специалисти" днес ве- 

2000—3000

„значителна, но 
а" воПоложението в Чад и 

по-нататък е напрегнато. 
То особено се е влошило 
след френокото военно ан
гажиране в тази африкан
ска страна. Полуофициал
но в Париж се узнава, че 
и френският председател 
Митеран е отказал да да
де оценка на положение
то, докато не свърши за
почнатата ;в Чад опера
ция „Манта” с дебаркира- 
нето на френски войски 
там. Тази операция е за
почнала преди известно 
време с изпращането на 
180 „специализирани” во
енни инструктори, при по 
зоваване на споразумение 
между Чад и Франция °т

стаилява
•все още недостатъци 
енна помощ на 
на Чад. Махам ат е имтъД

Арафат кърно през нощ 
та след това е заминал за
Тунис от Джеда.

На 22 август, според ли 
банското радио, е бил 
бомбардиран Бейрут с 
околността му. Експлозии 
са отеквали в центъра па 

. В предградието Ьу
Баражне, недалеч

Францияче е надминал 
души, а от Нджамена се 
съобщава и за доставени- 
те в Чад големи количес 
тва най-съдременнлг оръ
дия за против въздушна и 
противтанкова борба, ка- 
кто и за доставката на 
военни самолети, които 
да окажат помощ на ре
жима ма Хабре, а с 
да „бъдат вазпряни” 
Спиците от проникването 
им на юг.

Чадокнят министър за 
информации Су.маил Маха 
мат тези дни е заявил, че 
доставката на френски во
енни самолети в Чад пред

нанол. също, чо силите 
Хабре, „доколкото обсто- 
ятелствата позволят, 
се опитат да възвърнат ин 
тегритета 
ритория" и е 
а Не искат от Франция мря 
ко да се ангажира на стра 
пата ма Хабре.

Както е осведомила ан
глийската агенция гго пе- 

Ройтер, ООП е ренш
ще

града 
рж ал
от международното лети
ще, е загинало и едно до-

чата
ла да не присъству&а на 

Конферен- 
Женева, посветена 

въпрос.

на Чадската те-
заявил, че предстоялата

ция (в
на палестинския 
Тези вести са получени 
0'г Мадрид, от 
близки на ООН.

те»
Алжирската агенция по 

печата АПС е съобщила 
от Тунис, че главна тема 
на тамошната среща на 
членовете на Изпълнител 
ния комитет на ООП е обсъ 
ждаието на резултатите 
на комисията, задължена 
да изглади разногласията 
в палестинското движение 
и отношенията с Арафат.

цол
яи- к рътове,

От друга пък страна во 
еннт представители в Нд 
жамена изтъкват, че Френ 

самолети Както вече е оповесте
но, делегация на 
срещата в Женева ше ог
лавява шефът на лолитиче 

отдел на ООП Фарук

ските военни 
„имат за цел само да ох- 

френските вой-
ООП па

рандват
ски там”.

ския 
Кадуми.КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА ЕТРОПЕЙСКО СЪТРУДИ 

ИЧЕСТВО И СИГУРНОСТ В МАДРИД
РАЗХОДИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОРЪЖИЕИзгледи зз компромис

Милион долара за 

минута
готовността на правителс
твото си да приеме комп 
роммоно решение на спо
ра, предложено от страна 

деклара- на необвързаните и неутра 
лните страни. Сега е необ 
ходимо този компромис да 

правителства за бъде приет и от страните 
на НАТО и Варшавския До 

Счита говор, които преди оцени- 
правителството ха исковете на Валета ка 

се то неприемчиви. Както е 
известно, тези искове зае 
ягат въпроса за свикване 
на специално събрание на 
експерти за сигурност в 
Средиземноморието. Стра 

Атлантския и Вар 
шавсюия пакт вече съоб
щиха, че приемат „мадрид 
ската декларация,, и без 
съгласието на Малта, 
ва беше инициатива на 
Испания. Обаче една така

Малта вече не настоява нейните 
нат в „мадридската 
дат приети във вид

искове да влез 
декларация”, но само да б/, 
на „изявление”

Необвързаните и неутра 
лните страни се наеха да

^мадридската 
ция, която съдьржа важ
ни договори на европей-разрешат „малтежкия 

зел”, за да се обезпечи 
конеензус на 35-те 
пейоки страни, 
дим за приемането 
„мадридската 
за укрепване на европей
ската сигурност и сътруд 
ничество.

Сред делегациите на уча 
стниците в Мадридската 

увере

въ-
ските
осъществяване на „харта
та от Хелзинки”, 
се, че и
на Малта наскоро ще

евро- 
необхо- В света съществуват около 50 000 яДРени 

глави и други подобни ядрени оръжия с обща 
разорителна мощ, равна на милион бомби от ти 
па на бомбата, която беше хвърлена върху Хи
рошима.

на
делегация'

съгласи с „мадридската 
•декларация”, понеже ве
че не настоява неговите 
искове да влезнат в декла 
рацията ,но само да бъ
дат приети във вид на ните от 
„изявление", на председа- 
телствуващия на последно 
то пленарно заседание на 
конференцията в Мадрид. 
Премиерът на Малта Дом 
Минтоф вече оповестил за

В света днес се израз- 
ежемюнутио 

милион долара за произ
водство на оръжие, а го 
дишните разходи възли
зат дори на 800 милиарда 
долара
един от подсекретарите в 
ООН и шеф на отделение 
то по разоръжаване на с*з- 
товната организация ЯН 
МАРТЕНСЕН.

На прес-конференция в 
Делхи,' Мартенсен също 
предупредил за опасност
та, която представляват 
50 000 ядрени глави .и дру 
ги подобни ядрени оръжия 
с сбща разорителна мощ,

бомбиразна на милион 
от типа на бомбата, коя
то беше хвърлена върху 
Хирошима.

хедват
среща съществува 
ност. че консензусът си 
гурно ще бъде осъществен 
и че министрите на външ 
ните работи ще се събе
рат в Мадрид на 1, 8 и 9

Пред откриването на ре 
гнена.тна конференция по 
разоръжаване за Азия и 
Тихия океан, Мартенес 
подчертал значението на 
тсвд. събрание, което с съ 
стаена част на общата кам 
пак ля започнала след пъ.р 
вата конференция на ООН 
п-з разоръжаване (1978 г.) 
с цел да се задвижи све
товното обществено мне
ние на борба против засил 
вещото се въоръжаване.

предупредилТо

септември да озаконят
•ва крачка би била голяма 
опасност за демократиче 
ската практика на Конфе
ренцията за европейска си 
гурност и сътрудничество, 
защото консензусът на вси 
чки 35 държави е основен 

договарянето

Албански войник 

потърсил азил в Гърция
принцип В 
на европейските страни ка 
то партньори, без разли

ча географската им го-

Позовавайки се на гръцки полицейски из
точници, Франс прес оповестява, че един албан 

войник-е потърсил политически азил в Гър каски
ция. Касае се за 20-годишния Кисмет Муци, ко 
йто на 15 т*м. пешком минал албанско-гръцката 
граница и в жандармерийската станция в Кони- 
ца от гръцките власти потърсил

лемина и военната сила.

нал в една болница след 
извършения срещу него 
атентата на 21 т-м. Вода
чът на опозицията бил при 
стигнал със самолет в Ма 
мила след тригодишно до
броволно изгнание в САЩ.

ф ЛОНДОН: — Дълго по 
. ДГОТВЯ1НОТО посещение на 
председателя на Шри Лан 
ка Джаявордене във Вели 
коб ритания е 
поради изостреното поло
жение в Шри Лаика. В 
тази страна дойде до въл
нения от страна на там-ил 
окото малцинство. Пасеше 
•нието бе запланувано за 
октомври тави година, 
ф ДЕЛХИ: — Към края 
на март т-г. дълговете на 
Индия към чужбина са въ.з 
лезли на 17,6 милиарда до 
лара. Изтъква се, че до

края на годината Индия 
ще отплати кредит на сто 
йност от 559 милиона до
лара и 359 милиона дола
ра за лихви, 
ф ООН: — 
комитет на ОН за деколо 
кг.зацмя от всички специ
ализирани агенции на ОН 
повторно ще потърси да 
прекъснат всякакъв вид 
финансова, икономическа, 
техническа и друга помощ 
на Южна Африка. Ще по
търси и всички специали
зира: :*и агенции от систе
мата на Обединените на 
ции да прекърнат всички 
форми на сътрудничество 
то с Южна Африка, 
докато- Претория не отте
гли войсковите си части 
от Намибия, а народът на 
Намибия не получи право 
то на независимостта си.

политически

Накраткоазил.
От началото на август това е втор албан 

ски войник, потърсил политически азил в Гър
ция- __________________________ Специалният

ЯПОНСКАТА ДИПИЗЯВЛЕНИЕ НА ШЕФА НА 
ЛОМАЦИЯ

ф ПЕКИН: — Китай и 
■ САЩ са подписали опора 

дългосроченТокио за по-добри 

отношения с Москва
зумение за 
износ на китайски текс
тил в САЩ, с което се пре 

годишнодвижда износът 
да се увеличава само с 3,5 
на сто за разлика от ми
налогодишните 20 процен
та. Очаква се, след това 
споразумение, да се увели 
чи износът на американс
кото жито и на други сел 
окастопански стоки в Ки
тай-

отсрочено
кио казва, че са японска 

съветскаЯпония ще се опита да 
разшири диалога със Съ 
ветския съюз
тил японският

върлините работи Шии 
таро Абе.

Абе е петият министър 
външните работи 

Япония, който отива 
наблюдава” островите Ехо 

4>оф Шикотан, Кунашири 
и Хабомай, за които То

територия под 
окупация и тъРСИ да се 

'което
— оповес- 

МИН1ИСТ'ЬР върнат на Япония, 
•да. бъде и условие за 
сключване >на мирен дого- 

Моснва. СССР оба
ца

все
вор с
че твърди, че между две 
те страни не съществуват

териториал

на•на да ф МАНИЛА: — Водачът 
на опозицията на Филипи 

Бенино Аювиио е лочи
неразрешени 
ни въпроси, защото ги ^ е 
„разрешила историята". 1НИ

Братство * 26 август 1983
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СПЕСТОВНИТЕ ВЛОГОВЕ НА ЮГОСЛАВЯНИТЕ
ПОЧИНА МИХА МАРИНКО

Почти 1000 милиарда 

динара
1ШШЖ■шВойник и деятел 

на революциятаБЕЛГРАД (Танюг). Вклю 
чителио с 20 юли т.г. об
щите опестовни влогове 
югославяните
те банки

щса насърчили собственици
те на валутни и динарски 
влогове да тръгнат 
този път. Изчисленията по 
казват, че 26 на сто 
средства са осрочени 
по-кт.со, или по-дълго вре
ме.

,МИХА МАРИНКО СЕ ЧИСЛИ КЪМ ОНОВА ПО 
КОЛЕНИЕ ЮГОСЛАВСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕРИ 
— СТРОИТЕЛИ НА ИСТОРИЯТА, ЧИЕТО ДЕ- 
ЛО СЕ ПРОТЯГА ДО ДАЛЕЧНОТО БЪДЕШЕ 
НА ВСИЧКИ НАШИ НАРОДИ И НАРОДНОС 
ТИ — КАЗА НА КОМЕМОРАТИВНОТО СЪБРА
ние във Федерацията драгослав мар
КОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ. 
СТВОТО НА ЦК НА СЮК

на попри делови-
и пощи достиг

аха сума от 948 779 000 000 
сума 70

От Iпадинара. От тззи 
на сто са валутни сред
ства, а останалото динари. 
Очевидно шш

Пот р е би тел ските 
ти значително 
зад спестовните влогове. 
Докато през 1978 гдина са 
възлизали на 94, в края на 
1982 са се спрели на 276,1 
милиарда динара. Касае се 
за кредити, одобрени на 
населението по всички ос 
нови. Такова увеличение 
е налице, въпреки че през 
последните няколко години 
политиката на одобряване 
на потребителски креди
ти все повече се изостря- 
Характерно е, че в същия 
период всички депозити 
на населението 
ски, валутни и останалото 
пестене с предназначение 
са увеличени от 253,1 на 
824 милиарда динара. Във 
•всеки случай гражданите 
сами са се кредитирали, а 
значителни суми пари са 
оставали за други цели. 
Днес участието на сРеД 
ствата в общия потенциал 
на деловите банки са зас
тъпени със 17,46 на $то. 
Погледнато от всички стра 
ни, натрапва се заключе
нието, че все пак повече 
се пести, а по-малко изра 
зходва. Най-ускорен 
отчитат кредитите за жи 
лищно строителство- В пе 
риода от 1978 до 1982 го 
дина са увеличени за 4,56 
пъти. Такъв не е случаят 
с постоянните заеми, кои 
то се движат по благовъз 
ходяща линия.

креди 
изостават

доказателство, 
че нашите хора пестят и 
у дома, и 1на временна ра 
бота в чужбина. В сравне 
ние с 31 Миналия петък в Любляна, на 83-го 

дишна възраст, почина Миха Марийко, 
дългогодишен изтъкнат обществено-по 
литически деец, някогашен председател 
иа правителството и Скупщината на 
СР Словения, секретар на ЦК на КП 
(СК) .на Словения и на Главния отбор 
на ССТН на Словения, закален воин на

ката ор ганизация на учредителния кон 
грес на КП на Словения. Маринко то
гава бива избран за член на ЦК на КП 
на Словения.

Войната го заварва като органи 
затор на доброволци за отбрана на стра 
ната, а слея фашисткката оупация де 
йствува като член на ръководните ор
гани на иародооовободителната борба 
в Словения. Към края на 1941 година 
бива арестуван, измъчван в затворите на 
италианската и германската полиция и 
осъден на 30 години строг затвор. ГС1рез 
март на 1944 г. успява да избяга от за 
тзора и веднага се включва в народоос 
вободителната борба в Словения, особе 

з в Доленска и Бела крайна.
От средата на 1946 па все до 1967 

година изпълнява най-отговорни функ
ции в ръководствата на обществено-по 
литичеоките организации и органите 
на властта в Словения. Личността и де 
лото на Маринко неразривно са свърза
ни с Революционното преобразование 
на Словения, въвеждането на социалис 
тическото самоуправление и усилията 

\ справедливи държавни граници, доб
росъседски отношения и равноправно 

ьтрудничество с всички демократичес 
ки и миролюбиви народи в света.

Словения и цяла Югославия достойно
простиха Със своя велик син Миха 

Маринко, чиято смърт представлява го 
ляма загуба за Съюза на югославските 
комунисти и за всички наши народи и 
народности. В Белград се състоя траур- 
но събрание на органите и организаци 
ите на Федерацията, на което за лика 
и делото на дългогодишния Тихо в съ
ратник и сътрудник говори Драгослав 
Маркович, председател на Председател 
ството на ЦК на СЮК.

Тленните останки на Миха Марин
ко бяха погребани с най-висши воен
ни почести в понеделник в Гробницата 
на народните герои в Любляна. От име
то на Федерацията от Маринко се прос 

1 • членът на Председателството на ЦК 
на СЮК Душан Драгосавац, а от името 
на СР Словения — председателят иа 
ЦК на СК в Словения Андрей Маринц.

декември 1982 
година общата сума на 
влоговете е увеличена с 
29,7 на сто. По-нататъшно 
то разчленяване показва, 
че валутните влогове са 
отчели увеличение с 37,94 
на сто, а динарските с 
13,6 на сто. В първия слу
чай безспорно е, че на спе 
СТОВ1НИЦИТ0 благоприятст- 
вува и политиката на реа 
лен курс на динара, а в 
другия е известно, че се 
■отделят „бели пари за 
черни дни". Въпреки че 
стойността на долара и 
останалите конвертируе- 
ми валути често се пока 
чва нагоре, съществува го 
лям интерес за продажба

юглославската социалистическа револ 
юция, народен герой и герой на соци 
алистическия тРУД- Животът и делото 
на другаря Маришко са въплътени във 
всички пори на нашата революция, НОВ 
и социалистическото строителство на 
самоуправителна Югославия-

Миха Маринко е роден >на 8 септем
ври 1900 година в Ровтах край Търбов- 
лйе. Революционният му път започва в 
синдиката на миньорите в Загорйе и ра 
ботническите културно-просветни дру 
жества, Като изтъкнат миньор, актив
но действува в югославската секция на 
Френската КП, а с международните ди 

работническото движение

динар-

на валутни средства, отно 
оно за получаване на кре
дити, посочват в Сдружени 
ето на югославските бан
ки. Именно, за непълни се 
дем .месеца са откупени 
489 012 000 долара.

мензии на 
се запознава в Германия и в партийна
та школа в Москва. Член на Югослав
ската комунистическа партия от осно 
ваването й, Миха Маринко действува в 
центъра на революционната й акция и 
уь« всички съдбовни дни за нашите к< 
роди и народности заема място в челни 

• редици на организаторите и бойците
а Народоосвободителната война н со

циалистичеоката революция- От 1933 г.
на ЦК на ЮКП

Доколкото се касае за 
структурата на пестене — 
валутната е подобра от ди 
нарсжата, за което., лихви 
те безспорно имат 
влияние. Още по-точно 52 
на сто от валутните сред
ства са със срок на 13,25 
или над 36 месеца, нови
те, по-благоприятни лихви

ръст

свое когато по директива 
заминава от Виена в страната, оргаиизи 

партийните ор-ра, укрепва и насочва 
ганизации, като същевременно 
вува в оформяването на политиката и 

гратегията на ЮКП. Секретар на ПК 
на ЮКП за Словения става по време,

участ*

УСПЕШНО ПОЛУГОДИЕ НА СОСТ „ЮГОДУВАИ" когато нашата партия започва да се 
пренасочва от тясна затвореност към 
разрешаване на всички проблеми 
работничеството. На Четвъртата нацио
нална конференция на ЮКП, състояла 
се «съм края на 1934 г-, Маринко бива 
избран в ЦК на ЮКП и все до март 
1969 година работи в нейното най-вие
ше ръководство. През пролетта 
1937 г., Кардел му доверява техдчнчес-

наШирок тютюнев път
обезпечен материал, а вСложната организация 

труд „Юго- ход са активности за редо нана сдружения 
дуван" обхваща целия въз вно производство до края 
производствен цикъл на на годината.
тютюневото стопанство 

на СР Сърбия, освен Вой- 
вадина и тютюневата фаб
рика в Баня Лука. Има 
над 7000 работника и над 
35 000 селскостопански

Почина Александар Ранкович герой е провъзгласен 1945 
година.

На Четвъртп,я (Брион 
ски) пленум на ЦК на 
Сюк, състоял се през 
юли 1966 година, дейност
та на Ранкович след Ос
мия конгрес (1964 г.) е 
осъдена като антипартий• 
на. Поради'противопоставя 
не на развитието на соци
алистическото самоупра
вление и на политиката на 
национално равноправие 
от бюрократично-дотамти- 
чнм позиции и злоупотре
ба с функциите си в Слу
жбата на държавната си
гурност, Ранкович е лишен 
от всички функции в 
СЮК. На заседание на 
ЦК на СКС (14 — 15 сеп
тември 1966 г.) е изклю
чен от СЮК и пенсиони
ран.

С всички почести, определени за носител на 
Орден народе» герой, Ранкович беше погребан в 
Алеята на народните герои на белградските Нови 
гробища

гидията високи държавни 
функции: член на Прези
диума на Народната скуп 
щина на ФНРЮ, министър 
на вътрешните работи, под 
председател на Съюзния 
изпълнителен съвет и под 
председател на Републи
ката. От Петия до Осмия 
конгрес е избиран за член 
на Политбюро на ЦК на 
ЮКП относно член на Из 
пълштелния комитет на 
ОЮК. От Седмия конгрес 
■до Четвъртия пленум из
пълнява длъжността сек
ретар на ЦК на СЮК.^От 
1961 до 1966 г. е предсе
дател на Съюзния отбор 
на СУБНОР. За народен

производители — кооперан
ти.

Основните планови 
дачи успешно се изпълня
ват • Договорено е пдоиз-

1= юг Александар Ранкович еводство иа 15 193 то/а . гю прк) година в
тюн, или с 9,3 на сто по- с дражевац край Обре- 
вече от плана, а с 13,7 на |ИСша.ц в бедно селско се- 

повече по отношение мейство.

за-

на СКОЮ за Белград. Ед- 
бивана година понкъсно 

приет в ЮКП. През 1937 
година става секретар на 
Покрайнинсюия 
на ЮКП за Сърбия и 
член на Политбюро на ЦК 
на ЮКП, оформен ,в стра. 
пата от йосип Броз Тито.

По време ма НОБ, е 
(на Върховния щаб

комитетОтрано узнавасто
на миналогодишното пое- какво представлява живо- 
-гижение. За първите шесг тът на бездомник и про- 
1 ° летер. В Белград, къдета
месеца на т-г. са произве из^чава абаджийски зана- 
дени 9,3 милиарда цигари, ^ се ,включва' в напред- 
което и сравнение със съ- цичавото работническо и 

па миналата синдикално движение. Во- 
9,5 про че през 1927 година става 

член на СКОЮ и секре-

•член
НОВ и ПОЮ и органичнащия период 

година е повече с зационен секретар на
ЮКП.

След освобождението из
цента. За производството

септември е тар на Мес-гишя комитетдо края ,на
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в БОСИЛЕГРАД-ПО ВЪПРОСА ИА (НЕ)ЗАЕТОСТТА 
СКА ОБЩИНАПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА

Жнна Радойловнч посети Сурдулица Най-труднв за 

неквалифицираните 

и средношколците

тите, които постига мла
дото оурдулшшсо стопан
ство, което вече със соб
ствени оил1И може да кра 
чи напред. След това той 
говори за предстоящата 
ргоречда есен", когато тря 
бва да
кретна програма от 
госрочни мероприятия на 
I г кон омшч еската 
зацид в общината. Всичко 
това изисква, подчерта Ра 
дойлсдоич, постоянна мо
билност па всички тРудо* 
ви хора и граждани. Топ 
говори за изостряне отго
ворността на всички труд0 
ви места, в разпределе
нието според Резултатите 
от труда и за задачите за 
увеличено

Когато се касае за Сур 
дулишка община, каза Ра- 
дойловмч, шанс за по-ус- 
корено развитие трябва да 
сс тт.рси в развитието на 
селското и дребно стопан- 
ств.

На 18 август председа
телят на Републиканската 
конференция на Социалис
тическия сдоз в Сърбия 
Жика Радойловнч посети 
Сурдулица, където посети 
няколко трудови организа 
ции. След като разгледа 
производствените 
-на стоманолеярната ,.Мач
каница", Радойловнч се 
спря на кратък разговор 
с представители на този 
колектив, който стопанис
ва в рамките на СОСТ 
„Иво Лола Рибар" от Же- 
лезник. Момчил о Гаджич, 
директор на „Мачкатица" 
говори за успешно приклю 
■чилата реконструкция и 
модернизация на фабрика 
та, като подчерта че на
скоро в съществуващите 
пом©щения ще бъде откри 
та нова фабрика на редук 
тори, чиято стойност ще 
възлезе на около 400 ми
лиона динара и където ра
бота ще намерят 200 нови 
работници. Жика Радой-

лович изрази удоволствие, 
че този най-гол ям колек
тив в общината добре сто 
паниова и че свързването 
му в стопанската система 
гарантира сигурна лерелек 
тива.

Председателят на РК на 
ССТН в Сърбия след това 
посети новия производ
ствен цех на ООСТ Фабри 
ка за минерална вълна „25 
май", която наскоро ще 
започне да работи и цехо 
вете на ООСТ „5 свптем- 
бар". В тази организация 
тон води и разговори с по 
литичеоко-стопаиския ак 
тив. на общината.

В тези разговори пред
седателят на ОК на ССТН 
в Сурдулица Томислав Мар 
кович говори за настоящо 
то общественоникономиче 
ско развитие на община
та, отделно за развитието 
на селското и дребно сто 
панство. Взимайки реч Ра 
дойлович подчерта, че е 
пзлтерисониран от резулта

се изготви кон- 
дъл-цехове

стабили-
на об- 

общинската
Заключенията на изп-ьлнителните органи 

ществено-политическите организации,
на СОИ по заетостта, отнасящи се доскупщина и

въвеждането на повече ред в гази област, главно се 
осъществяват, но не изцяло се реализира програмата 
— до края на годината е запланувано да бъдат прие
ти около 320, а до началото на юли са приети само
95 души
{ЙК. ..

След шестмесечието на 
т.г. в Боаилетрадока общи 

на СОИ 
1158 ли-

произвоиство. на годината да бъдат при- 
около 320 души, от 

стажанти. До 
края на ют са приети са 
мо 95 работника, от които 
75 на неопределено, 1 на 
определено работно време 
и 16 стажанти. — Макар 
че възможностите за от
криване на нови работни 
места са доста ограниче
ни, известно число органи 
зации (въпреки че са из
тъкнали нуждата от ра
ботници), досега не изпъл 
ниха задължението си. Чи 
слото на незаетите ще се 
намали с около 160 души, 
когато се открие фабри
ката за сушене на билки

ети 
ксито 46па на списъците 

по заетостта има 
ца, търсещи работа. По 
отношение на март т.г. то
ва число, вместо да се на
мами. е увеличено с още 
120 души. Сред търеещи
те работа най-числени са 
неквалифицираните 
и средношколците (232). 
Работа чакат и 75 полу- 
квалифицирани, 168 квалн 
фицирани и висококвали
фицирани, 33 ,с полувисше 
и 16 лица с виеше обра
зование.

Според мнението на Бо
ян Миланов, секретар на

С. М.

(634)СНАБДЯВАНЕТО НА ДИМИТРОВГРАД

Хлябът некачествен, месото 

недостига
^Напоследък Димитров/ 

градчани с основание не
годуват, зарад лошото сна 
бдясване с основни жизне
ни продукти. Месеци на
ред хлябът в Димитров
град е твърде некачест
вен: обикновено е доста 
глетав, а престои ли един 
ден, вече е негоден заупо 
треба.

на брашното, или техноло 
гията на производството 
не е напълно овладяна, 
трудно може да се каже. 
Засега е известно, че гра 
жданите негодуват, от вре 
ме на време инспекторът 
по пазара (и снабдяването 
на населението с основни 
жизнени продукти) се на
месва, като забранява оп
ределени количества хляб 
за употреба.

Инак цената на хляба в 
Димитровград е: килограм 
черен хляб 26, а килограм 
получерен хляб — 28 ди
нара. Гражданите негоду

ват не срещу цената, но 
срещу некачествения хляб.

Снабдяването на населе
нието с месо е нередовно. 
Има дни през седмицата, 
когато изобщо на месопро 
давниците не се доставят 
количества месо. Причи
ната е: „Сточар", който 
снабдява града, изпраща 
месото ®ъ|в вътрешността, 
където цената му е по-ви
сока. По този въпрос ин
спекторът по пазара е ка
тегоричен: „Сточар" е длъ 
жен да снабдява населе
нието с месо и никакви 
оправдания не са състоя
телни. Доколкото е необ
ходимо ще се предприе
мат и определени санк
ции. Цената на месото в 
Димитровград наистина е 
по-ниска в сравнение сдру 
ги градове, но това не мо
же да бъде оправдание за 
нередовното снабдяване.

Ог нова година досега СОИ по заетост 
Босилеград е изразходвала 250 хиляди динара 
за преквалифициране на 1 души, които са ос- 
пособени за огняри по парно отопление и всич
ките ще бъдат приети на работа. Средствата за 
преквалификация не са толкова под въпрос, кол- 
кото е сдруженият труд, който не търси ка
дри, които няма на списъците на незаетите- 
СОИ обезпечава и здравна защита на 192 не
заети лица със средно, виеше и полувисше об
разоване. До края на юни на 9 души е запла
тила и парична помощ, възлизаща на около 150 
хиляди динара.

в

В цеха „Пекара" на 
ОСТ „Услуга" 
брашното е некачествено, 
па затуй и хлябът е нека 
чествен. До дали само Ста 
ва въпрос за качеството

изтъкват- че

СОИ по заетостта в Боси
леград
ват заключенията на пред 
седателствата на обще
ствено-политическите о р - 
ганизации, общинската ску 
долина и 1на СОИ по зае
тостта приети през март 
т-г. и с които трябваше 
да се въведе повече ред 
в тази област- На работа 
вече ие се приемат без

и овощни плодове- Въпро
сът за стажантите е по- 
друг — покрай досега при 
етите,
конкурси за още 15 млади 
школувани кадри и прие
мането им е в ход. Счита _ 
се, че планът за приема
не на стажанти до края на 
годината ще се реализира. 
Разбира се, ако задълже
нията ои изпълнят основ
ното училище, образова
телният център, ветеринар 
ната станция, банките н 
пощата, които търсят въз 
можност това да не на
правят.

главно се спаз-
БЕЛЕЖКА

публикувани саЗАСЛУЖИЛИ РАБОТНИЦИ 
ВСЕ ПАК ИМА

Предложенията за септемврийски награ
ди в Димитровградска община и тази година 
закъсняват. Въпреки, че крайният срок изтече 

осведомиха е общи«-с месец юли, какю ни 
ската скупщина все още няма предложения от 
някои по-толями трудови организации.

И покрай 60 предложени отделни и колек 
дивни кандидати за това най-високо общинско 
признание, все още няма предложения от ТРУДО 

организации'„Свобода”, „Братство", „Циле ’ 
и други. Това ое повтаря години наред и с право 
се поставя въпроса дали в тези колективи наис
тина «яма кандидати за септемврийски награди 

става дума за небрежност на някои отгово
рни за това хора в тези колективи. Ако този въ
прос е изнесен пред .работниците, заслужили за 
награди сигурно ще се намерят. Ако пък се

небрежносст '(а по всичко личи че е това)

Безспорно, по тези въ
проси трябва да кажат ДУ 
мата ои компетентните в 
организациите на сдруже
ния труд, които снабдяват 
населението, както и Съ. 
ветът на потребителите в 
града. Общинската скуп
щина е на становище, че 
всички негодни за употре 
ба количества не бива да 
се изнасят на пазара и на 
два пъти определени коли- 

са пуснати за

ранг-листа и предимство, 
трудовите 'Организации и 
общности 
СОИ списъци за търсещи
те .работници (И отчети за 
попълнените работни ме
ста, 'конкурсите не се изп 

Все още обаче 
има слабости, 

неопазва-

надоставят

ви те
Очевидно е, че полуго

дишната програма, (с из
ключение на стажантите) 
не се осъществява. До 
края на годината може до 
ста да се постигне >и поло 
жението до известна сте
пен да се подобри, докол
кото 1не 1ИЗостане съвмест-

гранат-
тук-таме 
преди всичко в 

. нет-о «а предимствата, ко- 
заналред трябва да

-или
(ИТО
се премахнат.чества не 

продажба.
Налага се обаче час по- 

скоро да се издирят съот
ветни решения и да се по
добри снабдяването награ 

жизненонеобхо-

ка-
Очебиеща е обаче раз

ликата между запланува
ното число работници, ко
ито тРябва да се приемат 
през годината и приетите 
до крал на шестмесечие
то. Запланувано е до края

сае за
тогава трябва да ое упрекнат тези които това за 
служават за/щото целта .на това общинско приз
нание е да подтикне творческите сили във вси
чки трудови колективи, разбира се

«ата акция >на сдружения 
обществено-полити-ТРУД.

ческите организации 
СОИ по заетост-

и в посоче- ида с твои 
дими артикули.«ите- В. Б.А. Т. Ст. Н.

Братство * 26 август 1983
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СУРДУЛИЦА
!БОГАТА ПРОГРАМА 0 ЧЕСТ НА 

ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА
♦ ЕДИН ПРОДАВАЧ ИЗМИСЛИЛ ПРИКАЗКА ОТ 

„ДИВИЯ ЗАПАД”. С КАКВА ЦЕЛ?I
Да ограби или 

да се оправдае?
Чествуването на Деня 

на освобождението на Сур 
дулишка община — 5 се
птември — ще бъде тру
дово и

на освобождението >на гра 
да, ще бъде твърде ожи
вено и весело. На търже
ствена сесия на общинска
та скупщина Видосав Ди- 
митРиевич, 
на ОС, ще изнесе доклад 
за развитието на община-, 
та след освобождението, а 
след това ще бъдат връ
чени и П ет о с епт емврийск <л

щината.
Така в Грубитна махала, 

на територията на местна 
общност Клисура, ще бъ- 

е де отбелязано започване-тържествено — 
заключено на заседание
Координационния
за отбелязване

128 500 ДИНАРА ОСТАНАХА В КАСАТА 
НА ООСТ „СЛОГА" БЛАГОДАРЕНИЕ НА БЪР 
ЗАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ОРГАНИТЕ ПО 
ВЪТРЕШНИТЕ (РАБОТИ В БОСИЛЕГРАД

на председателто на акциите по електри 
комитет фикация, а по-късно ще бъ 

на истори- дат предадени на употре- 
на ба нави мостове в селата 
ав Драинци и Божица.

На 4 септември ще бъ
де положен основен ка- те награди 
мък на новата детска гра- на заслужили работници 
дина в работническия квар и трудови колективи. В 
тал Вело поле край Сур- същия ден ще бъде пусна 
дулица. В ,съ.щия ден ще та в действие нова линия 
бъде предаден на употре- за производство на помпи 
ба и мост в село Алакин- . за пране на ветрозащитно 
пи, тротоар от Бело поле стъкло в ООСТ „Пети се- 
до Сурдул1ица по улица птембар”, а след това ще 
„Раде Цветкович". бъде пуснат ® действие

нов цех в „Галеника", ри 
Също на 4 септември з бник на пъстърва <и мрес-

чески дати при ОК 
ССТН, проведено на 22 
густ.

втвърдена Следствените органи все още не размърси 
ха случая с големите дефицити на някои прода 
вачи на ООСТ „Слога" в Босилеград, намере
ни при годишната ревизия за 1982 година, а лро 
давачъх в „Колчина гарина" Симеон Славков 
им създаде нова работа. Каква щеше да бъде 
съдбата на 128 500 динара, ако беше по-съвър 
шенна приказката на продавача, „заимствува- 
на" от кавбойските филми? Това е въпросът, 
който трябва да получи отговор.

Как тази (не)малка сума получи главната 
роля в случая от „Колчина гарина”?

Един юлски ден зазвънва дежурният те
лефон в Секретариата по вътрешните работи в 
Босилеград. От Горна Любата се обажда Алек 
са Богданов -и съобщава: „Продавачът в Колчи 
на гарина" Симеон Славков е нападнат от две ♦ 
непознати лица, комуто му взели около 130 000 $
динара". Работниците на Секретариата Миод- X 
раг Стойкович и Никола Гашевич веднага тръг- ♦ 
ват към Горна Любата, а оттам към къщата ♦ 
на Славков. Започва „върщане на филма". На ♦ 
мястото, където бил „нападнат" продавачат, не 
забелязват следи на двамата „непознати”. Ве
че тогава приказката на продавача доживява 
провал, но работниците на Секретариата тър
сят по-сигурно доказателство за лъжата на Слав 
ков. И наскоро го намират — в продавницата.
В картонна кутия, затънтена в един ъгъл, на
мират найлонова кесия с „изчезналата" сума. 
Стеснен между твърди доказателства, Славков 
си признава, че е измислил приказката.

Парите са намерени, лъжата на продава
ча е доказана, но развръзката на случая все 
още е далече. Защо Славков измисли нападе
нието? Да ограби организацията си със 128 500 
динара или е имал Друга причина? При ревизи
ята, направена след случката, Славков заявил: 
„Към края на работното време събрах „днев
ния пазар", за да го занеса на Коце Георгиев.

Горд на Любата, а той да го предаде 
на касиера Зсран Трайков. По навик сложих па 
рите под тезгяха, доккато посвърша още някои 
работи. След това тръгнах в къщи и по едно 
време бръкнах в джоба си да проверя има ли 
ги парите. Изплаших се когато видях, че ги 
няма. След като пристигнах в къщи, повиках 
зета ми да тръгне с мен в Горна Любата, за да 
обадим на милицията, че ме нападнаха две не
познати лица и ми взеха парите".

Но защо му е неопходимо това „оправда
ние’'? Ако е загубил парите, ясно е, че 
той е дължен да надомести щетата на организа 
цията си. От страх ли? Съвестните продавачи 
наистина (трябва да) се страхуват за всеки за
губен обществен динар, но някои факти не по
твърждават, че Славков е от тоя род. Мина
лата година е имал дефицит и поради това е 
наказан с „изключение от организацията, усло
вно за една година". При най-новата ревизия 
60 000 динара е оправдавал с тетрадка, в която 
са записани имена на хора, на които „е давал 
стоки на веРесия”, След проверката от страна 
на следствените органи ще се види колко пари 
струва тази тетрадка.

В края на краищата едно е сигурно: ако 
„постановката" на продавача беше минала след 
ствените органи, 128,5 хиляди динара щяха да 
„капнат" в джоба на продавача без капка пот.

К. Г.

е и програма признания
на чествуването. 

Септемврийските тър
жества в Сурдудишка об
щина ще започнат на 2 
септември с гостуване на 
футболния отбор на „Цър 
вена звезда" от Белград, 
която ще „премери" сили 
с отбора на „Радник".

Вечерта в' Сурдулица Ще * 
бъде изпълнена традицио
нната вече протрама „Лю- Сурдулкца ще се проведе долище на пъстърва в ре-
бителите на своя град”, -и тържествена сесия на ка Върла и положен осно-

На 3 септември на скро Скупщината на местната овен камък на новия риб-
мен начин ще бъдат чес- общност „Братство-един- пик.
твувани трудовите победи ство".
в местните общности в об- На 5 септември, © деня

1
С. Микич

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА Но когато става дума за 
©жънатите площи, трябва 
да кажем, че и тази годи 
на както и преди се пов
тарят -някои -наглед дреб
ни работи, които довеж
дат до недоразумения. Стз 
©а дума за точността на 
езиденщиите, които се пра 
вят по отношение на ожъ 
-натйте площи и съгласно 
това сведенията, които се 
дават в региона. Касае се 
за факта, че в службата 
по селско стопанство при 
общинската скупщина се 
©пасват само площите, ко 
ито биват ожъ;нати с ком 
байни. А всички знаят, че 
Бурела има около 100 .— 
120 хектара, които се жъ
нат със сърп. В Горна Лу 
каеица съВДо понеже мес
тоположението не позвол
ява да се ползуват ком
байни. В ожънатите пло
щи също -не са зачислени 
и около 50 хектара колко 
то притежават частните 
собственици на комбайни. 
Затова не изненадва, че в 
регионалните вестници се 
намира сведение, че в Ди 
м/итровградска община же 
твата е завършена само с 
55 на сто. Това е резул
тат на факта, че и в- об
щинската скупщина и в 
,;Сточар” казват, че те не 
са длъжни да водят тези 
евидонции. Нима тя е тол,- 
к-оиа трудна иди няма до 
говор?

Жетвата приключва :: ♦

• ИЗКУПУВАНЕТО НА ПШЕНИЦАТА НЕ ВЪРВИ 
ПО ПЛАНА

Според евиденцнята, ко 
ято получихме в общин
ската скупщина с галени 
ца са били засети, на ча 
стния и обществения сек 
тор, 1042 хектара (899 и 
143). Със заплануван сре
ден добив от 2148 кйлогра 
ма от един хектар на ча 
стния и 4000 на обществе 
ния сектор трябваше да 
се получат около 2900 то 
на пшеница. Такъв план 
прие и общинската скуп 
щипа на едно от своите за 
седания.

Но поради дълготрайния 
засух оценка на специали 
стите беше, че добивите

плануваните 600 е полу
чил само 350 или от очак 
ваните 4000 килограма от 
хектар, само 2494 среден 
добив.

Тъкмо тук се крие отго 
вора на въпроса, дали пла 
Нът за изкупуване на пше 
кицата ще бъде изпълнен. 
Частният сектор до сега 
е дал 25 тона уговорена 
пшеница и 87 тона от на
ем за комбайн пране. Но 
това не е достатъчно. Сега 
всички - обществено-поли
тически сили правят уси
лия да се изкупи от част 
ния сектор колкото е въз 
можно повече, поради не 
изпълнение на плана на 
обществения 
читай1ки факта, че жетва 
та приключва, това наис
тина ще бъде доста тру 
дно.

кръчмар в

ще бъдат намалени с око 
ло 30 на сто. Според та
зи оценка и задълженията 
на общината при изкупу
ването на пшеницата бяха 
намалени на 840 тона. Ще 

ДимитРовград- 
изпълни

сектор. За

само

успее ли 
ска община да 
това задължение едва ли 
може някой да даде сигу 

Досега са 
462 тона

До миналия петък са 
южънати на обществения се 
ктор 140,5 хектара и на 
частния около 820 хекта
ра. Остава само една част 
от Висок и някои ниви, 
«където се жъне със сърп.

рен отговор, 
изкупени само 
или 55 на сто. При това

А. Т.общественят сектор от за

БАБУШНИЦА

Нов цех на „Първи май“
Той добави €ъ»До, че ба- 
бушнишките (конфакцио- 

усятех овладяват

.вооубучеии млади работ- 
нидожонфекцио!1ери.

Както ми уведоми рько шери ю 
водителят (на цеха Вито- тайните на производство- 
мир Ранчич, е Бабушчица то и се 
ще се произвежда така «реме „Теко” да 
наречената „тежка” кон- темп с • станалите цехове 
фекцця, предимно мъжки ,на „Първи май”.

Известната шротска 
конфекция „Първи май” 
неотдавна откри цех и в 
Бабушница — ООСТ „Те
ко”, в който работят 1.13 
души. Към 50 души от 
заетите в този 
работници от „Текстилко- 
лор”, а останалите са но-

очаква в скоро 
хване

цех са

М. А.костюми и панталони.
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ппттугпттИШНЛ СТОПАНСКА РАВНОСМЕТКАШЕСТМЕСЕЧНОТО СТОПАНИСВАНЕ В „ИЗГРАДНЯ” ПОЛУГОДИШНА

ООСТ Дигър-Димитровград': 

с намален физически обем 

на производството
През второто полугодие по-добри 

делови резултати
• ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА ОТ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА ОБ

ЩИЯТ ДОХОД УВЕЛИЧЕН С 36 НА СТО, ДОХОДЪТ СИ, А ЧИСТИЯТ
• ОБЕЗПЕЧЕНА РАБОТА ДО КРАЯ НА ГО

За лтървите шест месеца 
на тскунватв година 
„Тигър — Димитровград" 
постегна положителни фи
нансови резултати, В7>пре- 

чс физическият обем 
на производството чувсгви 
челно е намален. През пър 
вото полугодие са произ
ведени общо 2950 теча ра
злични -видове стоки, кое
то в сравнение със същия 
период на миналата годи
на е само 24,7 на сто. П-о 
отношение *на 
план за ггь-рвото 
дио планът е изпълнен 
67,9 на сто. Причината за 
това са 'изключително сло 
жките условия на стопан
ска дейност, съ-пътствува- 
.щ1и производството от ми
налата година.

В7>злроизводсгвен и 
риалм Iи суровини.

От общо пет трудови 
Шиници, три произвеждат 
гумени изделия, «следст
вие на което физическият 
обем па тьроизводствоз о е 
намален от 9 до 40 про
цента. В най-трудно поло
жение ее е озовала тру
довата единица за техни
чески стоки, 'която в про
изводството ползува спе-

мате-оостДОХОД С 12 НА СТО. 
ДИНАТА.

Оредмпят месечен личен 
доход за първите шес т ме 
сена оп* 'настоящата годи*

е обезпечен строителен ма 
ториал, и 1Ня'Колко тече за 
контри обекти ще бъдат

Финансовите кмрезулта
ти т строителната органа! 
зашия „Изградня" от Боен 
леград атрез първите шест 
месеца <на настоящата го
дина, е сравнение със съ- 

миналата

чч
щия период на 
година, не са на задоволя- 

Миналатаващо равнище, 
година трудещите се в та
зи стопанска организация, 
коя-ро години наред строи 
обекти в Словения и дру-

циалпи -видсое каучук — 
ЕПДМ и полихпогтрен. Ка- 

гголуго- то последица на това е 
с обстоятелството, че през 

шестте месеца на текуща 
та година средно 210 ра
ботника са работили на 

работни

годишния

във вътретно- 
на с траната ни, 

Босилеград, 
отде-

ги места 
. стта

отколкото в 
във фондовете 
ли над 273 хиляди дина
ра, докато сега едвам 100 
хиляди динара. Въпреки 
това в „Изградил" с опти-

непроду; дивни 
места, относно на уре>к- 

'дане на фабричния двор и 
други места, понеже са 
недостигащи възлрбизвод 
отвени .материали.Известно е, че гумар- 

ежата промишленост глав- 
йЙ* ползува ВНОСНИ СУРОВИ
НИ. Тъй като недостигат в а 
лутни средства за техиия 
внос, това нарушава ритъ
ма на производството. За 
илюстрация ще посочим, 
че вапутиата компонента в 
изделията на „Тигър — Ди

мизъм гледат занапред и 
очакват през (второто по
лугодие далеч по-добри 
делови резултати.

— Най-важно за нас — 
сподели директорът «а ор
ганизацията Кирил Вели
нов, е че работим без за
губа и че имаме обезпече 
на работа до края на ро
дината, а сега 
усилия да обезпечим рабо 
та !И за следващата годи-

ООСТ „Изградня”: работите върху изграждането ма 
услужния център в Босилеград вече свършват

на възлиза на 9781 дина
ра и е по-годям с 19 на 
сто, а във фондовете са 
отделили само 100 хиляди 
динара — два пъти по-мал 
ко отколкото аз миналата 
година.

С такова 
трудовата 
през този период не можа 
да осъщестЕИ желаните фи 

Резултати. Осъще
ствен е общ доход със 7,4

производство
организация

готови и предадени на уло 
треба. В ход е и изготвя
нето на дългосрочен план 
по икономическа стабили 
зация, а на преден план 
ще бъдат набелязани кон
кретни задачи за по-ната- 
тъшното развитие на само 
управителните отношения,, 
'усъвършенствуването 
системата за разпределе
нието на дохода, чистия

нансови

на сто по-лгалък в сравне
ние със същия период на 
миналата година, разходи
те са увеличени с 3.4 на 
сто, вследствие на което 
доходът е намален с 22,5 
на сто. Чистият доход съ
що бележи намаление от 

В резервния 
само

полагаме
митровград" участвува със 
70 на сто. Понеже изно- 

„порие"

Според мнението на ди
ректора на организацията 
Кирил Велинов, през вто
рото полугодие се очаква 
по-добра стопанска дей 
ност- Понеже почти за 
всички строителни обекти

нана.
сът не може да
вноса, трудовата организа- 24,4 на сто.

фонд са отделени 
115 хиляди динара.

Може би оптимизмът на 
директора на организация 
та е и реален, защото в 
изострената обществено- 
1иконмичеока и стопанска 
обстановка, когато до зна 
чителна стопен средства
та предназначени за инве 
стиционно изграждане са 
намалени, «следствие на 
което , много строителни 
организации работят с на 
мален капацитет, факта, 
че „Изградня" е обезпечи 
ла работа до края на го
дината не е безначителен.

Стоосемдесет и петте

доход и средствата за ли
чни доходи. ция в течение на този пе- 

оставала безМ. Я. риод често е
Такава стопанска дей

ност е на ръба на рента- 
бил костта. за което главен 
виновник са обективните 
обстоятелства:

КОМЕНТАР

Повече да се цени производственият труд недостиг 
на суровини м материали, 
сълътствуващи 
ООСТ „Тигър — Дими
тровград", мо и цялата гу- 
марока промишленост в
страната.

В Когато се касае за (не)възнаграж-обществено-иконо- не самонастоящата 
мическа обстановка, когато органи
зациите на сдружения тРУД са изпра
вени пред редица затруднения, роля
та на трудовия човек е от 
значение, имайки преди всичко пред 
вид, че той е главен субект и носи
тел на
развитие. Затуй, крайно е време ре
шително да се скъса с всички видо
ве ураниловка във възнаграждавано
то. В този смисъл крайно време е 
и производственият тРУД повече да

даването според резултататите на 
труда не бива, а да не посочим и 
факта, че известно число „специалис 
ти” в стопанските организации полу
чават креативни добавъчни, които с 
оглед на постигнатите резултати те 
никак Не могат Да оправдаят- Имайки 
предвид, че тези средства не са 
малки и че ги получават 
заминат в друга среда” (значи без 
капка пот) всред трудещите се съз
дава. незадоволство. В крайна сметка 
всичко това неблагоприятно се отра
зява върху възпроизводствената спо
собност на стопанството в общината.

Ето защо първичните синдикални 
организации, като организирана сила

пар-

основно

За да се пред олее съще- 
положекие 

предприемат 
конкретни акции по сана- 
ция. На всички равнища 
аз сложната организация 
на сдружения труд в про
цес на изпълнение е ак
ция по формиране на ко
мисии за изготвяне на ста 
билизационни мерки. Тези 
комисии елен обстоен ана 
лиз на стопанската дей
ност за първото полуго
дие, следва да посочат 
причините (от обективно 
и субективно естество) и 
да предложат мероприя
тия, които где допринесат 
за ускоряване на по-ната
тъшната стопанска дей
ност.

трудещи се, колкото пона 
Ютойщем работят в • „Из
градня (4 на сто повече от 
същия период на 'Минала
та година), през първите 
шест месеца на настояща 
та делова година са осъ
ществили общ доход от 
45 700 хиляди динара', и 
който е по-годям с 36 на 
сто. Обаче, изразходвани
те средства преди всичко 
поради прекомерното уве
личение на цените на стр~о 

беле-

ствуващото 
спешно се

обществено-икономическото

„да не си

се цени.
Досегашната практика в

община недвусмислено
Босиле-

по-градска
твърждава, че в онези организации в 
които правилно се стимулира трудът.

всичко производственият, и 
са налице. Та

на трудещите се, съвместно с 
тийните организации този въпрос не 
бива да изоставят на заден длан. 
Още повече ако се има предвид, че 
доизграждането на правилниците по 
възнаграждаване. в които производ
ственият ТРУД «е получи същинско
то си място не само положително 
ще се въздействува върху качество
то и увеличението на продукцията, 

младите да се школуват

преди
стопанските резултати

обаче примери, въпреки ясни-матвриал, кива
те становища на партийните и оинди- 

са малко. С
ителния 
жат много по-шлямо уве- 

— с 62 на сто и 
27 700 хиляди

кални конгреси, все още 
изключение на строителната 
зация „Изградня”, Горската 
и частично в АвтотРанспортната ор
ганизация, в които производственият 
труд се измерва чрез 
норми, в останалите организации раз 
пределението според резултатите на 
труда все още е в начален етап.

'Л'имение 
възлизат на 
динара. По тоя начин дохо 
дът бележи увеличение са, 

11. на сто и възлиза 
■на 18 400 хиляди динара, а 
чистият доход възлиза на 
15 300 хиляди динара 
12 на сто повече от съ
щия през изтеклата шдина.

органи-
секция

МО с възстановени
но и върху 
за производителни специалности.или М. Я.

Ст. Н.
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Пролетарии от всички страни, съединявайте се

Комунист
Орган на Съюза на югославските комунисти и на Съюза на комунистите в Сърбия

Г--------

ПРЕД НОВИ РАЗЛИКИ Същевременно предложени са съ-щес 
политика. Товатаени изменения в данъчната 

предизвика, може да се чуе, и първото нес- 
между притежалите на недви- 

мнения какво
покойствме
жими имоти, има, (различни 
трябва, а какво не трябва да се облага с Да* 
•нъ/к, което засега все пак е по-малко важно 
от сагл1Ия факт, че промените са известни 
и че вероятно ще намалят прекадено високото 
потребление и незаолуженото обогатяване-

навечерието на Първи .май, в беседата 
за „Комунист”, Радован 
работник в крагуевашка „Дървена за

става правеше сравнения между личните до 
ходи на полуквалифицирания пресер в този 
колектив с цените на ооновните жизнени ар- 
! /.кули.

•икономическа стабилизация мнозина нямат 
•намерение собствените си проблеми да реша 
ват с 'Обръщане къ;м работата и производст
вото.

Михайлович

Неволята е там, че такива процеси, ко 
кто (И винаги досега, увеличават разликите 
на нашата социална карта: обезценяват пе
чалбите на милионите промишлени работни
ци, пенсионерите, пък и на част от админис
трацията, безработните довеждат в абсурдно 
положеше, докато на друга страна и ната
тък оставят големите възможности, за оне
зи които се справят в хаотичното простран
ство на частната инициатива: за следобедни 
те нелегални занаятчии, хазаите, селяните — 
работници и мнозина други, на които и сега 
не е лошо.

о редвидено е — пише в Дългосрочната 
програма — ,/в стопанската и правова сис
тема да се създадат бариери и средства за 
осуетяване на разликите, които не произти
чат от труда” и да се извършат 
тни мерки в данъчното облагане на приходи 
те на гражданите с цел данъчно да се обла
гат доходите, които не са резултат на труда 
л да се мотивира изкарването на доход с 
труд в обществения сектор, както и със соб
ствени средства.”

Трасето на промените, следователно, е 
познато. Ще имаме по-остра данъчна полити 
ка и редица други рестриктивни мерки, с ко
ито би требвало да бъдат намалени възмож
ностите за богатство без труд-

Обаче, остава по-тежката част от ра
ботата: Трябвало би да се спечели битката 
за това, че „изключително трудът...” да оп
ределя положението на всеки работещ член 
на обществото. Това е главната ориентиров- 
ка на Стабилизационната програма, пък и на 
нашата социална политика.

роблемът, обаче, е в това, че това на- 
■ * чало е отдавна познато, а слабо осъ-

— Някои пресери — каза тогава Миха 
със заплатата си издължават 

тири членно семейство. Ако всеки член на се 
мейството — така пресметнахме — три пъти 
на ден би ял по едно парче хляб, едно кисе
ло мляко и едно яйце, това струва за цялото 
семейство 264 динара дневно. За един месец 
значи 7920 динара, което е равно на месеч-

йлович — че-

пожонкРе

ната заплата на един пресер.
Не знаем дали пресерите в „Дървена 

застава” сега изкарват повече, обаче сигур
но е. че със същата сума днес не е възмож 
но да се „прехрани” четиричленно семейство.

с тева стигнахме до точката от която та
ка не може да се върви напред. Очакваме, 
преди воичко. от работниците в големите гра 
дове на плещите си да изнесат бремето на 
•стабилизацията, а те не са достатъчно заин
тересовани за по-качествен и ло-продуктп- 
сез труд, тъй като заплатите им са много 
малки за все по-големите жизнени разходи. 
Лак най-добре лшнават онези, които не се 
числят към производствената класа л за то
ва са разбираеми големите социални разме
ствания: да не се живее (само) от заплатата 
— това е изнамерената „формула на успеха” 
л пътят на „значителния” личен напредък.

В Дългосрочната програма по иконо
мическа стабилизация, разбира се, са забел 
язани такива процеси. Заради това в този 
документ са повторени някои от (Ключовите 
определения на нашата икономическа поли
тика (трудът като основен коректор) на со
циалната позиция), но се подчертава и реши 
телността в промяната на досегашните отно 
шения. Всъщност, в последно време има про 
мяна по отношение на най-застрашените сло 
еве на обществото; има нови неща въ:з възнаг- 
раждадането на производителния труд, задо
волителен е Ос оглед на икономическите т?у 
дности) процентът по настаняване на работа 
в много краища на страната, връщането 
работниците от чужбина бива последвано и 
със съответни
и Т-Н.

т (рътнахме, значи, в нежелана 
Трябвало би само да се надникне в семейни 
те каси на пенсионерите и работниците, кои
то тези дни очакват първите есенни големи 
разходи за сгрев, за нови наеми, учебници 
за децата, за новите цени на стотици арти
кули и углавно старите .месечни пенсии и за
плати «и да бъде ясно. че това лято сме из-

посока.

правени пред още един разрез между онова, 
ксето заключаваме на многоброните събра- 
:т.’ч и еноза, което действително става. И 
най-нсвите реаг/рания на синдикалните фо
руми и функционери, като че ли не излизат 
от този добре познат сценарий. Вестниците, 

сб/.кновено са пълни с 'информации

щест®явано: с години стои записано и 
й Конституцията и в законите, така че Дъл
госрочната програма по икономическата ста
билизация не е могла, в този смисъл, да пре 
дложи нещо ново. Само може да бъде нова 
последователността в осъществяването на 
това -начало.

Според това как и защо това лято се 
покачиха цените и колко е загрозен стан
дартът на стотици хиляди работнически 'се 
ме^ства, изглежда, че никога не сме били 
по-далече от целите, записани в Дългосроч
ната програма. Затова битката за тяхното 
провеждане, специално ако се касае до со
циалната политика, може да бъде по-малко 
известна от множеството обективно по-теж
ки битки, които води нашето общество.

Бранислав Радивойша

впрочем
от заседания, на които се застъпваме за Лей 
стзуване на икономическите заксномернос 

,изключително тРУДът”-тя и за принципа, че 
определя позицията на труд°вия човек, з се- 

яя<хси други, също така общественитне на
заседания се приемат решения, с които пра
ктически се опровергават принципните опре
деления-

Няма, също така, да ни изненада ако 
през есента се намерим пред ново незаплану 
ваво увеличение на личните доходи, което мо 
же да бъде още едно потвърждение, че 
времето на най-сериозни разисквания по про* 

на Дългосрочната програма

на
по

мероприятия на обществото
по\^веждането

В обществеността не можа да пшеницата улучват 
мине незабелязано, че посещения- „Вие в Чачак се закитите с отче
та от по-миналата седмица на ръ- ги. Не изкупуваме отчети, но пше- 
коизодителите на Сърбия не бяха ница”, прокоментира Пешич това, 
протоколярни, което ще рече, че кое.то в разговорите му поднесо- 
С1Ществено се различаваха 
практикуваните досега. Много се 
различават и думите, които изго
вориха Никола Любичич и Добри- лия — това е работа, създаване и 
вое Видим пред работниците в крайно изправяне пред истината и 
„Котроман” и Бранко Пешич в горчивата дума. Ето защо би тря- 
Кралево. Ако е момент, че точно бвало да се има предвид, че все- 
сега в обществените стремежи да кг/го стига отговорността за оно- 
се рсафшрмира една такава, от- в а което е направил или е пропу- 

което спал да направи.
Дали сегашните политически 

ри. „Знаете ли”, каза Любичнч, „че тонове в критическия подход към 
в „Дървена застава” личният до- онова, което подразбира промяна 
ход е около 10 000 динара... Вие на маниерите и работата са пред- 
туце в Мокра гора имате нива, къ- вестие на по-трайното. премахване 
;П:а, крави, воичко, а заплатите са на бариерите, на откриването 
19 000 динара. Такъв е случаят с видимите причини? Може засега 
Леярната, „Първи иартизан”, с да се каже, че без един такъв 

цялостно, подход трудно може да се зами-

същността:поводи

РЕЗУЛТАТ 01 ПОСЕЩЕНИЯТА от ха -като „овой рапорт”.
Животът действително е дого

варяне, но не и политическа иди-и политическите тонове, които ва
това трябва и да се повтарят- Дей 
стзително е изминало времето на- 
„лебедовата песен” на 
практика, .в която отчетите на ни 
сшите ръководства до 
преди всичко прибавяха положи
телни политически оценки. В тези 
работи се отъждествяваше „става
нето на крака” и словесното про
изнасяне в „конкретната акция". 
г..,:.и което и предварително и до
пълнително не е търсена истинска 
оценка на своята работа. Част от 
този маниер иска пак да се изяви 
на множество сектори 'в 
ския живот, а особено в селско
то стопанство. Това през изтекли
те дни особено се видя в отделни 
региони в Сърбия, при изкупуване 
на житото. А подобно може да сс 
каже .и за повече такива неща, ко
нто в другите стопански области 
не функционира както трябва.

мъдрост:у убаво казва една 
Л природата се е вече погрижи- 
ла дързетата да не растат де
вето! За това какво все ^ трябва 

стабилизацията" да се 
нашето общество, през

старата
,ль духа на висшитенапратя в 
изтеклите два месеца бе казано и 

толково много, че и по- 
тези би бил

юровена реч, то гада то ва 
привеждаме е ценно да се гговто-нагзисано

амбициозен текст от 
непълен. Решенията, както е изве
стно, и по-чататък се търсят, в 
дългосрочната програма по стаои- 
лизацията е основа на воичко това.

Но този път ще си послужим 
с неотдавнашните 'впечатления по 
повод посещенията на иай-^исши- 
те функционери на СР Сърбия, ко 
ито известно (време прекараха ма 
терена. Думите казани в Кралево, 
Мокра гора край Т-итво Ужице и 
в Кратуевац, са безспорни и точ
но затова твърде ясни.

Посещенията от този вид са 
нови и пО много измерения както

ма

стопан-
ужишкото стопанство 
Всичко спечелено разделяте, а ос- с/ш развързваното на воичко оно- 

шво. На ва което пречи на последователно 
на обществените 
тази насока би 

трябвало да има повече такива раз

танали сте на същото 
бюрото имате 4000 безработни. Ис то провеждане 

дадем програми и вкамс ли на тези хора да 
работа или не?”

И думите на Бранко Пешич говори, 
след отчета за изкупуването на йован Маркович



подготовки ЗА ИЗБОРИ В СЪЮЗА ИА КОМУНИСТИТЕ действуване в системата и в как
во се състои това." •

Как изборите се посрещат 
трудовите организации в Белград.’

Малък брой белградски кому
нисти ще има причина да бъде до 
волен с ролята си в изминалия из
борен период, когато ще я оценя
ват в настъпващите месеци. Мал
ко ще бъдат първичните организа
ции които ще могат положително 
да оценят своята досегашна рабо-

Нови преразглеждания в

„ПОЛИТИЧЕСКАТА ЕСЕН" В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ ЩЕ БЪДЕ ОТБЕЛЯЗАНА С ОЩЕ 
ЕДНА ВАЖНА ЗАДАЧА: ИЗБОРИТЕ В ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СА ГОЛЯМО КАДРОВО ЗА
ДЪЛЖЕНИЕ, НО И НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НАЧИНА НА РАБОТА НА СЪ 
ЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В „БАЗАТА”

пробата в осъществяването на
тариат — казва Петрович. — Ос- мата по икономическа стабнлнза- 
вен това, необходим е всестранен ция. Причината е проста: стопан- 

Миленко Петрович, изпълните- критически анализ на състояние- ството на града отбелязва лоши ре
слабо.

НЕ САМО ИЗБОРСД т октомври па до края на го- 
дината, във всички 26 000 пър

вични организации на Съюза на
комунистите ов Сърбия ще бъде лен секретар «а Председателство- то и проблемите във всяка среда зултати, а извозва главно

Белград, наистина, има слож-лроведе-на още една (редовна) ка- то на ЦК ,на СК в Сърбия казва, където първичните 
дрова смяна, Нещо повече от че подготовките за избори до сега действуват, оценка на техните до на и специфична индустрия, с хе- 
925 000 членове на СК, ще бъдат текат по плана. Вече е направен сегашни активности в реализира- терогеннен състав. В нея преоб- 
избрани около сто хиляди секре- -Проекто-материал, под название нето на конгресните становища и ладават преработвателни капаците 
тара, членове на секретариатите „Задачи на Съюза на комунистите решения и въз основа на всичко, ти. Само, на комунистите в хали 
и делегатите в акционите конфе- в Сърбия в изборите в първични- утвърждаване на задачите за на- те на тези и подобни индустрии 
ренции, което достатъчно овиде- те организации на СК." Върху не- стъпващия период. Първичните ор оправдание за слаба работа не.мо- 
телствува до коя степен тава е го ще обсъждат Председателство- га-н-изации трябва да оценят сво- гат да бъдат трудности със снаб- 
обелина и значителна работа. то и ЦК на СК в Сърбия, а след ята идейна и акцмонна оспособе- .даване на суровини и възпраизвод

това ще бъде отправен в -общ-ин- ност. чрез критически анализ на ствен материал. Ако трудностите 
ските и първични организации. досегашния начин на работа моби- о снабдяването са били извън гях

и интензиви- ното влияние, активирането на 
вътрешните резерви това, не е. 

Петровия казва, че това е твър А колко първични организации в 
ие важно, понеже много организа
ции се срещат с огромни трудно
сти. „Между тях е значителното а след това всички останали — 
число «а онези, които успешно да -работ*т по-добре, и бъдат при- 
се ангажират, -които тези пробле- мер във своята среда? 
ми решават и дават голям принос
за провежда-нето на политиката на КОВИ ПРИМЕРИ 
икономическа стабилизация. Дру
ги, обаче, трудно се «намират. Не 
са достатъчно идейно и акциоино време
ос-пос-обен-и да се -разплащат със то поведение и отношенията 
субективните слабости в воята — оценка е на Виктор Прие, из- 
среда.” пъднителен -секретар на Председа

телството -на Градския комитет. — 
П-олс-жението -в страната се подо
брява. Има м-ного примери тР\'Д°-

нон-

организации

Обаче, -изборите -в Съ,юза на ко 
мунистите, -кажто -и в другите об
ществено-политически 
ции, --не могат да се свеждат само 
-на -гласуване. Също така са важни 
и разискванията върху досегашна
та. работа на първичните 
зац-ии: за метода 
■на комунистите, акцион-ната оспо- 
собе-ност, слабостите, отношението 
към найтважяите проблеми в своя 
та среда и пр. Изборите, по този 
-начин са още една възможност за 
анализ на собствения начин на ра 
бота. Очаква се поради това,- осо
бено и-майки впред-в-ид икономичес 
ките трудности, че изборната есен 
в най-широката партийна база мо
же да послужи като добър повод 
за разговори За досегашното и 
бъдещото действуване на комуни
стите.

лизират членството 
рат акцията.организа-

-и-зм-и-налите две години са повика
ли членовете си — нащнапред тях,

органи- 
на действуване

—• Струва се, че
дойде до прелом в наше-

в последно

ни

Освен това, очаква се в партий
ните организации да се поразго-ва 
ря и за дейСтвуването на комуни
стите -в делегатската система. „То 18,н 
ва не е -въпрос който може да се 
помества -напред само със стано
вища и определвн-ия, но тъ,рои все
кидневен, осмислен подход и на- Точно е че примери -има, 
преженил. По време .на изборните това не само в Белград, 
активности — подчертава Петро- знаят за -работниците на „Клуз , 

- Предстоящата -изборна ак- вич бихме трябвал-и -въ-в всяка пъ,р к-с-ито м0“антал™Раб°т”рп°^‘

.Гадо^Г^.в 8 чужб,,на
МО на избор -на сек-ретари и сек-ре- шенецвувал-и този -нов метод на ща з-та стр-,1

организации да работят 
Дори „повличат" работници-стсп.

те от канцелариите и изпращат ги
-2 производството.'

Разбира се, не шкмалко е _от 
значеше и самият избор на нови- 

кой где

и
Анализ на оспособеността:. 

Миленко Петрович
Всички

те секретари. От това 
бтде 1на тази „челна" функция

много зависи и(известно е, че — 
от работата на партийната орга- 
ницазия.



Комунист 3
(От 2-ра стр.) разговори за подобряване качество буквално казано, трябва да молим - зация на трудовата организация.«га» —в —л» ййгглккг" "™ ~ “*пр“-т! «викри ^алаи от Нщц отнеотдавна — И аз трябва да извикам мла -никна в Акционшта конференция

работа за износ в четири смени. Стабилизационно да се отнася стите хора нещо да кажат — съ- -на СК, а трудовите хора, по вре- 
а и белградският БИП и ИМТ осъ и БИП накараха „решенията отго- гласява се с оценката на Кукич ме на публичните разисквания, се 
ществяват „ударн-ически" резулта- ре”, разбира се от по-друг вид, а Милан Потконяк, секретар на пър съгласиха, че нещо трябва да се 
ти. днаха смяна на ИМТ (втора- и значително по-рано. Старите на- ©ичната организация въД фабрика мени. Акционната конференция за 
та е на почивка) произвежда кол- -ви-ци в стопанисването (от вида та за машини и съоържения. — стана на становище, че трудовата 
кото и двете, работейки и по два- „няма да е трудно”) трябваха да — Поради тази пасивност започна организация ще стане по-силна ако 
надесет часа дневно, в БИП „лят менят още през 1978 година. От хме и да наказваме, и вижте се намали числото на „ръководни- 
ната жътва е най-голямата доее- тогава цените на воички компонен след тези мерки хората стават по- те равнища” (в някои сектори на 
га в тази организация. Когато в ти на техните стоки на пазара сво дейни, не само в първичната орга- производството съществуват и до 
този колектив всички цехове ра- бедно се формират, а цената на низация, но и в производството, седем такива равнища), олтимали- 
оотят с пълен капацитет, на ре- техните готови стоки са под кон- Пасивността в базата дойде ,.отго зара производството чрез намаля- 
жиините работници мястото е в троя. Че това преустройване пре- ре”: в Партията имаше много фо- 
двора. а ЬИП тези работници, всъ ди пет години имаше повече до- румна работа и заключения 
щност, още от 1978 година помо- бра страни показват сегашните ус хартия, 
щуват, котато обемат на (работи- пехи на БИП в наистина трудните 
те тева изисква, в опаковката 
сортирането на бутилките.

ване на режията и ако -се реорга- 
на низира транспортът

ЖиЕорад Джорджевич, секретар 
-на първичната организация на СК

и услепзия на стопанисване. Макар Поради последователната из- в най-голямата ООСТ „Мостар”. 
че суровините им и разходите в трайност в пасивността, в ^1МТ с
производството от взимането г-ГГ неудобност очакват изборите Референдумът ще бъде неизве

поведе- последния годишен план на работа Всред 1500-те ко-мун-и-сти трудно стен тъкмо поради спомната^ 
са астрономски увеличени (слада се намерят прави хора за се- организация на транспорта. ,/Г 
с 48 на сто, захарта със 140, запу- кретариатите. Трябва да се изби- спорт и продажба” е най-голямата 
шачите за бутилки — никой не Рат онези, които искат да рабо- ООСТ в БИП, тук работят 800 ду-

с т«т, и които в изтеклия период бя-< ши> ,н0 производствените работни-

изтъ-ква

Примери на по-инакво ре-
ьале, значи, има, но влиянието на 
комунистите тук, 
дей-км, не бе от предимно 
ние, но трудната

ран
по всичко съ- 

значе- 
икон омичес ка 

ситуация, положението ,да се <^ь- 
— е-зтвува или не”.

ги произвежда в -страната
280 на сто, а лихвите с 215 на сто), хаЛтЛНе 1Мал,К0 активни, а такива ,ци не са дОВОЛ,Н1И 0х положението

де^ттПр^Т.ми.налГ^риод си. Заплатите в „Транспорт'' са 
ще трябва да се каже и за онези по-големи от заплатите в -произ

водството на бира, а на работни- 
за ците в „Мостар” силно пречи оби 

които са чайната летна картина в двора: 
отлъчени от евиденцията поради цялата режия и работниците от

пр оиозодството и по най-сил-нц го

Дори и тогава когато до „ггр^-„ _ особено са изтъкнати резултатите
лом в поведението дойде кога в БИП. Не е ни чудно: на БИП единадесет комунисти, които вър
то се тръгне с по-голямо произ- вносът -наистина се 
всдство, по голямо пестене и из- бутилка бира, 
нос комунистите някак остават страната възлиза на осем динара и 
по страни: и всред тях

изплаща ~ наха партийните си книжки и 
в онези около 50 души.кояхо продава

завладее половина, на границата (готова за 
лови ката „сега тряова да раоо- износ) струва единадесет и поло- шест и повече отсъствия,
тим, а след това ще се занима
вам с политика и идеология”. Пър

рещини редят бутилки в щайгите, 
та бирата да пристигне възможно 
по-окоро при потребителя, а шо
фьорите седят в хлад и чакат да

опна динара.
— От нашите пет хиляди ра-

За една част от уопеха на този ботници седемдесет на схо са
млади хора, с' големи проблеми.

която всички организации на С/ью- Човечето от тях не са решили жи бъ,це натоварен камионът им. Ра
за на комунистите в подготовката пищния си въпрос, а наскоро това 50тНВДИте в производството еди- 

Пример за това е промишлено- за избори е трябвало добре да об- и не могат да решат. Заплатите 
стта за бои м лакове „Дуга”, в

вичната организация остава там 
където е и била — далеч от воде- колектив са заслужни и комунпс- 
щото място преди промените, да- тите тук. Приложиха рецепка 
леч от влиянието по-късно. С

ООСТ „Тран-нодушно търсят
спорт” да бъде разформирана, а 

в нейните работници да бъдат при-
мислят- за всяка работа същесгву- и>м са малки: през първите шест 

•която ни казват: недейте сега за ва конкретна програма, конкретни 
изборите, имаме голяма поръчка срокове и подобни задължения, 
за износ. Пример е и ИМТ, чии- След изтичането на срока обеза-
то комунисти през цялата минала телно се полагат сметка и на пар- ва Мирослав Кукич. 
година не са почувствували необ- тийната организация, а за -неизпъл 
ходимостта да се загрижат за ка нените задължения следва преду- 
чеството на собствените произве- преждение. 
дения — тракторите и инак много

месеца средният личен доход 
колектива бе 16 570 динара — каз- числени към производството, за да 

се използува по-рационално работ
ната ръка. Дали на (референдума 
и транспортните работници ще 
гласуват „за”?

РЕФЕРЕНДУМ ЗА ПРОВЕРКА

Есента ще бъде пъдиа с неиз-Полагането на сметките и от-ко-се търсят- какво пречи тук
гато няма рекламации. Чакаха Гра говорността, която от това произ- зестности и за комунистите в 
дският и Общински комитет Да тече бяха условие за съществува- БИП, но не поради изборите. Те- борите в Съюза на комунистите 
препоръчат формиране на Коми- нето на БИП, а по воичко съдей- 

и реализиране, ки, ще бъде и условие за успеш-
пр едстоящите
комунистите, мандат — кандидати има много

изборни функ- А такива практически проверки 
въпреки годишните почивки, съще

Очевидно е, че по време на из

хните секретариати могат да бъ- в БИП разговорите за референду
ма ще бъдат практическа проверсия за следене

Програмата по икономическа ста- но провеждане на 
билизация. Тогава формираха ко- избори в Съюза на 
мисия и я задължиха да води грижа 
за качеството. Промяната вече се 
чувствува, за по-малко от два ме- програми за следващия период да 
сеца на нейната работа шантажи се внесе дифеРеВДиацията - под- 
рекламации има много по-малко, а чертала Виктор Прие. - Когато 
вече с много кооперанги се водят комунистите -вед-наж се договорят

за методите и съдържанията на 
работата на първичната организа
ция, когато приемат програми и 
разделят задачите (когато се ут
върждават задачите винаги трябва 
да се застъпваме да се определят 
и срокове 'И носители), диференци 
ацията трябва да се обосновава в 
това кой изпълнява, а кой не из
пълнява задачите. Това е основно
то мерило за оспособеността на 
първичната организация за идей- 
ио-нолитическа акция.

дат само по-силни в следващия
ка за действуването на Партията

повече отколкото 
ции-— Необходимо е в акционните

ствуват и в много други партийни 
През есента имаме две го- организации в Белград, 

леми задачи — избори и подго- ^ 
товка на референдум за реоргани Р. Плякич

СЪЮЗИ“ И ЦЕЛИНАЙ-МАЛКО ДВЕ СЪБРАНИЯ
И

запланувано в про- 
,Задачите

I/ акто е 
гч ектодокумента 
на СК на Сърбия в изборите 
първичните партийни организа- 

СК”, всяка първична ор 
основа решение'

О политическата акция по разграничаване рядко оценяваме дей- 
^ от деловото ръководство. Обикновено сеността на хората 

оценява работата на първичната организация, секретариата и секре» 
харя. отговорността им за провеждането на определена политическа 
акция, а не се поставя въпрос за отговорността на ръководните стру
ктури, в които почти всички са членове на СК. Тези тела обикно- 
вено имат много по-големи възможности да Влияят върху успеха на 
някоя политическа акция —
трудоустрояване, икономии, износ, жилищна политика — 
членовете на обществено-политическите организации.

в

ции на
ганизация, въз

изборите и документите 
на ЦК на СК в Сърбия и дру
гите органи на СК, е длъжна да 
формира делови групи за от
чет, за програма за работа и 

комисия- Трябва да се 
събра-

то за

без разлика дали става дума за 
отколкотоЗначението на диференциация

та схващат 'И ов ИМТ къШето, стру 
®а се, известно число членове са 
само бреме на своите първични ор 
гаи'изаци(и 1на Съюза ва комунисти-

кадрова
проведат най-малко две 
иия: предизборно и изборно. Иа 
предизборното би трябвало по
възможност да с« предцржат 
повече кандидати за секретар.

заместник и за членове

Затова по време на изборите тРябва да повдигнем въпроса за 
отговорността на членовете на Съюза на комунистите, намиращи се 
на ръководни постове, за успеха на политическите акции в собстве
ната им среда.

Трябва да се подчертае, че е необходимо да съществува „съюз” 
между политическите и деловите ръководства. Техните цели не 
гат да бъдат различни. Но ако техните договори не се обсъждат в 
базата, тогава „съюзът” им не е добър и обикновено се случва де
ловите органи да манипулират с обществено-политическите организа
ции. При това не може да се каже, че секретарят е слаб, а ди- 
ректорт силен. Ако е така, слаби с« и двамата.

те.
— Занапред ^наистина не може 

да толерираме пасивността на от
делни „комунисти" — оценява Ми 
рослав Кукич, млад секретар на 
първична партийна организация 
най-голямата ООСТ, Фабриката за 
трактори. — Нередовно се идва 
на събрания, а още послаб е 
отзивът в разиоюването. Най-дей- 
«и са старите партийци — въобще, 
в първичната организация дейни 
са членовете на секретариата и 
комисиите. Младите комунисти,

неговия
иа секретариата. При предлага
нето ,необходимо е, разбира се, 
кандидатите да се сложат. Ако 
предложеният кандидат не при- 

оказаното доверие, а за то 
оправдание, първична-

мо-
в

еме
ва няма 
та организация е длъжна на съ
щото събрание да разисква за 

политическа отг°вор- Виктор Прие
неговата
иост”.



Л Комунист
НА НАБЛЮДАТЕЛНИЯ ПУНКТ

Българският Янус пак възкресна
след та история, причинени от подобни 

ПОЛ1ИТИ1К1И на ненародките режими.
поради

преброяване на населението 
•войната. Според софийското тъл
куване македонският народ не съ- 
шестиува, като че ли никога не 
е съществувал, като че 
•не е равноправен член на между- «а 
народната общност- Впрочем, на пешките опити да се 
участниците в тези манифестации сан Стефанския-г сън 
нито един момент не попречи що- България • 
то с всяка изговорена дума за ве
ликия Илинден отричат съществу 
ване-ро .на овоите съграждани, пи
ринските македонци, както и един 
ст народите в съседна Югославия, 
страна до чисто приятелство, поне 
според думите им, много гкС>а 
гат.

Т ъкдго можеше да се помнели, кедонска нация, пито в рамките 
1 българската политика па Българи^, а нито в нейното съ-

към съседна Югославппя нещо по- седство, в Югославия, 
ложително става, София се потРУ 
ди по най'-евюдентон начин да оп
ровергае това. На предвестията, битността на македонокмя 
че може да се очаква неин по- 
реален подход към сътрудпичест- рия насилствено станаха изтъ кна- 
вото с Югославия и специално дате борци за национална, социал- 
със СР Македония, България реа- на и културна афирмация на маке- 
гира с помпезно-партийно присвоя- донцнте, като например Гоце Дсл- 
•ване на Илинден окото въстание, чев, Никола Каров, Яне Сандан- 
Една от най-значителните дати в ски, братя Миладинови и да не 
борбата на македонския народ за редуваме повече. Като български 
национално и социално освобожде* бяха провъзгласени почти всички 
мие е провъзгласена за „Нан-голям по-важни дати от македонската ис 
празник в освободителната борба тория, с изключение разбира се 
на българите срещу Отоманската на онези от Народоосвободителна- 
империя, най-героична страница в та борба на югославските народи, 
българската история и най-голям водена и срещу български-ре фаши 
източник на патриотическата гор- стки окупатори, 
дост на всяко българско сърце”.

че в Това е онази политика, 
която Балканите понесоха неслав- 

л,и днес ното 'название „буре с барут”. А 
същото много кумуваха безус 

осъществи 
за „велика

За да може да с© отрича само- 
народ,

съ/ставна част на бъграроката пето

Но, отричането на македонския 
парад в Югославия и на македон
ското малцинство в България не 
може да не предизвика и по-ши- 
рока международна загриженост. 
Тази политика продължава и по 
времето когато демократичната 
общественост в Европа търси кон 
кретай мерки за укрепване на ми
ра и сигурността, а балканските

Твърде много е очевидна огро
мната пропаст която разделя чес
тите изявления на българските офи стрини предлагат този регион да 
циални лица за желанието им да 
се развиват с Югославия добросъ- трудничество без ядрено оръжие.

Между поборниците на денуклеа- 
р'испраните Балкани е и България,

се превърне в зона на мира и съ-
Обаче, организаторите на при- 

С тези думи илинденокото тър- овомтелните манифестации тези
дни отидоха крачка напред. Те

сеДоки отношения и онова, което
можеше да се чуе или прочете те 
зи рни във връзка с отбелязване- но тя забравя, че до реализиране
то на Илинден в България.

жество предвести авторът па уво
дната статия в „Работническо де- надминаха „научното ' ниво и със 
ло”, орган на Централния комитет забележителното участие на най- 
на БКП. Главният
зи ежедневник и член на Централ организираха гръмогласно провъз- 
ния комитет Йордан Йотов с по- гласуван е на Илинден за „българ- 
Дълга реч откри централното с©- око въ!стание срещу петвековното 
фийоко тържество по повод „вели отоманско робство”. И сега, всъ- 
чественото събитие в българската шност, бе изявено официалното 
история” — Илинденокото въста- гледище, че Македония е само гео 
ние, което бе (вдигнато преди то- графско понятие, че Крушейо, При

бъл- леп» Битоля — са български. Бла-

След то на тази идея не може да се 
стигне без съгласието нависшите български ръководители, всичкитова, като чиста хилокризия мо

же >да действува поръката от сре- народи на Балканите. Между тях. 
щата в София за,,българската гри- разбира се и на македонския на- 
жа за укрепването и развитието Р°д- 
на добросъседските отношения с 
балканските държави”. Зашото. 
как такива отношения може да 
се развиват без участие на маке
донците, единственият балкански се 
народ, чието съществуване София страната и свооодата, на която,.и 
не признава? да било част на югославската фе

дерация. Такъв е случаят и с упо
ритите и неразбираеми български

редактор на то

общественост, 
сгзсем ясно, със загриженост и 
огорченост приема всеки опит да 

застраши суверенитетът на

Югославската

чно осемдесет години, извън 
гарска територия! На тържество- гоглаголивите оратори и този път 
то присъетвуваха най-изтъкнатите доказваха, разбира се без аргумен

ти, че Гоце Делчев м друпи са седържавни и партийни личности на
България, с изключение на Тодор борили за автономия, която не 
Живков. Сред присъствуватите бя имала за предпоставка — цитира

ме: „познанието за съществуване-
Добросъседокитее отношения

като основна предпоставка трябва опити грубо да се отрича егзистин 
да имат пълно уважение над пра
вата на всеки народ на безпрепят- ет0 се атакува срещу югославска 
ствено развитие. Те не може да та Цялост. Югославия тези' и по

добни опити решително отхвърля- 
Същевременно, остава последова
телна към своите постоянни стре-

цията на македонския народ, с ко-ха и министър-председателят на 
правителството Гриша Филипов то на някаква отделна македонска 
заместникът на председателя на чети*, к°ято би трябвало ^ само 
Държавния съвет Пеко Таков, стоят е л но да се организира”. Дел- 

Отечествения чев> неговите съратници сподвиж-
се осъществяат чрез отричане на 
чието и да е минало и настояп^е.
А България точно това прави, при 
същевременно предлагане на Юго- межи към развиване на приятел- 
слави я ,.най-широко 
во на всички полета”, 
всички значителни равнища. Тази. ’Не на суверенитета, независимост - 
в дипломацията добре известна та, интегритета. За международно- 
,/политика на двойни стандарти” тз прилагане на тези принципи се 
кикота не е давала добри резулта- изясниха и Югославия и България,

подписвайки Хелзиншката декла
рация. Нейното прилагане предпо-

председателят на 
фронт Пенчо Кубадински, най-вис ници и последователи — както мо- 
ши партийни функционери. Бъл- жа Аа се чуе в София ,/имал и
гарската армия, Илинден отпраз- подчертано българско национално

чуестзо". От там и изводът, че 
Илинден окото въстание „е дело на 
поробения българоки народ”, пред

ски отношения със съседите вър
ху познатите принципи за зачита-сътрудничегд- 

срещи нанува и със специално тържество 
на своите ръководители, в присъ
ствието на представители на ,.брат 
оките армии”. Оовен това, една 
от най-значителните манифеста
ции се състоя ов Благоевград, цен
тър на Пиринска Македония.

ставява важен момент в „сетнеш
ната консолидация на българската 
нация”. ти. В това нещо, вярваме, през 

изтеклите десетилетия можаха да 
се убедят и в България. Поради ст&зя свободно развитие на всич- 
тази политика отношенита с Юго
славия час са по-добри, час по- 
лоши. И винаги

Разбира се, 'изговаряйки всич
ко това, високите представители 
на българската държава и партия 
подчертават, също така, че днес 
следят идеите на Илинденските 
въстаници за равноправието на 
всички набоди, за свободно опре
деление на народите, което остава 
,/вечен ленинако-марксически прин
цип на българската политика в 
решавЗМето на националния въп
рос”. Същевременно, в морето из
говорени речи нито един път не 
бе спомената македонската нация, 

е Нито онази в Югославия, нито 
онези около две стотин хиляди пи-

И в това обстоятелство изразе
ната помпезност, е която инак с© 
отбелязват датите от така наре
чената 1300-та годишнина на бъл
гарската държавност, никому из7 
въ1Н България не би могла да пре
чи ако българските официални ли 
ца не се напрягаха да докажат 
как не съществува македонска на- 
циф &ьс същата цел те досега из
ползуваха*- главно квази-научните 
сР^ЩИ-^ Изглежда, обаче, разбрали 
са;■ ме в яловото им доказване как 
македонците са българи не им 
помогнало уж научното рухо в ко

ки народи, както и национални 
малцинства, които в .множество 
случаи се изявиха като най-добри 
мостове на приятелството. Но, за 
да може да се постигне това, не е 
достатъчно само декларативно из
ясняване за добросъседски отно
шения. Същите трябва търпеливо 
и честно да се изграждат. Всичко 
друго и отделно „двойната поли
тика” е вредна. А това, убедени

благодарение
на поведението на София.

Целта на софийското отричане 
и а македонския народ е съвсем 
я>сна. От твърдението, че не съще
ствува народ, който е равноправна 
и конституитивна част на юго ела в 
оката федерация, до териториални 
те претенции към част на Югосла 
вия е само една крачка. Привър
жениците на такива тезиси, 
жал, забравят лошите, пък и тра
гичните последици от съвременна-

оме, никому не отговаря, пък и 
33 на българокия народ.

ето обличаха твърдението, че ня- риноки македонци, които «ационал
•но се изясниха в едно свободно Александар Поповичма македонски език, че няма ма-
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Електрически крушки 

още в две села
Недостиг на сено

ВОТ«ОКът?т1?В?дЯ?гТ^ НА 00СТ -НАПРЕДЪК” ДА ПОМОГНЕ НА ЖН- 
общинатаИТЕ зависн запазването НА ЖИВОТНОВЪДНИЯ фонд в

• ЗА 29 НОЕМВРИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК ЩЕ 
ПОЛУЧАТ СЕЛАТА ГОРНА ЛУКАВИЦА И ГРАПА, 
ТОК ЩЕ ПОЛУЧИ И ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР

Безспорно е, че в Боеи- 
леградоко община Тази година животновъ

дите в Бооил еградска 'об
щина юа изправени пред 
един твърде сериозен про
блем, 1и ако навреме не се 
превземат съответни мер
ки, съвсем е сигурно, че 
тази есен Ж1итвотновъдии- 
ят фонд ще се намали още 
повече. Именно, дълготрац 
'Ьпият засух през пролетта 
намали сенодобива, особе
но в низките села, така че 
.мнозина животновъди не 

и могат да обезпечат доста

тъчно храна за добитъка 
през зимата.

Затова ООСТ „Напре
дък'' трябва неотложно -т 

• предприеме мерки за обез 
печаваие на допълнителни 
.количества храна от дру
ги 'краища на страната. Из 
пъг.нението на тази зада- 

основните

съще
ствуват твърде благоприят 
ни условия за интензивно 
жи в отновъ дство. 
казваме това, .имаме пред
вид 13 000 ха 
ща и над 7000 ха

на са привършени около 70 
селата в Димитровградска на сто. Изкопани са дуп- 
община продължава. Елек- .ките за стълбовете, завър 
троразпределителното от шено е заземяването. Тук 
Димитровград за&дно с во 
йниците от поделението на 
Младен Дим.итриевич уои 
лено работят за да може 
за Деня на републиката 
газените лампи да сменят 
електрически крушки в милиона 
селата Горна Лукавица и строителни работи.
Грапа.

В Горна Лукавица рабо
тите са завършени ои<сло 
80 на сто. Построен е тра- 
фопоста, побити стълбове
те за далекопровода и.ии- 
окотО|К|01вата мрежа. Поста 
ееш са и проводниците, 
остава само да се затег
нат. И армейците и работ
ниците от електроразпре
делителното ползват хуба
вото време за завършава- 
не на тези работи, до като 
.монтьорите работи могат 
да изпълняват и по ло
шо време-

Дължината на далекопро 
вода в Горна Лукавица е 
1200 метра, докато ниско- 
токовата мрежа е около 5 
километра. Стойността на 
обекта възлиза на 5 мили
она и 280 хиляди динара.

В село Грапа работите

^Електрификацията
Когато

тучни паси- дъджмната на далвкопро- 
вода е 1400 метра, а нис
кото ковата мрежа 3 кило 
метра и половина. Стойно 
ст на обекта е*^ милиона 
и 720 хиляди, а от това 2 

774

високо
качествени ливади. Освен 
това, ' селскостопанските 
производители все повече 
се определят за животно
въдството, а от година на 
година се подобрява расо
вият състав на овцете 
говедата.

Въпреки това животно
въдният фонд, в хобщината 
Продължи те лно намалява 
Особено намалява броят 
на .овцете. Понастоящем 
се отглеждат около 35 000 
овце и над 8000 говеда^ а 
само преди десетина годи
ни броят им беше почти . 
двойно по-гол ям.

Причините за стагнаци
ята на животновъдството 
в Босилеградско са пове
че- Основната е: селскосто 
панската организация „На 
предък" основава дейност 
та си само върху купо- 
продажбеки отношения, а 
не влага собствени средсг 
ва в развитието на този 
отрасъл и не оказва как- 
вато и да било помощ на 
животновъдите. Изкупва
телните цени не са еднак
ви на всички изкупвател
ни пунктове. Нерядко се ^ 
случва шкупчикът да оп
ределя цената според соб 
ственика, а не според ка
чеството на добитъка. Все 
още не се върши органи
зирано /изкупуване на мля 
ко и млечни изделия. Ор
ганизацията не обезпечава 
фураж. Всичко това създа 
ва несигурност и 
волство при 
дате-

ча е еди1н ют 
критерии за оценяване от
ношението .на организа
цията към животновъдст
вото и 
стабилизация-

хиляди саи кономи чеок: I г а
М. Янев

С тази акция на елек
трификация е обхванат и
известният исторически 
паметник в долината на 
река Ерма — Погановски 
манастир. За да стигне 
електрически ток до него 
.нужно е да се построи да 
лекопровод в дължина от 
3,5 .километра и ниското- 
коаа мрежа от 200 метра 
на стойност От 4 милиона 
«и 312 хиляди динара. С 
електрифицирането му и 
довеждане на питейна во
да да манастира създават 
се по-добри условия за 
посещение на манастира, 
т-е. за развитие на туриз 
ма в тази част на община
та. Остава да^е направи 

- пътя по долината на Ер
ма за да бъдат и Манасти-

Изпуснат шанс за укрепване на доверието
Доверието на селскостопанските произ

водители от Босилеградска община в ООСТ „На 
предък" тРябва да бъде силно звено в разви
тието на селското стопанство, отделно на жи 
втоновъдсхвото. Засега това доверие е твърде 
„тънко”, но трудовият колектив на „Напредък” 
не прави опити да го укрепи. Как инак да се 
обясни фактът, че кооперативната ливада в До 
лно Тлъмино, която ражда средно по 60 000 кг 
сено, тази пролет остана обикновено пасище (не 
беше „забранена”). Сега животновъдите от този 
край ще бъдат принудени да намалят животно
въдния фонд, защото сенодобивът беше слаб, а 
нямаха възможност да купят трева от коопера
тивната ливада.

Селяните ще останат без част от стадата 
си, следователно и без възможност за увеличе 
но животновъдно производство, а трудещите се 
на ООСТ „Напредък” без доверие.Първите са 
загрижени и неспокойни, за вторите това не 
же да се каже-

ра и ждрелото по-достъп- 
ни на туристите.

МО-
К. Г.

А. Т.

са събрани само около 
300 хиляди? Казват, че 
първата акция не е успя
ла захцото не са получили 
общинския булдозер, а 
втората слабо върви поне
же все още не започва из 
граждането на мрежата за 
високо напрежение.

Откъде идва бездейс-гву 
ването; да ли се чувству
ва недоверието в успеш
ния изход на акцията или 
под въпрос е собствената 
'неорганизираност. Може 
би вследствие и на едното 
и на другото, но отговорът 
ще се получи ако се ана
лизира работата на обще
ствено-политическите 
гаиизации в селото и на 
Съ,вета на местната общ
ност. Сегашната им „ак
тивност1' показва, че се 
чувствува липса .на иници
атива от страна на ръко
водствата им и че не е 
решена кадровата струк 
тура в тях. Следователно, 
местната организация на 
на ССТН не работи, чле
новете на първичната пар
тийна организация се съби 
рат едвам един път в два-

ДУКАТ

Преди години, без да акция, 
идеализираме

им нрав, дукатчани вярва 
ха в собствените си сили 
и възможности. Зад гях 
останаха няколко успеш 
но проведени акции. Това 
обаче бе когато в селото 
-имаше повечето хора От

когато миграция- 
жизнения та не бе започнала сериоз 

но да взима данъка си...
Въпреки .натрупалите се 

комунално-битови пробле 
ми сега дукатчани като че 
ли са безсилни да се спра 
вят с гях. А проблеми има: 
повече от махалите са без

пътища и не са свързани 
с центъра на селото, сгра
дата в която е поместен 
магазинът е пред рухване, 
отдавна заплануваната сгра 
да в гробищата все още 
не е започната. Ако към 
всичко това добавим, че 
в селото трябва да започ
не електрифицирането му 
(според плана през гази 
година) естествено се на
лага въпросът — да ли та
зи акция ще върви успеш
но и няма ли да понесе 
съдбата на досега переше 
ните проблеми?

незадо- 
животчовъ-

лг Забравен договорБЕЛЕЖКА

приемат влажно .'торно и в някои се
ла вече са възникнали сериозни не
доразумения между вършаните и про

Калното повече наближаваше жъ- 
по-малгко в Бабушни- 

: за приби- 
И Щабът за 

не Дей- 
а позглъхиа

ор-твата, толкова
община се говореше Дукагчаши не крият, че 

заплащат висока цена на 
собствената си неорганпзи 
раност и че е слаба връз
ката 1мм с общинските об- 
щестиено-1пол1итически ор 
ганагзации и с общинската 
скупщина в Босилеград.
Тези причини .са и отговор 
на повечето неразрешени 
.въпроси, всред които и 
на: защо събраните преди 
три години оредства за 
разширение и поправка на 
махленски атьтинца са все три месеци, това правят и 
оиде неизразходвани' или членовете на Съвета на 

от необходимите местната общност (ако не

шка
(райето на реколтата, 
прибирането на реколтата 

:както трябва,
това поле и в местии-

мзводнтелите-
— Тук 'незабавно трябва да се 

поиска конкретна отговорност за .не
спазване на догоиора — беше закл- 
дючено на неотдавнашното 

на общинския исомитет- 
— Слушайте другари — предло

жи един производител на заседание
то. Дайте първо да приберем зърно
то, а после нека се подвежда под 

отговорният за безРе-

ствуваше 
'дейността на 
те общности. Така се получи по вре- 

жътвата производителите да 
онамират кой 

Вместо навреме

заседа
ниеме на

бъдат оставели 1Да се 
как знае и умее-^

обезпечат селскостопански 
— в общината работеха само 

комбайна, конто 1не са в състоя- 
всички

ма
да се 
ЩИМИ ОтГО(ВОрНОСТдва дието...

И така — времето ой минава, а 
в -Пресека, Бохдановац и някои дру
ги села в общината хората още ча
кат вършачи и всяка сутрин гледат 
в небето дали времето не йде се ра- 

намали иначе средни-

лрнберат зърното от
(села на околоние да

ЗШ декара жътвата стана със с^рп. 
' к потгривърши,

Сега е
жътвата

възникнаха други проблеми, 
трудно да Св обезпечат вършачки. 
нГ места, ЗДето витото е свър
шено, има пък трудности с уема. Слу

— отказват да

И когато
защо
2 700 000 динара за прокар се о тсрочват събрания та
нане на шизкотокова мре- вследствие нендването на 
жа (около 180 домакннет- членовете), 
на по 15 хиляди динара)

овали .и .да им 
те добиви.

М. Андонов у Ц. Б.в/уршачите ДЯчва сеV
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■ф ПРОСВЕТА^ ИЗКУСТВОЖкулт У РА
ЕДИНСТВЕНА В ЮНА СМЕСЕНА КУЛТУРНО- 
ХУДОЖЕСТВЕНА ГРУПА НА НИШКА АРМЕЙСКА 
ОБЛАСТ

ПРЕД СЪЗДАВАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНА КОЛОНИЯ В ПЪРТОПОПИНЦИ

Първата крачка- клуб 

художниците
„Партизанско позорйе 83“ 

в Босилеград
ГРУПАТА ОБИКАЛЯ И ИЗПЪЛНЯВА НрО 

ГРАМИ ЗА НАШИТЕ ВОЙНИЦИ-ГРАНИЧАРИ' И 
МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ НАДЛъЖ ПО НАШИТЕ 
ГРАНИЦИ И В НАЙ-ОТДАЛЕЧЕНИТЕ МЕСТА НА 
НИШКА АРМЕЙСКА ОБЛАСТ

1избран Оретон Игов, а 
св(крста1р 
вич. така е оформе
на 1И работна трупа, в чий- 
то /състав са Оретен Игов, 
Зоран йованоиим и Дими
тър И/шев, като предста
вители (на художниците, и 
Слободан Алекоич <и 
рил Тодоров, като предста 
ангели <на Центъра за кул 
тура.

тура*
Наред с (инициативата 

тю създаване на (краеви 
'клуб (на художниците се 
пристъпи и към реапизаци 
ята иг( идеята за създава
не на художествена коло
ния в Пъртолопинци. Как- 
то и клубът и колонията 
ще действува към Цен
търа за 'култура. За коми
сар на колонията е из
бран художникът Новица 
Младенов, един от инициа 
торите за нейното създа
ване. Заедно с остана.'1-и те 
художници, които проявят 
интерес, трябва да се из
готви програма за работа. 
Засега единствена 
ност представлява липсата 
за помещение за ателие 
на художниците, но без-

И|Н1ициотн»ата на дими- 
худож ни

за
Зоран йовано-тровградските 

ци, конно са е постоянно 
местржштелство в Дими
тровград, и/ш редовно ид
ват през лятото, да се съ
здаде художествена коло
ния из Пъртолопинци започ 
на да се претворява в пра 
ктпката. Именно, ма 18 
август т.т. се състоя сре
ща — договор за сформи 
рана на клуб на местните 
художници, 'относно крае- 
ем жлуб 'на художниците 
от Ди(м'итров11радско. Това 
е първата крачка към ре
ализация и на идеята за 
създаване та художестве-. 
на колония.

П оиницйатпва на Сдру ничаря, както и другите 
жението на драматичните юбилеи на нашето револю 
артисти на СР Сърбия и ционно минало. 
Комаидуването .на Нишка 
армейска област е форми зон 
рана културно-художест- 'рейе ’ 
вена група
позорйе '83" в сътрудниче 
ство със Сдружението на

Ки-В босилеградския гарни 
тизаноко позо- 
прокара два дни 

,Партизанско и бе гост на граничните 
части на командира Бори
слав Павкович, където им 

драматичните артисти от бе устроено сърдечно по- 
Нмш и Причина и поли- срещане, с топло и дру- 
тическите органи (на Ко- гарско гостоприемство от 
.мандуването на Нишка ар -войниците м .командирите, 
мейска област, досега както и от гражданите на 
единствена по карактера и този край- 
дейността си. Програмите, които из-

Групата е съставена от пълни „Партизанско по- 
членове — драматични ар зорйе в Рибарци под от- 
тисти, вокални солисти на крито небе и по дъжд бя- 
-революционни, народни и ха с внимание и въАДуше- # 
забавни песни от Ниш и влениз следени от по-го-

„Пар 
83” ,

Тази работна група има 
за задача да предприеме 
конкретни мерки по само 
то оформяне на клуба, ка
кто 'и да осъществи кон
такт с всички художници 
от Димитровградско, кои- 

работят
труд-

то понастоящем 
въ® вътрешността, да ги 
осведоми за .реализацията 
на идеята, както и да из
готви съответните самоуп-

За целта е създаден ини 
циативен комитет, в чийто 
състав влезнаха почти вси 
чки художници, живущи в 
града. За председател на 
инициативния комитет е

спорно с по-голяма 
упоритост и разбирателст
во и този въпрос може да 
се разреши.

воля,
равителни и други актове. 
Клубът ще работи в със
тава на Центъра за кул- А. Т.

БОСИЛЕГРАД:
ПРЕД НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Навременна подготовка
През лятната ваканция Босилеград от първи до 

в основното училище „Ге- четвърти клас ще има 
орги Димитров" в Босиле!1 осем паралелки, във все- 
рад, към което принадя е- ки клас по две, а от пети 
жат след интеграцията и до осми — единадесет па 
останалите основни учи- ралелкм, тоест във всеки 
лища в Босилеградска об- .клас <по три. а в седми 
щатна, са извършени необ- .клас

зв Във висшите класове в

тел по музикално -възпи
тание, докато за останали 
те предмети са обезпече
ни специалисти, които до 
пълняват часовете ои и с 
предмети, които не са тя
хна специалност.

На 22 август са прове
дени учителски съвети по

<г ,*т4т^

Рибарци: населението и граничарите и тук са заедно

лям брой войници (И мест
ното население ма Боси
леград и околните места. 
По време на програмата 
всяка изпъДнена точка (по 
неже всичките бяха успе
шни) бяха изпратени и на
градени с топли приветст
вия.

Прищина, малък забавен 
и -военен оркестър на Ни
шка армейска .област. 
Всички членове са изплю 
чителни ентузиасти, кои
то по-4гол1ямата част от 
годишните си почивки 
жертвуват за изпълнение 
на програмата на тази ак
ция при (минимално кам- 
пенсиране на материални
те (разходи.

Акцията е замислена за
дългогодишен период с 
идеята: тачене и задълбо 
чаване (на революционните 
традиции и културното на 
следство на нашите наро
ди м народн ости от НО В-а 
-и революцията ов гранич
ните гарнизони и най-отда 
лечените места, а с Цел: 
сближаване на народа и 
числящите се към ЮНА 
и осъществяване на още 
по-тясно сътрудничество.

Тази година програмите 
се /изпълняват в чест на 
91-годишнината от рожде- 
■нието «а другаря Тито, 
40-годишнината от битки
те «рай Неретва и Сутйе- 
ока и Второто заседание 

АВНОЮ, Деня на гра

паралелки.две/ ходимите подготовки 
.новата
дина. Както изтъкна 
ЗАР СТОЙНЕВ, директор 
на училището, времето е 
използувано за белосване
на училищните стаи, поп
равка на инвентара, покри 
вмте и пр. Тава говори за 
сериозните мерки, които 
са взети в училището за 
да може навреме да запо 
чне новата учебна година. 
Според данните, с които 
разполага засега училище 
то, както ни уведоми Сто 
йнелв, броят на учениците 
ще остане същият, както 
и миналата година, а това 
е общо над 1400 ученика.

учебна 1983/84 го
ЛА-

Тези дни и в книжарницата в Босилеград 
беше голяма блъсканица: 
тетрадки и други учебни помагала и пособия. 
Повечето от необходимите учебници са обезпе
чени, но за първи клас няма „Пешеходец и шо
фьор в движението”, Буквар, читанка и мате
матика. За втори клас няма читанка и матема
тика, за осми клас няма история и география, 
докато другите учебници за всички класове от 
първи до осми клас, са обезпечени.

Вземат се мерки да бъдат обезпечени и 
останалите учебници до започването на учеб
ната година.

купуваха се книги,

Местното населеяше про 
яви интерес кога пак ще 
дойдат 'И може ли тези 
програми да се изпълня
ват не само в сезона на 
годишните почивки, поне
же поРвще-нието тогава би 
било потмасоио, тъй като 
това са редки програми, 
които усе изпълняват в те
зи отдалечени и рядко на 
станеш краища, а с же
лание се очакват- 

На раздалата всички по
желаха на участниците до 
бър път с - пожелание пак 
да дойдат, а групата про- 
дължи своето „пътешест
вие” й Суриулишкия край 
и «адлъж по нашата гра
ница, за да увесели вой
ниците и народа и по.тези

учили-с. Бистър Ще има една па 
ралелка по-малко, В Гор
на Лисяна, и Горна -и'Дол 
на Любата, най-вероятно 
ще остане същият брой на 
паралелките- 

Засега в това училище 
работят общо 160 души, 
от които 1/6 в обучение-

подведомствените 
ща, а на 26 август, в Боси 
леград. учителският съвет 

обсъди
;

Най-вероятно, в село 
Бреоница ще бъде вре,- 
менво закрито четирикла- 
оовото училище, а под, 
въпрос е и училището в 
мах. Баратарци, с Оглед 
на твърде малкия брой то.

при училището 
програмата за работата на 
училището през 
учебна година, 
разпределение на часове
те, направи задължения 
извънучилищните активно-

новата
извърши

по

места. Единствено в училището 
още няма преподава-

сти и Т-Н-ученици там.
Така, според данните, в

Б. К.
®сеЖ. Стойковична
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НА МЛАДЕЖКАТА ТРУДОВА АКЦИЯ 
„КУМРОВЕЦ ’83”

ПРЕД БРИГА ДИРИТЕ ОТ ТРЕТА СМЯ 
ТРУДОВА АКЦИЯ „ВЛАСИНА 83”

Недостигат акции от местен и 

регионален характер
Титовите стипендианти 

между най - добрите
ЖР вгиТи^Вмгй??ЕЧЕ ДА СЕ РАЗВИВА 

»^0ЖЕ ДА ПОСТИГНЕМ ДРАГОСЛАВ МАРКОВИЧ

ф МЛАДЕЖКИТЕ ТРУДОВИ АКЦИИ СА НЕ
ИЗЧЕРПАЕМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАВРЪЗВАНЕ НА 
НОВИ ПОЗНАНСТВА И УКРЕПВАНЕ НА БРАТ
СТВОТО И ЕДИНСТВОТО

КУЛТЪТ КЪМ ТРУДА, ПОНЕ- 
СЪС СОБ-СТВЕН ТРУД, ИЗТЪКНА

А
След посещението си на 

Църнотравска община и 
новата овцефарма на ска
товете на Чемериик, Дра
гослав Маркович, 
дател на Председателство 
то на ЦК 1на Съюза на 
югославските 
иа 20

между другото каза:
— Видяхме резултати^ 

на вашия тРУД, а това ве
че са млади насаждения. 
Резултатите 
заеми. Може би

дови акции.
Сетне Драгослав Марко 

Б1ич говори по проблемите 
за недостатъчното учас- 
тие на студентската и ра
ботническата младеж на 
трудовите акции. Той се 

тук опря отделно и върху обг 
ществено
то развитие на нашата 
страна, като между друго 
то изтъкна:

— Днес трудностите са 
ма едно друго равнище, 
трудности на развито об
щество. Сега трябва да Се 
стабилизираме като добри 
домакини, за да може да 
направим по-гол ям скок. 
Поради това са значи тел- 
«и тези ефекти. Но важ
ни са ни и другите ефек
ти, моралните ефекти, в 
създаването и развитието 

Драгослав на трудови навици, със 
езоя труд да допринасяме 

значе- са развитието на нашето 
бъдеще.

Трябва повече да се та- 
— Считам обаче — до- чи и развива култът към 

бави той — че не е добре труда, каза Маркович, по- 
на заден план да се оста
вят регионалните и мест
ните трудови акции, къде- 
то емцо се развива еже
дневна активност: урежда 
не на улици, паркове, тро 
тоари. А когато се раз
говаря за това ще стане 
дума защо няма постоян
ни местни младежки гру-

ТО(Ва са думите на бри
гадира Новица Стоянов 
.от Димитровград, който те 
зи дни се завърна със спе 
циална похвала от съюзна 
та младежка трудова ак
ция „Кунровец 83".

■

работила върху изгражда
нето на водопровод в едно 
съседно село на Кумро- 
вец, и на регулацията на 
■река Сутлищица. Заедно с 
бригадата от Пландище, 
„Титовите стипендианти'’ 
са осъществявали наГгдо- 
бри резултати на трасето.

С какви впечатления се 
завърна от тази акция? — 
попитахме Новица, който 
■досега е участвувал на 
акциите „Подринье — Ко 
лубара '80" и „Козара 81".

— Младежките трудови 
акции са .неизчерпаема втз 
межност за завръзване на

предсе- са съвсем осе 
наглед хи

ляда хектара не е голяма 
задача, но ние сега 
имаме пет хиляди хектара 
гори, което оказва влия
ние на стопанската струк 
тура в този край.

Тези акции, изтъкна по- 
нататък Маркович, в пове- 
чето случаи са твърде до
бре подготвени и чрез тях 
младежкият тРУД най-бо
гато и най-непосредствено 
се изявява. Мисля, че бъ
дещето на младежките 
трудови акции е в залеся
ването и тук трябва да се 
върши преустройство и на 
сочване.

След това 
Маркович говори за идей- 
но-възпитателиото 
ние на младежките тРУДО- 
ви акции.

комунисти, 
август т.г. посети 

оригадирите от трета смя 
на на Съюзната младежка 
трудова акция „Власина 
83". На разговора с бри
гадирите присъствуваха и 
Жи.ка Радойлович, предсе
дател на Републиканската 
конференция на ССТН, 
Драголюб Митич, член на 
Изпълнителния 
Скупщината на СРС, пред 
ставители на Южноморав- 
ски регион, Сурдулишка и 
Църнотравска общини.

Миодраг Станоевич, ко
мендант на Щаба на ак
цията „Власина 83" гово-

икономическо-

съвет на
прия-нсви познанства и 

телства. Няма нищо по-ху 
баво от среща с приятели
от предишните трудови ак
ции. Всяка акция всъщ
ност е истинска ковачи и 
ца на братството и един
ството между младите.
Най-добрият ми приятел 
бзше от бригадата „Дани- 
ло Мирич — Дака" от Ти 
това Кореница. Но това 
те значи, че не съм имал 
приятелки и другарки от 
останалите бригади. На 
зелка трудова акция, па 
и на тази има организи
ран културно-забавен и об 
щезтвен живот. Работят 
най различни секции, орга 
низ/.рат се бригадирски вс 
чери и танцови забави. Въ 
преки че се работи мно
го, понякога и в трудни 
условия, всичко се забра
вя, когато започнат свобо 
дните активности. Затова, 
без да ме питате ще оти
да ли пак на трудова ак
ция, *ви отговарям: ще оти 
да и, догодина. А, Т.

ри за изпълняване на тру
довите и обществени пла
нове на акцията, която от 
чита твърде добри резул
тати. Станоевич изтъкна, 
че именно тези дни бри
гадирите от третата смя
на изпълниха задачата си, 
тъй като са залесили 330 
хектара голи площи на те
риторията на 
ска община една седмица 
предсрочно.

В разговора с бригади 
рите Драгослав Маркович

Новица Стоянов

— В тази трудова акция 
младеж-неже всичко може да по

стигнем със собствен 
труд. Доброволните акции 
възвръщат култа към тРУ 
да. Младежкият печат и 
всички информативни оре 
дства трябва за тях пове
че да пишат.

участвуваха пет 
км бригади — казва Но- 
вица. — Освен бригадата
„Титови стипендианти", Съ
ставена от стипендианти 
на Титовид фонд от Ниш, 
Алекоинац,
Бабушница, Бела паланка, 
Прокуоие и Димитровград, 
работеха и бригади от 
Пландище, Добой, Липляи, 
Ти това Корената и една 
бригада от Съветския съ-

Църнотрав-
Житораджа,

С. Мнкич

МЛАДИТЕ ОТ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ
т- - ***?■--

ШННАНСИЕРН НА СОБСТВЕНАТА ЗАБАВА 103.
„ТптОВИ стиБригадата 

пешдианти”, в която освен 
Певица, от Димитровград 
са били и Слободан Стану 
лов .и Сръджан Тошев, е

диско-вечерите се прове
ждаха с помощта на час 
тни касетофони, касети 
и други спомагала. Ста- 
ноев казва, че от парите, 
взети за ‘билети, ще бъде 
купен (обществен) грамо 
фон или касетофон. Но 
всичко това е много мал
ко В ерзвнонив с възмож 
постите и броя на млади-

Танцовите забави в Босилеград се провеждаха с
спочастни касетофони, касети и други

от Тлъмински край заплапомощта на 
магала,
щаше на акордеонист >,от хоро

а младежта

КЛАСОВА СОЛИДАРНОСТ НА ДЕЛОда си признаят, че не нап 
равиха нищо да изменят 
положението, а 
ще се пооплачат от тежка 
та работа и лошото вре
ме- но са доволни, че по
могнаха на родителите ои.

Тазгодишната лятна ва- 
Босилеградска 

почти и не се
Всестранна грижа за 
болната работничка

канция в 
община 
различаваше от предишни 
те. Две среди („градежа” 
в Босилеград и „селска” в 

част на общи-

вторите

Неотдавна на младата работничка ЕЛИ
ЦА СТАМЕНОВА, шивачка в Цеха за чорапи в 
Босилеград, й прилоша на работното място. То 
ва беше първата такава случка и пръв изпит 
по класова солидарност за работниците, пове
че от които са млади. И те го положиха с от
лична бележка.

те-останалата 
«ата) и две съвсем разли- 

картини. Младите от От аспект на забавния 
Босилеград и не 

Играха 
фут-

1 И ТО 
забава,

За съжаление младежта 
от селата остана без киночии

града с голям остатък от 
време, следователно и с 

за спортува- 
кълене и 

забава, а

жи/вот
беше без нищо. 
се два турнира по 
бол на малки врата 
ва беше „мъжка" 
макар че сред зрителите 
имаше и момичета. Кино 
представления имаше вся 
ка седмица ,а във втора-

тред став летия, които нрез 
миналите ваканции й бя
ха единствената забава, а 

възможност
възможност 
не, разходки, 
други видове 
младежите и девойките 
по селата в ролята на сел 

лроизводи-

Щом забелязаха, че на другарката им е 
прилошало, колежките от работното й място я 
обкръжиха с голямо внимание и грижа. Веднага 
беше повикана бърза помощ. В болницата лека 
рите константираха, че здравословното съсЮ- 

на Елица е сериозно и я изпратиха във

заведно и 
организиране та твнцови 
забави. Единствено млади 
те от Тлъминоки край орскостопаноки 

тели (косачи, жетвари и 
подобно). Много разлики, 
а само една обща характв 
ристика: и едните, и ДРУ- 

нямаха почти иикак- 
забава. Недоимъка на 

качествена забава първите 
със седене

ганизираха всяка събота 
танцова забава в Бистър. 
Свиреше им акордеонист, 
на когото заплащаха „от 
хоро", както на селоки съ
бор. Окъпа забава с ком
пенсация: приятни момен
ти на другарувате.

икие
иранската болница. По път До Враня я прндру- 

две работнички, а в производственото 
хале спонтано се роди инициатива за събиране 

помощ. За непълен час работниците

та част на ваканцията се 
диско-вече-провеждаха 

ри. Председателят иа 
ССМ Винко Станоев об

жаваха
ОК

та на парична 
събраха над 6000 динара.

Грижата за болната работничка продъл
жава. Другарките от цеха редовно я

болницата, като й занасят подаръци и я кУРа_ 
жат да победи болестта. К- 1 •

пит е яспява, че танцовите за 
бави закъсняваха поради 
недоимък на помещение. 
„С много мъки и убежда
вания получихме малката 
зала в дома на култура
та" — казва той. Обаче

в а
посещаватнадам естваха 

по кръчмите, а вторите с 
ще про-

в
работа. Първите 
коментират безучастно 

„да умреш от скука , без 4С. Г.
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в състав на ТО „Здравлье“Работническият съвет иа ООСТ „Фармацевтика ‘
_ Лесковац и комисията за трудови отношания

обявяват

КОНКУРС
ръководител на Сектора за преработка на овощия и зеленчук със седалище в Босилеградза

и

О Б ЯВ А
в Сектор за преработка на овощия и зе-за приемане на работници в трудово отношение на неопределено време 

. 'Я ленчук в Босилеград

I РЕСОР НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА 
СЕКТОРА

1. Административен работник 
изпълнител ,

2. Работник — 
пълнител,

3. Портиер — стражар — 3 изпъл
нители,

4. Пожарникар — 2 изпълнители,
5. Готвачка-сервитьорка — 1 изпъл

нителка,
6. Чистачка — 2 изпълнителки,

II ПРОИЗВОДСТВЕНО ОТДЕЛЕНИЕ

7. Организатор
— 1 изпълнител,

8. Ръководител на смяна — 2 изпъл
нители,

9. Работник на производствена линия
— 6 изпълнители,

10. Опаковчик — 2 изпълнители,
11. Работник

лотови стоки — 2 изпълнители,
12. Лаборант-контрольор — 1 излъл-

17. КВ-металостругар — 1 изпълни
тел,

18. КВ-шлосер — 1 изпълнител
19. КВ-слектричар — 2 изпълнители,
20. Водач на транспортни средства 

— 2 изпълнители.

подготовка;
Под 12. — средна професионална 

химически техник; 
средна професионална 

подготовка — машинна насока или ви
сококвалифициран работник с една го
дина трудов опит;

Под 15. и 16. — квалифициран ра
ботник на метална специалност и поло
жен изпит за манипулатор с парни съ
оръжения;

Под 17. 18. и 19. — квалифициран 
работник с едногодишен трудов опит;

Под 20. — квалифициран шофьор — 
„Ц” категория;

Под 21. — средна професионална 
подготовка — селскостопанска или ико
номическа насока.

Молбите с документи за изпълнява 
нето на условията на конкурса, обявата 
се подават в срок от 8 дни от публи
куването му Д° Сектора за самоупра- 
вителни, правови, кадрови и други ра
боти на Трудовата общност на общите 
служби — ТО „Здравье’' — Лесковац, 
Влайкова 199.

С молбите трябва да се представят:
— кръщелно свидетелство,
— удостоверение за трудова способ
ност,
— свидетелство, диплома за завършено 
училище и
— удостоверение за трудов опит- 

Конкурсът е открит-до попълването
-та работните места, а приемането ще 
се върши сукцесивно, в зависимост нт 
потребите-

I подготовка 
Под 14.

1 из-изчислител

III ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДОСТАВКИ 
И ПРОДАЖБА

21. Референт за доставки и коопера
ция — 1 изпълнител.

УСЛОВИЯ: За ръководител на сек
тора — икономически, техноложки или 
ПМФ — химическа насока и 3 години 
трудов опит на ръководни места.на производството
I
ЗА ОСТАНАЛИТЕ МЕСТА

Под 1. — средна професионална под
готовка ю познаване на дактилография;

Под 2. —средна професионална под
готовка — икономическа насока;

Под 3. — основно училище;
Под 4. — средна професионална под

готовка и положен изпит;
Под 5. — квалифициран гостилничар 

ски работник;
Под 6. — основно училище;
Под 7. — полувисше училище на ор

ганизационните науки;
Под 8. — срещна професионална под- 

маши нн а, селскостопанска и

в склада за суровини и

нител.
13. Транспоретен работник — 3 из

пълнители.

III ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПОДДЪРЖАНЕ

- 1 из-14. Ръководител на смяна 
пълнител

15. Манипулатор с парен котел — 
2 изпълнители,

16. Помощник-манипулатор с парен 
котел — 2 изпълнители

готовка
химическа насока с една година трудов 
опит1

Под 9. 10. и 13. — основно училище; 
Под 11. средна професионална

СТАВИТЕ; могат да забо 
леят от остъ-Р или хрони
чен възпалителен процес 
(артрит),, дължащ се на 
инфекция или в -резултат 
на „изхабяване’' с хрони
чески вървеж 
случай говорим за ,дефор 
одираща, атроза". Могат да 
се засегнат тазобедрените 
и коленните стави, стави
те на пръстите на ръцете 
и краката, гръбнакът -и 
други. Израждащият се 
процес започва от став
ния хрущял, най-важната 
тъкан за нормалното дои 
жение на ставите.

СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ се при натоварване и се 
облекчава в покой (хори
зонтално положение на 
гръбнака), Развиват се и 
отдалечени белези: вегета 
тивно-оъдови, трофични, ра 
дикуларни 
Общото състояние не е по 
влияно.

Лечението има за цел да 
облекчи болките м по въз 
можност да опре развити

разрастване, вкостенява
не на хрущяла, понякога 
реактивно, възпалителни 
изменения на тъканите 
около ставата (мускулату
ра, оухояшшя и лигамен- 
ти). Ставната тъкан се фи 
брозира (разраства съ,еди 
нителна тъкан). Обижнове 
но липсва изливане на те 
чност в ставата с послед 
ващо подуване.

ШИПОВЕ (радикулити).гв такъв

Поради засилената ме-подлежащата костна тъкан 
търпи нормално силен на 
тиок. Хрущялът опрогреси 
вно се замества -със съ,еди 
нителна тъкан, което на
рушава гладкостта на ста 
ината повръхнаст. След 
време настъпва огранича 
ние на подвижността на 
ставите (по-рядко в теж
ки случаи е неподвиж
ност)-

ханическа трамеа, костна
та плоскост оод хрущяла 
се дразни и започва по- 
усилено да се вкостенява, 
образувайки костни раз
раствалия. Те -излизат из 
вън границите на -нармал 
ната плоскост във 1вид на 
по-гол-еми или по-малки 
костни бодилчета (осте- 
офите или шипове), кои
то могат да се откриват 

Други лричйни за артро ,На рентгенова снимка. На 
за са трамвите, разтерой тиокайки околните тъ,ка- 
егво на жлезите с въдреш -ни, те причиняват по-сла
на секреция, нарушение ба -или по-силна болка, по 
на обмдната. затлъстява
не, на следственост, надо

ето на процеса, което мо 
же да се постигне особе
но в началото на заболя
ването. Необходимо е по
чивка на болната става, 
избягване на прекомерно 
натоварване, умерени дви 
жения и леки гимнастиче 
оки упражнения сутрин 
и вечер: при затлъстяване 

Болките се обле

Процесът първоначално 
засяга -пулпозното ядро, 
което се обезводнява и се 
изменят физическите му 

намалява турсвойства 
турът му. Консистенцията 
му .става водно-пихтиеста. 
Получават се различни ди 
скоии израждания (напри
мер дискова херния). Кос
тните израстъци (остеофи 
ти) т.е. шиповете на гръб
нака, са разположени оби
кновено в предно-стРанич- 

направление и придоби 
формите -на кукички.

основният бе- 
болестта. Усилва

Причините за деформира 
щата артроза са различ
ни, Физиологически 
вите се израждат «а ста
рост: хрущялът им загуб
ва възстановяващата 
способност, тургурът и ела 
етичността му намалява. 
Засеянадата става не е: з 
състояние да
механическия натиск при 
движение, поради

ста —■ диета, 
кчават с аспирин, аналгин 

■аналгетици. Про-и други 
филактиката у възрастни 
се състои в разумна омя-

си

на на почивка и движение,някога нетърпима.
но всекидневни разходки.В развод на заболяване 

то настъпват вторични сте 
ивипр-оцеси: втвърдяване,

ватомекотява варване на ставите повече 
от нормалното, свързано с 
някои професии и други.

Болката е Д-р с. л.
лег накоето

* 26 август 1983Братство
СТРАНИЦА 10



ФУТБОЛ
БАСКЕТБОЛ
СРЪБСКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА — ИЗТОКШизиеш култура Дф0/р^1 Л Балкански“ 

„Парти“ (Ал. рудници) 

70:63 (№9)
„А. Балкански“ стартува в недели

Началото на «овото фух 
болно първенство в меж- 
дурегионал-ната лига — 
па „Север", е 
за 28 август т.г. В

то в. групата. Трябва 
се има да надиграха реномирания про 

ТИВНИК и победиха с ре
зултат 4:3. До началото на 

ще първенството ще се игра 
■ в ят още няколко мача.

Накрая да напомним, че 
състе този клуб почти някой не 

води грижа. Ако Димит
ровград желае солиден 
тим, а с о*глед че групата 
е оилен, по-другояче . не 
може да бъде, трябва да 
му се помогне. В клуба 
има редица нерешени про 
блеми: работа в смени, не 
заети а напоследък нали 
це са и финансови тРУД- 
иости. Следователно, ако 
Димитровград желае да 
развива спорта и да има 
сетне да се предприеме 
нещо, за да се покаже на 
дело, че градът обича 
своя отбор, че му оказва 
помощ, а същевременно 

въпреки търси От него да постига 
добри резултати.

предвид и обстоя
телството, че през настоя 
щия сезон от групата 
напуснат (4—6 отбора, 
зависимост колкото ще на 
пуснат 
запие).

гру
насрочено

първия
кръг димитровградски те 
футболисти ще 
нат с отбора 
Велко” в Неготин.

се срещ- 
/Хайдук. зоналното

Спортен център „Парк" в Димитровград. 
Зрители: 100. Съдии: Станкович (Ниш) и Мар
ков, ич (Лесковац).

„АСЕН БАЛКАНСКИ”: Стоянов 8, Леког> 2, 
Йосипсвич 12, Петрович, Миланов 6, Вешо- 
вич 10, Филипов 10, Захаров 12, Матов 12, И. Сто 
янсв,. Джокич 4, Николов.

Всичко
клуба добре да се подго 
тв/И. Засега се работи до 
бре, броят на играчите ще 
бъде увеличен

то<ва задължаваЗа тазгодишното, първенство футболистите на 
димитровградския отбор 
се подготвяха на свой ге 
рен. Вече 20 понеже се 

завръщат няколко футбо
листи след отбиване на 
военна повиност, а вклю
чени са в отбора и някои 
нови играчи. Предвиждат 
се и няколко 
срещи. Вече се

дни треньо
рът Александър Петров 
всекидневно провежда 

дваде . 
Тази

В третия кръг на втс- 
рид полусезон баскетбо
листите на „Асен Балкан
ски” от Димитровград се 
•наложиха над „Партизан” 
от Алексинашки рудници 
със 70:68. Мачът от пър
вия кръг беше игран в 
края на първия полусе- 
зсп, а. във втория кръг ди 
митрсоградските баокетбо 
листи играха във Власотин 
це против тамошния „Пар 
тизан”, но мачът беше 
прекъснат. Сега димит
ровградският баскетболен* 
отбс.р заема 7 място с Ю 
точки.

и;ествиха предимство 
в на, а на края гостите осъ 
една точка. В началото на 
второто полувреме 
те създадоха разлика 
8 точки в овоя полза, но

оттренировки с около 
сетина футболисти, 
година групата ще бъде 
далеч по-силна от лани, па 
още отсега

контролни 
състоя

среща с ииротския ог>ор 
„Единство”, 
на зоналната група. В та 
зи среща футболистите на 
„А. Балкански”, 
н е-к о мп л ектув ан и, н апъ ц I н о

гости
оттрябва да се 

държи сметка да не се 
повтори миналогодишната 
практика, кога-го „А. Бал 
кански" постоянно се 
бори за запазване на мяс

бивш член веднага след това домаш
ните баскетболисти „хва
наха” играта и измениха 
резултата в собствена по 
лза. За късо време предим 
ството на „Балкански" въ 
злиза на 10 точки.БОСИЛЕГРАД: ПРИЯТЕЛСКА ФУТБОЛНА СРЕЩА „МЛАДОСТ” БОСИЛЕГРАД) — 

.А. БАЛКАНСКИ” (ДИМИТРОВГРАД) 1:1
Към

бякрая на мача гостите 
ха по-добри и намалиха ра 
зл!иката на 2 точки. 10 се 
кунди преди края топката 
беше в техни ръце, но я 
загубиха, а победата 
тана при домашния отбор.

В домашния отбор доб 
рс играха Вешович, Фили 
лов, Захаров и Матов.

Равноправна игра През второто полувреме 
и двата отбора продължи 
ха с добра, даже много 
по-добра отколкото в пър
вото полувреме игра. Ата 
куваха и единия и

В рамките на спортното 
сътрудничество между 

футболните отбори „Мла 
дост" от- Босилеград и „А. 
Балкански” от Димитров
град в неделя в Босилег
рад се проведе приятелска 
футболна среща. Това бе 
втората среща (първата ^е 
проведе на 22 май в Ди
митровград) между двата 
футболна отбора на тези 
крайгранични общини, ко
ето както казват спортни
те дейци от двата града, 
трябва да бъде начало за 
по-тясно и съдържателно 
сътрудничество не само 
по футбол, но и на други 
спортни полета.

Срещата премина в при 
ятелска обстановка. Дват.а 
отбера се представиха с 
добра и мъжествена иг
ра, от която любителите 
на футболната игра в Бо
силеград останаха твърде 
доволни. Още от началото 
двата отбора приеха та 
кава игра, като се сменя

ос-ваха атаките пред едната 
и пред другата врата. Все 
пак в началото бооилег- 
радските футболисти има 
ха малък превес в играта. 
Те по-често атакуваха и

Ксгато става дума за ма 
ча е Димитровград, резул 

неизвестен 
все до пеел едните момен
ти. През първото полVвре 
ме играта беше равнопра

другия
отбор. „А. Балкански” уме татът беше
ло се защитаваше и чрез 
бързи контраатаки създава 

голови
През тази част на ^играта 
двата вратара. М. Чипев 
и С. Димитров прекрасно 
защитаваха своите врати- 

Отборите играха в сп ед
ните състави:
ФК „Младост”: М. Чипев, 
Б. Иванов, В. Ивкович, Б. 
Тасев (капитан) 3. Младе
нов, Л. Захариев (В. Гли- 
горов), Д. Златко©, Б. Во 
«и-но®ич, В. Чипев, П. Сто
янов и М. Цветков.
ФК „А. Балкански”: 
Джуров (С. Димитров), Д. 
Каменов, Н. Тодоров, М. 
Тодоровци, Д. Ненич (Е. 
Иванов), 3. Зарков, Д. Дон 
че© (С. Пешев), С. Ива
нов, Б. Манолов (Н. Соко
лов) К. Кръстев (капитан) 
и Н. Алексов.

ше положения-създаваха по-сериозни го
лови положения, 
топката или бе плен на 
вратаря С. Гюров или пък 
минаваше край вратата 
му.

Д. СтавровОбаче,

На 24 юли 1983 година почина нашата скъ
па и непрежалима съпруга и майка!

В този период на игда 
та забележихме извънред
ни набези на К. Кръстев, 
М. Цветков, В. Чипев, Н. 
Алексов.

И когато се очакваше 
че първото полувреме ще 
завърши без голове, в 42 
минута М. Цветков след 
като добре му подаде то 
пката В. Чипев, улучи це 
лта 1:0 за ,-Младост".

След две минути 3. Мла 
денов прави груба грешка 
в наказателното поле, ко 
ето използуват 
и Н. Алексов 
«резултата

Венка
Найденова

с.

(1930—1983) 
Ог Бесилсградгостите

изравнява
1:1.

ТЪЖЕН ПОМЕН
В събота, на 3 септември 1983 година, се навър

тъга
Минават дни и седмици, изпълнени с тъга 

за Теб, мила съпруго и майко, но ние, твоите 
май-близки няма никога да те забравим. В сър-

ТРИ МЕСЕЦА на непоносимашават
и безмерна болка в сърцата ни откак завинаги ни на- 

74-годишна възраст баба цата си винаги ще носим скъпи спомени за 
Твоето благородие, за безмерната нежност и 
обич, с която ни обкържаваше. Ти беше пожер 
твователна майка, безупречна домакиня и при
мерна служаща, и ние се гордеехме с Теб. 
С тази гордост сега утешаваме печалните си 
души.

пусна на

Стоянка Миленова
от село Милевци, Босилеградско 

Наша скъпа и най-мила, времето минава, а -га
ден на де«н са все по-големи и

поТ^олемиЛКТмятИлик и блага душа вечно «де оста
нат с нас с твоите най-близки, приятели и роднини. 
Тв^та неизмерна доброта и трудол.обие вечно те 
ни вдъхновяват обич и гордост в сърцата ни, което ТИ

Съобщаваме на роднини и приятели, че на 
1 септември 1983 година ще дадем

четнрдесетдневно възпоменание
З^а“ аИИвс^коИкоето ни подари и остави, вечна 
ти памет!

на скъпата ни покойница в босилеградските 
гробища.

ВЕЧНО ОПЕЧАЛЕНИ: 
Съпруг Милен, синове: Тодор и 
Янко, снахи: Даринка и Елиса
вета. внук 
миогобройни приятели и родни 

семейството Кръстеви.

ВЕЧНО ОПЕЧАЛЕНИ: 
съпруг Пенко, син Владо,
«церя Нада, зет Еском и семе» 
ствата: Найденови от Божица 
и Величкови от Босилеград.

д-ь.

Васил и останали

ни на
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• сатира • забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ дт»т, да сит (яднат и пийнат. По едно 

премв димитров ир ад ч анинът «казал:
— А бе, брауче, мога т малко 

да ,,'юръЮтя" винцето ...
— Моля — правел се, че не раз

бира въпроса домакинът.
— Такова... да „кръстя" вино

то с малко водица.

\

Виното е „пръстено“
•1 „СТАБИЛИ

ЗАПИЯ"
Предп години „Балкан" От Дими

тровград се онабдявал с нино от Си- 
чеазо. Набавчлкът често купувал ви 
1Но м от частни производители, тъп 
като прочут-ото оичевоко вино мно
го било па цена в Димитровград, Та
ка се случило набавчикът да отиде 
и при един производител на вино, 
който му сипвал и водица. За неща
стие, и дилштровградчаншнът имал 
същото намерение, и ето какво ста
нало.

— А, това -не! — отсякъл той. — 
Виното ще кираш и «не точиш на 

А колкото за „кръщаване-гостите.
то”, аз съм го ,/кръстил" колко тряб- 

сичспчанецът и лава .. .
здравил на овоя гост.

«азал

— Късно се сетих — упрекнал се 
в себе си ди.\п провпрадчанинът и 
слод малко време да заминал.

Е пемогу да си уетойим на думуту и това 
ти йс. Незнам дали се сечате дока йоще лани 
се бейо зарекъл да не писуйем више за недъзи 
у ЗвонъсНи край, ама това що се дешзва тия 
дни тамо нейе брате ни за Нутатье. Мале, мале 
да ми йе некой казувал не би верувал, ама ви 
до с очи. Сечате ли се ка почеше да праве во- 
довод од Звонци камто батьуту ква олелия иде 
ше и колЬе наре се утрошише? Сечате се. е 
убаво. Целото село уколува цревото камто ба- 
н,у, доодише работници чък из Пирот, даже "и 
бригаоиири работеше, въртеше, сукаше, кой 
знайе колко милиоичетия ларе су лотрошене 
додека да укопаю щурното црево, а са? А са 
това истото црево га све исекли, тия шо праве 
путат, на си-гна, ситна парчетийица.

Можете да ме правите на чукнутога, на 
незнам си кво, а.ма това не.могу да разберем. 
Айде да кажемо да разберем това дека хоте- 
лат и туя годину не пущише, а примили управ
ника н му дали 5—6 милиона ллату, да разберем 
дека вечим треба година до батьуту не иде ав
тобус, дека бансНите гоейе и туя годину надръ- 
ляше..., ама това — да укоггу црево и после йе- 
дну годину да га исечу на парчетия и върл>е у 
реку, тсва НЕМОГУ ДА РАЗБЕРЕМ!

Са ли у ту* оитуаштю. ка се сви бори.мо 
за еконо-мску стабилизацию и ка сви щеди.мо, 
са ли да юдоьамо толйе паре у пропас. Ако ле 
морало, що не су извадили цревото, него га те
ка изпосекоше и разфъ.рляше на све стране. 
Доодеше ми, ка видо това, да трубнем у глас и 
да окнем — до ка че работило тека све наопа 
ко и че одговара ли некой за унщцавагье на тея 
друщевне паре?!

Толко ме йе яд, та незнам кво да урабо 
тим од муку. А ви ако не верунете дека све то
ва йе истина, време йе йоще убаво, отидете до 
Звоноку батьу — ем че се скупете, е^м че ви
дите бруйе невидене, ем нема скоро да ви се 
тпрмиде там.

След като натоварили бъчвите 
във вагона, седнали, както му е ре- М. Андонов

Не наводжнлък, 

а мерак ...
Парадокс

.....Д.ЙУ
Лъвът в прав,
дори и когато е легнал. Някогашен известен ергенмн от село Рай- 

чиловци. Босилеградоко Вене Роглиев бил накава 
лен от повече наводаджпи и на бърза ръка од 
вел молга в къщи, която не му била по воля.

Веднага започнал да си мисли как да се 
„откачи” от нея. Веднаж казал на родителите

— Немам капа за венчило. Ше отида в 
града да ой купя капа.

Отишъл и шест дни не се връщал.
Момата чакала, чакала и започнала да 

се срамува и грешила да се върне при майка си.
Кога Вене научил, че момата си е „по- 

бегла" той се завърнал у дома си.
В селото започнали да си правят май

тап с него. Подхървляли му, че за няколко дни 
капа не може да ои избере...

Но Вене смислил нещо. За кратко време 
си довел друга девойка, от с. Буцалево, която 
взел с мерак и престанали да го закачат.

Може би затова нашенци често казват: 
„Няма женитба докато не дойде кьоравият час’.’

Стоян Евтимов

На сила . .
си:

Колкото и да е врял
зеленият фасул
не става зрял . ..

лМъдростта през вековетеЦел и средство
Учен без дела е като облак без дъжд.

Арабска
Победата има Стотина бащи, но 
винаги е сираче.

т
Много нещо е написал 
за да скрие Рвойта мисъл-

поражението!
Латинска

Човекът побеждава дадена трудност само за- 
щото вярва, че «може да д победи.

Смайлс
Където е единонейетвието, там е победата.

П. Сир

Д. К.
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