
ЕрягстВо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип 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.

.« ВЕСТНИК н л БЪЛГВРСКДТ» НАРООНОСТ в сдар ЮГОСЛАВИЯ*
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ОТБЕЛЯЗАН 5 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯТ НА ОСВОБОЖДЕМОК НА ССТН В НИШ ЗА РОЛЯТА НА СОЦИАЛИ { 
СТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПО 1 
ЛИТИКАТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ *

ТЪРЖЕСТВЕНО 
НИЕТО НА СУРДУЛИЦА

Дела, достойни на свободатаЗа конкретно 

действуване Постигнахме резултати, с които можем да се гордеем, а те са плодове на 
доходното свръзване на сурдулишкото стопанство с развитите промишлени 

системи — каза Видосав Димитриевич на тържествения събор на общината 
ф Днес Сурдулишка община е пример на многонационална среда с истин

ско братство и единство
На 5 септември в Междуобщинската конферен 

ция на оц и а л истичеокия съюз в Ниш се проведе за
седание с председателите на общинските конферен
ции на ОК ва ССТН в 15-те общини в Региона и пред 
седателите на воички видове на действуване на МОК 
на ССТН. На заседанието се разисква за задачите на 
Социалистическия съ,юз в изпълнението на дългосро
чната програма по 1иконол1ичеока стабилизация.

Ь работата на заседанието участвуваха и Жика 
Радойлович, председател на Републиканската кон
ференция на ССТН и Радмила Цветкович, председа
тел на Конференцията за обществена дейност на же
ната !В СР Сърбия.

На посоченото заседание Станимир Стаменко- 
вич, председател на МОК на ССТН в уводното си из
ложение запозна присъствуващите р общата актив
ност, която води Социалистическият съюз и остана
лите субективни сили в региона в осъществяването 
на програмата по икономическа стабилизация- 
ворейки за резултатите в стопанисването в първото 
полугодие на годината, Стаменкович подчерта, че се ^ 
чувствува известно намаление на физическия обем ; 
на производството, както и увеличение на загубите. : 
Г1ри това той изтъкна необходимостта от ангажира- ' 
не на Социалистическия съюз, съгласно ролята, коя- : 
то има като фронт на социалистическите оили за : 
осъществяване на по-стабилни обществено-икономи-

Го-

Центърът на Сурдулицачеоки резултати.
Взимайки участие в разискванията, 

дойлович, председател на Републиканската конферен- 
Социалистическия съюз в СР Сърбия под-

Жика Ра-
вс. За значението на праз 
ншка и свободното социа 
-I/етическо развитие на 
общината докладва пред 
седателят на общинската 
скупщина Видосав Димнт 
ршевич.

вуваха делегации на СР 
Сърбия, Южноморавски ре 
гион, заводите „Дървена 
застава" от Крагуевац. 
„Иво Дола Рибар” от Бел 
град, „Галеника” от

, „Оимтю” и „Кощана"

5 СЕПТЕМВРИ — Ден
ят на освобождението на 
Сурдулишка община От фа 
шизма беше ознаменуван 
с многобройни тържества 
и трудови победи. В деня 
на свободата се 
тържествен събор на об
щината, на който присъ.ст

ция на
черта, че е минало времето, когато от година в годи
на се повтаряше едно и също, а малко се променяше 
и че ССТН неотложно трябва да мени поведението 
си в този смисъл, като с© бори всяко събрание, вме
сто вербални консултации, които ще останат на хар
тия. да свършва с точно утвърждаване на сроковете 
и определяне на лица, които да поемат задължения 
за изпълнение на конкретни задачи. Според иего, са- 

конкретни акции, задължения и резултати, могат 
да възвърнат доверието на трудещите се и гражда- 

Социалистическия съюз като политическа си- 
I социалистическите 

При това Ж. Радойло-

Зе-
СЪСТОЯ мун

от Враня, както и делега 
ция 1на Прищина «и Кумано (На 4-та стр.)

мо НА ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ВТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАНЕ 
БАБУШНИШКА ОБЩИНАните в

ла, отговорна за развитието на 
самоуправителни отношения- 
вич подчерта:

—- Социалистическият съюз тр^ова да поеме сво- 
обществен контрол. А за това не- 
ангажирането на всички членове 

Социалистическия съюз,

ПО-БОГАТИ ЗА ЕДНА ФАБРИКА
ТЪРЖЕСТВЕНИЯ СЪБОР НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА И ОБ- 

ОРГАНИЗА-ЦИИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БАБУ• НА
ШНИШКА0ОБПШ-1АИГОВОтЕПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩНСКАТА СКУПЩИ

86? АнТнНаТр«НПРОНИА3 
ВОДСТВО НОВОПОСТРОЕНИЯ ЦЕХ НА КОНФЕКЦИЯ „1 МАЙ” ОТ ПИРОТ

ята главна роля на 
що е необходимо 
на Съюза на комунистите в 
да не се допуска партньорство и повтаряне, но д 
бъде в първите редици на фронта на организираните
обществени сили.

Социалистическият съюз
организация и неговата роля * 0същ®ст“В“®'!'°аща билизационните задачи е първостепенна и решавата. 

Жика Радойлович ткинататък изтъкна, чс град 
разрешаване ш проблемите, за 

-необходим конкретен анализ ма положението 
във всяка среда и всяка трудова организация- При 
това е необходимо и да се поиока конкретна отго-в 'Р 
ногт и отчет от всекиго, защото отделни слабости 
не могат да се оправдават само с недоимък на въз
производство” материал. Има ТРУДОВИ организации,_ 
-които използуват домашни суровини и рои-ната не 
можем да г-рсим в доставката на възпроизводственн

^Яа заседанието бяха набелязани предстоящите 
на пшеница и подготовката за

не е второстепенна -ма Републиката, в което 
рам-о до рамо бойците с 
останалите народи на стра 
пата геройски се срежа- 
■ват и допринасят за 
вюбождеиието -на Лужниш 
ми -край и страната от фа 
шизма.

След освобождението то 
зи к-рай доживява коренно 
-праобразотание. Осъщес
твено е огромно стопанс
ко -и -обществено развитие-

— Днес 'В общината ос
вен Девет организации на 
сдружения труд от област 
та на йромшлмопетта (пре 
'Работка на -гума, пластма
са, печатане и изработка 
на текстилна галантерия.

преработка на метали, 
производство на електро
енергия) работят и чети
ри земеделски коопера
ции, ветеринарна стан
ция -и по една организа
ции ,от областта на1 кому
налните услуги, строител 
ството, туризма и гостил- 
ничарство -и търговията- 
Всички организации 
стопанството -осъществя
ват приходи -от около 2,5 
.милиарда динара, в тях ра 
ботят 2250 работника, из 
•пж-на между другото Вел 
«ович.

Въпреки че БабуШннш- 
,ка община се намира ме-

(На 4-та стР.)

Питома Лужишца тър
жествено ознаменува своя 
Празник на осиюбождепм 
ето от фашизма — 6 сеп
тември. На -състоялия се 
тържествен събор «а окуп 
щината и общественото 
/иитичеоюите организации 
в (П1р1ИСъ|Стиз1И1е'го на много- 
брюши гаст*и, председател 
ят на -общишгаката окупщи 
на Станко Велко,вич гово
ри за стопанското, общес 
твеното и културното -ра 

на Бабушмипжа об

ва да се мине към 
което е

ос-

в

.'лвмтис
щипа.задачи пг>ибирането и изкупуването

селскостопански: произведения, ка-г-о поле 
-на Социалистическия съ)°з в из 

важни -обществени задачи.

есенна
Велковци 

се опря 'върху значението 
и приноса на партизанско 
то движение в тази част

В доклада сина други 
за потвърждаваме
пълнеиието на

Б. Костадинов



НАС |[ П□ СВЕТА И н
ПРЕД ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОН

Гърция поздравява акцията 

на необвързаните
Минист^Р-председателят Андреас Папандреу ще 

участвува в срещата на шефовете на държави или 
правителства на необвързаните страни в седалище 

то па ОН
Председателят на гръц

кото 'Правителство Андре
ас Папандреу ще участ-в У 
па в работата «на предсто 
ял чата ореада па шефовете 
■на държави 'ил'и праиител 
срна ма необвързаните 
страни оз седалището на 
ОН,
предложат Индира Гандог, 
прсдседателствуващ на не 
обвързаното длижомие.

Прави тел ството и А тин а 
поздрави тази 'инициатива 
-и изрази убеждението си,

ние ага ОН — около 30 
държавници, кол кого досе 
1-а положително отговори
ха иа предложението #а 
Индира Ганди, ще обменят 
мнения за пътищата за 
преодоляване на лошото 
състояние 'в международни 
те отношения и икономи
ческата криза в света.

че срещите на световните 
държавници са
значителни днесркогато съв 
ременният свят е обреме- 
шен в гговечето проблеми 
и когато е изправен пред 
възможността 
не на ядрено сгъшшове- 
ние.

особено

за избухва Председателят на гръц
кото правителство по те
зи въпроси ще води разго
вор с индийския минис
тър-председател 

Ганди по (време на нейно 
то официално посещение 
в Гръдия от 23—25 септе 
мври.

чисто провеждане

На тази неформална сре 
ща, която трябва да 
проведе към края на т-м. 
— в началото на 38-то за 
седание на Общото събра

ИндираКАРЛ КАРСТЕНС ПОСЕТИ 

СФР ЮГОСЛАВИЯ
се

ИНЦИДЕНТ С КОРЕЙСКИ ПЪТНИЧЕСКИ САМОЛЕТ НАД САХАЛИНОт 5 до 9 септември ;на посещение в нашата 
страна беше Карл Карстенс. президент на германс
ката федерална републнка. Той е първият президент 
на ГФР, който прави официално посещение на наша- на студената войната страна, а ведно и връща посещението, което през 
1974 година направи на Германската федерална репу- 
блмка Йосип Броз Тито.

По време на посещението ои в Югославия 
Карл Карстенс се срещна с най-високи югославски 
'Ръководители. Обсъдени бяха положението в Европа, 
заключителните актове на заседанието на Конферен
цията за европейска сигурност и сътрудничество в 
Мадрид.

Южнокорейският път
нически самолет „Боинг 
747" с 240 пътника и 29 
членове на екипажа тези 
дни безследно изчезна над 
Сахалин. Тази трагедия без 
прецедент още повече раз 
вълнува неопокойжата и 
твърде напрегната светов
на обстановка. Москва от 
рича, че самолетът е събо 
рен от съветски военни са 
молети и енергично от
хвърля обвиненията от В а 
шингтон, Токио и Западна 
Европа, че СССР е един
ственият виновник за тра 
гедията на южнокорейския 
,;джамбо—джет”. В инфор 
мациите на ТАСС все по- 
остРо се твърди, че става 
дума за шпиунаж, органи 
зиран от американската ра 
зузнавателна служба ЦИА.

Истината за трагедията 
на този самолет все още 
е обвита с много мисте
рии, макар че началникът 
на противвъздушната от 
брана на СССР генерал— 
полковник Семйон Рома- 
;н01В открил някои нови да
нни за инцидента, 
нов твърди, че съветските 
пилоти са се ръководели 
от правилата на Чикагска
та конвенция, употребява

йки всички възможни сиг 
нали за възстановяване 
връзка със самолета, кой
то повредил съветското 
•зъздушно пространство, 
но екипажът на самолета 
не отговарял на сигнали
те. При това Романов не 
казал какво е станало със 
самолета, но отхвърлил въ 
зможността той да е събо 
рен от съветските военни 
самолети.

Във Вашингтон е потвър 
де н о, че по същ ото -време

пад .мястото на трагедията 
се е намират един амери 
кански извиднически 
молет, което е могло да 
обърка съветските пилоти 
,,да направят грешка".

са-

Бяха обсъдени и актуални въпроси, отнасящи 
се до положението на нашите работници, намиращи- се 
на временна работа в ГФР и на стокооборота между И това съобщение от 

Вашингтон не дава отго
вори на много въпроси във 
връзка с инцидента. Все 
пак едно е съвсем ясно: 
инцидентът много мяза на 
събитията от периода на 
студената война.

двете страни.
Президентът Карстенс посети и възпоменател

ния център „Йосип Броз Тито" в Белград и положи 
цветя на гроба на другаря Тито.

Също така по време на пребиваването си в на
шата страна, президентът на Германската федерална 
република К. Карстенс посети и някои краища в Со
циалистическа република Босна и Херцеговина и С-о - 
циалистичеока република Хърватско.

СПОРЕД АГЕНЦИЯТА ПТИ
ОБСТАНОВКАТА В НИКАРАГУА Затворите в Южна 

Африка препълнениНова офанзива на 

контрареволюционерите
теж 244-те затвори изпраща 

онези, които се борят оре 
има щу расовите, социалните,

икономическите и други 
разлики в 28-милионната 

Претория страна, в която африканс 
кото мнозинство е наггьл- 

агенция в но обезоравено.

Под изключително 
юи условия в затворите в 
Южна Африка днес 
най-малко 100 000 души— 
оповестява агенцията ПТИ.

Режимът в 
според източниците на та
зи 'индийска

жие иа само няколко ки
лометра.
трареволю пионерите, 
то оповестил Ортега, е сан 
дияистката войска да 
изолира къ|М Лацифи.ка и 
Атлантическия океан.

Около 3500 контрар&вол 
юционери под водачество 
на Едеи Пасторе преди 4 
дена е южната част «а 
Никарагуа запонали най- 
силната досега офанзива 
орещу тази страна. Спо
ред съобщението на Мини 
стерството на отбраната 
на Никарагуа агресорът 
за пръв път ползува теж
ки оръдия и цели да прев 
земе Блуфилгдес едно от 
най-гояемите «икарагуан- 
ски пристанища на Ат
лантическия океан.

Министърът на отбра
ната на Никарагуа Умбер 
то Ортега потвърдил, че 
в южната част на Хонду
рас продължава стациони- 
рането на втора контраре- 
волюпиовна групация и че 
19 американски военни ко 
раби се доближили до ни- 
«арагуанокото крайбре-

Целта на кои-
Рома-•как-

се

Водачът наАМАН:
ООП Ясер Арафат през та 
зи 'сдмица ще направи че
тиридневно псеадение 
Йордания- Както оповест 
яла йорданската агенция 
ПетРа с йорданските Р* 
кюводители Арафат ще во
ди разговори за междудър 
жаш-ште отношения и за 
положението в окупиранн-

на утаените участници в 
11 конгрес за наета в Лой’ 
дон, са достатъчни да за
доволят нуждите за пред
стоящите 15—66 години. 
ТЕЛ АВИВ:

НАКРАТКО
в

ма, Салвадор и Хондурас. 
Той ще «осети и амери
канските и войсковите 
части ма ередн101а1ме|рикан 
оките страни, .които в то
зи регион участвуват 
«ай-големите 'съвместни 
маневри. Вайнбаргор е пър 
вият американски минис
тър на отбраната, който 
посещава три среинюамеРИ 
кански страни.

ПЕКИН: — Генералният 
секретар на ЦК на Китай
ската КП Ху яобан «рез 
втората половина на ноем 
ври Ще направи официал
но посещение в Япония.

Израелс 
(кият мивист^председател
Менахем Бегин все още 
не е подал оповестената 
си оставка. Радио Изра 
ел оповестил, че писмо с 
решение за оставка Бегин 

да подаде все до на

в
те арапоки територии. 
ЛОНДОН: 
на неекоплоатираната нав 

— между 45,9

ВАШИНГТОН: — Амери 
министър на 

Каопар

Резервите няма
ча.тото на следващата сей 

чествуванетоканският 
отбраната 
нбаргер. както оповестява 
Ройтер, ще посети

Вай- диода, след
еврейската нова година 

и сабата.
та в света 
и 202,4 милиарда тона — 

предвижданията
на

споредПана-
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НА МОКЕНЛдН^Г° НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
ЛИЗАЦи“ А ИКОНСМИЧЕСКАТА СТАВИ

ЗА ПО-ОТГОВОРНО 

ОТНОШЕНИЕ 

КЪМ ЗАДАЧИТЕ
В 15-Те общини на Ни- 

шк« Регион в Съюза на 
комуни спите се ©ода заси 
лена активност, 
та 'От задачите от Дълго
срочната програма по ико 
_ стабилизация.
Този документ м всеобщо 

положе- 
твърде 

е ре

За урпешно изпълнение 
на задачите е необходимо 
в много организации на 
сдружения труд да се въ- 
оеде по-добра организа
ция на труда, И по-пълно 
уплътняване на работното 
време. Само през първите 
шест месеца на настоява 
та година разходите на 
отпуски по болест са по- 
гслеми с 39,5% и възлизат 
приблизително 32 милиар
да стари динара. Това е 
сериозен знак за по-задъд 
бочено и по-всестранно 
изучаване на проблемите 
и пред комунистите стои 
задача да водят по-енерги 
чна борба против тези яв
ления-

ООСТ „Фармацевтика” е строена и оборудена спор ед европейски нормативи 
ЛЕСКОВАЦ

БЪРЗО РАЗВИТИЕ 

НА »ЗДРАВЛЬЕ«
подтикна

номическа

то икономическо 
ние, са схванати 
сериозно, а показана 
шимост Интерко-Преди три десетилетия 

в Лесковац беше построе
на фабрика за фармацев
тични и химически изде
лия. Дотогава Лесковац бе 
ше известен с текстилна
та си промишленост. Из
бирането на подходяща 
програкма, висока акумула 
тивност, солидна кадрова 
и техноложка база, спосо 
бствуваха фармацевтична 
та и химическата промиш 
леност Да представляват 
добра основа за по-нататъ, 
шното развитие на общи
ната.

организации 
мери, Хемпро, Прогрес, 
Генералкомерц и др. Уча-

подготзени 
посрещнем и новите ико
номически мерки и да се 
устои докрай в тази съд
бовна борба. Това 
изтъкнато на заседанието 
на Председателството 
МОК на СКС, проведено 
на 2 септември.

кръд, медицински ръкави
ци, сушене на горски пло
дове и така нататък.

С всяко ново произведе
ние „Здравлье” овладява
ше пазара. Солидното сто 
панисване и завоюваното 
реноме предизвика инте
рес сред най-известните 
производители на лекарст
ва в света. През последни 
то години колективът на 
„Здравлье” с произведе
нията си постига големи 
успехи на плана на изно
са. Произведенията на 
„Здравлье” имат свои по
требители © Унгария, 
СССР, .България, Румъния, 
Чех-сол оза кия, Г е рм ан ска 
та федерална република, 
САЩ, Великобритания,
Египет, Танзания и други 
сграни ,а напоследък изно 
сът в страните на Близкия 
и Средния изток и в някои 
африкански страни чув
ствително се увеличи. С 
вън шн о-тъ;рговски 
„Здравлье” чрез сдружава 
не на труд и средства е 
о съще стЕила за бел ежител - 
но сътрудничество с изве 
стии югославски трудови

да

ствува на множество спе
циализирани панаири в 
света и осъществява завид 
но сътрудничество -с мно
жество световно известни 
здравни фабрики.

беше

на

По брутоцроизводството
ои „Здравлье" е сред че
тиринадесетте найчо леми 
здравни фабрики в страна 
та. В него работят над 
1700 работници, чиято ква 
лификацианна структура е 
солидна. Именно към 300 
работника имат полувис- 
ше и виеше образование, 
450 средно, >(а това са 
предимно химически техни 
ци), висококвалифицира
ни и квалифицирани работ 
ници, с химичеока специ
алност имат към 600 ду
ши и Т-4Й- И покрай тази 
квалификационна 
тура, „Здравлье” 
голяма грижа за укрепва- 
кд-.о на кадровата база. 
През изтеклата година об
щият доход в трудовата 
организация е възлизал на 
2 757 304 000 динара.

Най-голяма основа орга
низация на сдружения 
труд © ,.Здравлье” е, „Фар 
мацевтика”, която в съДРУ 
жие с чуждестранни парт
ньори, по чиито 
произвежда към 180 видо
ве фармацевтични препа
рати. До края на 1985 го
дина тази ООСТ планира 
за производство на лекар
ства да изгради и адапти
ра оиле 8000 квадратни ме 
дра площ.

В уводното си изложе
ние Славка Илич, 
нителен секретар в МОК 
на СКС, изтъкна че досе
гашните разисквания в об 
щинските организации на 
Съюза на комунистите по 
казаха, че Съюзът на ко 
мунистите се ползува с 
авторитет и доверие за из 
пълнение на задачите. Тя 
подчерта, че въз основа 
на показателите, положе
нието в стопанството в ре 
гиона не е най-добро. Из
вестно число трудови ор 
ганизации, сред тях са и 
„Тигър” — Пирот, минно- 
иролгишленият комбинат 
Длекоинац” и ООСТ ТВ 

— Еи — Ниш, са имали 
нгй-големи загуби.

На заседанието се води 
ха разговори и специално 
за отговорността на ония, 
които не са изпълнили 
плана по Изкупуване на 
зърнени храни, 
сандар 
дател на

изпъл-

И Алек- 
йованович, предсе 
МОК на СКС Трудовата организация 

„Здравлье”. която мню 
бързо се разширява, сега 
вече в състава ои има

под
черта необходимостта да 
се мени поведението и в 
базата и в органите на 
Съюза на комунистите на 
всички равнища.

шест основни организации 
на сдружения труд. Про
извежда лекарства, вете- 
ринарски препарати, екс- 
трзти на лечебни и арома 
ти чии растения, 
ка, хигиенни и 
произведения, 
пещи, оприцовки от пласт
маса за еднократна упо
треба, филтри за изкуст
вени бъбреци, съдове за 
венозна

По този въпрос по-об
стойно ще се разисква на 
предстоящото 
на Междуобщинската кон 
ференция на Съюза на ко 

което ще се

козмети-
дентални

■контактни
струк-
полагззаседание

сделки

мунистите, 
проведе на 10 септември

Б. К. и артериалнатази година.

ПЪТИЩАТА НА СТАБИЛИЗАЦИЯТА

РЕКОРДИ НА МИНЬОРИТЕ лицензи

КАКТО И ВЪВ ВСИЧКИ ТРУДНИ МОМЕНТИ В ДОСЕГАШНОТО НИ СО 
ЛИАЛИСТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ВЪГЛЕКОПАЧИТЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ В БОРБА 
ТА СРЕЩУ СЕГАШНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУДНОСТИ С РЕКОРДНО 

Щ ПРОИЗВОДСТВО

ха 41 000 тона качествен 
шгншт, с което значител
но преизпълниха произ
водствения план. .В тази 
мигна, изтъкват, че са би
ли 1В с'ьстоя1Н1пе да осъщес 
твят производство, по-гол 
ямо с 5—6 хиляди тона 
въгл и ща, но мм попречи 
липсата на вагони.

Изко
пан и са 2 ми лиона тона, 
а това количество е по-

I производствоно месечно 
в дотогавашната история 
па тези малка мина. През 
август месен беше надви 
шен и т°зи рекорд. Мииьо 
ритс ма „Станарп” изкопа-

всдство на въ.глища.ф Работническият °ъ- 
каменовъгле»1 >ата 

Бановичивет 1на
М)ина „Тито” в 
взе 'решение за организи
ране на традиционно 
ньорск.0 
съревнование, което ще за 

«а 1 октомври и ще 
продължи ДО «оември 

В то»а с-ьревновзние 
ще участвуват към 3000 
заети с Цел да се повиши
производителността

и намалят произвол

голямо от заплануваното с 
4 на сто- От началото на 
годината в „Колубара" са 

12 873

„Здравлье” не остана са 
мо в Лесковашка община. 
Напротив. Тя построи свои

ми-
ггроизводствено

произведени около 
000 тона въглища относно 
6 на сто в повече в срав
нение със същия период 
на миналата година. През

цехове и в по-малко раз- 
общини като .Леба-почне

витите
не, Медведжа, Крупен 
зчера пуона нов обект, и

ат.г.
и теклия месец на термое- 
л, 81 лирическите централи 
,,'Колуба|ра” и „Никола Те 
спа" са поставени 1,8 ми
лиона тона върлища от 
тааи мина..

# През настоящото ля 
то миньорите от мината 
„Станари" край Добой 
осъществяват поредица от . 
рекорди. През юли месец 
изкопаха 38 666 тона вър
лите, исоето беше Рекорд

в Босилеград за сушена на 
леко-«а

зеленчук, оазощия и
билки. Построеният 

бооилеградска , община
трудаотвените разходи, както 

намали броят "а 
по болест и

вити
ви да се
обект е От толйхто значе
ние за по-ускореното раз
витие на тази изостанала 
община в Южноморавски

отпуските 
всички «идове отсъствува 
не ог работа, 

ф На надземните копо 
мий' ю-енергийн о-иро 

комбинат „Колу
ве на 
мин тения 
бара” през агагуст е осъ
ществено рекордно лроиз-

регпон. М. Андонов
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Неистинни свободата По-богатн за една фабрика
и със 3©отци от една м Лю- 

бераджа от друга страна. 
В с'1’р®ит©лст®ато «а тази 
здОбщитвлма връзка учас- 

чмодяпхгите

(От 1^ва <л|р0 — Тези дни започна 
строител сдао'1'о на още 
един обект © областта на 
селското стопанство — 
изграждане на оюцеформа 
и исозеформа с мощност 
1000 овце и 500 -кози на 
„Църни арш" в 
на земеделската лооопера 
ция „Брма” от Звонци. С 
изграждането на тази фв

(От 1-ва стр.)Педоошмч, делегат © об- 
ществено'поя1итичеок1ия съ
вет на Скупщината >на СР 
Сърбия. Бяха присадени и 
пръчени повече петосеп- 
темарийски дипломи и по 
хвали. Валентина Стани- 
шева, член на председа- 
телството на ОК на ССМ. 
прочете поздравителното 
писмо до Председателят 
1вото на СФРЮ и Дредре- 
дателството на ЦК на 
СЮК, а членовете 1на пио
нерския ансамбъл при 
КХД ,,1 май” изнесоха ку 
лтурно-художествена про 
грама.

ПРИМЕР ЗА УСКОРЕНО 
РАЗВИТИЕ НА НЕРАЗВИ 
ШТЕ КРАИЩА

Дпмитриеаич най-напред 
припомни за исторически
те събити* от преди 39 го 
дини, когато единиците на 
Пцоеага славна партизан- 
ака армия изгониха фа
шисткия вра!' от терито- 
рията на Сурдулишка ко 
муна с което започна най- 
успешният период в исто 
рията да този край — 
период на свободно социа 
пистическо и самоуправи 
телно 'развитие. Този пе-

жду 13-те най-леразаити 
общини в Републиката, 
през последните години тя 
се развива с ускорени твм 
паве.

сетвуват и 
към ЮНА, които Ще извър 

работишат строителни
дължина от около 5 ки 

/Юметра между Бегрин из 
вор и фермата. В строи
телството на фермата и 
съобщенията катшталовло 
жени-ята ще възлезат на 
около 80 милиона динара,

състава на— В досегашния пери
од на развитие и покрай 
бройните проблеми’, зат
руднените и сложни икано 
мически условия на сто
панска дейност, са постиг 
пати забележителни ре
зултати (В обществено-и ко 
ламичвокото развитие на 
общината. За тоюа сви де- 
телствуввт построените 
обекти и мощности не са 
мо в промапшюностга но 
и в инфраструктурата и 
обществените 
С усилия .на 
политическата 

чрез ангажиране средст
вата па фонда за насърча
ване развитието на изос
таващите краища) е оказа 
на значителна помощ за 
стопанското и обществе 
но развитие на общината- 
През 1983 година, вълре 
ки наличните трудности, 
е построен цех за израбоу 
ка на тежка конфекция 
в състава на световно из-

а тук ще се произвеждат 
285 хиляди литра 
63 450 кг месо, а в нея ще 
бъдат настанени «а рабо
та 25 души.

Спирайки се върху се 
гашната стопанска 
ност Велкович 
небходимостта от далеч 
по*голямо ангажиране на 
субективните сили за над 
делязане на сегашните тру 
дности:

— Трябва далеч повече 
да ползуваме нашите енер 
гийни потенциали и наша 
та суровинна база в произ 
водството на храна. На 
всички равнища трябва 
да се намали общото и съв 
местното потребление. На 
лага се по-отговорно отно 
шение към обществените 
средства за производство, 
пълно натоварване на мощ 
ностите, увеличение на 
производителността на тру 
да и включване в големи 
те стопански системи, за 
ключи накрая Велкович.

мляко,

риод продължава с всяка 
заяви Ди- ТРУДОВИ ПОБЕДИ

По повод Деня ата оово 
бождението бяха пуснати 
и предадени на употреба 
репица стопански и кому
нално-битови обекти.

Най-тъРжествено бе
ше в Бело поле, промиш
ления квартал на Оурдулп 
ца. Тук на 4 септември 
беше положи основен ка
мък на основно училище и 
детска градина и предаде 
на на употреба пешеход- 
на пътека до Сурдушща, а 
на празника в ООСТ „5 
септембар” беше пусната 
в действие нова линия за 
производство на електро- 
гтолши за миене на ветро 
защитно стъкло. На същия 
ден беше пусната в дейс
твие .и нова линия за про 
изсводство на минерална 
вълна в химическата фаб 
рика „25 май — Галени
ка". В действие бяха пус 
нати и два рибарника: на 
Влаопн оките водоцентрали 
в Топли дол и на ППРО 
., В л асин а-продукт”. Край
Топлодолска река беше 
положен сновен камък на 
още един рибарник. Не 
ще и съмнение, че тези 
обекти ще тласнат разви
тието на рибовъдството не 
само в Сурдулишка, но и 
в околните общини.

На 4 септември т с- Ала 
кинце беше предаден на 
употреба нов мост- Нови 
мостове получиха и Божи 
ца и Драинци, а тръже- 
ствено им предаване на 
употреба стана на 8 сеп
тември. На същия ден бе 
ше пусната в действие 
електрическата мрежа в 
„Грубина” махала (Кливу- 
ра). Днес е 'пусната в дей 
ствие и електрическа мре 
жа на Вдасина—Рид, а на 
12 септември ще бъде пре 
дадена .на употреба теле
фонна линия в Ново село 
и част 'От реконструирана 
та електрическа мрежа в 
Масурица.

В чест на .празника се 
състояха имногобрюйни куп 
турни, спортни и други ма 
кифестации. На 6 септем
ври в казармата „Пера 
Мачкатовац” беше тържес

дей-
подчерганова година 

митриевич и добави:
— И сега празника на 

освобождението посреща

дейности...
обществено-

общност
ме с резултати, с които 
можем1 да се гордеем в 
годината на великите юби 
леи: 4Ц години от Второ- 
го заседание на АВНОЮ 
и 411 години от битките на 
Неретва и Сутйеска. А 
тези резултати са плодо
ве на доходното овързва 
не на сурдулзппкото сто
панство с развитите про - 
мишлени системи и на 
сдружените усилия на вси 
чки субекти в общината. 
Сурдулица е пример за 
ускорено .развитие на нера 
авитите краища съгласно 
политиката за свързване 
на тези краища с развити 
те Центрове на Република 
та. Това постижение на 
нашата община има още 
по-гол ям о значение в сега
шния момент, когато запо 
чва .реализацията на Дъл 
гоорочната програма по 
икономическа стабилиза
ция. Програмата поставя 
сложни задачи и пред тру 
довите хора и гражданите 
в нашата община, но ние

С. Велкович

рма не само ще се у вели- 
животновъдният фонд. 

но ще се построят и зна
чителни съобщителни връз

чи

ГОСТИТЕ
На тържеството по повод Деня на осво

бождението на Бабушнишка община присъст- 
вуваха и Стнимир Стоянович, член на ЦК на 
СЮК, Петар Антониевич, член на Републикан
ския изпълнителен съвет, генерал-подполковник 
Еуген Лебарич, Милко Филипович, директор на 
Фонда за насърчаване развитието на изостава
щите общини, Драган Николич, директор на кон 
фекция „1 май” от Пирот, представители на 
общините от Бачки Петровац, Свърлиг, ВласОтин 
це, Димитровград, Църна трава, Гаджин хан, 
Пирот и други гости.

При откриването на це 
ха на „1 май” реч произ 
несоха директорът на кон 
фекпия ,Д май” Драган 
Николич и Петар Антоние 
вич, член на Републиканс 
кия изпълнителен съвт.

В своето изказване Пе
тар Антониевич накратко 
се спря връху сегашното

ки, които трябва да свър 
жат селата: Берин Извор 
Цъ.рвена Ябука,

вести ата конфекци я „1 
май” от Пирот. Б него 
понастоящем работят ако 
ло 150 работника, а кога
то започне да работи на 
пълни обороти, тук ще «а 
мерят работа около

Капиталовложения

Ракита
■ с оптимизъм пристъпваме 

към реализацията мм, за- 
щото сме готови да по 
ложим още по-големи уси 
лия и да засилим едано- 

Въдреки

ШЕСТОСЕПТЕМВРИЙСКИ НАГРАДИ
По повод Деня на освобождението на Ба

бушнишка община бяха връчени традиционните 
шестосептемврийски награди на: Републикан
ския фонд за насърчаване развитието на изос
таващите краища, Витомир Ранчич, Обединени
ето за осигуровка на имущества и лица „Дунав” 
— Основна общност Пирот, местната общност 

Пресека, „Надица Тодорович, висококвалифи- 
5945 — Ниш, Ли-

400
души.
та достигнаха около 
милиона динара, а в пос
трояването .на обекта със 
свои средства участвуваха 
Републиканският фонд за

108действи ето си. 
трудните условия нашите 

стопански организации 
завършиха миналата де
лова година без загуби, 
а този благоприятен про 
цес продължи и през пър 
вото полугодие на настоя 
щата година. С .резултати 
те и изкупуването на пше 

нареждаме сред

внасърчаване на развитието 
на .изоставащите краища, 
Нишка банка, „Текстилко 
лор” и конфекция ,.1 май” 
от Пирот, изтъкна С. В е 
лкович, като добави:

циран работник, Военна поща
Павлович, учителка, Съюза за физическа 

култура, Борисав Виданович, 
производител, Светомир Стефанович, работник 
и Любомир СтОЯНОВИЧ, шофьор.

ляна
селскостопански

ница се 
най-успешните в региона. 
Добри резултати се пости 
гат >и във всички области 
на обществената дейност- 
Днес Сурдулишка община 
е пример на миого н ад йон а 
л<на среда с истинско брат 
ство и единство.

В продължение на тър
жествения събор бяха връ
чени петосептемвврийс ки 

обществени 
н-ия *на заслужили 
тиви, стопански, 
нй, просветн-и -и 
но-политически

стопанско положение в Ре 
публиката и приноса 
фонда «в развитието на изос 
тавашите общини, каквато 
е Бабушнишка община.

на

НА 12. Т.М. В БОСИЛЕГРАД

НА ДНЕВЕН 

РЕД-ЦЕНИ1Е
— В период от 1971 до 

1983 година Фондът е одо 
брил на Бабушнишка 66- 

26 милиона динаращина
безвъзвратни оредства за 
геоложкипризна

колек-
изследвания и 

електрификация 
на селища, изграждане на 

обучение

те
проекти.

култур-
общест©е

твано ознаменуван денят, 
в който е била формира 
иа единица на Двадесетте 
та сръбска бригада. На 
5 септември вечерта в за
лата на Дома на култура 
та беше изнесена разнооб 
разна културно-забавна 

програма под название „Са 
моделните на овоя град .

К. Георгиев

ги през първото шестмесе 
чие на годината и други 

Очаква се чле-

и сти-Иапъднителните органи 
на общеотвенонполитичес 
юите организации и на об

жилища, 
мулиране на кадри, пооо- 
чи Антониевич.

дейци.. 
'общинско . 

Емблем на 
беше

Най-високото гъироои. 
новете на тези органи да 
дадат отговори на тези вт.

признание — 
град Сурдулица 
връчено .на предстаиителя 

„Дървена зае

скупщина на Фондът е приел интензи 
програма за развити- 

общ-

ш)Иноката
12 т.м. в Босилеград 
обсъдят заетостта и ТРУД 
постите в тази област, сто

ще влга
ето на изоставащитепроси, понастоящем твър

де актуален в общество-на заводите 
таеа", на Апекоандар Трай

на Съвета на 
йован

ши.то. Ст- Н.паниоването на стопзнскя- 
обществени дейнос- М. я.коаич, чяен 

СР Сърбим, и
ге ина
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА БОРБА СРЕЩУ ПОСЕГАТЕЛИТЕ СРЕЩУ ОБЩЕ 
СТВЕНО ИМУЩЕСТВО

НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД

Търси се ло-геляма девственост 

ят комунистите в базата ОБЩЕСТВЕНОТО 

- КАТО „СВОЕ“На проведеното на 3 
разширено

т.м. вичнитв организации на СК 
и дейността *на комунисти 
те в останалите общест- 
в ено-политически 
зации, преди всичко в Со 
циал и етическия съюз.

то прие отчета за минало щ 
годишната работа на Поли щ 
тическата школа на 
на СКС в Босилеград. Бе 
констатирано, че същата 
е изпълнила обществено- 
политичеоката си задача и 
че и занапред трябва да 
бъде основна форма на 
и дейно-оолмтическо и мар- 
ксичеоко издигане на 

комунистите © общината. 
Загрижава обаче факта, 
че мнозина завършили та 
зи школа недостатъчно се 
включватч (някой изобщо 
в работата на организаци
ите си. Затова Председа
телството прие решение 
на едно от следващите си 
заседания тоя въпрос да 
обсъди и общинският ко
митет на СК.

заседание на 
1 Председателството на Об 
одеския комитет на СКС 

Босилеград (участвува
ха и представители 
таналите

■ ■ ■
ОК

органи- Тези дни обществеността беше осведомена, 
че в ООСТ „Братство" край Димитровград доскорош
ният директор, комерческият, техническият ** други 
отговорни лица, са нанесли щети на |Своята ТРУД0|Ва 
организация със стотици милиони динара. Почти в 
същото време са взети на отговорност и двадесетина 
лица в Здравния дом в Бабушница, които фалшифи
цирали документи, като по такъд начин са вкарали * 
касата на Здравния дом няколко стотин 
динара.

в
на ос- 

обществено-по-
литичеоки 
на общинската 
бяха обсъдени 
отнасящи се до по-натать 
шното

организации и 
скупщина) Изхождайки от това, че 

активността на комунис
тите в организациите на 
сдружения труд и местни 
те общности не е на задо 
воляващо равнище, Пред
седателството взе решение 
с материалите да се зало 
знаят всички първични ор 
ганизации на СК, които 
ведно ще бъдат и начална 
основа в предстоящите из 
бори в СК.

въпроси,

засилване и укреп 
активността на ко 

муниетите в първичните 
организации на СК. Съще 
временно, бе взето

ване милиона

Работниците в ООСТ „Тигьр-Димитровград" са 
ми попречили пътя на един работник, който се опи
тал да изнесе лагер и да то присвои. В същата трудова 
организация са заловени неколцина работници, които 
искали да присвоят маратонки, а един пък се опитал 
да изнесе менгеме... В „Сточар” овчари „[изнасяли 
сирене и сами си го продавали. В конфекция „Сво
бода" няколко работнички си надписвали „произве
деш стоки", а от по-рано е известно, че е имало слу-

Подобни опити е има-

реше-
за по-нататъ-шното 

осъществяване Станови
щата от Десетото засе

ни е

дание на ЦК на СКС — 
за усъвършенствуване и 
развитие на идейно-поли 
тическата практика в пър

В продължение на зае е 
данието Председателство в. т.

чай да се присвоява материал, 
ло и в някои други трудо1ви колективи в Димитров
градска и Бабушнишка общини.

Естествено, сигурно е, че има още много опи
ти на посегателство срещу «обществено имущество, 
които не са разкрити, но и досега вече оповестените 
„случаи" са сериозен оишал.

За какво се касае, не е трудчо да се каже. Мо 
же би е малко чудно, че почти всички случаи на 
злоупотреби и фалшификации са разкрили следстве
ните органи, или пък работниците, какъвто е случа
ят в //Тигър—Димитровград".

Като изхождаме от задачите, произтичащи от 
Дългосрочната програма по икономическа стабилиза
ция у нас, тези ,вести" не могат да ни радват. 
Напротив. Те са сериозно предупреждение, че зана
пред ще е необходима енергична и упорита борба 
против подобни уклони.

В заключенията на Централния комитет на 
СЮК от 26 юли тази година между другото се казва, 
че „© този годям обществен похват трябва да се 
създават условия, при които работникът препитание 
и перспектива ще види в своята организация на сдру
жения труд и в другите видове на нейното самоупра 
вително сдружаване и свързване, в разпределението 

от стопанисването с об-

НА 25 Т.М. В РАМКИТЕ НА КРАЙГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕ 
ЖДУ СФРЮ И НРБ

Събор в Драгоман (НРБ)
Тазгодишният трети по

ред крайграничен събор 
на населението от крайгра 
ничните общини на СЮРЮ 
(в тази част на границата 
от Димитровградска, 
бушниижа и Пиротска об 
щини) и НРБ (Годеч и 
Драгоман) ще се проведе 
на 25 т.м. в Драгоман. Об 
съждайки организирането 
на съборите, Комисията за 
крайгранични събори къ-М 
общинската скупщина в 
Димитровград на заседа
нието си от 1-ви септе-м- 
ври взе решения, онасящи 
се до условията за отива 
не на събора.

Гражданите от Димит
ровградска, Бабушнишка 
и Пиротска общини могат 
да отиват на събора в Дра 
гоман със специални про 
пусквателни листове, ко 
ито с личен паспорт могат 
да се получат в секретари 
атите по вътрешните ра
боти в тези три общини. 
Също така в тези секре 
тариати могат да се полу 
чат и специални листчета 
за моторни превозни сред 
ства. Пропуоквателните ли 
стове в секретариатите 
ще се издават от 
септември.

Останалите югославс
ки граждани могат да оти

ват на събора след като 
заплатят предвидения за 
заминаване на границата 
депозит. Заинтересованите 
за участвуваме на събора 
орещу депозит, същият 
трябва да заплатят в мяс
тото на пребиваването си. 
Пропу еквате дните листче
та и депозита не могат да 
се получат т-е. да се зап
лати на самия ден на съ
бора.

Пренасянето пък на -сто
ки и пари ще стане в рам 
ките на съществуващия 
договор за крайграничен 
стокообмен между СФРЮ 
и НРБ.

Ба-

10—24 опоред труда и резултатите 
щеотвени средства..”

А какво представляват изнесените по-горе олу- 
Ш чай? Направа казано, ограбване на обществено иму- 
р Щество, по един или друг начин, присвояване на чужд

А. Т.

ТРУД.На думи-да на дело-неКОМЕНТАР Борбата за стабилизация предвижда и борба 
орещу лентяйството, кражбите и всички другип уклони.Въпросът за обединяване на товар

ния транспорт в Босилеградска общи
на, повдигнат още преди две-три годи- 

заключенията на обществено-поли- 
Изпълнител- 

по-скоро

диха директорите на организациите, ко
ито разполагат с товарни превозни сре 
дства. Разговорите, на които участву
ваха и ръководителите на общинските 
обществено-политически организации и 
председателят на ОС Любен Рангелов 
показаха, че посочените въпроси все

Тази борба, това е добре известно, е трудна, 
трудещите се, сплотени и единни, лводени от Съюза 

на комунистите, сигурно ще спечелят и тази битка. 
щ Обаче 'в тази борба трябва да влезнат ваички И дума 
к не може да става за някакви ои компромиси, или От- 
| стъпки; за разводняване на сериозно поведената ак- 
'% ция по стопанска стабилизация.
Й За поговаога е при«мерът «а работниците в
Ц гър—Димитровград”, които сами заловили похитите- 

общественото имущество и ви предали

но
ни и
тическите организации и 
ния съвет на ОС съшият час 
да се разреши, всред стопанските ор
ганизации все още не намират подкре
па. Следователно, вместо товарният 
транспорт да се обедини към Автотран 
спортната организация, както бе запла 
нувано, и да стане една силна опора в 
стопанството, същият, е все още въз
лов проблем, чието решение е неиз-

оше не са конкретни и ясни.
Върху кого се прехвърля вината?
В това неизвестно положение един 

факт дава отговор на въпроса, защо не 
се реализира инициативата за обедине
ние. Именно, комисията формирана от 

Изпълнителния съвет на ОС

„Хи-

лите орещу
■на дисциплинарната комисия. Но е време да задей
ствува в пълна степен самоупраиителиият контрол и 

„Свобода", и ® „Градня”, „Братство”,ш при тях, и и
| „Сточар... При пълно изостряне на отговорността цри 
1 всички субекти опитите от подобен вид ще бъдат съ- 
1 сочени. А по такъв начин се създават условил за раз- 
| мах на творческия тРУД- А 'именно това изискване е 

Заключенията на ЦК на СЮК, в 
„ЦК на СЮК позовава всички чле- 

1 иове на Съюза на комунистите и всички тРУДеЩи се 
1 към творчески труд и подчертава, че в борбата за 

качество в работата и поведението, в настоя- 
всеки член на СК

страна на
още през май т-г., която трябваше да 
изготви проектопредложение, с уточне
ни и ясни становища нищо не направи. 
Даже не „намери време" да проведа 
поне едно събрание.

Поради бездействуването на тази ко- 
мисия, а в нея са избрани ръководни 
лица в организациите и общинската ску 
пщина и всичките са членове на СК, въ
просът за обединяването е все още в 
начален етап. Ако подготовката и зана-

вестно»
По въпроса за обединяване на то- 

транспорт са разисквали и тру- 
стопанските организации, 

товарни коли (а почти всич

варния 
дещите се в 
които имат
ки имат И при всички той получи

Останаха неразрешени, бих- 
административно-технически

пре-

залетиало също в
които се казва:зе

лен сигнал
ме казали,
дадатковарните"коли *срелд комленси 

или не), как ще се регулират са-
как

ново
щия труден момент, е на проверка 
и всички трудещи се”.

Тази проверка на времето сигурно ще издър-
наказа

райе
моулравително-правовите 
ше се реши статуса на

беззначителии, но за трудещите 
важни въпроси станаха глав-

пред продължи така, сигурно е че ще 
се наложи въпроса: да ли наистина ис
кат да обединят този транспорт 
прахосват време, уж че нещо работят?

Сега това прахосване на времето и 
бездействуванею имат своя цена 
ки е господар на „своето”, а мощнос
тите на товарните коли се ползуват с 
50 на сто. М. Я.

въпроси, 
водачите. Тези, жим. Нарушителите ще получат заслуженото 

ние. Остава ни да си извлечем една поука повече, 
сплотяваме и да ангажираме всички творчески 

претворяване на задачите от Дългосрочната 
стабилизация в конкретни 

наблюдатели. В

или
налице 
се твърде
на спирачка в разрешаването на въпро-

да се 
сили за
програма по стопанска 
дела. В тази борба не може да има 
нея всички активно трябва да участвуваме.

все
са

По инициатива иа председателя на 
Изпълнителния съвет на ОС Васил Та
нев в миналия четвъртак въпроса обсъ- М. Андонов
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«угоиаистао • 11|)оиз1шдотво*самоуправление ш
БОСИЛЕГРАД: ШЕСТМЕСЕЧНИТЕ ДЕЛОВИ РЕ
ЗУЛТАТИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИ 
ТЕ ДЕЙНОСТИ

В ООСТ „МЕТАКРИЛАТ" в бабушница

Липсата на суровини 

спира машините Да се спазва 

договоренотоФ Поради липса на суровини, които 
телно се внасят, през първото шестмесечие работ
ниците в тази организация не са работили към 4 
месеца, а Слободан Иованович, секретар на първич
ната организация на СК и шеф 
казва, че машините отново могат да спрят-

• Светомир Соколович, председател на първич
ната синдикална организация; — Въпреки че сред
ният личен доход по зает през първите шест месеца 
възлизаше само на 5824 динара нямаме финансови 
възможности за запазване на жизненото си равнище

Въпреки че 
личните доходи намалихме 
с 20"/ч и това което взех
ме не бе изцяло зарабо
тено. С изплащането на 
личните доходи направих
ме и загубите* Сега, кога- 
то този доход не може да 
осигури егзистенция из
правени сме пред серио
зен в-ьпрос — как да запа
зим жизненото си равни
ще? Възможностите оба
че са малки, даже и не 
съществуват. Нямаме фи
нансови средства -..

изключи- дич казва:

на производството
наФ ши ан совите резултати 

в организациите от обще
ствената дейност през пъР 
вите шест месеца на на
стоящата година -не са до
бри. Изразходваните сред
ства надвиша/ваг общия 
доход. Не се «спазва съ
отношението при разпре
делението на чистия до
ход. Сродствата за разши
ряване на материалната ос 
пови на труда са «намале
ни, а за сметка на тях, 
личните пък доходи са уве 
личени в някои организа
ции (Аптеката) и до 56 
на сто. От друга страна, 
услугите им все още не 
са в пълно съзвучие с об
ществените изисквания- 

В резултат на такава 
дейност, седемте органи
зации от обществените 
дейности «в общината през 
изтеклото полугодие са 
осъществили общ доход 
от 45 209 000 динара. Раз
ходите са увеличени с 36

на сто и възлизат 
10 085 000 динара вслед 
ст&ие на което доходът 
бележи по-бавен ръст за 
4 на сто от общия доход 

35 125 (#0 ди 
доход

и възлиза на 
нара. Чистият пък

в сравнение с 
22 на 

31 422 000

е увеличен 
м и нал о годишния с 
сто и възлиза на 
динара. За лични доходи 
трудещите се в тези дей
ности са отделили 30 881 000 
динара или 30 на сто по-

Старата технология, низ 
ката -производителност и 
скъпото производство от
давна изправиха пред тРУ 
дности развитието 
ООСТ „Метакрилат”. Та
зи организация, която ра
боти в рамките на хими
ческата 
„Лужница” и която произ
вежда штексиплас (употре 
бява се за светлязци фир
ми и реклами, в автомо
билната и авио-индустрия) 
от преди две-три години 
обаче е изправена и пред 
един твърде сериозен въ
прос
то изключително се вна
сят от чужбина все по-че- 
сто спират машините. 
Вследствие липсата им 
през първото шестмесечие 
работниците са работили 
само два и половина ме
сеца, бреме което не мо
же да понесе нито един 
промишлен гигант- През 
това време е направена за 
губа, възлизаща «а 457 хи 
ляди динара.

И в ТО „Лужница” и в 
ООСТ „Метакрилат” като 
че ли са безсилни да пред.

низания и да извършим 
производствена ориента
ция. Това все още не ус
пяхме да направил! ц про- 

на сто сме пред една голяма 
неизвестност- 

Следователно, със спира 
нето на машините не се 
осъществява
ният доход, а малките ли 
чни доходи пряко засягат 
жизненото равнище. През 
шестемесечието средният 
личен доход -на 45-те за
ети възлизаше на 5826 ди
нара и в сравнение със Съ 
щия миналогодишен пери
од е по-малък с 10,3 на 
сто. Председателят натгьр 
вичната синдикална орга
низация Светомир Соколо-

На равнище на Акцион- 
на конференция ма СК е 
формирана делова група 
от 25 души, която да из
готви план за осъществя
ване на Дългосрочната 
програма по икономичес
ка стабилизация. Трудещи 
те се «в „Лужница” до 15 
т.м. ще обсъдят и приема г 
програма, от която се оча 
ква да даде отговор и на 
въпроса: да ли „Метакри- 
лат” може да се включи 
в пазарните и икономичес

вече от миналата година, 
до като средствата за съв
местно потребление и за 
разширяване на материал
ната база на труда и ре
зерви в сравнение с мина
логодишните са намалени 
с 29 на сто. Здравният 
дом отчита загуба от 
958 928 динара, а поради 
неспазване на обществе- 
но-договорената политикз 
в разпределението за пър
вите шест месеца от на
стоящата година на лични
те доходи са надвишени 
от: Аптеката (170 232 дин), 
образователния център 

(69 975 дин.) и Здравния 
дом (418 728 динара), или 
общо 658 935 динара т-е- 
21 на сто повече от ми
налата година.

промишленост запланува-

суровините, коп
ки закономерности «или ще 
бъде закрит?

В. 1Б.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
В КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА”

Време за разплата 

с негодните Средният личен доход на 
300-те трудещи се — в те
зи организации възлиза на 
12 167 динара (увеличение 
с 23 на сто) и е за 2330 
динара по-голям от сред
ния личен доход на заети
те в стопанството. Инак, 
най-голямо увеличение на 
личните доходи през тоя 
период отчитат трудещи
те се в Аптеката 56 на 
сто, в Здравния дом 22 на 
сто и в образователния 
център 20 на сто. Всъщ
ност тези организации са 
заплатили за лични доходи 
повече от позволеното.

приемат каквото и да е-
Имайки предвид — казва 
Слободан Йованович, сек
ретар на първичната пар
тийна организация и шеф 
на производството в „Ме
такрилат”,
та продукция
на домашния пазар и че 
нямаме валута за обезпе
чаване на суровини (въз 
основа «на само управител
но споразумение за техни 
ческо сътрудничество, ва
лута единствено обезпеча
ват от „Треска” от Ско: 

„Нова «книга” от

В конфекция „Свобода” 
твърдо са ретили да пре 
установят много неща е 
отношенията си, да ги ка 
нализират в духа на изис
кванията на 
стабилизация. -В тази бор
ба в челните редици са 
членовете на Съюза но ко
мунистите и синдикалната 
организация. Ето какво ни 
заяви «неотдавна по 
въпрос председателят на 
синдикалната 
ц«ия Васил Георгиев в то
зи трудов колектив:

дозата дисциплина е също 
задача, на която поовеща- 
ваме най-пълно 
— казва Георгиев.

И наистина в „Свобода” моуправителният
занапред ще осъществят 
и по-тясно сътрудничест
во в Здравния дом. Оовен 
това онця, които «не ра
ботят добре загубват сти
мулация — изтъкна Геор
гиев.

И не само това. В „Сво 
бода” се предприемат м©р 
ки и за подобрение на ор
ганизацията «на производ
ството.

— Най-висшите самоуп 
равитеши органи взеха ре 
шение за даване на обяви 
«и за ръководителите на
отдели (и шефове в произ
водството — каза Георш- 
ев. По такъв «начин ония 
отговорници, които не си 
гледат добре работата ще 
отстъпят място на по-спо- 
собни и ло-дейни работни-

случаи.
— Срещу лентяите 

внимание «ще се «взимат остри мер
ки. Нашата комисия и са-

контрол
отпуските по болест презче целокупна- 

пласираме
стопанската

този

, оргатшдза-
Самите финансови резул 

тати ясно говорят, чев^чч 
ки организации в обще
ствената дейност в общи
ната занапред, трябва -мно 
«го повече да водят сме
тка за всеки изразходван 
динар. С други думи, да 
се намали потреблението 
в рамките на разполагае
мите възможности, да се 
спазва договорената поли
тика, а в разпределението 
на чистия доход да се от
деля повече за акумула
ция и резерви.

пие и
Обреновац, което «не е до 
статъчно) по всичко личи, 
че производството пак ще

— На събрание на тру
дещите «се основно •изана- 
лизирахме 
ните въпроси: как да уве
личим качеството на про
изводството и подобрим 
производителността на тРУ 

сподели Георгиев. 
— Договорихме се да по
ведем енергична борба про 
тив неоправдателните от
пуски по «болест, които не 
са малки и рязко да изо
стрим борбата за по-отго
ворно отношение към тру
да на всяко работно мяс
то. Подобрението «на тру-

«най-еъЩестве-1спре.
Затова, защо «нищо сери 

озно не се предприема за 
въпросаразрешаване «на 

йов анович казва: В
година дакрая на миналата 

имахме загуба от над 700 
Комисия,

В. Георгиев
хиляди динара, 
формирана от страна на 
първичната 
на' ОК «изготви санационна 
програма, в която покрай 
останалото бе запланувано 
да се обединим с 
материално по-силна орга-

първото шестмесечие на 
годината се отнели към 37 
милиона динара. Има го-

ци.организация
Така се дава широк път 

лям брой, предимно рабог за пълен размах «на твор- 
1Н1ичпш, «които по оправда- ческите «способности на 
телни причи«ни са отсъс- всеки трудещ се. 
твували, но има «и обратни

Някоя
М. А. М. Я.
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Пролетарии от Брой 1381 

Белград, 9 септември 1983Комуниствсички страни, съединявайте се

КВАДРАТУРА НА ДАНЪЧНИЯ КРЪГ
нас. И с тава въпросното проект-опредложе- ситетски професор или три пъти по-тюл ям 
•ние получи повече внимание отколкото за- от средния личен доход на един копач в руд- 

доха същ-инск-и публични разисквания за служава. Но така частично предложението пика. Тази и такава „социална разлика” не
данъците у нас. И на страниците (на печата, се опитва да залегне в дългосрочната прог- може да се 1изправи с никакво облагане на
•на радио-програмите ц телевизията и още рама по икономическа стабилизация. Това приходите -на гражданите, <но само там къде- 
повече във всекидневните разговори. Лави- не е нищо изключително. Всички мерки на то <р създадена — в сферата на създаването 
ната предизвика съюзната администрация, текущата икономическа политика се оправда- и разпределението на дохода. А нито онзи вид 
като излезна пред обществеността с проек- ват от стабилизационната програма, дори и на обогатяване, настанало в Резултат на раз- 
топредложението (състоя се дори и прес-кон- когато са съдсем противоположни на стано- н обидното подкраждане на обществените 
ференция), което не е разглеждал нито един вищата, записани в документите на „Крайге- средства (от рентата, различните спекули, 
форум. Вестниците в ерата на приемане на ровата комисия”. Подобно е и със „стабилп- до същиноките кражби), не може да се из-
закони и предписания по спешна процедура зационигия данък”. Целта му е да се съберат коренят с данъци. Това е или илюзия или
това приха здраво за готово. За вълната от 25 -милиарда динара, за да се намали личното легализация на такива сделки или капитула- 
статии в стила „Всичко за данъците”, и потребление. И по формата и съдържанието ц,и,я> признаване как не сме годни да изгра- 
„Кой колко ще плаща” и не трябваше по- той е фискален, а с това -и противен на ста- дим ко-нзистентна самоуправителна социали- 
вече. От един сериозен политически и обще- новището в стабилизационната програма. В етическа система, 
ствено-чькономически въпрос бе създадена сепарата „Приспособяване на стопанската си- 
гюрултия- стема къ-м изискванията на стабилизацията”

Пишеше се и говореше за все и воич- дословно пише: „С усъвършенствуването на 
ко. За това каква ще бъде основата на еди данъчната система като важна област на ико- л©н блясък се изяви нашата вяра в всемо- 
кой си данък, какви данъчни системи има комическата и финансовата система, трябва гъасието на закон©предписанията. В огъня^на 
в сведа, дали е по-справедливо това или оно- по-силно да се афирмират нейните икономи- дебата за това какво и как трябва да се 
-ва, дали с това ще се премахнат или поне чески и социални функции по отношение на предпише, почти съвсем бе забравено, че то- 
намалят социалните разлики. Похарчиха се фискалната, която досега бе доминираща . .ва трябва и да се осъществи и кой хце го 
много думи, а .много неща бяха занемарени Но, с проектопредложението, каквото е на- осъществи. А и днес -нашата данъчна систе- 
или забравени. правено, фискалната функция на данъка би ма (с всички дефекти) е -много по-добра на

хартия отколкото в практиката. И досега с

Дрез 'изтеклите летни седмици се прове-

морето думи за данъците, казани или
написани в последните седмици, в пъ

се увеличила.
^абравено бе, преди всичко, че средства

та, които се събират от данъците, а 
най-голяма част от тях служи за задоволя
ване на общите потреби на обществото, - - 
час от принадения ТРУД на работническата 
класа. Забравено бе, че сме се определили 
за изграждане на социалистическо общество, 
в което работническата класа ще решава за 
употребата на своя принаден труд- Макар 
че не сме оставили това наше определение,

данъците, пък и с други ограничения, се опи
твахме да спрем социалното разслойване. 
По-конкретно, опитахкме се, например, да

В споменатия цеперат е записано още не
що — че „ . • • промените в данъчната оисте- 

‘л .ма. в рамките на предвидените промени _
са сферата на стопанската метена, би трябва- лихварството .и спекулите със строи-

постепенно и а прецизно утвъ.р- те™ите парцели' законизаоранено е да се продава национализирано

в

ло да текат 
дени етапи”. Тръгнало се е частично, без землище, а това практически е всяка градо- 

устроена педя земя, а все пак това ттрепят- 
ствено се прави. Законите налагат всяко 
парче строителна площ първо да се предложи 
на общината за откуп, обаче това изобщо не 
е осуетило препродажбите и обогатяването.

етапи и съгл сдаван е на цялостта.

ККогато се касае да облагане -на приходите 
а не сме го напуснали, тогава е невъзможно на граЖданите и тези данъци трябва да имат 
и недопустимо да се разисква за каквото и .и,К01Н0мичеока ,и социална функция. С данъ-
да било пък и за данъците, извън този кон- ците^ ,кат0 едно ^ мероприятията .на теку- Според законите и сега — да споменем
текст. И данъ.чната система, допустимо е щата ГГОл,ит,ика, може например, с увеличе- един п;рИй1е,р _ собствеността на къта за
възможно, да се променя само така, да до- НОто облагане на приходите на гражданите 0 дих би ТОЯавало да се облага г данък
ближава до тази цел. За количеството на да се обЛ0Кчава положението .на ООСТ и да да,НЪ|К ,на ^ |КЪщи се я ,и ,Н0 се
даването .и за уттотреоата на тазиI чаСг■ ог се уВел,ичава .възпроизводствената мм способ- плаща _ различно в различни .места. В Дал-
принадения ТРУД понастоящем преките ОДРУ- ,НОСт. Или чрез допълнително данъчно облага-
жени производители много малко се питат. не 11а частните пари .може да се обезхрабри амация това завиои дали къщата за отдих 

някой метър е по-северно 1или по-южно. Ня-
Данъчната политика у нас ггреди всичко влагането в едно, а да се пасьрчава друго. к0,и общини .изобщо не взимат данък от при- 

фискален характер. Най-голяма част ог От предложения проект не може да се съз- Тежателите на такива къщи, в някои (според 
средствата се събират чрез т- нар. косвени ,ре нито една от тези две, нито <н-якоя по- ксщ знае какви критерии) данък се плаща 

оборота. Миналата добна, трета Цел*

има

данъци, чрез данъка на 
година от 307 милиарда общо събрани данъ
ци, данъкът на оборота възлизаше на 242 ми

едва на всяка стота къща за отдих, а в най- 
обще- добрите от трима притежатели на такива 

къща! двама плащат данък. Средно взето, в 
далматинските общини данък се плаща ед-

За да изпълнят данъците своята 
ствена — икономическа функция в унисон сШшш шттразходите, щоТо мяркащ на тези разходи да и ^ ,на ,1риход бса 11р.уд, Обла- «з™ влияиието и контрола на работничес-

бъде приходът, осъществен в материм- ^ у .капитали оъо основа на -««та класа. От една част, от събраните данъ-
ното производство. От друга страна, гакаои собственост па .по-трайни .или трайни ии се .осигурява и издържа нашата админн-
ределните Д»»«и съществено влияят въ,р- б што оотетява нит0 спира кадиха- страни*. Тази администрация, според общо
ху преразпределението «а дохода и уи/ш- л|[за и приетите становища е многочгаслена и цреко-
вията на стопанисването, а с това м върху ' морна, не е оопособена да защитава работ-
усяовиятв 1На живота « труда на работниче- ц т :КрВХ> остава ролята на данъците ническо-класовите интереси. Отчужденият 
ската класа. Твърде често данъчната поли- ,|<ат0 с0циален коректив, .инструмент, с кой- принаден труд не може да създаде нито «»р- 
тика е в .разрез с обществените и икономи- т0 |)0не се намаляват социалните разлики, пост към творците на този тРУД- 
ческите цели .на развитието. Например, в на- т |раз5и,ра .се_ данъкът може д® изпълни 
чало-го на .годината бяха увеличени някои от ОВОята |р0ЛЯ1 по-малка или по-галяма, но ей- Ет° за'Щ0. мисля, че в промяната «а на-
ланъците .на оборота за да се попълни съюз- как единствената, пък и не най-важната. Со- ШЕ>та данъчна политика тряова да се почне 
,ш*ят бюджет. И те дадоха свой принос към татте разлики, „произтичащи от труда” °т тук - и над тази част от .принадения 
увеличението на цените- „ 0ще повече от безделието, зрябва да се труд да се обезпечи контрол на сдружените

премахват ороди всичко с други средства и производители. И данъ-чни олужлпели, които 
Кътгреки че предложението на Съюзния мехаН|ШМ1И, в материалите на „Крамгеровата защитават работническите интереси. То-Лггяглег «=-•” - - — —. —

».«—> • * 4Ш|« •»
разисквания за данъчната система у тю-голям от средния Л'ич©н доход та универ- ВЛАДИМИР слииьн *— на 

широки
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Безатомните Балкани Оставайки поолсдавате лма на 
(Началата >на миролюбивата полити
ка <на необвързаността, Югосла
вия тече сама по себе кай е бсза- 
гомна зона. Тя се залага за упо
треба па ,ядрената енергия в миро 
любиш целм, «на нейната терито
рия 'Няма чужди бази -нито на яд- 

, 1рен1Гте еи1ли[ .се оказват каквито и 
да е услуги-. Освен тапа,, югослав- 
ската система по /всенародната от 
брана те е насочена против нико
го, а единствената й чел е защи-

На вички онези на .Балканите, 
които Искат /мир и добри отноше
ния между неговите народи, не 
остава нищо друго но с всеки
дневно упорито залагане, крачка 
по крачка, да осъществяват идея
та за зоната на мира >и сътрудни- 
чеството. Най-добрият път за то
ва е разширяване подкрепата по 
засилване на безпрепятствените би 
латсрални и мултиратерални връз
ки. Десетилетие дългото сътруднк 
честно на балканските държави 
на мултилатерален план — в обла
стта на транспорта, съобщенията, 
туризма — изключително е важно 
и пече е регулирано с множество 
съвместни спогодби. Благодарение 
на едно такова сътрудничество, в 
което Югославия се включи от 
самото начало, все, е ло-забележи 
телен напредъкът в отношенията 
между отделни балкански държа 
ви. Инак, идущата година Югосла 
вия ще бъде домакин на една от 
редовните срещи на балканските 
експерти.

Заседанието в Атина, което ше 
почне в декември, сигурно ще зна 
чи насърчение на благоприятното 
развитие на междубалканското съ 
грудничество. Безспорно е и него
вото по-широко значение, защото 
сегашната криза на международ
ните отношения може да се прео
долява само с конкретни .мероприя 
тия по укрепване на сигурността 
и доверието. Разбира се, първата 
крачка в това направление е по
следователно изграждане на отно 
шения .между държавите върху 
принципите на независимостта, са 
мостоятслността, 
ст .жителство и — когато се касае 
за страни със съвместна граница 
— трайна ориантировка към до
бросъседско сътрудничество.

Югославия, както и досега, вся 
ко възможно обстоятелство ще 
използува за активен принос на 
стремежите да се издигат отноше 
ни ята в нейното съседство, и по- 
широко, на всички меридиани. Та 
ка ще постъпи и когато се ка
сае за срещата в Атина и тогава, 
когато се касае за идеите по съз 
даване на зоните на мира и съ
трудничеството без ядрено оръ
жие в другите части на света.

кто ат в района на Инди-й/сския 
океан.Дали страните >на Балканския 

полуостров, район с множес
тво различни .интереси и влияния, 
ще бъдат в състояние първа да 
реализират идеята за създаване па 
зона па мира и сътрудничество, ос 
вободена от ядрено оръжие? По то 
зи /въпрос все по-често се раз
говаря не само между страните 
от този район, но и между всич- 

онезг, .на които „безатомните 
Балкани ' би могли да послужат 
като конкретно доказателство, че 
нещата в света може да се раз
виват в положителна насока. Заин 
тереооваността на тази тема е 
подтикната и поради реалната опа 
сност, щото — след предвестено- 
то разместване на новите ракети 
на великите сили — европейският 
континет съвсем да изгуби на
деждата във връщане на детанта, 
в спокойното утре.

Четвърт столетие измина от 
първото предложение Балканите 
да бъдат провъзгласени за безо- 
томна област, което даде Румъ
ния през петдесетите години, по 
време на раздухването на студена 
га война. Междувременно възник 
в аха и други инициативи, чия то 
цел бе този район да се освобо
ди от опасностите, които донася 
прибързаното въоръжаване, следи 
ално надпреварата в най-разори- 
телните оръжия. От първия мо
мент Югославия активно подържа- 
ше усилията за създаване на зо
на, която ще допринесе към ук
репване на сигурността на всяка 
страна отделно и на целия район 
цялостно. Това го правеше и на 
сесиите на ООН и на срещите на 
най-висшите представители на не
обвързаните страни. Същевремен
но, имайки предвид значението на 
такива начинания, Югославия 
подържеше и подържа подобни 
проекти в другите части на света, 
като например в Скандинавия, ка

Между 1ИН1ИЦ1Иатив-ито, които Се 
раздвижиха в последно време на
пътя към „безатомната зонага га па югославската цялост, 
наи-мпого «изгледи «на успех нима Обаче, позицията на ютослав- 
\инициативата, която даде гръцки- ските съседи е по-инаква. В някои 
лт премиер Панандреу. 1ой' пред- от тя* (Гърция, Турция) вече е 
пожи в Атина да .се състои заес- е'1'а(Ц1Ионипрано ядрено оръжие- 0«
данпе на експертите От страните друга страна, съществуват задъл- 
в района, на който Ще се водят жения на мнозинството балкански 
разговори по издигане на съекуп- държави към НАТО и Варшав- 
ното сътрудничество между бал- ,скн)Я договор. Това, разбира се, 
канските страни, агцк и за създа
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затруднява усилията за уста повя- 
нане па ефикасен и безпрепят
ствен ДИ1ЯЛ0Г за миролюбивото съ
трудничество в тази част на сви

ването на тази зона.
Идеята за балканската зона на 

мира и сътрудничеството без ядре 
но оръжие Югославия прие с от
говора на председателя на Съюз
ния изпълнителен съвет Милка 
Плаиинц на поръката на премие
ра Панандреу. Освен Югославия, 
предложението приеха Румъния и
България, докато Турция още офу новяване па зона на мира и съгРУД 
циално не се е изяснила, макар чс ничеството, без ядрено оръжие, 
принципно подържа идеята за При това с право бе посочено, че 
ядрената среща на експертите. създа/ването на зона на Балканите 
единственото противене стигна от трябва ,да бъде свързано с идея- 
. лоаиия. та ,в подобни области <в Средизем-

Тъй като единствен не пожела номорието и в Европа. Защото, въз 
да се включи в хелзиншкпя про- все по-толямата оветова взаимо- 
пес по укрепване на европейската зависимост, този район не може 
сигурност, Енвер Ходжа остава да бъде поставен под 
усамотен и когато се касае за звънец". Същевременно, 
балканоката зона на мира и сътРу премахване и 
дничеството. Неприемането какъв стациониране 
го и да е диялог, на албанския 
Режим

та.

Югославия и на неотдавна със
тоялите се срещи на най^висшите 
си представители със заинтересо 
ваните страни се /изясни за уста-

„стъклен 
самото 

по-нататъшното не- 
н а ядреното оръ.

лпгрол юби вото

жие, .макар /много важно, в окон- 
трябва да остави „свобод- чателния изход не би донело най- 

ни ръце” за провеждане на оонов важното на балканските страни: 
ната му външнополитическа 
трина — „обединяването .на 
ки албанци", относно

док не опираното с нищо сътрудниче- 
всич- ство между държавите, отворени 

за терито- граници, решаване на спорните вь 
Югосла- проси, елиминиране на извънбал-риалните претенции към

вия. Когато се има предвид и ти- канските влияния и, окончателно и 
райската непостоя-нмост в избира- най-същественото, сигурността все 
'Него на външни съюзници и поема ки народ да може безпрепятстве-

тях, но да се развива. Това /не моженето на задълженията към
тогава е още по-очевидно, че дър
жанието на Енвер Ходжа и съми 
шлепиците му пряко щети на вой себе ои носят класическото и дру 
чки миролюбиви стремежи на 
Балканите, а и по-широко.

да се постигне все докато не се
елиминират опасностите, които в

гото оръжие и /конфликтите в по- 
широкия район. Александар Попович

КОМЕНТАР 
ЕСЕННИТЕ РАБОТИ

Тези данни изнесени ма разши- всекидневно действуване на Соци 
раното заседание на Председател алистичеокия съюз, във всяко се- 
ството на Републиканската кон- ло и махала — бе подчертано на 
ференция «а Социалистическия съ заседанието — 
юз (иа 3 август т-г.) предупреждаОРГАНИЗИРАНО И ОТГОВОРНО не .може и да се 

постигне желаният Успех. Разби
ват, че големите работи в селско- ра се, Социалистическият 
то стопанство тепърва предстоят, не може да замени стопанските 
и че ако мм се прист-даи сериоз организации на селото, но трябва 
дно и отговорно успехите няма да 
изостанат- Необходимо е да се 
организират всички обществени 
сили, от републиката до общината 
и местната общ/ност и максимал
но да Се ползува опитът на отдел- Задача па Социалистическия съ 
ни региони аз тазгодишното /изкупу Юз е да мобилизира всички носи- 
ваате на пшеницата. Опитът, инак, тели >на /работите в предстоящите 
говори че /най-добри резултати са есенни работи. Очевидно когато 
постигнати в онези краища, къде се /касае за такива .работи не е 
то из изкупуването иа пшеницата време за дълги и изчерпателни ра 
се е отивало на непосредствени зговори и договори. В 
договори -със селскостопанските съл вместо -обширни заключения 
производители, където търговци на заседанието на Предсодатолст 
те отивали от къща до къдца, от вото на Социалистическия 
домакинство до домакинство, къ- Сърбия бе договорено 
дето не се е говорило за регионал 
ните /и републиканските планове, 
но за конкретния им съвместен 
план, съгласуван е всеки селоко-

Съю3Най-обемните работи в селското стопанство предстоят и ако 
им се пристъпи със същата сериозност и отговорност както към 
жетвата и изкупуването на зърното в отделни райони, успехи си 
гурно^щв

В предстоящите два и полови
на месеца трябва да се /извършат 
обемисти селскостопански рабо 
ти: беР-итбата, складирането и из 
купуването /на царевицата, берцт- 
ба на гроздето, овощията, зеленчу 
ците и индустриалните растения и 
найлтосле подготовката за есен
ната сеитба. За какви работи се 
касае /най-добре говорят предвиж
данията за /реколтата в СР Сър
бия без автономните покрайнини: 
от 640 хиляди хектара трябва да 
се съберат 2,5 — 2,7 /милиона то
на царевица; очаква се производс 
тво на 550 хиляди тона картофи1 
около 500 хиляди тона сливи; око 
ло 140 хиляди тона ябълки и 450’ 
хиляди тона грозде, а -в есенната 
сеитба ще бъдат засети 497100 хе
ктара, -от което с пшеница — 92,4 
на сто. До беритбата на кукуруза 
останаха десетина дни. С налична
та механизация може да -се из- се помести гроздето.

да влияе върху по-уокорените про 
мени на отношенията, в които все 
ки на свое място ще бъде отгово
рен за доверените му работи.

има
върши беритба на -общо 10—15 на 
сто -от съвкупните площи; складо
ве -и хамбари няма достатъчно, а 
средства за изкупуване все още 
не са обезпечени. Тази година, 
инак, се планира за пръв пъ-т зна
чително изкупуване' на 900 хиляди 
тон-а царевица. Запланувано е 'из 
купуване на половин милион то
на иа фабрична животновъдна хра 
на, 200 хиляди тона за обезпечава
не на република-нските материални 
запаси и 200 до 300 хиляди тона 
за износ- Тежко и неизвестно е 
положението с гроздето: има око 
ло 19 хиляди вагона непродадено 
вино, а съвкупните капацитети въ 
злизат на 27 хиляди вагона. Селс 
костопаноките производители от 
тазгодишната реколта щ-е цредло- 
ж-ат на вини ата промишленост до 
ри 18 хиляди вагона - договорена 
продукция, а въпрюр ге • кед-е ще

този сми-

съюз в 
към голе- 

есе)нни работи да ;се прис
тъпи оперативно. След заседание
то >на Председателството, в -реги
оните и общините Ще се конкретп 
зират -непосредствените задачи в 
прибирането, изкупуването на ре
колтата /и есенната сеитба.

мите

стопански труженик.

Във всичко това Социалистиче 
ският съюз, като найнмасова об- 
щ ествеио-пол итичеока -организа
ция, има особено важно място. Без Р. Плякич
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колектива. И занапред остават °т 
крити проблемите иа общото и 

потребление (участието 
осъществения доход е нама- 

1,4 на сто), увеличените

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СК В СЪРБИЯ но — положителните процеси бла 
гоприятн о въздействуват и и а .ос- 

долри- съвмесно 
И'М 1В

коетотаналите сектори,
,нася 'Не само за моментално, но и 
дългосрочно стабилизиране на сто лено с

загуби (скок от 84 процента), со- 
политика {39 на сто от 
заработват по-малко от 

личен доход в република 
напоследък

панстеото.
Затова членовете на Предсе

дателството еднакво подчертаха 
значението на (успешното) осъще 
ствяйане на воичкм елементи от 
стопанските планове.

циаггната 
заетите 
средния
та)... Същевременно 
се явяват нови трудности: динар- 

иеплатежоспособност, затруд
нен пласмент 1на стоките, пробле
лин във връзка с реализацията 
чуждестранни кредити.

„„ НЯКЪДЕ ДОБРЕ, НЯКЪДЕ ТВЪРДЕ СЛАБО СТОПАНИСВА
НЕ НА СТОПАНСКИТЕ КОЛЕКТИВИ — ТОВА Е ОСНОВНАТА 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ В СР
?дР?^т1,тПРЕЗ ПЪРВИТЕ СЕДЕМ МЕСЕЦА НА НАСТОЯЩА- 1А 1 ОДИНА

ска
При това производството и из

носът и занапред заемат централ
ното място. Тъй като в този пе
риод бяха намалени доставките на 
възпроизводствен материал от чуж 
бина (споменато бе, че поради то
ва е загубена една шестима от це- 
локупн1И1я фонд работно време), а 
все пак беше запазено равнището 
на производството, това показва, 
забележи Слободан Милошевич,— 

полагат

на

П че компетентните общности непод
готвено са посрещнали многоброй- 
ннте искове на организациите, ко- 

Все ето предизвика нетвланирано уве
личение на цените, 'намаляване на

рез юли или август, повечето 
трудови организации бяха на ко
лективна годишна

ОТГОВОРНОСТ 
ЗА ИЗКУПУВАНЕТОпочивка.

пак, лятото, ако се касае за сто
панските процеси, и през измина- жизненото равнище и нова неста- 
лите два месеца бе изключител- билност на пазара. Несполуката е 
но живо. И проведеното на 25 ав- и в това че, исакто каза Душан 
густ заседание :на Председателст- Чкребич, покачването 
вото на ЦК на СК в Сърбия, по
край разговорите 
на изборите, бе посветено

Това са проблеми, които тряб
ва да се разрешат до края на го
дината. Някои събрания, проведе
ни тези дни (договор със стопан
ски дейци за ползуван© на креди
ти, разговори за селското стопан
ство, решение за 
цените) показват, че още ©ега съ
ществува организиран подход към 
проблемите. На заседанието ца 
Председателството беше посочено 
какво още трябва да се направи 
та настоящата година да бъде по- 
успешна от миналата. Отделно бе
ше подчертано, че трябва да се 
утвърди отговорността на всички, 
които без причини . не изкупиха 
достатъчно количество пшеница, 
но също така беше подчертано, че 
много се очаква и от тазгодишно
то изкупуване на царевица. След 
това беше изтъкнато, че трябва 
да се съкращават сроковете за 
заплащане на изкупените количе
ства и да се упроети администра
тивната постъпка, за да се подо
бри динарската платежоспособ
ност- Предложено бе да се либе
рализира кредитната политика, та
ка че всеки ползуващ чуждестра
нен кредит да не бъде задължи
телно 'И 'непосредствен износчик. 
Изтъкнато бе, че навреме трябва 
да се утвърдят планове на разви
тието през следващата година.

При забележка, че битката за 
стабилизация не е само битка на 
стопанството, Никола Любичич 
отделно подчерта значението на 
включването в акцията на всички 
обществено-политически ’ органи
зации, а също така беше посоче
но, че много колективи би могли 
да постигнат и по-добри резулта
ти и в производството, и в изно
са, ако не беше голямата неовръ- 
заност на организациите, занима
ващи се с една м съща работа.

Това са само някои от предло
женията, конто могат да дадат 
принос към по-доброто стопани
сване на стопанството. Чуха се

на цените 
се схваща като държавна мярка. 

На списъка на нежеланите про
че трудовите ‘колективи 
големи усилия за успешно стопа
нисване. — Същевременно е забе-

за подготовка
както цеси са и капиталовложенията, 

на най-новите ,така и на целокуп-. които наистина отчитат 
нит е процеси в стопанството на 
Републиката през първите седем

снижаване на
лизано по-нататъшно намаляване 
на реалния личен доход, значител 
но е увеличена акумулацията, ко
ето показва 
— че стопанството проявява от
говорност- Поради това трябва да 
се направи воичко с Цел органи
зациите да се снабдят с възпроиз 
всдствен материал. Милошевич Съ 
що така счита, че най-големмте ре
зерви се намират в колективите, 
които все още не стопанисват ус
пешно, а имат условия за това.

Какви са разликите в стопани- 
показва примерът на

намале
ние, но числото на новите обекти
през тази е също както през пър
вото полугодие на миналата годи
на. Този широк инвестиционен

казва Милошевичмесеца на настоящата година.
И тук бе казано, че „икономи

ческата истуация е твърде небла- фронт, в условията когато акуму 
гоприятна”: промишленото нроиз- нацията трябва да бъде ангажира- 
водство е по-малко от миналогоди «а за 'връщане на дълговете в чуж 
шното износът (и на конвертируе- бина, 1изглежда не е в унисон с 
мия и на клиринговия пазар) е целокупната стабилизационна по- 
по-малък от плана, производител,- литика и Милош Милосавлевич 
ността намалява, а все повече са изтъкна че „не успяхме да се про- 
проблемите с вътрешната и външ тивопоставим срещу прекалено го 
на ликвидност. По-добри резулта- лемите регионални, общински и 
ти се постигат единствено в сел- други амбиции”, и че тази област 
ското стопанство което, без оглед „най-добре илюстрира несхващане 
на различния успех в изкупуване- т0 ,ча положението в което се на- 
то на пшеница, става все по-зна- мигаме”, 
чителен фактор на стопанската 
стабилност-

Покрай това, на заседанието 
на Председателството бе казано 
и това, че с приемането на Дъл
госрочната програма по икономи
ческа стабилизация е засилено 
убеждението ,че накрая сме изна 
мерили решения за меняне на по
ложението. Това охрабрява. Но. 
някои от най-новите процеси, а 
особено неконтролираното покачва 
не на цените, повторно ни убеди
ха, че стабилизацията е твърде 
слсжен, дълготраен, дори и проти-

оването
„Симпо”, който изнася 40 на сто 
от стоките на дървопреработвател
ната промишленост в СР Сърбия,

Как се създава доходът
Д ргументите, че пазарът трябва да бъде основен регулатор 

би могло да важи и трябва да важи в други 
условия- В условията на пълно пазарно неравновесие за повечето 
стоки трябва да действуват и други опори на нашата самоупра- 
вителна система.

на цените

Общностите за цени не са места където се прави специ
фикация на разходите и съгласно тяхното увеличение да се опре 
делят нови цени. Започна да се създава картина според която

тези институции вместо по-добредоходът най-лесно се създава в 
и по-качествено да се работи. Все повече се разширява практи- 

лентяйството чрез цените да се прехвърля върху купува- 
потребителите. Колкото и да е точно че изключително 

общностите за цените те не могат да

воречив процес-

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА 
ПО СТАРОМУ

ката и 
чите и сечрез активността на 
обуздаят, и че са необходими и други мерки на икономическата 

необходима и политическа подкрепа и акция — 
безсъмненно е че общностите за цени имат не малка отговорност 
и че трябва да действуват далеч по-решително върху осъществя- 

договореиата политика. Значи, общностите за цени не 
никаква счетоводна работа, но са длъжни, изхождайки 

от тяхното място и роля, да водят и осъществяват договорената 
цените- Те трябва да издържат натисците пред кои- 

доколкото нямат възможност за това, дл7>жни 
политическите и другите ръководства и

Коя е главната характеристика 
на стопанските процеси в тази го
дина? Тъкмо тази, тото субекти
те па стопанисването твърде раз
лично се отнасят към задачите си. 
Докато в едни .колективи преди ри 

възможно с цел по- 
макар 
износ

политика, че е

ването на 
изпълняватемат воичко 

-вече да
че за това имат условия 
почти -няма. Докато голямо число 
трудови организации, твърде зави
сими от внос, предприемат всичко
възможно за да не се намалява Ние не може да създаваме илюзии за апсолюгно мируиане жц да се ,води синхронизирана ак-
производството, в ДРУ« е. ^ на цеиите. Някои цени трябва да се менят, което е съгласно с -рцшост, а Бранко Пешич подчер-
са ориентирани къ- “ ' „дствв_ „аШата дългосрочна стабилизационна политика. Съотношението на та „че ,въо воичко това достатьч-
зар, суровини « до_ рябва да се коригира. Но, юоа не може да се прави из- ,.га ,не се чувствува влиянието на

производството ДО въ„ критериите и далеч по-широкото консултиране иа обществе- организациите на Съюза «а кому-
-а « «аия^о: но политическите организации. Това не са никакви технически въ- водите". Затова е време чрез ор-
"И Бранислав Иконич по този по- „роси. но решения е дълбоко икономически о^съгла^Също^^и^шан
.вод подчерта базисната химия, о дици! Чкребич посочи, че предстои ак-
ято отчита увеличение на ПР0И‘‘--------------------------- --------- -------------------—--------- тивизиране на всички, субекти,
ведството с девет процента, а ^ и Но в това сс състои и една от от една, и примерите на хранит.ел- особено на делегатските окупщи- 
ся ОКОЛО 80 на сто °т ' такономопностите на икоиомичес- но-екуешата промишленост и про ш « С«оза на комунистите, 
родствените > ^РУ. ороц0ои, ,ко*то сега ни се изводи-,елите иа вино, които при Имайки предвид, че за стопан-

; ........ ажадггл
малеоие, което не е после»Щ ио. и производегв I , ’ към чужбина са сънно големи (за 1Ю.,кожс,ретни заключения и не Ут-
само на липсата на суровини.На и инвестиции,е *» «е* те- - ефШ(а01Ш „ гарантирани задълже- ВЪ;|ади отделни задачи. По всичко
заседанието на Предсодателсгвого ОГНОСНо непредвидените процеси н№( до крад 1На г0,дцната трябва да л;ич,и, ,че 11|рез тази есен
се изтъкнаха различни оценки за т едиН( предизвикват огромни сс обезпечат 432 милиона долара),
това да ли ® гом момент е тря • &т и нвочаюванм смушения а „нтереоно е, че в тях с 60 на
вало да се отмрадяг цените, но • ,, Г п ст0 участ»У,»ат само 9 стопански
В-она аднодушно бе стантището, на 'Останалите сектори. 11 оцра! сю у ех у

обаче 'И становища, че |решаване- 
то на тези горе-долу стари и <из- 

ггроблеми
.изнесат, в друли,

политика за 
то са изправени, а 
са да осведомяват 
търсят политическа акция-

вест» !и икономически 
преди воичко .изисква пълна моби
лизация !на всички -сили. По този 
повод Жика Радойлович предло

да

ще ги
има много.

Б. Радивойша
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сслят. Не смее, обаче, при това 
да се забрави, че «интензитетът на 
изселването ни теоретическ/и не 
може винаги «а бъде един и сми. 
Докато сърбите и черногорците 
бяха «повече, повече се и «изселва 
ха. С намаляването им, все поемал 
ко оа «и молбите за изселване, но 
това никак не означава, 
натисци «и че в Косово всичко е в 
ред.
НЕОБХОДИМИ СА НОВИ ИМ 
ПУЛСИ

ПОЛОЖЕНИЕТО В КОСОВО ките страсти и фалшиво предста
вяне на действителността-

Струва сс обаче, чо косовеката 
лекция ие е докрай научена.

Вероятно в страх, чс от една 
нрешка може леко да се попадне 
и друга, акцията на Съюза на ко- 

■ мугн.истнте в 1НМК0И сегменти ие се 
е провеждала с желан темп, нмто 
е имала очакващи резултати. Та 

най-новите оценки

Колко е далече от добро
че няма

ЗА ДА ПРОМЕНИ ЗНАЧИТЕЛНО ПОЛОЖЕНИЕТО В КОСОВО, 
СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ ТРЯБВА ДА ДЕЙСТВУВА ОЩЕ ПО- 
ОРГАНИЗИРАНО И ПО-РЕШИТЕЛНО. — СТРАТЕГИЯТА Е ЯСНА 
И ПРАВИЛНА, В ТАКТИКАТА ТРЯБВА НЕЩО ДА СЕ МЕНИ, 
ПОНЕЖЕ С ИНТЕНЗИТЕТА НА „ПОДОБРЯВАНЕТО” МНОЗИНА 
НЕ СА ДОВОЛНИ

отка днес
Принципа (от заседанието та Пред 

Общинския ко-седателството па 
митет на СК) гласят:

.Макар, чс значително по-ма 
становката в Косово. Ясно с, чо лисо от преди, организираното дей 
заздравяването на обегамошшта и отву|ване 
Косово би вървяло много «по-бър- с прцсъствуващо. Х«о с0 манифес 
зо ако цялата страна не е в труд- т«Фа с писането ш лозунги, меж 
но положение, а сънно така и об- ДУ които о доминантна ,,Косово ре 
що югославските трудности, тикано- публика ', след това чрез писма и 
мичеекш и «всички останали, биха тщмфлети, саботажи, пожари, ава

П1 ри и, вербал на пропаганда... С п^р-

«Ключ за косовския проблем, гю 
се намирап" мнението на мнозина, 

именно в спирането на ‘изселваие- 
щото към осъществяването на 

чисто Косо-

О едната след демонстрациите в 
^Косово някой бе казал: „Коп на «врага «и «понпататък то,

трароволюццята е дълго лодготвя- 
на, оце трябва и дълго да се ра
зобличава”. И беше прав. Вече 
трета година слушаме почти подо
бни оценки: положението в Косо
во се „«нормализира и подобрява”, 
но същевременно «и — „обстанов
ката е сложна, съществуват още 
доста проблеми”.

Житейските факти «и суровата 
статистика показват, че „по-доб
ре” в Косово не значи и — до
бре. Още дълго «и упорито Съю
зът на комунистите и останалите 
напредничави сили ще трябва да 
„разчистват”, какю онова, което 
иредентата планово и систематич
но с години е подготвяла ат 
правила в Косово, така и послед
ствията на тази нейна „работа” в 
цялата страна.

Не е трудно да се забележи, 
че в Косово много неща са се по
добрили, но почти е невъзможно 
да се заключи колко далеч сме от 
край-ната цел — напълно да се 
изличат злите следи на иреденти- 
сткото и националистическо семе, 
чийто произход е от Албания, а 
което тук намери плодна почва. 
Още повече, че импулсите от Ал
бания не отслабват, а и в нашата 
политика и практика не всичко е 
така, «както би трябвало да бъде. 
НА ПРИНЦИПА НА СКАЧЕНИ
ТЕ СЪДОВЕ

Именно поради това трябва 
бдително да се следи косовската 
действителност и въз основа на 
всестранен и реален анализ, трез
вите глави — без ни най-малко 
мистифи кацИи, 
прекаляване, да' утвърждават как
во е добро, а какво не е, какво 
се изпълнява, а кон са пропуски
те «и кои са престоящите задачи. 
В тази насока се «вършат подготов 
ките за заседание на Централния 
комитет на ОЮК във връзка с 
осъществяването на Платформата 
за Косово.

идеята за етнически 
во иредентистите 
по-близо отколкото по време на 
демонстрациите. А от такава „чие 
тота” до новия пожар никак не 
може да бъде далеч. Да се спре 
изселването на съ.рби и черногор
ци и останалите нации от Косово, 
но не само с убеждение и молби, 
а с решителни и трайни изкорене
ния на всички натисци, всички 
причини за тяхните сегашни „мал
цинствени чувствувания” и да се 
обезпечи безпрепятствено завръ
щане на всички онези, които от 
Косово са отишли принудително — 
е най-важната задача на Съюза на

днес са много

по-леоно преодолели и, ако не 
затрудняваха «косовокире проблеми фидно действуваше албанските на

ционалигсти «и шредснтисти желаят 
да запазят атмосферата на незадо- 

Обаче, «няма Косово без Юго- волство «и задшгбочават междуна- 
славия, шито Югославия без Ко- ци опали ата «недоверчивост... От 
сово. В стратегията на Сълоза на друга страна, сръбските национа- 
К0'мун1истите за Кооово нищо . «не листи настояват да създават впе- 
може да се мени. В тактиката оба чатление, че в Косо«во «нищо не се 
че би било добро «нещо да се Ре- променя и че «не съществуват си- 
видира, понеже Съюзът на кому- ли, които са способни да изведат 
кистите на Косово и на .някои зна до края процеса на стабилизация- 
чителни места (изселването на га. За албанските кадри казват, 
сърбите и черногорците, осуетява че всичките са същи, а за сръб- 
нето на национализма, или повиша ските, че са «неспособни кариери- 
ването на продуктивността, дохо- сти, които не могат да представят 
да и подобно) ме е «извоювал по- сръ.бокия народ...” 
бедата докрай. С това нямаме на-

НЕНАУЧЕН УРОК

на- комунистите-
За да 1981 година няма продъл 

жение, каквото е имала 1968 —
когато всичко е било бързо при
крито, което на националистите е 
помогнало добре да се организират 
и подготвят — трябва много по-бър 
зо да се изпълняват задълженията, 
които произтичат от Платформа 
та на СКЖ и другите заключения 
и становища. Да припомним, че 
имуществените щети, които напра 
виха и правят националистите не 
са «адоместени и не се надомест- 
ват във всички случаи, че не беше 
разработена ни програмата за ус
ловията и възможностите за завръ. 
щане на онези, които са се изсели 
ли под натиск и подобно.

Поради това са прави всички, 
които от Централния комитет на 
СЮК очакват нови «импулси, защ.о 
го от състоянието в Косово, 2,5 
години след демонстрациите, не 
можем да бъдем доволни. Стой
ността на заседанието на ЦК на 
СЮК сигурно ще се -мери, а нейни 
те резултати съдбовно ще зависят 
именно от това с каква доза от
кровеност, критичност и яснота 
ще се разисква за сполхенатите и

Явното «действуване и непосред 
мерение да подцениш големите ре- стаения брутален натиск иредента 
зултати и промени, ,ко«ито са ос,ъ- та очевидно замени с по-перфид- 
ществени, от образованието (про
менени са учебниците и от обуче

ни, па дотолкова и по-опасни ме
тоди.

нието са отстранени «някои препо
даватели
криването и разгромяването на 
вражеските организации и групи 
и изтъкването на пълната истина 
за Косово.

Сръбският и черногорският 
народ и по-нататък се изселва от 
Косово. От март 1982 до юни 1983 
година от Косово са се «изселили 
13 628 сърби «и черногорци. От об 
що 1435 селища в Покрайнината 

Контрареволюцията в Косово, в 666 няма вече «нито един жител 
покрай твърде трагичните последи- от тези «нации. За по-прецизна ил 
ци, в определен момент действува юстрация на този процес ето пя
на Югославия просветително, тя колко данни от юнското сьобще 
«даже «имаше и известни положи
телни ефекти. Косовската лекция 
припамни за значението «на ста- лица — сърби 340, албанци 205, 
рия закон, че всеки дълг тРябва черногорци 76, мюсюлмани 61 
«да бъде заплатен, че с «прикрива- и т.н. Между тях 139 трудоустро- 
не, отлагане и затваряне очи пред ени «и 78 семейства (62 са «имали

■националисти) до от

пие на покрайнинокия завод са 
статистика: изселили са се 773

смекчаване или
Ключът на косовските проблеми, по мнението на мнозина, се на

мира именно в спирането на изселването, щото до осъществяването на 
идеята за етнически чисто Косово иредентистите днес са много по- 
близко отколкото по време на демонстрациите. А от такава „чистота”) 
до новия пожар никак не може да бъде далеч. Да се спре изселването 
на сърбите и черногорците и останалите нации от Косово, но «е само 
с наговаряне и мобли, но с трайни ирешителни изкоренявания на всич- релност, с помощта на която най- 
ки натисци, всички причини за тяхното сегашно „малцинствено чув- високото партийно

други «въпроси.
Пропорционалната «последова-

тяло ще ут-
ствуване” и да се обезпечи безпрепятствено завръщане на всички, ко- зърждаза политическата отговор- 
ито от Косово са отилши без своя воля — за Съюза на комунистите НОст и заслугите на «отделни дей- 
е най-важна задача. ни и органи за всичко, «което в Ко

—------------------------------------------------сово е добро и лошо «и критичес
проблемите «нищо «не можем да чартна къща или квартира в Ко- ки преразгледа своето действува- 
реши«м. Показа се също така, че сово). Д«осел«или са се 206 лица: не «на линията на осъществяване 
един от главните (виновници на ко албанци 78, сърби и черногорци за Платформата, ще бъде и 
нтр ар еволюцията бе тъдявашното едно 75, «мюсюлмани 21 «и т.н. 
бюрократическо-етатистично ръко-

Имайки предвид, че Косово 
е неделима част «на Югославия, по 
стижен«ията «в самоуправлението и 
стабилизацията па 
изтласкването «на бюрократически- 
те сили, а особено разобличаване
то на национализъма, (или пък об
ратен процес) «на принципа на ска 
чените съдове, се «отразяват (върху 
обстановката в цялата страна; та
ка, както 1и процеоите в другите 
краища се рефлектират върху об-

стопан ството,

акция
«на членовете на СЮК за по^нататъ

Фактите показват, че броят на 
«вс«дство, което връзката с народа изселниците ое «намалява, 
е свеждало на държане на говори,

шното осъществяване «на този до
кумент «и становищата на самия 
пленум.

(НЯКОИ
се .връщат, други пък са се отка- 

сепаратистичес- зали от «намерението си да «се из- Миливойе Томашевичподпалването «н-а

Комунист редактор Влайюо Кривокапич, главни и отго
ворни редактори на републиканските и по- 
крайниноките издания: Дубраако Цурач (СР 
Боана и Херцеговина), д-р Жмводар Джор- 
джавич (СР Сърбия), Реджеп Хайрулаху 
(САП Косоео), Петър Караянов (СР Македо
ния), Яиез Корошец (СР Славения), Мирко 
Михалевич (СР Хърватоко), Мания Нювосел 
(СР Черна гора), Калман Петюооаич (САП 
Войвоиина) и Алберт Души (редактор на из
данието за ЮНА).
Председател на Издателския съиет иа „Кому
нист” изданието за СР Сърбия Дпр Богдан 
Трифунович, заиеотик-председател Дратиша 
Павлович.

Адреси на редакциите на всички издания на 
Комунист: Площад „Маркс и Еншес" 11, те
лефонна централа 335-069 Белград # Адрес 
на редакцията на изданията за СР Сърбия: 
Нави Белград, Булевард „Ленин” 6, телефон 
627-793.
Издава Издателска трудова организация 
„Комунист”.
Печата се в четвъртък на сърбохърватски, 
отнооно хърватско-сръбски (кирилица м лати
ница), словенски, македоноки и албаноки 
езици, а в съкратени издания на български 
унгарски, словашки, румънски и русински 
езици.

С указ на Президента на Републиката от 23 
декември 1964 година „Комунист” е отличен 
с Орден народно освобождение, а с указ от 
3» декември 1974 година с Орден братство и 
единство с»а| «златен венец.
Директор и главен и отговорен редактор на 

издания на „Комунист” Велко Мила-всички 
динович.
Урежда единна редакционна колегия: дирек
тор и главен и отговорен редактор 
Миладинович, заместник плавен и отговорен

Велко



ЗАП..САНО ВЪВ ВИСОК ДИМИТРОВГРАД

Млякото обществено-снренето частнота и другите # ГРУПА ОВЧАРИ ОТ ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „СТОЧАР” ОТ 
ЕДНА ЧАСТ ОТ МЛЯКОТО ПРАВЕЛА СИРЕНЕ ЗА СЕБЕ СИ (И ЗА 
ПРОДАЖБА)

а
(вътрешни работи в Дими
тровград, Георги Алексоз 
казани неотдавна на засе
данието на общинския ко
митет на СКС по повод 
стабилизацията: „Провеж 
дамето на Дългосрочната 
програма по икономичес
ка стабил изация трябва да 
започнем в идейнснполити- 
чеоката сфера. Конкретно, 
очи в очи да кажем на 
всекиго къде греши, без 
да се боим, че той оце се 
обиди. Трябва да създа- 
дем такива условия и та- 
къ.в обществен климат ни 
кой да не дойде в изку
шение да краде от обще
ственото имущество”.

се касае за посегателство 
срещу обществено имуще- 
ство, което има по-сериоз
ни размери. Сигурно е, че 
тази машинация се прави 
от по-дълго време. Пона
татъшното следствие тряб 
ва да даде отговор, на въ
проса дали това количест 
во е било предназначено 
за продажба и какво ко
личество до сега е прода
дено.

Дали 'непосредствените 
ръководители са знаели ка 

става при овчарите? 
Или са (идвали един път 
в два-три месеца при тях, 
може би и по-рядко. В от
говор на тези въпроси да 
посочим думите на начал
ника на Секретариата по

„Нов цех” за производ
ство на чисто овче сире
не открили органите на 
Секретариата по вътрешни 
работи в Димитровград. 
Както изнесе на заседа
нието на общинската ко
мисия за провеждане про 
грам ата по икономическа 
стабилизация, директоръ т 
на трудовата организация 
„Сточар”, Димитър Славов, 
при бачиите в Сенокос в 
специално подготвени зем 
лянкм са намерени около 
400 килограма чисто овче 
сирене 'И 40 килограма ов 
че кисело мляко, залято с 
масло:. В интерес на по
нататъшното следствие по- 
конкретни данни за това 
не са дадени. Явно е. че

За Висок тръгнахме око 
ло сед ем часа. До Смило в 
ци стигнахме бързо 
асфалтното шосе. Но 
асфалта престана колата 
започна да 
разбития От водата 
(То едва ли може да се 
нарече път). На върха на 
Видлич с един 
обхваща целият Висок. До 
ле край шосето за Сла-

председатедя па общинска 
та скупщина на договор, 
обаче поради неговата за
етост идва председателя г 
на Изпълнителния съвет 
Горян Велев и инспек
торът Йордан Маринков. В 
селото вече ни чакат- Ня
мат търпение, защото до 
ле под селото .комбайните 
прибират реколтата. А с 
житото не бива да се ча- 

хубавото 
време не се знае до кога 
ще продължи.

по
щом

подскача по 
път.

поглед се

виня, стадо от петдесети
на говеда. Това са говеда
та на брайковчани, които 
все още по „селски” 
сат кравите и телата. Во
лове едва ли има във Ви
сок изобщо. А някога, ко- 
гато тук пристигнаха пър
вите вършачки, там къде-

ка, защото и
К'ВО

па-

Разговорът за водата за 
почва. Показват ни откъ
де ще дойде, и изкачваме 
дотам. Изворът е на око- А. Г.

СЕЛСКОСТОПАНБОСИЛЕГРАД: СРЕЩА И РАЗГОВОР С НАПРЕДНИЧАВ 
СКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ОТ ГОРНО ТЛЪМИНО

ПО-ГОЛЯМА СИГУРНОСТ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
почти 5 месеца се храни 
в обора трябва достатъчно 
храна, преди всичко сено 
и слама.

— Имам около 15 дана 
оран и очаквам над 3000 
килограма жито, а сеното 
вече прибрах. Според 
оценка събрал съм над 
15 хиляди килограма се
но. Ще намерим и над 
2000 килограма картофи, 
цвекло, зеле ... а воичко 
това ако купувам къде ще 
ми излезе сметката — до
бави Георгиев.

На въпроса ни, защо 
все още не е станал ми
ни-фермер, според броя на 
добитъка може да бъде. 
Георгиев сподели:

— Не става въпрос за 
недостиг на Ръботна ръка, 
и че в селата са остана
ли повечето селскостопан 
рки производители в на
преднала възраст. Ето и 
аз съм на постоянна ра
бота, но пак отглеждам 
достатъчно добитък. Мис
ля, ме такива като мене 
»ша повече. Въпросът е 
там, че няма с кого да 
се сдружваме. Селскосто
панската организация „На 
предък” от Босилеград, 
«се още «е проявял инте
рес за подобрение на жи
вотновъдството в община
та. Цената на добитъка 
която предлагат, е далеч

Хубавите пасища и ли
вади обширните и с водо
пои в селата на тлъмин- 
ски район, открай време 
са предлагали извънредни 
условия за интензивно жи 
вотновъдство. Поради то
ва тук, някога почти все
ки слескостопански про
изводител е отглеждал ог 
30 до 50 овце и по някол
ко бройки едър добитък. 
Сега обаче положението е 
друго. Бързият (И всеобщ 
подем, когато младите и 
трудоспособни лица от 
селата вършат все по-го- 
лям натиск къ;м града, не
благоприятно повлияха въР 
ху животновъдството и 
в тези села. на Босиле-

се среща и други -въпро
си, отнасящи се до живот
новъдството в този край- 

— Аз 'Всъщност не съм 
животновъд. С отглеждане 
то на добитъка се занима
ват съпрургата ми Верка 
и синът ми Стойне- Аз им 
помагам <в прибирането на 
реколтата, по време на 
кър ската работа, в кооит- 
бата и жътвата. Понастоя
щем отглеждам 50 овце и 
4 крави, 4 телци, свине, 
кокошки .. . Мога да ка
жа, че печалбата от тях 
не е лоша. През пролетта 
за агнета '.взехме над 80 
хиляди динара. Телците 
все още не съм продал. 
Ще ги държа още и за

моя

Горни Криводол
.можеше ло 900 метра от

Трябва да се копае затъР 
бито в твърда 
почва. Г орнокриводолчани

селото.то тракторът не 
да потегли, идваха волове
те: едри, рогати, „като 
планина”.

камениста

едва ли ще могат, защо
то и тук „най-младите са 
на 55 или 60 годишна въз
раст. Ясно е,

Слизаме надоле „из Кри 
вульице". Пътят съЩ как
то и от другата страна на 
Видлич: дупка до дупка, 

си тече
че помощ 

ЮНА. Войни-на места водата 
ло него (някой казва, чс 

„путар” но едва 
скоро тука”). Пре- 

влезем в Брайковци 
минаваме по 

малкия мост, чийто 
се е размърдал и излочу- 

В Брайковци, насред

очакват от 
ците сигурно ще им помо
гнат, но не бива да се раз 
чита само на тях. Неооно-

ли еима 
минал 
ди да 
със страх горн окриводол ч а-вателно

търсят войниците вед-лод
ни
нага да дойдат, а те още 
нищо неV са предприели:

задължен чо
пил.
селото край чешмата, са- 

деца дошли- мо две-три 
при баба и дядо. А тя, чв 
шмата никой не
зашото наскоро водопро- 

бъде 
хубава,

нито имат 
век. който да води акция
та, нито са започнали да 
събрат 'необходимата су- 

Изглежда че има не-

поправя-

очакват да 
водатаводът 

готов. А 
студена.

ма. Или;/ Георгиев със съпругата сн Верка: добри при 
ходи от животновъдството

пак в селата: Горно Тлъ- 
мино, Караманица, Го леш 
и други могат да се наме
рят лица, които са оста
нали верни ма традиции
те на своите дядовци.
Един от тези, който пер
спективата вижда в жи
вотновъдството е и Илия 
Георгиев, от торнотлъмин- 
ската махала Баратарци. \

самитесъгласие и между 
жители от 'кой извор 

-водата.
да

вземем над 150 хи-В Изатовци уьроим няко 
общност-

на ще
л<яди динара. А ако прес
метнем млякото, сиренето, 

селоко-

Без-се доведе 
спорно е, че вода им е 
нужна и, че

местната по-малка от тази която 
дават други. Ето и 
сега агнетата заплащат 
по 180 динара, докато тези 
от Търговище и Паланка 
по 230 динара. Покрай то-

го отИма оплаквания от -«кои 
комбайнери. Сетне излезе, 
че всичко е в рей- н Се_ 
,тото почти 1не намерихме 
човек. Жетва е сега и вси 

Едни с 
ст.би-

освен от вой- вълната и други 
стопански изделия, край
ната сметка най-вероятно 
ще 'възлезне па около 300 
хиляди динара. Това не са

подули ците помощ Ще
общинската ичат и от 

регионалната самоуправи- 
телна общност по 
стопанство. Но най-напред 
сами трябва нещо да пред 
приемат в тази насока. На 

„Помогни

иа полето. ва, <не са и редовни в из
купуването. Това нещо съ 
здава несигурност и счи
там, че това е една от 

че ак- 
бавно

чки са
комбайните, други

след тях.
водно малко пари.

По-нататък е разговора 
Георгиев ни уведоми, че 
притежава 
имот, който също така 
грижливо обработва, а по 
някога взима и чужди ли
вади под наем. Защото, за 
този добитък, който тук

рат сламата
за Горни

кДодоГаВГ^нок.ри.«шл
чани оа решши.да До®е- 
дат вода ло 
но има .някакви 
мсния, които -гркбва да се 
разрешат. Повикали са

о сн о вните причини, 
цията „Морава И” 
напредна 
Георгиев.

достатъчноТези дни се срещнахме 
с него и започнахме раз
говор на тема животновъд 
С'|тво: (колко добитък отгле 

е печалбата, с

родът е казал: 
ей, ти и другите да ти по
могнат". За много неща то
ва е ключа за тяхното жда, каква 
уреждане. А. Т. кои проблеми и тРУРНосгп

.каза накрая
домовете ои,

.недоразу-
М. Я.
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ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАДСКО АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

ЗАПОЧНА НОВАТА I КАКВО КРИЕ ДОПИСНОТО КАЛЕ"? 

УЧЕБНА ГОДИНА миналатаСрейович през 
I оди на сподели, че се ка
сае за военно укрепление. 
Предпоставката 
нсвание, за-щото днешно 
то международно 
Лондон — Калкута мина-

На територията на Ди
митровградска община съ
ществуват голям брой ар 
хсологически 
Но досега проучвания на 
тези находища не са пра
вени.

Ндно от находищата, ко 
ето предизвиква най-годиш 
интерес, но само сред ди- 
митровпрадокмте любите
ли на археологията, е без
спорно „Гоинокото кале", 
намиращо се край село 
Гоним дол. Това находище 
преди една година посети 
и известният археолог ог 
Бел град, професор Драго- 
слав Срейович. Според не
го тоаи локалите'!' датира 
от IV до VI век на на
шата ера.

Неотдавна п някои на
ши вестници („Илюстроиа 
на политика’') обнародва 
хе статии („Тайната на 
гвиротската лирамидаа") в 
които се изнася, че тук е 
иогребен известният вожд 
на хуните Атила, наречен 
„бич Божи". Заинтригува
ни от това, с група дими- 
троевградски любители на 
археологията начело с ди
пломирания археолог-ста- 
жант при Центъра за кул
тура в Димитровград, Ве
сна Ставрова посети Гоин 
окото кале. Придружени 
от дядо Стоян Пейчев от 
Гоиндол, осемдесет годи
шен старец, който знае

глед: международното шо 
се може да се обхване от 
границата до Шрот. На
истина прекрасно място 
за .контрол на шосето.

Дядо Стоян разказва, че 
преди 30—40 години тук

МПо

ос-иманаходища.
шосеНа първи септември т-г. 

започна новата учебна го 
дина, — за първолаците 
среща с училището, а за 
другите нова среща със 
стари другари.

основното училище 
„Моша Пияде” в Дими
тровград тази учебна го
дина са записани 1386 уче 
ника. Най-радостни и лю
бопитни бяха първолаче
тата. За общо 108 първо
лаци бе организирано мал 
ко тържество, на което 
щастливо тръгване на учи 
лище им пожела дирек
торът на основното учили
ще Васил Николов, а уче
ниците от IV клас, като 
домакини на първолаците, 
изпълниха подходяща про
грама.

В основното училище са 
записани общо 62 паралел 
ки. Две паралелки за ос
новно образование на въз
растни и една специална 
паралелка за основно об
разование на деца, без нор 
мално психическо разви-'

стопен машинна специал
ност, тук има още седем 
свободни .места, където 
могат да се запишат и 
ученици, конто са заети 
в сдружения труп,.

В първи клас са записа
ни 161 ученика, във втори 
149, в тРети 63 и в четвър
ти клас 90 ученика. В тре
ти клас е била предвиде
на гумарока специалност, 
но поради недостатъчен им 
терес за този специал
ност, само девет* проявили 
желание, те са прехвърле 
«и в машинна и природно- 
технпчеока специалност- 
Във връзка е това, навре
ме са организирани разго 
вори и сказки от страна 
на специалисти от „Ти
гър", отпуснати са и сти
пендии, но интересът сред 
средношколците изоста
на. Планът по записаните 
тази година не е изпълнен 
в първи клас за 19, а в 
тРети за 27 ученика. Това 
най-вероятно е резултат, 

правно-бюротехничес-

на по трасето на някогашна

В

Гоинското кале
го по-добре се виждали.
Познавали се дори и ос
новите на постройки. От 
източната страна „Кале
то" е най-недостъпно пора 
ди високите скали. Група 
та археолози — любители 
на прави първите разкоп
ки. На 30 см под повърх- 
носта са открити нагорели 
керемиди, почти двойно 
по-големи от днешните.
Формата им наподобява 
на така (наречените „шап
ки", но много по-масивни,
по-груби. Има и парчета ставки, независимо от то- 
керамика слой пепел, ва, че са и от устата на 

за „Калето". От „Калето” След беглото посещение „авторитети",
се открива прекрасен по- на „Калето”. професор

ния път по който се ми
навали римляните, ^част
ници в кръстоносните по
ходи, турчите...

От около четири час- 
вото, прекарване на „Го- 
инското кале" .можеше да 
се дойде само до извода: 
„Гоинското кале" скрива 
тайните си. На въпроса 
„какво" трябва да дадзт 
отговор археолозите след 
като се проведат необхо 
димите изследвания. Всич
ко друго са само предпо

много легенди и приказки

А. Т-

БОСИЛЕГРАД

Учебната година започна навреме
В средношколския об

разователен център „Иван 
Караиванов” и в основно
то училище „Георги Ди
митров" в Босилеград, към 
което принадлежат и ос
таналите четири подведем 
отвени основни училища, 
учебната година 1983/84 
започна навреме. Именно 
във всички училища ре 
довните занятия започна
ха на 1 септември. Броят 
на учениците в сравнение 
с миналогодишния, е по- 
малък. Така например в 
основното образование та 
зи година една паралел
ка ще бъде по-малко от 

28 па

Всички просветни рабо 
тнпци с изключение на 
преподавателя в село Па- 
ралово, имат 
професионална 
ка, обаче, поради малък 
брой часове има непрофе
сионално застъпени часове

Тази година също така от 
ново работи и училището 
в Църнощица („Две ре
ки"), което бе закрито пре съответна

подготов-На училище ди две години.
В средношколския обра 

„Иванка насока тази година ня- - 
ма, /въпреки предложения
та на образователната ор
ганизация и обществено-по 
литическите фактори 
града. Но мнението на 
просветно 
кия завод от Ниш е било 
друго. Основана предпо
ставка е, че тези 27 уче
ника са се записали в съ
седните общини, където 
тази специалност още съ
ществува.

: ■ - |ИИ1* V ' ''

Подготовките за новата 
учебна ’ година са проведе 
пи навреме, така че учеб 
ната година започва нор
мално. Всички специално
сти са застъпени с квали
фицирали преподаватели, 
с изключение на 
тика, която е попълнена с 
абсолвенти. Учебници съ
що навреме са

тие. С този брой записа- 
ученици тази година 

ще работят 83 преподава
тели по всички 
■ности, (според програмата 
на училището която е 
приета от училищния съ
вет- Както е известно, та
зи учебна година е втора 
откакто е въведено двуези 
чно обучение на ученици
те а ооновното училище в 
Димитровград.

В СРЕДНОТО НАСОЧЕНО 
ОБРАЗОВАНИЕ ОЩЕ ИМА 
СВОБОДНИ МЕСТА

зователен център 
Караиванов", тази година 
броят на учениците също

ни
по отделни предмети, осо
бено в подведомотвените 
основни

елеци ал- е по-малък от миналата 
година. Броят на паралел
ките не е намален — 16, 
и то: в първи и втори по 
пет, а в тРети и четвърти 
клас по три.

в училища, където 
някои преподаватели 
пълват годишния си фонд 
часове с други предмети.

М. я.

до-педагогичес-

миналата година 
ралелки от пети до осми 
клас и 46 паралелки от 
първи до четвърти клас. 
Поради малко деца надве 
домственото училище в 
Броеница тази година вре 

матема- менно е закрито, обаче в 
село Гложйе е открито 
още едно отделение, така 
че учителят '°т

А. Т. ница ще работи в Гложйе.

-

От първи септември 
почна учебната година и 
в средното насочено обра
зование. На този ден тръг 
наха 463 ученика в 15 па
ралелки. Понеже на тери
торията -на Димитровград
ска, Пир отока и Бабушни- 
шка общини само в Дими
тровград съществува IV

за-

обезпече- Бр сетни.
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Младежка трибуна *
ТРУДОВА БРИГАДА ”ДО

ДИМИТРОВГРАД

Многобройни успехи и 

отличия
По
бащинитеМладежката„ трудова

ори гада „Добринка Богда 
нович" от Бабушница уча 
ствува в третата 
на съюзната 
трудова акция „Вукювар 
'83". Бригадата беше със

община, но поради недос 
гагьчния им брой беше 
допълнена с бригадири от 
Бела паланка, Димитров
град и Грачаница.

Трудовата равносметка 
на бригадата е завидна, а 
признанията й 1Многоброй- 
ни. Бригадата е провъзгла

сявана за ударна пет пъти 
(един път извънредно уда 
рна), а 17 бригадири поду 
чиха ударничеоки значки 
за изключително високи 
трудови резултати. Пох
вали са връчени на 17 чле 
нове на бригадата. Брит 
дата е получила и грамо
та за успехи в обществе
ната ои дейност- 

Резултатите на бригадата 
наистина радват но не рад
ва тазгодишното отноше
ние на средата към тези 
трудолюбиви млади хора. 
Именно, на бабушнишката 
бригада не беше устроено 
нито тържествено изпра
щане на акцията, нито 
пък тържествено посреща 
не при завъртането й от 
Вуковар. Това единствено 
не може да се каже за 
председателя на общинс
ката конференция на Съю 
за на социалистическата, 
младеж е Бабушница Ра 
де Николич, който посе
ти бригадирите във Вуко
вар и беше единственото 
официално лице при изпра 
щането и посрещането. 
Разбира се, най-голяма вре 
да от едно такова отноше 
ние ще има бригадирско
то движение в общината.

М. Антич

следисмяна 
младежка

та вена главно от младежи 
и девойки от Бабушнишка

Йордан Младенов е се
демнадесет годишен мла
деж, от Димитровград, 
ученик в трети клас на 
средното насочено обра
зование. отличник. Тази 
година за пръв път участ 
вува на съюзната младеж 
•ка трудова акция „Пара 
чин 83". И за пръв път 
стана ударник.

— Беше ли трудно?
— Изобщо не. От баща 

ми, който пет пъти е бил 
бригадир, със слушал мно 
го за бригадирския жи
вот. Може би в негово вре 
ме е било по-тежко. Сега 
обаче се работи в много 
по-добри условия, брига
дирските станове са извън 
редни, има спортни терени 
<л други обекти за свобод
ни активности.

— Кое ти остави най- 
голямо впечатление?

— Тържественото от

криване на третата смя
на, стана в Парачин. 
Освен нашата бригада, 
имаше още девет. Предсха 
вете ои „Козарашко коло" 
от Ю бригади?! Незабра 
вима картина, наистина! 
Или пък накрая на смяна 
та побратимяването меж
ду всичките десет брига
ди в бригадирския стан.' 
Незабравими са и срещи
те с младежта от село До 
лна Мушица, -родното се
ло на народния герой 'Бра 
ико Кръсманович. Те бяха 
наши домакини на акция
та и с тях осъществихме 
разни видове сътрудничес

КЛИСУРСКАТА МЛАДЕЖ ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАН 
ДИЯ

Интензивна забава 

и спортуване
Със започването на уче 

бната година в Кдмсурс- 
ки край останаха твърде 
малко млади хора. Но 
през лятната ваканция по 
ложението беше много по- 
инакво. В 8 села от този 
край през юли и август 
пребиваваха към 500 мла- 

" дежи и девойки, главно 
ученици и студенти, кои 
то тук прекарваха лятна
та си ваканция.

Големият брой млади 
благоггриятствува в Кпи- 
сурски край да бъде орга 
низиран, богат, забавен и

спортен живот. В Драик- 
ци са проведени 60 танцо 
ви забави, а в Паля 40.

зирахме футболен турнир 
„По Тмтовия път — брат 
ство и единство '83", в ко 
йто участвуваха 28 отбо
ра от Клисурски край, Су 
рд улица, Масурица, Власи 
на—Округлица, Влаоина— 
Стойкова и Църна Трава, 
както и отбор на бригади
рите от втората смяна на 
СМТА „Власи-на". Младс 
жта от този край участву 
ва и в спортните и оста
налите манифестации, про 
ведени в чест Деня на гра 
ничаря.

Проведени бяха и две 
трудови акции. Младите 
почистиха граничния пре
ход и пътя Стрезимиров- 
ци — Драинци. Участвува 
ха и в построяването на 
електрическа мрежа в 
местна общност Клисура.

тво.
— Нови познанства? 
Безброй. И -не само 

и приятелпознанства, но 
ства с другари от десет 
различни места в страна 
та. Догодина 
пак!

заминавам
А. Т.

БРИГАДИРСКИТЕ СПОМЕНИ НА ЛЮБИША

Ясеновац—голям час по
— В чест на юбилеите: 

40 години от Второто засе 
АВНОЮ и 40 го- 

битките на Нерет

Много се сближихме -и на 
раздяла решихме да под
държаме другарството ,.си 
чрез писма.

До Ясеновац си минал 
през много места. Какво 
за тебе представлява лто-

ЛЮБИША ЙОРДАНОВ, ,на акция и всеки момент 
ученик от У1 клас в бо- от тези дни ми е скъп сло 

мен. Все пак «йй-много ме 
въодушеви другарството 

младежката между бригадирите. Ма
кар че бяхме пристигнали 
от далечни краища и не

дание -на 
годи от 
ва и Сутйеска — казва 
Борис Богоев —

силеградското основно учи 
лище беше най-малкият 
бригадир в 
трудова бригада „Босиле
град”, която участвува 
съюзната акция „Ясеновац 
'83". И

V

к. Георгиеворгани-

в
ва?

неговите — Бдин голям час по'ис 
тория и география. Бедях 
много хубави градове месе
ла, а в Ясеновац науцих 
един голям-урок за Наро- 
доосвободителната борба. 
Много ме трогнаха стР!-Йа 
-нията на заточениците^', в 
усташкшя концентрацио
нен лагер, въз-хити' ме хра 
бростта им при бягството.

Ще отиваш ли пак Уна 
акция?.

докато
■връстници, останали в къ
щи, спяха сладко всяка су 
трик, той 
Ясеновац рало, рано, със 
знаме в Ръцете и 
на уста, водеше бригада
та си към трасето.

’83“Поетична автология
легендарнияв

• • • песен
Даваш ни всичко, 
което може да се даде 
и след това 
гордо взимаш себе си.

И колко повече те познаваме, 
все по-малко те имаме.

— Даните «а акцията за 
мене бяха прекрасен пе 
рнод. Наистина бях ерин 
от най-малките в брига
дирския стан, но «е се 
стеснявах от това, защото 
по-големкте бригадири ме 
считаха за равен на тях. 
Просто казано — тук бях 
ме всички другари. Дава
ха ми лека работа, най-че
сто донасях вода, но аз

• •’ * ■

— Сега видях колко 1йо- 
лезни са акциите и жойко 
интересен е бригадирски
ят живот- Да. отидеш <^а 
акция значи да,, доприне
сеш за изграждането 
страната, и. да запознаеш 
много, нейни краища и 1к>- 
ра. Затова е грлдаю жела
нието ми вече през след
ващия сезон да облека пак 

сс познавахме. От първия любимата бригадирска рни
заяви накрая

Обсипваш ни с различни дарове, 
като ветрило 
разтваряш 
Нгй-приветливият

обятиятв си.
кът къде е?

■>наОбсипваш ни с различни дарове, 
ги взимаме,но колко повече

по-малко те имаме-
исках да дада м конкре
тен трудов принос. Затова 
често пъти секох гърне 
или наравно с останалите

все
Л юбиша й ордано вИЛИЕВАДеница

плевих царевица — разка
зва Любиша момент всички бяхме годе форма 

С какви спомени се за- ми другари и приятели. Аз Любиша Йорданов, 
върна от Ясеновац?

— Аз за прцв път бях
ои намерих другари от 
Сомбор, Калеоия' й Роени. М. ЯневУ
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ИЗ дейността на ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕН
ЦИЯ на СЪЮЗА НА ЗАПАСНИТЕ ВОЕННИ КО- 
МАНДИРИ В БАБУШНИЦА

ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА ДИМИТРОВГРАД ,

БЕЗОТГОВОРНОСТ ИЛИ НЕЩО ДРУГО
11СШЮ се

УСЪ1ЪРШ8НСТВУШ
N мнърщават

Според равносметката за 
шестте (месеца тази година 
ООСТ
загуба от 270. .хиляди ди
нара. Да се '■ надделее 'гова 
не помогна над- сравигггел- 
но илис 01 кю^по покачване ие 
игата на водата, .Готови сме 
да отправяме остри крити 
км 1шпнапи, •когагго (водата 
прекъсне, или когато отти 
ча 1Н е кончфалирано. Заши
гали ли сме се дали и ние 
ие до I припеем е ;ш за губа
та. Кога I после дън път
сме заплатили водата? Ще 
речете: 'Е, голя/ма (работа 
за една неплатена сметка! 
Но нали: „Кацк^ 
кз, — и ял вир".

От общо 100 милиона 
стари динара, за водата и 
боклука, 44 милиона не са 
реализирани ' или около 
250 домакинства не са за 
платили ползуването на во 
дата. Почти два . пъти кол
ко т© загубата. , Петдесет 
души дължат още от ми 
палата година. Както ни 
осведомиха 1в „Комуна- 
лац”, против тях са възбу 
дени дела., но поради бав 
ност на съдебните ггроце- 
си, ползата не е много гол 
яма.

нара водата «излизала от 
водопровода и била ,.хва
ната" с тръби и доведена 
до бунара. Двамата заели 
и „Ко.муналац" установили 
също, че дотичаното 
водата било умело ^
рано с циментова плоча, об 
раснала с трева. Сетне ус 
7-а н свили, че (водата изли
зала на мяЮто, където се 

тръби.

Ако пък. се надникне в
ДДЪРЮНИЦИТСсписъка на 

„Комуналец" има личи, че това са главно 
кпартируващн « обшестве 
ни квартири, кьдето— из- наключването на водата е 
по-трудно, заицото вайчки 
са на едни водомер. Но 
наскоро и това ике се пра 
ктиисува, като единствен 
начин да се принудят те
зи, които" „забравят" да 
си платят (водата. А извее 
тНо е, че принадлежности 
те им не са ма лиси. 
ма Сава Петров не може 
да заплати 270 стари хил
яди, или Благояюб Сласо- 
вич 140, или йова Бузгано 
вич 47 хиляди динара ста 
ри, или... Да не изрежда
ме всичките 250 души, от 
списъка!

С какви проблеми и ие 
приятнос7'И се срещат за
етите в „Ко.муналац", кра 
сиоречиво говори случи
лото се неотдавна в Раде- 
й?на. Контролирайки редов 
но трасето на регионалния 
водопровод двама водоин- 
сталатери намират в една 
градина бунар, който се 
пълнел с вода. Като тръг 
нали по тази следа наме 
рили, че недалеч от бу-

маски-

съодиняват дие 
Твърде бързо установили 
и чия е градината, защото 
собственикът Тома Стану 
лов, — -ветеринарен лекар 
и директор на естери н ар- 

станция ,в Димитрогз-

околното си по-силен вътре, дотол
кова повече те уважават в чужбина. 
Ако в страната не бяхме така силни и 
единни, ако в развитието си не постиг
нахме такъв напредък по-инак би се 
гледало на нас"

Ли

пата
град, пристигнат •и започ
нал да се кара, че -колаят 
тук?!

Става ли дума и в този 
случай, как то и в случая 
с длъжниците, за безотго 
Еорност или нещо друго. 
Ако е гражданска длъж
ност на всеки да заплатя, 
онова което ползува (в слу 
чая водата), сигурно —

по (кал-
тито

Имайки предвид тези 
Титови думи 'и изпълнявай 
ки обетите си към него. 
общиноката конференция 
на Съюза на запасните 
военни командири в Бабу- 
шница от ден на ден ста
ва все по-силна и по-зна
чителна са м оупр авитслн а 
и отбранителна сила на 
обществено - политическа 
та система в общината. С 
цел пък да бъдат винаги 
на крак с времето (затруд 
нената световна военно-по 
литическа обстановка) ко
мандирите от запаса в та
зи община особено внима
ние посвещават на идеоло 
жко-политическото си и 
военно-професионално из
дигане.

В деветте първични ор
ганизации на запасните во
енни командири в община 
та усъвършенствуването е 
постоянно! Постиженията 
си пък потвърждават на 
дело :и в поделенията на 
ЮНА и в териториалната 
отбрана. Томислав Фили- 
пович, секретар на ОК на 
СРВС в Бабушница 
— Планът и програмата 
на работа изцяло се осъ-

ществяват. В гова особено 
се ангажира не само Кон 
ференцията и Председател 
ството й, което всъщност 
е ц колективен орган, но 
и формираните различни 
по области комисии.

Съюзът на запасните во
енни командири в община 
та дейно сътрудничи с вой 
чки обществено-пол птиче 
ски сили в общината. Ка
то съставна част на Соци
алистическия съюз орга
низацията на запасните 
военни командири дейно 
участвува и във всички ак 
щш, които предприема 
тази обществено-полити
ческа организация. Пости
женията на запасните ко
мандири особено са види
ми и в акцията „Нищо не 
бива да ни изненада”. Те 
дават принос и яв ознаме
нуван ето на по-значителни 
дати от НОВ и революция 
та. По повод 6- ти септем 
ври — Деня на освобож
дението на Бабушнишка 
община от фашизма, те 
взеха участие в марша 

казва: „По следите на лужниш-
ките партизански части”.

В. Б.

бигражданска длъжност 
била да се осведомят кол* 
петент: /.те за аварията на 
водопрезода, а не така лу 
каво да се краде водата.

А. Т.

ДИМИТРОВГРАД: НРАВИ И ПОВЕДЕНИЯ

Изграждането на старческия дои 

по-тежко от старостта
и по телефона — казва Ми 
хаил Любенов, изпълняващ 
длъжността директор в 
старческия дом.

„Градня” от Димитров
град съшо така трябва да

тра. Отговорните 
организация сега 
че моментално тази сигна
лна техника няма на паза

в тази 
казват.Минаха всички срокове 

за откриване на обекта, 
а същият все още не е 
готов ра.

Макар че от 1 септемв-
Изграждаието на старче 

окия дом в Димитровград 
е един от примерите, ови 
детелствуващи за бавното 
и скъпо строене. Въпре
ки че минаха определените 
срокове, за завършването 
му и за приемане на пър
вите см клиенти, той все 
още не е готов. По чия 

ф вина?

За изграждането и обзавеждането на о5е 
кта са изразходвани около 46 милиона динара. 
В него има 90 легла и се смята, че в началото 
на работата си ще има около 35 клиенти. Пъ
лен пансион за лица, които са подвижни в ед- 
нокреватна стая възлиза на 5500, а в двокрева- 
тна 4800 динара. Неподвижните и твърде изне 
мощели лица на месец ще заплащат по 7895 ди
нара.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<
X ^
X След оказалата се потреба, а въз основа
X на чл. 168 и 170 на Закона на сдружения труд 
♦ и чл. 6, 9, 13 и 28 на Правилника за трудови 
▼ отношения на трудещите се в ООСТ на 
X съобщения Враня, КАДРОВАТА КОМИСИЯ на 

тази ООСТ

!

птп ! — Дока-ро по-рано често 
липсваха средства този 
път главната спирачка е 
безотговорното отноше

ние на трудовите организа 
цип, (които обзавеждат 
обекта. Нацример, .Нис- 
коградня от Пирот трябва

ри се приемат молби, ако 
така продължи под въпрос 
е кога старите и изнемо-

премахне някои недостатъ 
1 ци, посочени след техни

ческия преглед. Касае се 
за сигнализацията от ста
ите до помещението на 
главната медицинска сес

I ОБЯВЯВА щели лица ще влезнат в 
обекта

А. Т.
Потреба за управител на единицата на ПТТ 

мрежа в Горна Лисина — 1 изпълнител и същи
ят се приема в свойство на стажант

Покрай общите, участниците тРябва да 
изпълняват (И следните специални условия:

— Да имат средно ПТТ училище — спе
циалност ПТП експлоатация, средно икономи
ческо училище или гимназия и

— Да не са под следствие.
Молбите за трудоустрояване се подават 

в срок от 8 дни от публикуването на обявата. 
Изборът ще се извърши др 30 септември т-г. 
Молби без необходими документи и онези кои
то не са доставени на време няма да се раз
глеждат-

ше да /изгради улица 
дължина 'От около 50 ме
тра, която да свъ.рже обе 
кта с града. Парите взеха, 
срокът за завършването й 
бе 15 август. Но, все още 
не я и започнаха. Или

в В С. ДУКАТ

Вълци попят ставата?
друг

пример. „Сл10вен1иялес” от 
Любляна,. т-е. нейното лре 
дставителство в 'Ниш тряб 
вв да обзаведе обекта. Бю

От преди два месеца досега овцевъдният 
ф/онд в с. Дукат е намален с към 80 овце. На 
кого заплатиха цеха жи-гааттнххвъдните точно не 
знаят — в началото съмняваха на кучета, но 
щом като в егреците си започнаха да намират 
и по 20 заклани овце започнаха да говорят, че 
стадата през нощта посещават вълци.

Дукатчани сега не знаят какво да правя-] 
и от кого да търсят помощ. Същата от ловно
то дружество „Сокол” от Босилеград не очак
ват, защото и дивите свине ш правиха и прав
ят Щети, а те не я получават. Сега просто стра
хуват за едрия (Си добитък, за своята сигурност-

В. Б.

▼ рата са изпратени', но по- 
Т лоеина ют чекмеджетата 
Т ги няма. На няколко мес 
X та, главно в «холовете и 
X оалончтте бе предвидено
▼ да сложат ламперия- Въпре 
X ки че за 90 дена след за 
♦ плащането им тазц рабо- 
Т та трябваше да приключи

сега даже не се обаждат

Молбите се подават на адрес: ООСТ ПТТ 
съобщения Враня (до Кадровата комисия).
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РАБОТНИЧЕСКО - СПОРТНИ ИГРИ — ЗОНАЛНИ 
СЪСТЕЗАНИЯ

ВОСИЛЕГРАД: ЧИЕТБОЛ

„Тигър — Димитровград" 

убедително на първо мястоМинимална победа БАСКЕТБОЛ

Загуба в 
последните 

минути
3 септември 1983 г. Игрището 

за малки
-Бела паланка, 

на „Единство” — терените 
Зрители около 200 души. 
вич и Славолюб Лилич.

„МЛАДОСТ” : „МОРАВАЦ (ПРЕДЕЯНЕ) 1:0, (0:0) спортове. 
Съдии Милорад Анджелко

Босилеград, 31 август 1983 год. Игрището 
на „Младост” край Драговищица, времето об
лачно и подходящо за игра. Зрители около 200 
души. Голмайстор на единствения гол Б. Вои- 
нович в 50 минута. Съдия на 
Стошич от Сурдулица.

„А. БАЛКАНСКИ” — „ЛЕ 
ДА” (КНЯЖЕВАЦ) 83:85 
(43:44)

Димитровград, 3 септем 
ври 1983 г. Спортният цен
тър „Парк'', теренът за 
малки спортове. Зрители 
около 21)0 души. Съдии: С. 
Станкови ч от Ниш и М. 
Златкович от Пирот-

„А. БАЛКАНСКИ”: Цо- 
невич, Леко-в, йооиггсшич, 
Захаров, Сотцров, Вешо- 
вич, Тошев, Матов, Сто 
днов, Рангелюв и Николов.

баскетболистите ла „А.
Балкански” разочароваха 
своите зрители. В послед
ния мач, игран в Дум-итрсз 
град, те играха толкова 
слабо, че те биха капиту
лирали от далеч по-слаб 
отбор, а камо ли от солид 
н«ия отбор „Леда” от Кня 
жевац.

На домашните баскетбо 
листи почти ‘нищо не се 
удаваше, така че гостите 
водиха почти през цялата 
игра. При края на среща
та мм се откри възмож
ност да спечелят срещата, 
защою само на една ми
нута и половина имаха че
тири точки предимство, 
мо необмислено я проигра 
ха. Накрая победата спе
чели по-добрият отбор — 
„Леда” от Княжевац.

В следващия кръг 
баскетболистите от Дими

резултат 4:0. По този на
чин
„гумарци” убедително зае 
ха първо място без гол в 
своята врата и с това из
воюваха правото да иг
раят въ!В финалната част
на работническо-спортни
те игри в Нишки регион 
с още два първоклаоирал и 
се отбора от турнира в 
Прокупие. Победителят на 
регионалния турнир ще за
мине на републиканско 
първенство.

За най-добър стрелец е 
провъзгласен Видойко Ман 

от „Полет” със седем 
отбелязани гола, а за най- 
добър играч Никола Гю- 
ров от „Тигър —: Дими
тровград”- На всички отг 
бори и на най-добри фут
болисти са връчени дипло 
ми и купи. След турнира 
бе даден тържествен обед 
във ф ка „Весна”, а участ
ниците на това състеза
ние обиколиха фабрични
те «помещения-

В Бела паланка се със
тоя зонално състезание по 
футбол на малки врата в 
рамките на работническо- 
спортните игри. На този 
турнир участвуваха чети
ри отбора, и то: „Полет”
— Пирот, „Химиче ска и и 
дустрия” — Бабупшища, 
„Тигър — Димитровград'’
— Димитровград и дома
кинът на срещата „Весна”
— Бела паланка.

Всички отбори показаха
оимпатрична игра и задо
волиха зрителите. На вси
чки срещи бе проявено 
спортменство, така че ня
маше никакви прояви- 
Турнирът бе отлично орга
низиран, за което домаки
нът заслужава особена по 
хвала и признание.

В първия кръг се срещ
наха „Полет” и „Тигър — 
Димитрвград” (0:2) и 
„Лужница” и „Весна” (1:0). 
В борбата аз трето място 
„Весна” победи „Полет” с 
8:4, а във финалната сре- 
ща „Тигър — Димитров
град” срази „Лужница с

Футбол

димитровградските

срещата Миле

В сряда,- на 
край Драговищица, по об
лачно, но подходящо вре- 

игра, футболният от 
.бор „Младост” от .Босиле
град, забележи и

«игрището че и двата отбора имаха^ 
(по две-три голови положе
ния-

Едва към средата на 
второто полувреме, боси- 
леградските футболисти 
започнаха да организират 
по-добре своите нападения, 
по-често и опасно атаку
ваха. След една добре ор
ганизирана атака, в която 
участвуваха М. Цветков, 
В. Чипев и С. Якимов, 
най-добре се съобрази мла 
дият нападател на „Мла
дост” Б. Воинович и с 
точен удар от близко от
кри резултата 1:0 за до-

ме за

втора
победа в тазгодишния есе
нен полусезон. В добра, 
мъжествена и вълнуваща 
игра «на даата отбора, бо
си леградоките футболис
ти се наложиха с резул
тат от ПО, срещу футбол 
«ния отбор „Моравац” 
Предеяне. Това бе футбол 
на среща от първия кръг,

чич

От

на тазгодишното първен
ство в Междуобщинската 
футболна дивизия — гру
па ,А” Враня, която тряб
ваше да се проведе на 21 
август в Предеяне- Обаче, 
поради приятелската фут
болна среща на ,Младост” 
с ,А- Балкански” същата 
бе отсрочена, а поради не 
подходящо игрище според 
футболните нордш в Пре
деяне, с договор на двата 
отбора срещата се състоя 
в Босилеград.

За срещата можем да 
кажем, че това бе извън
редна игра, с доста вълну 
ващи мигове, бързи кон
траатаки и разнобразна об 
работка на топката в на
казателното поле и пред

ХИмакините.
Отборът на ,Моравац”, 

не се примири със загу
бата, до последната мину
та на двубоя настояваше 
по всяка цена да изравни 
резултата. В това бе под
помогнат и от съдията М. 
Стошич, който колкото 
срещата изминаваше все 
повече прояви пристрас-

Д- с.

Спортна несправедливосттие-
Футболният отбор „Мла- 

дост” игра в следния със
тав: М. Чипев, Б. Иванов 
С. Якимов, Б. Тасев, 
Младенов, Л. Захариев, Р- 
Венков, Б. Воинович, В. 
Чипев, Д. Златков и М. 
Цветков.

,Д. Балкански” — „12 фе бруар” 1:2 (0:0)
Димитровград, 4 септем ведливост- Отбор,

през цялото време на игра 
та бе по-добър, загуби оре 
щата. Гостите, които по
стоянно иараха дефанзив 
ю („бункер”) «и само 3—4 
м«.?наха на половината на 
домашния отбор, успяха 
да отбележат два гола.

Следователно, още в на 
чалото пролича, че това 
ще бъде първенство, в ко 
ето всяка ореща ще бъде 
решаваща за запазване на 
мястото в групата. Оттук 
и необходимостта да 
дадат всички сили. За 
съжаление, въпреки наис
тина добрата игра, А- Ба 
лкански'’ загуби две важ 
пи точки на с®ой торен. 

В следващия кръг, кой- 
11 се

който
3. зри 1983 г. Спортният цен 

гър „Парк” — зрители 
около 300 души. Времето 
облачно и дъждоеито. Гол 
майстори Новица Алек- 
сов в 60 м и Ненич (авто 
гол) в 73 (М и Йокич з 
75 м. за „12 фебруар”. Ст, 
дия «на срещата Станимир 
Йович «от Бор.

„А. БАЛКАНСКИ”: Мил
ко Соколов 5, Димитър 
Каменов 6, Новица Алек- 
сов 5, Душадг Ненич 5, Зла 
тан Марков 6, Оиниша 
Иванов 5, Борислав Мано 
лев 6, Милован Тодорович 
7, Пегар Йованович 6, (Зо 
раи Зарков —), Кръста 
Кръстев 6 и Новица Алек- 
сов 5.

тровград ще гостуват на 
отбора „Омладинац” в Ле- 
оковац. Срещата ще се съ. 
стои на 10 септември т-г.

М. Я- Д- С.едната «и пред другата 
врата. С една дума — то
ва бе, двубой на стари съ
перници на високо равни
ще. Може би домакините 
имаха малък теренов пре
вес в играта. Обаче, висо 
ките футболисти на „Мора 
вац”, особено в защитата, 
успешно отбраняваха всич 
ки пътища към своята вра 
та и с бързо подаване че
сто контраатакуваха 
вратата на М. Чипев, кой- 

в добра 
година

Младост” 1 : 5„Раднички” 11
С висока победа от 5:1 над „Радник” от Враня, 

противника, футболистите на „Младост”на терена на
от Босилеград осъществиха серия от три поредни по 
беди и с 6 точки заслужено заемат челното място 
в таблицата на Междуобщинска футболна лига 
Враня — група „А”- В първите три

босилеградските футболисти вкараха на
тех-

се
мача от ново

първенство
противниците си дори 16 гола, а същевременно 
ният вратар извади 
2 пъти.

КЪЛ1
самотопката от мрежата си

то показа, че е 
форма 'и, че тази 
ще бъде сигурно опора нз 
своя отбор.

Мачът във Враня беше решен в момента, 
гато при резултат 2:0 за „Младост” съдията отсъди 
дузпа за домашния отбор, по Методи Чипев успешно 
защити вратата си. Автори на головете в полза 
босилеградския отбор бяха Миле Цветков (3) 
димир Чипев (2).

ко-
Традициита продължава: то ще се състои на 

и тази година футболисти птомври, футболистите «на 
ге па нишктя „12 фебру- „А. Бал кански” ще се оре 
ар” извоюваха две точки щнат с „Рудар” от Алек- 
в Димитровград. То ва бе са шашките рудници,
наис-рпна спортна неспра

наВ резултат на такава иг 
ра първата част на играта 
завърши наравно без улу
чваме на целта,

и Вла-

Д. С.к. г.въдреки

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 14 септември т-г. (сряда) се навършават 

40 Д Н И
от смъртта на нашата мила и непрежшшма май 
ка, баба, сестра и тъща

Турннр по футбол на малки врата
В рамките на работническо-спортните 

игри, организиращи се -на регионално рав«ншдс 
в Бабушница на Ю т^м, ще се проведе турнир 
по футбол на малки арата, В отоорите на оощи 
ните участвуват работници на -над 32-годишна
възраст (.ветерани").

В състезанията Бабушнишка община 
представляват и те ое борят за едно от пър- 
«итетри -места фугбол-истите на отбора на орга 
ните на управлението към общинската скуп
щина. в. в.

Василка И. Манчева
от Димитровград

Този ден в 11 часа ще посетим нейния гроб, 
ще положим цветя и отдадем почит на милата 
ми покойница.

Каним приятели и роднини да ни се при
дружат |в почитта към паметта й-

ще

Вечно опечалени:
синове, дъщеря, сестра, братя, зетьо
ве, снахи, внуци и правнуци.
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пълна с папироси. Предложил на 
1)х\1й'чилюиз чайни 1а ш газел клепка киб 
рит да запалят, макар чс край тях 
горял огън. Като видял това пестели- 
вит райчшовчамин завъртял с глава 
и казал:

— А, бе, аз ти дадох златен На
полеон, но той беше фалшив, я ои
МИ ГО 'Б'Ь!РН'И, 11ЪК ТОЗИ ДНИ Щ0 ТИ
дам пстиноки ...

Паралооецът му върнал наполео* 
на, а (райчилоечанннът добавил:

* БЕДНИЯТ 

РАЗСИПНИК киквоВ миналото в Райчиловци живее
ло трудолюбиво и спестопно семей
ство. Имало хубави ниви, ливади, 
добитък и воденица на реката. Има- 

ф ло и пари.
Веднъж стопанина на това семей- 

ж ство посетил един беден лараловец. 
Поискал му златен Наполеон, като 
обещал, че е акоро време «цял да му 

. го въ;рне.
_ Р а йчиловч амин ъ,т решил да му

даде и параловецъд- извадил от джо- 
“ ба си хубава скъпоценна табакера,

!

е учил♦
— Аз пестя пари, пуша дробен 

тютюн и паля ос съчка от огъня, а 
ти? Търсиш пари от друппго, а пу
шиш окъпи цигари нг палиш с ки
брит? . •. На такъв не давам пари на 
заем...

:
Това нещо ми паде на памет ка у после- 

д»ье време гледам кикво работе некои сериоз
ни човеци.

Нейе ми чудно толкова ка видим 
иекой работник, кой има малечку плату, 
послену жену, а деца му се у че» приоруйе, или 
сади тутун, ама ка това работе директорйе на 
радне организацийе, или пак доктурйе — колко 
си заработе личните доходи?

Путуйем тия дни оди Звонци за Ниш и 
йеД7,н пресечанин ме бута:

— Манчо, Манчо, знаеш ли чийе су онея 
овце гори поди Стол?

— Па на столчан»е — кажем му я.
— Е не су. Де погоди ако можеш?
— Тегая су другоселсйе. Ял на киевчан>е, 

ял на камбелевчан>е...
— Несу, бае Манчо. Това су овцете 

нашите доктурйе у Бабушницу. Имаю по сто 
тина овце, плачаю си овчаре... Най-убаве овце 
опи чуваю.

дека
неза-С. Евтимов♦

— Мши, кугагх ти часо 
вник, който не пуска вода.

— Много хубаво милпч 
ка... Сега без опасение мо 
га да мия съдове.

— Кой .казва, чс не мо
жете?
та. — Бедата е там, че вие 
се опитвате да 
всичко в обратен ред.

време ше сте пушили пър
вата цигара, не сте губили 
родния дом, не сте стъпва 
ли в брак, не сте .раждали 
деца. Защо 
правим същото?

въздъхнал баща

правитеи пие да не

* г
Мъдростта през ввноветеФризьор се обръща 

клиента:
—■ Струва ми се, че ко 

сата ви е започнала да по 
белява?

— Сигурно, когато толко 
ва бавно работите—

към

Природата е творец на всички творци.
ГЬОТЕ на

Земята е майка и гроб на природата.
ШЕКСПИР I Арно, мислим си. Защо тъгай да се секи- 

раю що имаю губитак и що излезоше по нови- 
не дека правили фалшиви рачуни... За н.и нема 
зима.

* !
— Докторе, какво да 

правя, за да мога да спя 
добре?

— Преди сър 'изпийте 
една чашка мляко или из 
яжте една ябълка.

—• Но преди половин го 
дина вие ми казахте, че 
не трябва да ям нищо през 
нощта.

— Знам, знам. Но досе
га медицината се придви 
жи доста напред.

В училището на живота няма ваканция.
ФРЕНСКА После неколко дъна бео у Димитровград.

— Манчо — пита ме йедън градинчанин. 
Знаеш ли кои су най-добрите трактористи 
шия край?

в наПоменете — човек няма избор. Той трябва 
да бъде само човек.

— Не знам.
— Е, я знам, рече градннчанинът: това 

су неколко професора и неколко директора V 
Димитровград. Щом им 
— седаю на тРакторйете и — у Градинско 
пол>е...

СТ. ЛЕЦ

Трудът побеждава всички неща.
ОМИР изтече работно време

* Който си работи нивата, не мисли да пра- Нещо си мислим: дали тия човеци не су 
логрешан факултет учили, или йе нещо друго— 
убаве паре узимаю, никакъв порез

ви зло.
ЦИЦЕРОНСлушайки дългата ба

щина проповед за скром
ността, синът се възмуща-

не плачаю.
Ако су толко добри пол>опривредници, що 

не одступе место на друБи специалисти, а они 
нека се упрегну у пол>опривредуту. И без това 
„Сточар”, а и >РБудучност” не може много бъш 
да се повале с полюпривредну производшу.

Баща на славата и щастието е трудът- 
ЕВРИПИДва:

— Но нима и вие в овое

Работи сине! Старостта ще те пита къде е 
била младостта ти.шшш СРЪБСКА

V. А
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