
БрятстВо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1175 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
народи и народности.

между нашите

ГОДИНА XXIV ф БРОЙ 1120 ф 16 СЕПТЕМВРИ 1983 Г. ф ЦЕНА 4 ДИН.

ОТ ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЧЕСТВУВАНЕ НА 39-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСВОБОЖ 
ДЕНИЕТО НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА щ

ЗА СРАВНИТЕЛНО КЪС ПЕРИОД 

Е ПОСТИГНАТО МНОГО
:

8
• ПРОВЕДЕНО СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВСИЧКИ СЪВЕТИ НА ОБ 
ЩИНСКАТА СКУПЩИНА И ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ОБЩЕСТВЕ 
НОчПОЛИТЕЧЕОКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ф ДИНАМИЧНО РАЗВИТИЕ 
ф ВРЪЧЕНИ 26 ОСМОСЕПТЕМВРИЙ СКИ ПРИЗНАНИЯ 
ф ПУСНАТ В ПРОБНО ПРОИЗВОДСТВО ЦЕХ НА „ЗДРАВЛЬЕ" ОТ ЛЕС 
КОВАЦ, КАТО ПО ТОЗИ ПОВОД ПРЕД НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ДУШИ РЕЧ ПРО 
ИЗНЕСЕ ВУКОЕ БУЛАТОВИЧ, ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАН 
СКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

На 8 септември труде- 
щите се и гражданите в 
Босилепр адска община тър 
жествено чествуваха 
годишнината от освобож
дението си от фашизма.
Това чествуване се вклю 
чва към 40-годишнината 
от Второто заседание на 
АВНОЮ и славните боеве 
на Сут^еока и Неретва.
На съвместна тържестве
на сесия 'на всичките сьве 
ти иа общинската скуп
щина, изпълнителните ор 
гани на обще ствено-по л и 
тическите организации в 
Босилеград в присъствие
то на
член на Председателство
то на СР Сърбия, Вукое 
Булатович, подпредседа
тел на Републиканския из 
пъднителен съвет, предста 
ви тели на общините Леско 
вац, Сурдулица и АР-, 
реч произнесе Любен 

Рангелов, председател на 
общинската скугпци н а.

I штвшж
*' '‘‘Щ л

ят в 26 селища, а необхо 
димите капиталовложения 
от около 400 милиона ди- | ОБЩИНА 
нара, предимно обезпечава щ 
обществото за пълна елек Щ 
трификация на всички се- Щ 
лища. Рангелов посочи и Щ 
резултатите, постигнати в ' 
комунално-битовото изгра 
ждане- построяването 
пътища, прокарването на 
водопроводи и пр., което 
повишава жизненото рав

да. През юли и август 
1944 родина, когато НОБ 
беше в пълен разгар, и бо 
оилеградският партизанс
ки отряд заедно с други 
части от Народоосвобо- 
дителната войска, успя 
да ликвидира всички селс 
ки български окупаторски 
общини и полицейски уча 
стъци в тогавашна Босиле 
градска околия, а на 8 се 
птември същата година ос 
вободи Босилеград, като 
опора на българския фа
шистки окупатор в този 
край.
ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРОМЕ 
НИ — НА ВСЯКА КРАЧ

39 СВОБОДНИ ГОДИНИ НА ДИМИТРОВГРАДСКА

39- ГОДИНИ НА ПОДЕМ
I кои от които са вече в 

строеж. Това са тРетата 
фаза в изграждането на 
,,Свобода", овцефермата 
в Бачевоко поле, сградата 
на „Металац", новата по
ща и други. В областта 
на комуналните дейности 
вече десетина години са 
ангажирани средствата от 
местно самооблагане (чи- 
ито процент е най-голям 
в .СР Сърбия), и Средст
вата от Региона и Репуб
ликата. Направена е ре
конструкция на много ули 
ци, почти няма село кое
то да няма водопровод 
и т.н.

Изтъквайки, че почти 70 
на сто от населението на 
общината живее в града 
и крайградските селища, 
в резултат на бързата ин 
дустриализация, за сметка 
на което селата са остана 
ли полупразни, председа
телят на общинската ску 
пщина подчерта, че се 
предприемат нов(и мерки 
в развитието на общината. 
Те се състоят в изгражда 
нето на малки обекти в 
стопанството и селското 
стопанство в осем местни 
общности на територията 
на общината. Такива мал
ки индустриални обекти 
тРябва да представляват 
ядро на стопанското раз
витие на отделни райони 
на общината. Същевреме 
но, е изграждането на ин 
фрастружтурата се създа
ва възможност едва част 
от младите да се задържи
на село, а перопектнвно
и част от наоелението да 
се върне на село. За реа 
лпзацията на тези развой
ни програми е нужно вкл
ючването на големците сто 
паноки системи, които, и 
организационно и със сред 
ства могат да носят тези 
програма. Вече са напра-

(На 4-та стр-)

ридесет и деветата 
годишнина от освобо 
ждението на Димит- 

се съв

на' $1

ровградока община 
|§пада с 40 годишнината от 

нище на нашето населе; | Второто заседание на 
ние на село. Забележител ЦАВНОЮ, което дава осо- 
ни резултати са постигна- ||бено значение на тазгоциш 
ти и в учебното дело. По ^ното чествуване на 8 сеп 
вече от 3000 души от об- |||тември — Деня на освобо 
щината са завършили вие Щждението. За 39 свободни 
ше, полувисше' или средно ; "години Димитровградска 

Хубави ре- -община ют неразвита, през 
и . 1948 година, със само 500

Ристо Йованович,
КА

образование, 
зултати са постигнати 
в здравеопазването — из- * заети и 95 на сто национа 
граден е здравен дом в Щлен доход осъществен от 
Бооилеград и четири здрав селското стопанство, към 
ни станции по районите, а ||края на този средноорочен 
наскоро Ще бъде готова и \ период ще се нареди към 
амбуланторията в село На 1 средно развитите общини, 
зърица, едно от най-отда- щТова развитие е осъщест- 

от Босилеград |§вено с изключителното по 
на щ жертвование на трудещи- 

около Нте се и гражданите на

Опитите да се подцени 
нашата борба и постиже
нията ни в следвоенното 

разви-социалистичеоко
тие, незавиоимо откъде се 

каза Рантеловявяват
— считаме като покуше
ние да се фалшифицира ис 
торията, да се наруши на 
шата сигурност, и в край 

аспирация 
части

лечените
села. В стопанството 
общината работят 
800 души и то в две тру- ^общината и всенародната 
дови и шест основни орга помощ иа Нишки регион 
низации на сдружения ; и република Сърбия — из 
ТРУД- По-нататъшното сто ртъмна Петър Тасев, пред- 
панско развитие иа общи Шседател на общиноката 
ната — подчерта Ранге- И скупщина на тьржествено- 
лов — изисква макоимал- го заседание ,на Събора 
но ангажиране иа собстве ; на скупщината но повод 
иите СШ11И и ресурси, и \ празника на оовобожденп 
11о-<органи зшрано сдружа- Цето иа Димитровград, 
ване с организации на Щ Трябва да изтъкнем, про-
сдружения ТРУД от регио Цдължи той, че днес в об- 

е Рщмната са заети 5100, а

Щ; 11 сествява от индустрията 
Р който от освобождението 
Цдо днес е увеличен 22 пъ 
■ти. Веднага след освобо- 

| ждението в страната са 
Г започнали много акции за 

преобра

Като подчерта, че в го
дините след освобожде
нието на нашата страна, 

сравнително

на сметка, е 
към териториални 
от братската ни общност- 
По-нататък Рангелов гово-макар и за 

кратък период езме пости
гнали много повече, откол 

през миналото- Всич-

ри за резултатите, пости г. 
нати в общината през из- 

39 години свобод- 
раз-

теклите
но социалистическо 
витие. като подчерта голе 
мите .промени, които се ви 

всяка крачка,

кото
ко това е постигнато, ръ
ководейки се от великите 
мисли на др. Тито, чието 
дело на практика показа 

правдата и
ждат на
дори и в най-отдалечеиите 

на общината. Той 
напомни, че някога само 

селища ,в общината

как разумът, 
достойнството винаги по
беждават- Разрастването 
на иародоосвободителното 
движение и борба в ооси- 
леградския край започна 
при твърде трудни усло- 

България

краища

на и «извън него, коетотри
са имали ток, а сега еле 
ктрически крушки блест-

на сто от дохода сеосъ
(На 4-та стр-)

вия. Фашистка 
беше извършила окупация 
на този край с тезиса, че 
се явява като ^освободи
телка", което усложни г 
чалото на организираната 
сшротива срещу окупато 
ра. Но затова пък под ор 
ганизираното и пепоорел- 
ствено ръководство на 
ЮКП, посредством ок
ръжния партиен 
от Враня и силно развито
то партизанско движение 
в съседните райони на 
Сърбия и Македония, и в 
босилеградския край се 

борбата за свобо-

шм Ш Н | ;ооциал1исти'ческо 
в : зовани е п 1изг,раж дане. а 
ШЙсъ!|1ю и в Димитровградс- 
I ка община, каквито са ак- 
Н • циите за огралтотлиане на 
Щ ^населението, доизгражда

на

&
| Което ма крупни стопанокт 
I! [обекти. Този акции, може 
Шда се каже, продължават 
I Ти днес. В |ра'зоойната нро- 
IГ [рама ма обацината за ле-

^тштштятг^ттщт^ ^ ____ _____ II ;рмогд от 1981—1985 година,
От т7-Р>кествената сесия на ОО и изпълнителните продължи Тйойв, са нобвл- 

органи на обществено.политическите организации ||язани :радица обокги, ня-

комитет

разгоря



НАСЗ |И Н
УЧЕНИЕЗАПОЧНА СДРУЖЕНОТО ТАКТИЧЕСКО 

„ЕДИНСТВО ’83"
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА САЩ ДЖОРДЖ БУШ ДНЕС 
ЮГОСЛАВИЯ

ПРИСТИГА В

ПРОДЪЛЖЕНИЕ П ИНТЕНЗИВЕН ДИАЛОГ цРЮ „ша. чгшппгт
По покана на Председа дое Жаркович. Американ- «а продължение на пнтен ъЮ! II|Ц НИЩМ I

телството на СФРЮ, на 
официално посещение в 
нашата страна днес прис
тига подпредседателят на 
Съединените американски 
щати Джордж Буш със 
съпругата ои. Посещение
то ще продължи до 18 се 
птемгври. Домакнш на го
ста от САЩ ще бъде под 
председателят на Предсе
дателството на СФРЮ Ви

знания диалог ш сътрудни
чество между СФРЮ и 
САЩ, (които се развиват 
лъ,з основа на игзвесгпитс 
принципи за равноправие, 
ненамеса ц-1 взаимно ува
жаване на разликите, 
зи принципи са записаши 
в съвместните докумен
ти от досегашните срещи 
па най-високо 'равнище. 
Очаква се посещението на 
Джордж Буш да бъде още 
един принос за по-нататъ 
шнОто укрепване на прия
телството и разбирателст
вото между двете страни. 
Ще бъде направена размя 
на па мненця във връзка 
с актуалмите въпроси в 
м е жд у н ар одни те отн о ш е- 
пия, както и във връзка с 
■възможностите и пеРспек 
тлейте за преодоляване на 
същ еств у вати те круп ни
м еж ду народни проблеми,

ският подпредседател ще 
бъде приет от председа
теля на Председателство
то на СФРЮ Мънка Штагл 
як и ще води разтвори с 
председателката на Съюз
ния изпълнителен 
Милка Планини ш съюзния 
секретар на външните ра
боти Лазар Мойсов.

Посещението на Буш в 
■нашата страна представля

СР Македония иА Учението сс провежда в
от редовното обучение на армия- 
всенародната отбрана и обществе-представлява част

та, единиците на _ „ _
но-политическито организации ф Присъствуват и чу- 

наблюдатели и военни представителиждестранни
В Овче поле и на лоли- 

: л 1а К-и^олдк в СР Ма- 
кедонич .15-ь.а вторник зало 
чна сдруженото такгнчес 
ко учопие „Единство '83", 
но «роме на което войни 
цита и командирите, общо 
ствено политическите об
щности и организации и 
всички трудови хора и вра 
ждани трябва да покажат 
какво знаят и могат Да 
направят за
ншето 
устройство, 
та и териториалната дя- 
лост па нашата страна, Б 
учението ще участвуват 
всички служби на нашите 
сухоземни (войски, като и 
единици на териториална
та отбрана и защита. В ти 
ла на „фронта” ще дейст
вуват диверсантоки гру
пи, куриерски и извидни- 
чески единици.

Учението представлява 
част от редовното обуче 
ние на единиците на ТОНА,

Тс-съвет териториалната отбрана и 
структурите на народната 
отбрана в рамките 
единната система на под
готовки за всенародна от
бранителна война.

на

Па учението „Единство 
'83" лрисьствуват и чужде 
странни наблюдатели и во 
енни представители, акре
дитирани в Белград, кои
то бяха поканени от наша 
та страна съгласно заклю 

документ

СЪБОР НА МАКЕДОНСКИТЕ ПРЕСЕЛНИЦИ В 
САЩ И КАНАДА

В чест на АВНОЮ 

н Илинден
защитата на 

самоуправител^ю
независимост отчителния 

Хелзинки, въпреки че то
ва не беше задължително.

В Чикаго тези дни е 
проведен църковно-наро
ден събор на Американо- 

канадската македонска 
православна епархия, на 
който присъствувапн над 
2000 македонски преселни 
ци в САЩ и Канада.

дония, 'И на 80-годишни'на 
та от Илинденското въс
тание. С тази манифеста
ция е отбелязана и 80-го- 
дишнината от гибелта на 
идеолога и организатора 
на македонокото револю
ционно движение Гоце 
Делчев. Македонските гере 
селници още веднъж изка 
зали единство и любов към 
културното си наследство 
с желание да поддържат 
отношения и връзка със. 
старото ои отечество.

учението не 
повече от

понеже в 
участвуват 
25 000 души.

Със сдруженото такти
ческо учение ръководи 
Комендантството на Окоп 
ската армейска област, 
съвместно с Републикан
ския щаб на териториал
ната отбрана на СР Маке 
дения и Изпълнителния съ 
вет на Собранието.

кризисни обстановки и на 
В тозипреженил с света, 

контекст ще стане дума 
(И за въ,проси на разоръжа 
ването, проблеми на разви

Съборът бил посветен 
на 40-годишнината о-г съз
даването на СФРЮ, © рам 
ките на която македон
ският народ получи соб
ствена държава СР Маке-

ващште се страни и укреп 
ване на доверието в ме>к 
дународните отношения.

Женмнн жибао“ припомня за Нардел95ЗАВЪРШИ МАДРИДСКАТА СРЕЩА
Ежедневникът на Китай 

ската КП „Женмин жи- 
бао” тези дни припомнил 
за Кардел, когото предста 
вил като един от лидери
те на югославската пар
тия и държава, и по инте 
ресен начин препоръчил 
■на читателите ои и парти 
йните кадри книгата на Ка 
рдел „Спомени’'. Тази кни 
га е преведена на кмтай-

китайските народни маси 
е нап-добре, когато Китай 
разсъждава със собствена 
та ои глава, 
концепт за обдягане вър
ху собствени сили. На Ки 
тай е нужна нейна соб
ствена философия, за да 
може да съществува — из 
тъква мисълта на Кардел 
китайският партиен вест
ник.

оки език и преди някол
ко месеца беше издадена 
в араижман на Хсинхуа.Дългосрочна програма за 

укрепване на мира развивайки
„Жемин жибао" 'публи

кувал част от книгата, от
насяща се до срещата на 
Кардел с Мао дзе Дун в 
Москва през 1957 година. 
Най-голямо внимание 
же би ще привлече закпю 
чението на Кардел, че за

Всички страни-участнички поеха задължението 
съвместно да изпълняват заключенията от „Мадрид 
ската декларация”, въпреки съществуващите разли мо-КИ И ТРУДНОСТИ

След тригодишна рабо
та, към края на миналата 
седмица в Мадрид завър
ши заседанието на Конфе
ренцията за европейска си 
гурност и сътрудничество. 
Тридневната заключител
на дебата, в която участ
вуваха министрите на вън 
шните работи на всички 
35 европейски страни, по 
каза, че процесът на евро
пейското споразумяване е 
необходим твърде много

на усилията за изнамира- 
не пътища за укрепване 
на сигурността и сътруд
ничеството не само в Ев 
ропа. „Мадридската декла 
рация” представлява конк 
ретна дългосрочна програ
ма за укрепване на 
ропизма”. Днес овободно 
може да се каже, че Евро 
ла -направи още една важ 
на крачка по пътя, който 
беше трасиран в Хелзин-

ОТ ПАНАИРА НА КИШАТА В МОСКВА тази книга като антиюго- 
славска и противополож
на на основния лозунг на 
панаира: „В служба нами
ра и • прогреса”.

Както а!
Премахнат Марковски

панев
Венко Марковски. Дома
кините на панаира са взе
ли такова решение след 
искането -на делегацията 
на югославоките книгоиз
датели, които са оценили

От българския щанд на 
Международния панаир на 
книгата, който се провеж 
да в Москва е премахната 
„Българиада", книга от ин 
ф ормбюров екмя емитр ан т

предишните 
два, ни тазгодишният па
наир не мина без опита на 
•нашата съседка България 
да обърне внимание с ан- 
тиюгославоко 
ние и поръки. В 
книги, третиращи история, 
археология или география 
на България, Социалисти
ческа република Македо
ния се представя като 
съставна част на Бълга- 
ри|я и всичко, 
през вековете на македон 
ска земя се представя за 
българско. Тези издания 
гъмжат от шовинизъм, на
ционализъм и великобъл- 
гароки претенции, имайки 
за основна задача

съдържа- 
много

ки.

ф ПХЕНЯН: Президен
тът на Корейската народ
на демократическа репуб 
лика Ким ир Сен и под
председателят на Предсе
дателството на СФРЮ Ви 
дое Жаркович оцениха ка
то приятелски и успешни 
отношения, 
след това направи кратко 
делово посещение в Пе
кин.

Накратко на срока за разполагане 
)на ракети от типа „пер- 
шинг” в Западна Европа.

ф СЕУЛ: Южна Корея 
официално потърсила от 
СССР обезщетение за съ
борения пътнически само
лет „бопнг 747”.

ф ВАШИНГТОН: Ма
кар че не променя стано
вището ои във връзка с 
инцидента над Сахалин, 
американският президент 
Рейгън „разчита на сре
ща” с шефа на съветска
та партия 
Юрий Андропов.

приет „документ за цели
те”, а не както се очаква
ше „мирен план” за този 
регион. Документът изхо
жда от Цака за неотлож
но и прогресивно разоръ
жаване 1на всички страни 
в Средна Америка.

ф АТИНА: На едно
дневно заседание на външ 
ните министри на страни
те от Европейската иконо
мическа общност, което 
се състояло тук, гръцкото 
правителство отново изди 
гнало инициатива за про
дължаване 1с шест месеца

ф БЕЛГРАД: Тези дни 
в нашата столица се със- 

югославско-боцуантояха
ски разговори на най-висо 

Мика Шпи
ста нало

ко равнище, 
ляк и Кет Маоире напра
виха широка размяна на 
мнения във връзка с меж 
дународната обстановка и 
междудържавното сътруд 
/ничество. По време на по
сещението си 
страна шефът на боцуан- 
ската 
цветя на

Жаркович

ф ПАНАМА: На мини
стерската среща на пет 
страни от Средна Амери
ка и четири страни о,т 
групата

от
ричане на македонската 
нация и присвояване на 
македонската история и 
култура^

в нашата
и държавадържава положи 

Титовия гроб. „Контадора” е
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заседание на председателствата на между 
ф!?енцвдТАнГ^^^ кон

МОК НА СКС В НИШ

Невбхвянма м-голяма 

работа и отговарностЗа прелом в действуването
рд ДА СлуЖИ ЗА ПРИМЕР КАК СЕ ОРГАНИЗИ
РА ИЗКУПУВАНЕТО НА ЗЪРНОТО

ф Славка Илич, изпълнителен секретар на Пред
седателството на МОК на СКС в Ниш: Няма
стабилизация с кадри, които не предлагат решения, 
които се борят за свои интереси и които не осигу- 

по-ускорено развитие ф Любисав Лилич, из- 
Председателството на ЦК

Че нивата не ще молитва, а мотика, как. 
то казва народната поговорка, ярко показва и. 
изпълнението на плана по изкупуването на пше- 
ница в Нишки регион. Поради засух, лошо вре- 
Ме ^иродии бедствия, и коригираният
от 80 000 на 40 000 тона, до 8 септември
план е изпълнен с около 66%.

В някои общини пък е имало сериозни 
опущения и по време на прибирането на зърно
то: недостатъчно селскостопански 
ба организираност и подобни.

от какво значение е наето 
ящата акция. В изкупува 
нето на пшеница много об 
щини биха могли да после 
дват примера на Бела па 
лаика. Там са се органи
зирали много хубаво и ве
че са изпълнили плана си 
изцяло.

Пауза е 'изкупуването «а 
зърно не може да се пра 
ви все докато не се из
пъдим плана
ДУ ДРУГОТО ЙОВИЧ.
ЗА ПО-ОРГАНИЗИРАНА 
ДЕЙНОСТ

— Трябва да бъдем на 
ясно — каза Станимир Ста 
менкович, председател на 
Междуобщинската конфе 
ренция на Социалистичес

ки ряват
пълнителен секретар на 
на СКС: — Няма стабилизация без мотивацияI:

загри-На проведеното (в събо
та (10 т-м.) заседание на 
Междуобщинската конфе 
ренция на СКС в Ниш 
Славка Илич, изпълните
лен секретар на председа 
телотвото на тази конфе
ренция в уводното ои из
ложение подчерта, че през 
наминалия период СК и 
останалите самоуправи- 
телии социалистически си 
ли в региона са разгърна
ли интензивна (идейно-поли 
тическа активност в осъ
ществяване политиката на 
икономическа стабилиза
ция. Тази активност стана 
значително по-организира- 
на и по-съдържателна 
след приемането на Дъл
госрочната програма по 
икономическа стабилиза
ция и след Деветото засе
дание на ЦК на СЮК. Нол 
занапред е необходимо 
още по-последователно, 
по- организирано и по-отго
ворно ангажиране на чле
новете на СК във всички 
части на стопанската, по- 
литичеока и самоуправи- 
телиа система.

През първото шестмесе 
чие на годината физичес
кият обем на производст
вото в региона в сравне
ние със същия миналого
дишен лернод отчита на
маление с 9,2 на Ото, кое
то е твърде неблагоприят
но. НеосъЩествяването на 
това производство в едно 
число стопански организа
ции е резултат на трудно
стите в снабдяването на 
суровини и възпроизводст- 
вени материали. Но, за не
достатъчните, незадоволя 
ващи, а в някои стек-гори

на стопанството и 
жаващи резултати — как- 
то посочи председателят 
«а МОК на СКС в Ниш 
Александар йованоиич — 
главната вина в субектив
ните слабости, които 
време не се премахвани. 
Затова занапред трябва, ка 
за той, повече ред, работа

II! машини, сла-

А*ко >къ|М това се добави,
че неблагоприятните
матически условия зле се 
отразиха върху добивите, 
които се движат от 1200 
в полупланинските

на
сеитба, защото идната го
дина йишюи регион 
трябва да безпечи 
120 000
ТРЯБВА ДА МЕНИМ НЯ
КОИ НАШИ СХВАЩА
НИЯ

Десимир Йович, предсе- 
Между общин ока 

скупщина

каза межкли ще
над

тона пшеница. и отговорност*
Комунистите в региона 

са длъжни да се изборят 
икономическата стабили
зация да не се схване ка
то държавна мярка, но ка
то нов начин на живеене. 
Те, както изтъкна Славка 
Илич, политическото си 
определение трябва да до
казват, преди всичко, 
чрез осъществяване на до 
верените им трудови за
дачи. Когато става дума 
за (износа трябва да се 
премахват проявите с кон- 
курирането между органи
зациите на сдружения 
труд. Още повече ако се 
има предвид, че полза от 
конкуренцията има само 
чуждестранният партньор.

райо
ни — до 3000 кг От хек
тар в (Низините — тогава 
е още по-неразбираемо ло 
шото отношение към този 
въпрос.

Ето какво е положение 
то по отделни общини, 
включително до 8 септем
ври. Най-хубави резулта 
ти е пожънала община 
Житораджа, където пла
нът е преизпълнен — 122,6 
на сто. Следват: Блаце 
със 100%, Алексинац и Бе 
ла паланка с по 98%, Ниш 
с 93 и Димитровград с 
75% и така нататък. Най- 
слаби резултати са осъВДе 
ствили: Бабушница, къде
то планът е изпълнен са
мо с 16: Куршумлия с 18, 
Мерошина с 28,4, Пирот с 
30 процента и т.н. 
ПО-МАЛКО ПРОПОВЕДИ, 
А ПОВЕЧЕ РАБОТА

дател на 
та регионална

Сигурно е, че ® осъще
ствяването на икономичес
ката стабилизация се очак 
в а много и от кадрите. На 
този (въпрос СК трябва да 
посвещава още по-годямо 
внимание. — Няма стаби
лизация с кадри, които не 
предлагат решения, които 
се броят за свои интере
си и които не осигуряват 
по-ускорено развитие-

На заседанието предсе
дателят на МОК на ССТН 
Станимир Стаменкович го
вори за мобилизиращата 
роля ва Социалистическия 
съюз като подчерта, че 
трудностите, проблемите 
и нерешените въпроси не 
бива да се пренасят от за
седание до заседание от 
един към друг орган. Съ
щите трябва да се реша. 
ват каза той, там където 
трябва — където са въз
никнали. Политиката на 
икономическа стабилиза
ция — каза Любисав Ли- 
лич, изпълнителен секре
тар на Председателството 
на ЦК на СКС, няма да 
приведем докрай с чака
не и със стягане на ремъ
ка, но с акция, с мотива
ция. Но, необходимо е су
бектите да се изборят за 
условия, в които трудещи
те се да имат мотивация. 
Най-голямата мотивация 
— подчерта той — е в 
по-нататъшното развитие 
на самоуправитедните от
ношения и в награждава
нето според резултатите 
на труда.

На заседанието бе фор
мирана и работна група, 
която да изготви анализ 
на (изкупуването на пшени
ца в репгона.

От заседанието

кия съюз — че е необхо
димо да меним нещо в на 
шето поведение и отноше
ние към обезпечаването 
на храна.

За отстъпване от плана 
не може ни дума да ста
ва, а вече е време да се 
гегвим за идната сеитба.
Затова (не бива да губим 
време, а да залягаме на 
работа. Различните резул

М. Андонов

изтъкна, че е нужна ши
рока разяснителна акция, 
за да могат да се промен 
ят известни схващания 
при нашите селяни, вкоре 
пени от миналото.

— Не може — подчер
та той — хамбарите да 
са пълни, а селяните да 
купуват брашно. Пред об 
ществено-политическите ор
ганизации стои задачата 
да обяснят на населението

— Още от самото нача 
ло на годината — изтъкна 
в уводното си изложение 
Йован Стойменович, 
седател 
кооперативен съюз — в от 
делни среди 
по прибирането на зърно
то не вървеше най-сериоз

пред 
на Регионалния

активността

но.
Имаше и случаи на без 

отговорно отношение към 
тази задача. Много време 
се загуби в разисквания 
за реалността на плана, 
по-малко за изпълнението 
му. Дори имаме и такива 
случаи: в някои общини 
приеха регионалния план, 
а по-късно не са го внес 
ли в общинските, 
по-добре щеше да бъде 
ако повече усилия бяхме 
положили за изпълнението 
им, а въпроса колко са 
площите 
друго време 
между другото Стоймено
вич.

Затова ще трябва по- 
добре да се подготвим за 
предстоящата сеитба. Ка 
кто изнесе

а ИЗКУПУВАНЕТО НА ПШЕНИЦА В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

ПЛАНЪТ ЩЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕН
По (инициатива на Пред

седателството на Републи
канската конференция на 
ССТН, в Междуобщинска 
та конференция 'на ССТН 
в Лесковац тези дни се 
проведе разговор вън връз 
ка с изкупуването на г»ше 
ница и есенната и проля
ната сеитба.

В Южноморавоки Реги
он досега са мкжулвни към 
11 000 топа (пшеница, а 
това количество е 70 на 
сто от заплануваното. Име 
нно, поради неблагоприят
ните климатически усло
вия, (регионалният план по 
изкупуване на (пшеница бс 
ше (изменен от 37 000 на 
14 800 тона. По общините 
състоянието е следното; в 
Леоковац са изкупени 5897 
тона {запланувани оа 7500 
тона), и Войник 2092 (в 
тази община е преизпъл
нен в Лебат,е 380 (1500), 
във Власотинце 710 (1250),

'в Медведжа 40 (200), въ(в 
Владичин хан 165 (300),
във Враня 490 (1500), в
Сурдулица планът е преиз 
пълнен с няколко процен
та, (В 'Буяновац 400 (800), 
в Прешеюо са изкупени 
453 тона, а планът е пре
изпълнен с 53 тона. Цър- 
нотравока, Босилегр адска 
и Търговищка общини «е 
са запланували да изкупу 
ват пшеница.

Участниците (в разгово
ра (константираха, че нещо 
статичното производство 
е основна причина за неиз 
пълнешието на плана и из 
разиха 'увереност, че пла
нът яце бъде изпълнен до 
края на годината. Даже 
съществуват възможности 
да бъдат изкупени и не
големи количества от за
плануваните.

При изготвянето на анс- 
ционни програми за пред
стоящата есенна и пролет

на сеитба, беше (Изтъкна
то на заседанието, за зася 
нане с пшеница трябва да 
се планират площи, не по- 
малки

Много

От миналогодишни
те.

По време на сеитбата 
селскостопанските произ
водители вероятно няма 
да имат проблеми при 
обезпечаването на доста
тъчни количества гориво. 
С по-гол еми усилия мотат 
да :ое обезпечат и доста-, 
тъ.чни количества семена

да оставим за 
изтъкна

Стоименови ч, 
необходимиза целта са 

10 780 тона пшеница 
семе, а обезпечени са за- 

3000 тона. От необхо

в— има ги достатъчно 
Републиката. Обаче, в сна 
бдяването с изкуствени то 
ро в е ткмвоичюо личи ще 
има доста проблеми. Име
нно, за Южноморавоки ре- 
пгюн досега са обезпечени 
само 15—20 на сто от не
обходимите количества из 
(куствени торове, без кои
то не може да се осъщест 
ви високо селЮкостопан- 
око производство. (М. М.)

за

сега
димите 30 000 тона изкус- 

торове са обезпече 
000 тона. Време за

твени 
ни 23
губене няма и трябва съ,г 
ласувагно и бързо да се 
Действува навреме да бъ
дат обезпечени и семе и 
торове, а също така да 
се извърши разяснителна 
работа за предстоящата В. Б.
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ГОДННН НА ПОДЕМ ЗА СРАВНИТЕЛНО КЪС ПЕРИОД 

Е ПОСТИГНАТО МНОГО(От 1-ва стр.)
иени (Няколко програми в ЮНД, Марко Шпирич, но 
кшгго са включени „Вул
кан”, „Монтер”, „Нмтекс” 
и „Технопрачет’’ от Ниш.

На тържественото засе 
дани е на Събора на общи

С'ь,знание се дължат и ви-(От 1-ва стр.) по-<Нс11П1реД|нал1Итс среди, ка 
КЪ;|3Т0 е случаят със „Здра соките производствени ре 
влье„ подпомагат и собст 

Той

четен гражданин на Ди
митровград, Димитър Ма 
нов, член на председателс 
твото на Регионалната сто 
ианска камара, Борис Бо-

згултати, които се отчитат 
в новопостроените проми
шлени обекти.

трайно опрсделснне в ра
зшитата пи аюмщшса. 

о*т лесковац. илцроуш въз 
можи гости за развитие п-ре 
;длага и мишото дело. Ут
върдените фосфатни залс 
Ж)И в Ли сина, цинковите 
находища в Караманица, 
грасрпттите в Любата, во 
лхррама в Бростнида и пр. 
са от интерес и перспек
тива не само за общината, 
но -и за цялата пи страна
— изтъкна между другото 
Любен Раи голов.
ЦЕХьТ МА „ЗДРАВЛЬЕ”
— МОНО НАСЪРЧЕНИЕ 
МА РАЗПИШЕШ

Пред няколко хиляди 
трудещи сб 41 граждани 
от ьооилеград и околност
та му, на митинга, органи
зиран по повод пускането 
В Пробно црСИЗВОДС'1АВО на 
цеха на хпмичеоко-фарма 
цевтичната промишленост 
„Здравлье” от Леско-вац 
за сушене на овощия, зе
ленчук и лековити билки, 
за резултатите и дейност
та па този колектив го
вори Синиша Петрович, 
генерален директор на 
„Здравлье" през изтекли- 
ротни средства. Във фи
нансирането на този обект 
са учествували: Реиубли 
канският фонд за разви- 

1 тие на изостаналите кра
ища с над 110 милиона ди 
нара, ООСТ „Фармацевти 
ка” с 43 милиона динара, 
основната банка на Юго- 
банка От Лесковац с 
13 600 000 динара и дос
тавчикът на съоръжени^ 
„Цер" от Чачак 12,500.000 
динара. Цехът трябва да 
преработва и изсушва го
дишно около 7000 тона ра
ЗЛ1ИЧНИ
произведения —
лук, праз лук, 
картофи, ябълки, 
плодове и лековити и аро 
матични билки. Цехът за 
ема площ от 3500 кв. мет
ра. В начал-ото си ще има 
70 работници, а по-късно 
120 на постоянна работа, ка 
кто и към 80 души на се
зонна работа, а ще се осъ
ществи производствено съ
дружие с около 200 коо- 
пер ат ори—сел скостопан с- 
ки производители. В пър
вата годи!на се очаква общ 
доход от над 250 милиона 
динара, от ксето над 60 
сто ще бъде предназна
чено за износ.
ДЪЛГОСРОЧНА ПОЛИ

ТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ГРАНИЧНИТЕ КРАИЩА

Цриветствувайки присъ- 
ствуващите от 'името на 
те организации и Скупщи
ната на СР Сърбия Репу 
блиа<анският изпълните
лен сърет, изтъкна че та
зи фабрика е нотвържде 
пие на дело на твърдата 
обществено-политически- 
решеност в нашата репуб
лика със сдружаване на 
труд и средства като се 
насърчава по-ускореното 
стопанско развитие на гра 
ничните общини. Строей
ки промишлени обекти 
трудовите организации от

веиото си Iразвитие, 
изтъкна, че Югославия е

На тържествената сесия на общинската 
скупщина бяха връчени 10 осмосентемврийски 
обществени признания, 6 осмосептемврийскк 
награди от по 5000 динара и 10 осмосептемврий” 
ски похвални грамоти.

Осмосептемврийски обществени призна. 
Синиша Йовалович и Борисавпия получиха: 

йович от Лесковац, инж. Светнелав Марич от 
Белград, Винко Стоянов от Райчиловци, Миод- 
раг Стойкович от Босилеград, Мило Николов 
от Ниш, Лазар Стойнев от Райчиловци, Любен 
Стоев от Босилеград, ТВ—журналът на българс 
ки език и НИРО „Братство” от Ниш. Осмо
септемврийски награди: Петър Давидков от 
Ярошник, Симеон Найденов от Райчиловци, 
Систислав Милков от Босилеград, Славчо Илиев 
От Долна Р/,жана, Коста Костов от Враня и Ар 
сена Василева от Райчиловци. Осмосептемврийс

общинскиятП. Тасев говори на тържественото заседание на ОС
нската скупщина в Димит
ровград присъствуваха 

представители на града— 
побратим Александровац 
.Жупски, представители 
на посолството в НР Бъл 
гария, представители на

получиха:ки похвални грамоти 
щаб по териториална защита в Босилеград, гра 
ничното поделение в Босилеград, местните об- 

Доно Тлъмино, Долна Лисина, и Ми-
рисов, директор на Завода 
за обществено планиране 
от Ниш, Венко Димитров,

щности в
левци= аптеката в Босилеград, футболният от
бор „Младост”, Винка Константинова от Босиле 
град и Харалампи Иванов от Райчиловци.

секретар на регионалната
сой по електростопанст- 
во и други гости.

ДА ОБОГАТЯВАМЕ БРАТ 
СТВОТО И ЕДИНСТВОТО 
С НОВИ СЪДЪРЖАНИЯ

Говорейки за братството 
и единството, подпредседа 
телят на Републиканския 
изпълнителен съвет Ву- 
кое Булатович подчерта, 
че то е най-светлата ни 
придобивка от НОБ и со
циалистическата револю
ция, което требва да па
зим като зеницата на око
то си. както често ни го
вореше др. Тито — посо
чи Булатович. Това не е са 
мо лозунг, и днес се изра 
зява в обезпечаването на 
условия за свободно, все
странно, стопанско и кул
турно развитие на всички 
народи и народности, кои 
то съчиняват СФРЮ. Бра
тството и единството и по- 
нататък трябва да обогатя 
ваме с нови съдържания.
В речта си, Булатович се 
спря и върху различните 
националистически прояви, 
като изтъкна;

„В тежката стопанска 
криза се засилват нацио
налистическите прояви, ка 
то се стремят да ги изпол 
зуват за своите мрачни це 
ли и намерения. „Подход
ящ момент е — каза той 
— на такива тържества 
да си припомним за ония, 
които дадоха животите си 
за свободата, които поло
жиха ооновите на това, 
което имаме днес и върху 
него се основава нашето 
бъдещо развитие. Накрая 
Вукое Булатович, пресича 
йки лентата, пусна в проб 
но производство цеха на 
„Здравлье” в Босилеград.

На тържеството при със 
твуваха още и Драголюб 
Митич, член на Републи-

А. Т. една от редките държави 
в света, които след Втора 
та световна война са 
развивали с такива тем
пове. При такива уоловия

■

* "ШМлА-» Ъ

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

се

ВРЪЧЕНИ СЕПТЕМВРИЙСКИ 

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЯ
' ■

у •
По псвод 8 септември — Деня на освобож 

дението на Димитровградска община
ственото на търже

заседание на Събора на общинската 
скупщина бяха връчени награди и признания 
на най-заслужили лица и трудови колективи.

ПЛАКЕТА НА СЕПТЕМВРИЙСКА НАГ
РАДА НА ДИМИТРОВГРАД получиха: Основ
ното училище „Моша Пияде" от Димитровград, 
група монтьори при „ Е л ектр оди стри буцпята ’ ’ в 
Димитровград, Радомир Павлович, командир от 
ЮНА, Никола Георгиев, професор по физическо 
възпитание в ОВО „йосип Броз Тито” в Димит 
ровград и Любисав Тодоров, (посмъртно заги
нал в ждрелото на река Ерма.

■
1

селскостопански 
кромид, 
моркови, 

горски

В. Булатович пресича 
лентатаС ДИПЛОМИ НА СЕПТЕМВРИЙСКА НА

ГРАДА са наградени: Граничната застава „Иван 
Караиванов” край Градина, Екипът по първа 
медицинска помощ при ООСТ „Димитровград”, 
Сретен Игов, журналист на Радио Ниш, Сек
цията за обществена дейност на жените при 
ООСТ „Димитровград”, Петар Йованович, зает 
в ТО „Свобода”, Иван Христов, пенсионер, Ко
стадин Стоянов, зает в ООСТ „Нишава" органи
зационна единица „Висок” и Васил Георгиев, 
икономист в ООСТ „Димитровград”.

Нашите врагове — каза 
Булатович — подло злоупо 
требяваха всичко това, ка 
то го използваха за мрач 
ниге си цели. Нашата по
литика за ускорено разви 
тие на недостатъчно разви 
тите гранични общини е 
дългосрочна и през после 
дните няколко години са 
открити повече промишле 
ни обекти в икономически 
недостатъчно развитите 
краища.

И на нашите врагове — 
вътрешни — не ще дадем 
възможност занапред да 
злоупотребяват и да го
ворят как уж не гледаме 
с еднакво око на' всички 
краища в страната ни.”

Булатович изтъкна, че 
почти всички новооткрити 
промишлени обекти сто
панисват твърде успешно.
Това е така, защото хора
та знаят какви промени 
носят тези обекти и съзна 
телно изпълняват трудови 
те ои задачи, знаейки че 
в т-ях са вградени труд и 
средства на работници от -та на СФРЮ и ЦК на 
цялата страна. На това СюК. Борис Костадинов

ПОХВАЛИ НА СЕПТЕМВРИЙСКА НАГ
РАДА са получили: Акционата конференция «а 
Съюза на социалистическата младеж в ОВО „йо 
сип Броз Тито” в Димитровград, Захари Злата
нов, зает в ТО „Васил Иванов Циле”, Стоян 
Таков, зает в ТО „Градня”, Цветан Еленков, се
кретар на СОИ за образование и култура, Ра
домир Митрович, милиционер, Радка Костади- 

ООСТ „Димитровград”, Иван Панова, заета в 
нов, зает в ТО „Братство”, Станика Иванова, 
заета в ТО „Сточар”, Рангел Голубов, зает в 
ООСТ „Димитровград”, Иван Истатков, зает Е 
„Свобода”, Станко Манчев, зает в ООСТ „Дими 
тровград”, Димитър Николов, сдружен селско
стопански производител От село Вълковия. Бран 
ко Ставров, сдружен селскостопански произво 
дител от Куса Врана, Лиляна Николова, заета в 
„Свобода” и Илия Марков, пенсионер, член на 
общинския отбор на СУБНОР в Димитровград.

канския изпълнителен съ 
вет, Милко Филгаювич, ди
ректор «а фонда за разви
тие «а неразвитите краи
ща и яр.

От митинга бяха изпра
тени приветствени телег
рами до Председателства-

Наградите връчи председателят на общин 
оката скупщина в Димитровград Петър Тасев.

А. Т.
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?и.,7,ЕТАТА СЕСИя НА ОБЩИНСКАТА 
ЕНЦИЯ НА ССТН В ДИМИТРОВГРАД

КОНФЕР КАЗАХА ... щг^===

Особена гвнжа за неразвититеПовече отговорност, 
нисиннонна и 

увеличено производство

• ФОНДЪТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА НЕДОСТАТЪЧНО 
РАЗВИТИТЕ ОБЩИНИ В СР СЪРБИЯ — ВАЖЕН ФАКТОР В ОБЩЕСТВЕ
НОТО И СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ НА ИЗОСТАВАЩИТЕ — ПОСОЧИ 
ПЕТАР АНТОНИЕВИЧ ЧЛЕН НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 
СЪВЕТ

' то население. Едновремен 
но се предвижда ускоре
но строителство 'на мест
ни и регионални пътища, 
набавката на механизация, 
изграждане на електрораз
пределителни юбекти, еле
ктрификация на селищата, 
строителството на 
©одоцентрали и ПТТ връД 
ки, всестранни геоложки 
изследвания, ускорено раз 
вити е 'на просветното, здра 
вното и социалното дело, 
детската защита, култура
та и физическата култура 
и подобряване степента 
на осведоменост на насе
лението (В тези общини 
чрез изграждане на обек
ти за радио и телевизио
нните предавания.

При това реализацията 
на ооновните цели и зада
чи в развоя на крайтранич 
ните общини ще се 
оновава преди всичко в 
ускореното развитие на 
стопанството, особено на 
селското, дребното стопан 
ство
строителството на 
и икономични стопански 
обекти, които производст
вото си ще обосновават 
върху разполагаемите ме
стни суровини, развитието 
на занаятчийството и до
машното ръкоделие и на 
други облици на еьтрудни 
чество между индивидуал 
мия и обществения сек
тор, с което по-пълно ще 
се ползуват разполагаеми
те потенциали и ще се на
станява на работа местно-

В цялото досегашно ра
звитие - общността особено 
внимание отделя на разви 
тието на изоставащите 
краища. Въпреки редица 
неблагоприятности в ико
номическата обстановка, 
обезпечени са значителни 
материални средства за 
подкрепа и поддържане 
последователността в тях
ното развитие- Построени 
са редица стопански мощ
ности, пътища, училища и 
друго.

Не по-малбважно е, че 
в този период е ускорен 
процесът на обединяване 
труда и средствата на ор
ганизациите от развитите 
и неразвитите райони, в 
рамките на което е започ 
ната реализацията на око- 
по 100 проекта.

обо-

А‘ко се реализират тези 
три принципа сигурно е, 
че резултатите в реализа
цията на Дългосрочната 
програма по икономичес
ка стабилизация няма да 
изостанат.

„Търгокооп". Той изтъкна 
и нередностите с хляба, 
който се произвежда в 
Каменица. Често се случ
ва да не може да се купи 
хляб („днес е само за ов
чарите, а има стари хора, 
които не са в състояние 
да си омесят хляб”). Соти
ров говори и за някои не
понятни случаи при изку
пуването на добитък, как- 
вито са например: за една 
крава в Брайковци откуп- 
чика на „Сточар” дава 80 
дан ар а живо тегло, а в съ 
седното село Славния (Пи- 
ротска община) за същата 
крава се получаватПО ди
нара.

малкии промишлеността, 
малки

Това е заключение от 
заседанието на общинска
та конференция на ССТН 
в Димитровград, проведе
но на 9 този месец. След 
като запозна делегащте с 
Дългосрочната програма 
по икономическа стабили
зация, председателят на 
общинската конференция 
Младен Димов най-напред 
изтъкна причините поради 
които е приета програма
та. Той каза, че не се ка
сае за грешки в нашата 
система или в политиката 
на нашето обшо разви
тие. Но нито в един наш 
законен акт, обществен 
договор или само управи
тел но споразумение каза 
той не е записано, че в 
цените трябва да се за- 
сметнати нашето безде
лие, ©©дисциплина, отсъс
твия, безотговорност към 
труда и обществените 
средства. А в практиката 
всъщност е така. Значи, 
главната причина за сега
шното затруднено положе
ние са нашите субективни 
слабости.

Ст. Н.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОС В БОСИЛЕГРАД ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 
ЛОШОТО ВРЕМЕ В ОБЩИНАТАКостадин Стоев от Мъз- 

гош, отправи няколко въ
проса към трудовата орга
низация „Сточар”. Напри
мер, защо се чувствува 
стагнация на животновъд
ството в общината като 
се знае, че тя е ориенти
рана към този отрасъл от 

стопанство; за-

Щеше възлизат на 10/ 291 550 динара
динара. Доходът от захва
натите площи общо е на
мален с 50 -на сто.

Имайки предвид, че таз
годишните щети са изра
зително големи и че са 
изключително при частни
те селскостопански произ 
водители, Изпълнителни
ят съвет на общинската 
скупщина в Бооилеград, об 
съждайки информацията, 
която ще бъде предмет и 
на обсъждане пред деле
гатите на Скупщината, 
прие и съответни реше
ния за преодоляване на по 
следиците.

На 3197 ха обработваеми площи, доходът нама
лен с 50 на сто. Всички селскостопански производи
тели, в зависимост от причинените щети, ще бъдат 
освободени от данъка върху дохода

Общинската комисия по бата, Муоул, Барйе и Дол- 
преценкамн-а щети от при- на Любата, част о Рикаче- 
родни бедствия, и©форми- во Голеш и Жеравино. 
ра Изпълнителния свет на Най-големи щети според 
общинската скупщина че преценка на комисията, ко 
лошото време към края ято посети" всички за- 
на юни и средата на юли, 
което захвана някои села 
в Бесилепрадска община 
на селското стопанство 
причини щети, които въз
лизат на 107 291 550 
ра. Най-много са настрада 
ли селата: Горна Листна,
Долна Ръ.жана, Горна Лю-

селското 
що няма интерес сред сел 

произво-скостопанските 
дители за угояване на 

свине? Споредюнета или 
него това е резултат на 
незаинтересованост на от- 

лица в саматаговорните 
организация, а това е «ее© 
проблем- Той припомни, че 

сеитба е вече

хванати места са нанесе
ни на ливадите, където ще 
тите се преценяват на 
58 514 400 динара, - след то
ва на площите засети със 
зърнени 

20 612 650 дин. на овощар
ството — 18 165 500 и гра
динарството

есената 
тук, а все още има неяс- 

въДроси с изкуствена
та тор. цените на услуги
те .. . Според него, без по- 

отговорност, без тру 
дисциплина и без уве

Спирайки се върху фи- 
-резултати на 

сто-

ни
диша- растениянансовите 

димитровградското 
па©ство след първите шест 
месеца, Димов подчерта, 

доход
вече 
дова
личено производство не са 
мо в индустрията но и в 
селското стопанство, няма 
стабилизация.

9 999 000 Между другото, всеки 
селскостопански произво 
дител, компетентните орга 
ни ще освободят от пла
щане на данъка върху до
хода в зависимост от лю
тата, и трудовата органи
зация за селскостопанска 
дейност навреме да обез 
печи съответни семена за 
сеитба, както и нужното 
количество фураж, с цел 
да не дойде до алромно. 
намаление ,на животновъд
ния фонд в тези села.

Освен това Изпълнител
ният съвет прие решение 
с информацията за тазго 
диваните щети от лошото 
време да бъде запозната 
Републиканската скупщи
на, за компенсиране на не
обходимите средства, по
неже общата щета е над 
10 на сто от националния 
доход в общината*

че средният личен 
от 9770 динара е малък, но 
неговото увеличаване

да се осъшестви само 
чрез увеличаване на дохо
да. Той посочи обаче и 
онова, което трябва да се

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪ 
ВЕТ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИ 
ЛЕГРАДмо-

Iже

Дадено оъгнаоие на няколко 

проектозаконаДоговореното не се
провежда докрай от сгра- 

л-нца които
поправи: 'именно, личните 
доходи в „Електродистри- 
буцията” в 
(средно) 16 282 динара, във 
Ветеринарната 
14 219. Да ли тези лични

изключително

на на някои 
заемат отговорни лостове- 
Затова се чувствува

Изпълнителният съвет на общинската 
скупщина в Босилеград, на проведеното през 
миналата седмица заседание, на .което приел- 
ствуваха т ръководители на обществено-поли
тическите организации, обсади и даде съгла
сие на няколко проектозакона от републиканс
ко значение, конто неотдавна Скупщината на 
СР Сърбия пусна на публично обсъждане. На 
обсъждане биха Проектозаконът за изменения 
и допълнения ма Закона за трудови и жилищни 
отношения Зандана за строително землище, За 
ида,на за защита на растенията От болести и дру 
ли «Родители и Закона за всенародна отбрана.

Изпълнителният съвет иа ОС в Босилег
рад с няколко свои забележки и мнения, даде 
пълно съгласие на предложените изменения и 
допълнения в посочените проектозакони.

В продължение на заседанието бяха об
съдени още .няколко други тщрюоа. Между дру 
тото, бе приета инициативата на риболовното 
дружество от Босилеград за обединяването му 
с дружество от Оуриулица, калето и предложе
нието на СУБНОР -от Войник, за сдружаване 
на сродство за изграждане на (паметник в Вой
ник на загинали тук родалюби.

общината са
и па

сивност сред другите 
Вера Миланова.

станция
счита

доходи са 
резултат на ТРУД или на 
благоприятни условия на 
стопанисване?

Сумирайки дискусията 
(Изложение,и уводното 

конференцията прие заклю 
чете, че реализацията на 

програмаВзимайки участие в дис 
Никола Сотиров

Дългосрочната 
остагва приоритетна зада
ча за Социалистическия 

като платформа за

кусията 
о-г Изатовци припомни, че 

това иидва зима, а с съюз,
действие на всички субек 

сили към гю-бързо-
населелгиепроблемът на

Висок -във връзка с 
актуален. Про-

И зг гад нитблният
решение на Петар 

Дойчинов от село Гложйе, 
на когото мълния е уби
ла кон, вол и седем овце 
да 'отпусне съответна па
рична помощ.

съветтивни
то преодоляване «а трудно 
стите. Конференцията прие

то от
взепътя става 

сто е невероятно, 
факт, каза той че вад Ви
сок макт.р, че са лроизво- 

мляко, нямат

,но е
и план за активността 
на ССТН в реализация
та на Дългосрочната про
грама.

дитегли на 
възможност да купят каш М. Я.м. я.АА. Т.магазините накавал гг
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Т<01ШЩН«тцо «|1роиз>нолство#,е,а*шуп явление-
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ВЕТЕРИНАРНАТА СТАН 
ЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

В ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „СВОБОДА” В ДИМИТРОВГРАД

Стабилизация на дело Съзнателно и отговорно 

изпълнение на задачитеВ трудовата организа
ция за производство на 
конфекция „Свобода” в 
Димитровград от 1978 го
дина до днес са приети 
416 нови работнички, кои
то за лръ;в път започват 
да работят в производство 
то на конфекция. Всички
те са минали известен пе
риод на обучение в трудо 
вата организация, преди 
да се включат в произ
водствения процес.

ната. Те трябва да прераз 
гледат списъка .и 
свое мнение дали всички
те 37 заети трябва да по
лучат Решения за уволне
ние гаш не. Все ' пак по
следна дума има работни
ческият съвет-

се каже, че в тази «насока 
и досега не са предприе
маш мерки. Обаче парич
ните наказалия «не дадоха 
резултат- Оценка е, че 
иай-толяма отговорност 
(■некиюциплипата «в нроиз-
оодс-роения

дадат
яваме, макар и олед някоя 
ко часов ход да извършим 
нужната интервенция- На
последък сериозни трудно 
сти ни задава липсата на 

необходими лекар-

Въпреки, че все по-трудно 
се обезпечават необходими 
те лекарства, Ветеринарна- • 
та станция в Босилеград 
сравнително успешно ока
зва услугите на сслокост 
о манежите производители, 
преди всичко на животно 
п'ь‘Д(итс На територията на 
Носило градска община ве 
че години наред, поради 
дбрата организация на ве 
теринарното дело почти 
няма поява на заразителни 
болести при домашните жи
вотни. С изкуственото осе 
монячзане на кравите зна
чително е и изменен расо 
вият състав на добитъка. 
Така например в течение 
на първите шест месеца 
на годината в двата пунк 
та за изкуствено осемен
яване на крави в Босиле 
град и Горна Лисина, по 
изкуствен начин са осем е 
нени около 200 крави. Ос
вен това в тази .малка ор 
ганизация (има само 7 ра 
ботещи особено внимание 
си преидават на предпаз
ването на домашните жи
вотни от различни зарази
телни болести. За шестте 
месеца са инжектирани 
около 2500 свине, около 
4000 говеда и над 5000 овце.

— Кога то става въпрос 
за предпазването на доби
тъка от заразителни более 
ти или пък за оказване на 
помощ при различни лов 
Реди
Рът на организацията Иван 
Стоев — нямаме особени 
трудности. По-трудно е в 
отдалечените без пътшца 
села. Но, все пак, ако на 
време ни осведамят наето

процес пада
някои
ства. Преди «някой ден от 
търсените 26 вида лекар- 

самополучихмества
два.

В потвърждение за успе 
шпата дейност на тази

органи- 
говорят финансови

През първите шест ме
сеца на тази година 37 ра
ботници и работнички от 
новоприетите «в „Свобода” 
не са осъществили гаранти 
ран личния доход от 5257 
динара. Въз основа на 
това е направен списък на 
тези 37 заети от иепосред 
стаеното производство, ко 
ито е разгледан и обсъден 
на заседанието па работни 
ческия съвет- Констатира
но е. че тези работнички 
не са в състояние да из
пълняват нормите. Но пре 
ди приемането на оконча
телно решение тези работ 
ници да «напуснат трудова
та организация, работниче 
ският съвет е 
списъка на 
организация, 
организация на 
дежта и 1 
ществена дейност «на же-

малка стопанска
зация
те резултати. Общият Д° 
ход пред първите шест ме 
сена на деловата година в 
сравнение със същия 
риод на миналата година, 
е увеличен с 60 на сто и 

2 259 000 дина-

пе-

възлиза на 
ра. Изразходваните сред
ства въдтизат на 794 000 
динара и бележат увеличе 
ние от 
преди всичко се дължи 
на голямото

100 на сто, което
Добра организация — качествено производство

върху непосредствените 
ръководни лица — брига
дирите- Против едно чи
сло от тях се води дисци
плинарна постъпка. Счита 
се, че по-добър ефект ще 
даде обнародваният кон
курс за бригадири в сама 
та организация- По този 
начин би трябвало да се 
намерят хора, които ис
кат да работят и които 
ще гарантират изпълнява-^ 
не на превзетите задълже 
кия. Дава се, всъщност 
възможност на тези, кои
то искат да «работят, да 
заработят-

увеличение 
лекарствата»С това в „Свобода” за

почва разплата с онези, 
които по различни причи
ни не работят мито каче
ствено, нито достатъчно. 
С други думи, започва раз 
плата с безделието, започ-

цената на
Средният личен доход 
тази организация (в която 
от седем заети — двама 
са лекари, един техник, 
трима болничари и 
административен 

ник), възлиза г 
динара. Във фондовете са 
внесли повече за над 38

в

един 
работ

на 19 455

доставил 
синдикалната

първичната 
СК и мла- 

секцията за об-
ва борба за трудова и те- 

техническахнологическо 
дисциплина. Не може да на сто.

Без съмнение, че актив- 
заети

Ветеринарната стан- 
красноречив при-

л нсстта на всички 
във
ция е
мер как една

Г БЕЛЕЖКА
стопанска 

организация, къдею все
ки съзнателно и отговор
но изпълнява обществено 
то си задължение, може 
успешно да работи.

посочи директо-Телексът
предупреждава М. я.ффф

За провеждането на де
ло стабилизацията говори 
фактът, кажто ни осведо
ми генералният директор 
Еранко Пейчев, че след 
напускането «на двама ра
ботници от счетоводство
то заетите тук не са се 
съгласили да се приемат 
нови .работници. Заоцотои 
тук съществува «норма, * а 
по този .начин с правилно 
ползуване на .разполагае
мите сили «може работата 
успешно да се изпълнява 
и да се намали броят на 
административния персо
нал.

Л
Телексът е модерно средство за комуни

кация. Днес чрез него за твърде късо време хо
рата се осведомяват за събитията от всички 
меридиани. Има широко приложение и в стопан

съобщения.

СТОПАНСКИ НОВИНИ

„Текстилколор“ приема 

нови работнициството: за доставки, справки,
И телекъст в конфекция „Свобода” изпъл 

нява ролята си. Непрекъснато чука и съобщава 
закъде какви доставки на стоки трябват, за но 
ви поръчки... Но не е в състояние да изпревари 
някои Отговорници, КОИТО Се случва да не си 
оправят работите навреме. Ето така, случило се 
неотдавна в конфекция „Свобода” директорът 
да договори с предприятия от друга страна опре 

доставка. Като се върнал, запоз-

„Т©кстнл«колор” „загуби” няколко десетина 
.работника, които със споразумение минаха 
на работа «в тРУДОвата единица на сдруже
ния ТРУД „Първи май” в Бабушница. С цел от
ново да «натовари мощностите си, „Тексгилко- 
лор” «неотдавна обнародва конкурс за 24 полу- 
квалифицирани «работници, които ще работят в 
производството «и за няколко други ,с различна 
специалност- Броят на заетите може «да бъде и 
по-гол ям, с оглед «на заинтересоваността и по
требностите, сподели изпълняващ длъжността 
директор «на „Текстилколор” Живорад Йовано-
В1ИЧ.

делена срочна
комерческия и другите отговорни лица, ко 
трябвало веднага да действуват-

нал
ито

Какво станало?
веднага поръчанатаХората не изпратили 

доставка, а вече след двЛ дни от съседната 
страна пристигна ново известие по телекса: „Да 
не се праща пялата поръчка, поради липса на 
склад”... Едно на друго, с двудневното си Раз

към 5000 до

Да «кажем и то«в-а, че от 
1 септември личните дохо 
ди в „Свобода” са увели
чени с 23,4%. Това увели
чение е могло да бъде и 

само за

Кандидатите, които са «се «обадили на кон
курса «на „Текстилколор” предимно имат квалии 
фикация, получена преди няколко години пред 
общинска комисия- Такъв вид квалификации до
пускаше тогава Закона за занаятчийските ра
ботилници. В „Текстилколор” «са принудени да 
приемат в трудови «отношения и такива квали
фицирани «работници, пбнеже в списъка на ос
новната общност по заетостта «няма „текстил
ци” със завършено средно насочено образова- 
ние.

..
! >. ■1

такане — се довеждат под въпрос
лара.

Това е едно предупреждение, че не е ле- 
световните пазари. Но кога 

завоюва едно реноме,
по-голямо ако 
месец не са загубени 403 
трудодни, поради отсъс
твия (главно «неоправдани) 
по болест-

сно да се излиза на 
то се успее, и когато се 
то ревниво трябва да се пази. Това нещо тъР- 

всеки значи докрай да изпълнява зада-си от 
чите си. М. АнтичМ. А.

У V.А. Т.V.
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Пролетарии от Брой 1382

^ Белград, 16 септември 1983Комунист
рган на Съюза на югославските комунисти и Шр Ш! на Съюза на комунистите в Сърбия

всички страни, съединявайте се

Крачна назад
А ред е ления от Дългосрочната програма по ико 

номичеоката стабилизация. Разговорите се 
водиха 1найчм!НОго в ръководствата на обще
ствено-политическите организации, а плано 
вата реализация на тези определения изгот
вят съответните държавни .и самоуправител - 
ни органи. Неотложна е потребата да се из
лезте от лриниципните речи и от разгово
рите в ръководствата, да се разшири социал
ната основа на политическата акция, в Съю
за на комунистите да се установяват непо
средствени контакти между ръководствата и 
членовете, повече акции да се водят сред 
работниците и гражданите, в синдикалните, 
младежките организации, в колективите. При 
Това трябва да се променя методът на рабо
та в множество партийни организации и ръ
ководства, където само се провеждат засе
дания, изнасят се оценки, констатират се не
щата. приемат се програми, а някои от съ
ществените въпроси остават неразрешени и 
нещата вървят по старому. Показа се, че 
мнозина комунисти само вербално приемат 
обществените и политическите задачи, безот
говорно се отнасят към заключенията и про
грамите, 1имат двойно поведение, че съзнават 
само своите лични и частични интереси и че 
за всички неволи и болки в колективите не 
виждат друг изход освен покачването на 
цените.
^ ива ли едно такова поведение, особено 

когато надминава всички граници на нор
малното и приемливото да се толерира и да 
замъглява така наречената колективна отго
ворност и с лозунга „всички сме виновни’'? 
Не изостряме ли отговорността за отноше
нията, (които постоянно осъждаме) за съдба
та на програмите и заключенията, не иденти
фицираме ли носителите на слабостите, без
делието и незнанието, проблемите и по-на
татък ще се изострят и заключенията и про
грамите ще се свеждат на чиста вербалисти- 
ка и празно харчене на времето.

Струните на политичеокото настроение 
на трудовите хора и гражданите във всеки 
случай имат граници, до които може да се 
опъват- Комунистите са отговорни за полити
ческото настроение и състоянието във всяка 
трудова и жизнена среда. Те не бива да по
зволя!' ДВ се прави крачка назад, толкова по
вече, когато сме в положение, че с мобили
зация на оилите. които оа големи и мночи- 
сленн, може да се правят крачки напред.

■ Отново с увеличението на цените се под- 
на цените, вълна I хранва илюзията, че по този начин се реша- 

поакъдванията, не ни доближи, но нито^ват проблемите на интерната икономика, под 
тдалечи от Решаването на актуалните сто-'хранва се прагматизмът в стооан1иоването. 

папски проолеми. Това познание, по много Множество колективи се примиряват с нис- 
неща неприятно, получихме — парадокъст да ката производителност на труда, с ниския 
оъде по-голям непосредствено след голе- износ, ниската продукция, замъглява се и 
мите политически срещи във федерацията и подхранва безделието, слабата организация 
в репуоликите, на които се разясняваха стра- и недостатъчното ползуване на мощностите, 
тегичеоикте определени,я на дългосрочната Лесно, обаче, може да се утвърди, че едно 
програма по икономическата стабилизация и такова състояние отговаря на мнозина. С го- 
когаю на всички тези срещи се даваше еди- дини ниската производителност, „лабавою" 
но долина подкрепа .на нейните основни цели. производство и високите цени се „съглася
ла 9-то заседание на ЦК на СЮК комунис- ват", пък тогава не е и чудно, че мнозина с 
тите получиха задачата за още погорганизи- малко труд и залагане добре живеят и ко
рана и всестранна политическа акция. гато производството с няколко процента не

Въпреки че се знаеше, че корените на се изпълни, защото доходът се увеличава из- 
инфлацията са дълбоки и че с години уско- куствено. А действително, воичко това ни 
реното повишаване на цените не може лесно връща към горчивото познание, че нашите 
да се обюздае, августовското вилнеене на начала, тео1рии, заключения, програми често 
цените действуваше изненадващо, макар че вървят в една посока, а практиката, животът 
всъщност бе реприза на подобните процеси — в друга.
на пазара ав подобни обстоятелства порано. |-| яма съмнение, че процесите в сектора на 
Като и побрано настъпи алчност и надггрева- цените и на пазара, както бе лодчерта- 
ра за чужда сметка да се получи по-голям н0 16 един разговор, са огледало на нашата 
доход. До максимална степен се използуваха политичеока акция- Освен няколко принцип- 
„недоразуменията" за компетентността. Все- ни определения, известно е, че на плана на 
ки по свой начин и както му отговаря тълку- цените нямаме достатъчно ясна и разрабо- 
ваше основните найала и договорите за це- тона политика, че често се движим в грани- 
ните, .макар че в резолюцията за 1983 година ците на начинания крайно противоположни: 
ясно бяха утвърдени основните правила на или замразяване или свободно формиране на 
поведението в този сектор. цените, с малко обществен контрол, която

сичко теша ставаше и в обстановката често се извръщава в стихия. Че:сто пъти
правим частични ходове и приемаме частич
ни мероприятия, не оме издържливи в отделни 
мероприятия- Натисците на частничните ин
тереси раждат неединство в практическия 
подход, а в теорията и идейни^ подход въз
никват конфузии и недоумения-

Нужно е сега, >в един сложен, чувстви
телен и по много неща съдбовен момент, ко
гато често се опоменава 'настъпването на „го
реща политическа есен", (в Съюза на кому
нистите да се извърши, спокойно и методи
чески, съвсем конкретен политически ана
лиз на най-новите покачвания на цените, да 
се извлекат политически поуки, да се съгле
дат негативните последици върху политичес
кото и съвкупното състояние в 'обществото и 
да се предприемат крачки, щото 
скоро да се неутрализират негативните ефек
ти. Тази задача Съюзът на комунистите вцв 
всяка среда трябва 'качествено да завърши.

Два летни месеца похарчихме на тълку
ване и коментиране на стратегическите оп-

вгустовският „прилив"та на

В когато юлското промишлено производ
ство отчиташе по-нататък упадък, когато бе 
под плана добър дял от износа, а динарската 
платежна неспособност получи загрижаващи 
размери. Това дойде в момента когато се 
полагаха изключителни усилия да се върнат 
пристигналите дългове към чужбина и кога
то в едан брой трудови колективи се чув
ствуваше нова атмосфера, ло-голяма готов
ност и пенвисока съзнателност за потребата 
от по-радикални и дълбоки промени. Ясно е 
тогава, че воичко това действуваше застра
шително върху трудовите хора и граждани
те, че имаше отрицателен психологически 
„ефект". И което е най-важното, в момента 
когато всички сили трябваше да се насочат 

съществените въпроси на стабилизация- час по-към
та, вниманието се спира на все по-тежките 

проблеми. В отделни среди се губисоциални
дъх и ритъм в политическата акция, а на 

още повече се задълбочаватстопански план 
някои от развойните проблеми. МатНя Новосел

КОМЕНТАР
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАТФОРМАТА НА СЮК ЗА КОСОВО акцията на СЮК в развитието на 

оси талмстичвокото 
ние, братството и единството и 
съдружието в Косово1', материал, 
който е презантиран «а членовете 
«а ЦК на СЮК с цел да послу
жи като основа за разискване на

Манипулирането с информации от страна на „всемогъщите”, ус- едно от следващите заседания на манипулирането а V кпп_. __ ,,Г|ИЯ .. от наичиисакото югославско партии-кори организирането на контрареволюцията в Косово от ед . т ^ 0 _ може ,само да радва.
друга страна допринесе целият СЮК да 61,де изненадан от експл з - 2ащ0т0 лекциите от .изминалите 
ята на албанския иредентизъм. Сега, без съмнение, е положително, че дочно по върроса за и.н-
ииформирането прераства в съставна част на политическата акция на формирането бяха огромни, а зада- 
комунистите в Косово, но оства и оценката, че то едва ли е прекра- [и[те набелязани в „Платформа- 

прага на другите политически организации и институции. та..на тази тема не случайно

мащмте и манипулирането с тях, 
прикриването на случаи и отделни 
вредни явления, информирането из 
клгачително за чекмеджетата на 
отделни лица, задържането на ин
формации при „всемогъщите”, ус
кориха организирането йа контра- 
революцията в Косово от една, а 
от друга страна допринесоха це
лият ОЮК, включвайки и неговия 
оръ,х, да бъдат изненадани от екс
плозията на албанския иреденти- 
зъм и шовинизъм. И, ако лекция
та от 1968 година не беше науче
на добре, което частично допри
несе и за новата ескалация на 
контра,революцията, тази от 1981 
година трябва да бъде докрай аб- 

(На 2-ра стР-)

самоуиравле-

Какво се знае-какво е тайна

чиле
са от значеше.

Поуките и поръченията от ми-О чеввден напредък е отбелязан во. Тази констатация — изказана
^ в политическото информиране в „Анализа за осъществяването налото., и по-старите, и наи-нов.и-

за те, са яши: монополът над инфорв Стиода на комунистите в Косо- ла политическата платформа
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салвирана. Затова и „Анализът.. 
на проблема на 1год.итичеекохо 
^'срмнране посвещава пт„шо 
маншс. Няма съдчнение, 
напето на ЦК на СЮК 
тшат какво да кажат. Щото, и 
край по-благоприятните 
оценки, че напредъка е очебиещ, 
съществуват и много такпва „оба
че", „макар", „въпреки че” ...

Преди всичко трябва да се 
тръгне от фактите, че политичес
кото иифордмране е в ролята на 
акцията, съединяването ла 
ните позиции, единството в борба
та „за” и „против”. Затова 
вовременната, точна и нефризира- 
на инфордтацид трябва да дойде 
във всички клетки на обществено- 
политичеокия живот- А дали това 
е така? Сигурно е добро, че поли
тическото мнфардшране в СК на 
Косово .съществено 
ло, че в Косово знае какво 
в Покрайнината. Но 
ва и

Косово" ... Комунистите отчило прага па останалите попити- 
чесюп организации и институции. 
А ч-оша означава, че само една 
част от цялата истина е станала 
притежание на всички трудещи 
се, народите и на самото Косово. 
Огромна част все ош;с остава 
форумите на СК, комунистите вее 
още недостатъчно разгръщат ак
ция в останалите обществено-по
литически организации, все още 
несъответовуващо и 1неоинкронп- 
зирано разясняват положението и 
проблемите, разгръщат инициати
ви и акции. Покрай тона, и но- 
крав оценките в СЮК, доминира 
едностранчивост в информирането 
— От органите към членството. 
Живата реч е незаменима и. доб
ре е, че тя прераства в практика 
в политическата работа на Косо
во ( и не само на Косово).

И още нещо, ле от по-малко 
значение: голям брой политически 
информации всекидневно се сли
ват в Покрайнимския комитет на 
СК в Косово и във информатив- 
::*пл център на ЦК на СЮК. Оба
че, с отношнтелло или абоолутно 
заокъонение! Рядък е случаят по
добна информация да бъде по-бър
за от онези обявените в печата. 
Което е още по-важно: рядък е 
случая една од тях да бъде по- 
конкретна от онези в печата, по 
радиото или телевизията. Както 
се изтъква, такива информации са 
често много обобщени, дори и 
когато изразяват партийно стано 
вище и оценка, от тях не може 
да се съзре характера на пробле
мите и явленията, по-широка пред

тава за състоянието и политичес
ките настроения, нихо да се пред
види възможния ход на 
-цнествуват непреципноохи, 

,,)жателства, маскировки .. . 
бва да се подчертае, че и в печа
та е имало оецилации, даже и 
информативните средства па Ко
сово. Ъдинствопи становища 
още няма достатъчно; за това 
мре'дуп1рияода1ва още една конста- 
тчция: информативните средства 
на Косово, която излизат па ал
бански или сърбохърватски език, 
покрай всички промени и иодобре 
,ния, понякога .различно са при
стъпвали към отделните случки и 

гетояпия, и, така попаднали под 
па „своя-

то на.
останалите краища на страната с 
фаво питат Да

малки тайни" затулени в при
е шицо" и подобно.

ли все още имаин- нещата.
||Я-В1Ш-

че и чле- 
за това

Ч»->'
д>го ,/гова не

За да може редовно и съиш- 
политичеоки да се информи

»
110- В СКИ

гра е необходимо и да се разпола
га много с повече знания- 
като че ли в този момент 
„гига. Все още недостатъчно се 
знае, а да кажем откровенно, 
шякои среди на явленията и тех
ните носители да се даде ясно 
'име и презиме* ясна политическа 
квалификация. За същия случай 
се говори от диаметрално лротиво 
ноложни становища, така че в по
литическия живот равноправно ег- 
зисти|рат две „истини". А знае се, 
че нетната е една. Може би лри-

във
ооновш

Товавсе
недо-

в

начал-

и пра-

ч 1е*вриш ци! вийте влияния 
та" национална ореда. Този факх* 
безспорно, е от важно политичес-

мер за това е и становището, ко
ето последните дни се чу по вре
ме на .мача на прищинския футбо
лен стадион. Репортери и някои 
журналисти говорят за провока
циите, ияко прищински футбо
листи за английския начин на при 
вгрженичество. Какво е точно? 
Добре е и тук да се утвърди 
правата истина. Все пак, не, сме 
англичани и не сме като тях; „ехо" 
от прищинския стадион има по- 
инакво значение от „ехото" от 
Хейбери, Усмбли или някой Друг 
стадион на островя (е това опасе-

•ко значение.
Характер на меч е две острие

та има и оценката, че основните 
организации на СК извън Косово 
са все още недостатъчно иьфор- 
лпирани за актуалните обществено- 
шконолинчески процеои на Косово, 
бзщото, това влияе и може да 
влияе на мотивациите на трудещи 
те се трайно, активно и последо
вателно да провеждат ^Платфор
мата ..." а и възможната неспо
собност на комунистите, въоръже
ни с вярна информация 
сред народа и борят се за реали
зирането на задачите, които тя ги 
поставя. „Платформата ..." не е 
задача само за един миг, тя е 
трайна база на акцията — нейна
та актуалност не минава ,.с посто
янното подобряване на положение-

се е лоправи- 
става 

знаят ли то- 
друти? Какво информиране 

предлагат на своите членове оста
налите
организации? Очевидно е, че от 
такова състояние не може да бъ
дел! доволни. Все още не се оти
ва достатъчно широко 
дещите се във всички среди, кое
то дава възможност 
лица да I 
с „позлата”.

Положително е, че информи
рането става съставна част на 
политическата работа" на комуни
стите на Косово, но остава и оцен
ката, че то току-що е прекра-

обществено-полит! гчес ки I

сред тру-

на отделни 
сервират информации и

идват

ние не желаем да намалим отри
цателните ефекти на подобни из-
ращения на стадионите в други

те градове на Югославия).
Д. Бартолович

НАШИ ДНИ

Помрачената логика ставяг и предели. Норлгална е пре 
, лоста в ката, че на двете страни 
има сили, които биха желали кон 

оонтацията да бъде и по-остра, 
но тези сили не донасят — поне 
за сега — витални жизнени поли
тически решения- Опитът за поли 
тически анализ на случая с .южно 
корейски^ „боинг 747" просто из 
лълзва от политическата логика.

Но, дали е това единствената 
логика в този полудял свят? Да
лече от това. Тук е и обратната 
логика на натрупаното оръжие, ко 
©то се стРеми да бъде употребе
но или атоне пробано. Постоянно 
се доказва собствената военна го 
тоеност и изпитва чуждата. Ра- 
зузнавачите самолети кръжат по 
чужди въздушни пространства, 
а разузнавателните подморници 
плават по чуждо териториално мо 
ре, предизвиквайки от време на 
време скандали, но всичко това е 
част на непрекъснатата военна иг 
ра. Съществуват овърхтайни на 
военната зона (макар че голям въ 
трос е, колко от тяхната тайност 
е останало след милионните пре
цизни снимки от изкуствените зе 
мни спътници), в които съществу 
ват специални правила на поведе
ние. И сигурно е, че не само аген
тът ;на Нейно величество 007, али 
ас Джемс Бонд е овластен да 
убива. Въпреки най-добрата воля 
да се постигне това, въпрос е да 
ли опълномощеният политически 
фактор ще може винапи и всяка 
де да ви контролира.

€ първите съветски съобще
ния и обяснения 1Не бе експлици 
тно (потвърдено американското и 
японското обвинение, че южноко 
юейският самолет е съборен с ра 
кета от съветския самолет 
требител. Това обвинение бе отми 
мазано с обяснението, как съвет- 
ките изтребители направили вой 

чко възможно да предупредят го 
лемия самолет, че се е отклонил 
от позволеното трасе и да го из
ведат от съветското въздушно 
пространство, и че в дадените ус
ловия не мзогли да различават за

лграчения „боинг 747" от „РЦ— 
135". Най-поел е стигна и официал 
ното потвърждение от Москва: са 
молетът е свален от съветски из
требител по нареждане на „коман 
дния пункт".

Дали сигналните фарове на 
„боинг 747" са били запалени или 
угасени? Част °т тайната е отип 
ла на дъното на океана с екипажа 
и пътниците лгу, а другата част 
от истината може би никога жша 
да узнаел!. Все пак в тази гъста 
-ра от въпроси без отговори се 
:адига още един, от гледна точка 

на грижата за човешкия 
решителен въпрос: самолетите из
требители, коию са кръжили око 
ло „боинг 747" и контролирали 
движението му не са ли могли да 
го следят до границата на съвет
ското въздушно пространство, не 
активирайки смъртоносната раке
та? В един свят на почтиско нап
режение и по-високо международ
но разбирателство вероятно би се 
постъпило така. Осмелявам 
твърдя, че никой вече от нас, на 
земята не зачита принципа на не- 
накръняване на суверенитета и на 
територи алн ата 
страна, без изключение. Все 
трудно би било да се приеме

че улучилата „боинг 
ракета е била пропорционал

на съ,с степента на застрашеност- 
та на суверенитета.

Съдбата на 269 човека 
корейския

„Комунист" от литналата сед 
мица се опитах да посоча 
на някои за сега много скро 

мни, знаци на подобрявания в 
твърде лошите ал!ериканско-съве 
тски отношения. Казах, че в този 
контекст м предложението на Ан- 
дропов за „евроракетите" трябва 
да'се разбере — без оглед на не
посредствената съдба на самото 
предложение — като шанс поне 
за една крачка по неравния път на 
споразумяването. „Комунист" бе 
в печатницата когато пристигна 
вестта за трагедията на пътници 
те >и екипажа от южнокорейския 
„боинг 747", а след това голямата 
въдна на обвинения срещу Съветс
кия съюз, последвана с те по-мал 
ко жестоки съветски противобви- 
нения- На пръв поглед можеше да 
изглежда, че в тази мрачна «Ощ 
над Камчатка и Сахалин , нагло 
изгасна и слабата светлина на

е забелязал предупреждението или 
не е? Забелязали ли са съветските 
пилоти разлика между „боинга 
747" и по много неща подобния 
на въздушния шпионин РД—135, 
който се намирал някаде близо, 
или не са я забелязали?. Може ли 
големият и в сравнение с изтРеби 
телите «е изключително бързият 
„джамбо" ефикасно да се прину
ди да кацне на някакво летни (е, а 
а не да се унищожи? Има ли ос
вен „червения" телефон който 
овързва Белия дом и Кремъл, та
кива комуникации между военни
те командувания на двете страни, 
с които би могло да се избегнат 
акции поради недоразумение? От 
отговора на тези и много подобни 
въпроси зависи дали — как свъ,р- 
хоилите често ни убеждаваха — 
доста застарелия сценарий, спо
ред който третата и за човечест 
вото вероятно фаталната световна 
война започва случайно.

Разумът, въпреки всички досе 
гашни горчиви опити, се противи 
на съзнанието, че било съветско
то било американското политичес 
ко ръководство би могло да бъде 
заинтересовано да предизвика тра 
гедия, каквато стана в североиз
точните части на Тихия океан. Су 
мирайки първите' реагирания на 
предложението на Андропов — по 
вече или по-малко благоприятни 
(или поне гладко не благоприятни 
— Москва не е могла да има та 
къв интерес. Изяснявайки се за 
търсене на нещо подобър модус 
вивенди със Съветския съюз, по
литическият Вашингтон не би мо
гъл да намери сметка в това — с 
изпращането на един пътничеоки 
самолет в съветското въздушно 
пространство — да се изпрово ки
ра инцидент с такива размери и 
с такива последици. Взаимната 
конфронтация е глобална и неп
рекъсната, обаче интересите й по

живот,

се да

края на тунела на съветско-амери 
канското напрежение. Между вре 
менно на двете страни все пак бя-

Очев)И-

дялост на всяка 
пак, 
гле-ха натиснати спирачките- 

ден е стремежът, въпреки горе
лките думи на (взаимните обвине
ния, политическата вреда да се 
сведе на разумна мярка. Доколко 
то, разбира се е уместно без ре
зерв да се говори за разума в съ 
битията с толкова елементи

дището, 
747"

в ЮЖНО
пътнически самолет, 

като ч.е ли потвърждава стойност 
та на онзи прекрасен стих в Кора 
на, който Меша Селимоеич взе в 
лютото на романа ои „Дервишът и 
смъртта": „Поканвам като свиде
тели времето, началото и края на 
света
нещо губи”. Може би не точно все 
км и може би не винапи, но мно-

на
ирацион а лното -

Въпросите без задоволителен от 
говор-може да се редуват 
край- Защо „боинг 747" 
се е отщтонил от предвиденото тра 
се? Истина ли е, че не е имал ра
дио-връзка със „Земята", както за 
явяват едните, или е имал такава, 
както твърдят другите? Ако е то
чно, че съветските военни самоле 
ти с (всички средства се 
на предупредят пилота и да 
върнат на правия път, защо ци- 

иаправил това? Дали

до без
толкова

из че всеки човек винапи

зина и често, прекадено 
Пътниците и екипажът на „боин 
га 747" са тези, които са загубили. 
Тяхното загиване може да се тъл 
псува със състоянието в този свят 
но не може да се оправдава.

Д-р Гавро Алтман

често.

опитали
го

лотът не е



Комунист 3
ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДНО ИЗЯВЛЕНИЕ вич, секретари на две (от четири

те) първични организации на СК в 
Завода, Миодраг Пеич, председа
тел на трудовия сърет и Исакие 
Станич, член на Председателство
то на Акциюнната конференция- 
Казахме им какво ни интересува: 
работниците в белградските колек

„„„ РАБОТНИЦИ В ЗЕМУНСКИЯ ИКАРУС” РРТТТРНИя ЗА КНДР тиви СЧИтат’ че и «нес в™«™:на- ТИРИ ОА ПОЛУЧИЛИ прртттт гьшьния ЗА КЬА^ рав,Н10 ,Не се отнасяме отговорно;
НА ОББКТА ЗАПОЧНА НЕОТЛАт!?^ Г^ИНИ- ИЗГРАЖДАНЕТО Заводът за (изграждане често се 

ихддь-НА. ЗАЩО? напомня като една от онези ин
ституции, която не само че не 
дава принос >към стабилизацията, 
но поради бавността ои дори дей
ствува противоположно на изисква 
шията й-

1уоекги зад обекта Б1
0 миналия брой ,на „Комунист" 

е текста „Кои са онези дру
гите , публикувахме част от раз 
говорите със секретарите

и т-н. През последните 
ни организацията прие трима но
ви членове-

'$ИрАтдве годи

на пър
вичните организации «а СК в бел
градските колективи: Градския 
транспорт, „Икарус" и „Трудбе- 
«иж . Както чухме, секретарите 
бяха самокритически, но много 
повече критически към други и 
затова си поставихме въпрос да 
ли такова отношение е характер
но само за тях или по-голямата 
критичност към другиго е обик
новена и за активистите в остана 
лите колективи. Всъщност, 
бе повод за дилемата: да , 
членовете на СК днес има 
тъчно самокритика ;или в сегаш
ната „сложна обстановка” всички 
станахме по-малко защитници на 
собствена „кепенка”?

Затова тръгнахме в организа
ции, за които някои от секрета
рите в „Икарус” казват, че не но
сят едно и също бреме на иконо
мическите трудности.

Да припомним: Джуро Църно- 
маркович, 
първична организация на СК в то
зи колектив, каза че „Икарус” 
преди четири години на работници 
дал решения за получаван^ на 
квартири, с брой на сградите, вхо 
довете... Отделихме средства, оп

^3
Секретарят на Общността То- 

мка Коцич, казва че СОИ и ней- 
ната професионална сл ужба не се 
занимават с работи, които са въоз 
връзка с изграждането на кварти
ри. _ Те са задължени 
не и разпределяне на жилищния 
фонд. Според тсхва Общността не 
е отговорна затова че 
изграждането на обекта Бг, в ко
гото, колкото тя знае, има и 40 
квартири на „Икарус”. Тук има
ше неразрешени правово-имущест 
вени отношения, но за това пове
че могат да пи кажат в Комите
та за жилищно-комунални работи 
към ОС Земун. Може да питаме 
другаря Вуячич.

Отнесохме се към Бранко Вуя- 
ч ич, председател на Комитета. 
Той веднага 
точно абектът Бг да не се изгра
жда. Когато последен път посе
тил това място в ход са били пър 
вите землишчи работи. Инакл Вуя
чич на тази функция е само осем 
месеца и не знае какво воичко се 
е случавало с този обект от 1979 
година, когато работниците полу
чили решения. Защо работите не 
са започнали по-рано? На мястото 
където е запланувано изграждане
то на обекта е имало и къщи. Тря 
бвало е хората да се отселят- Те 
главно не са скромни. Въобще, 
всички които тРябва да се пресе
лят търсят само нови жилища, до
бри места, а Заводът за изгражда
не на града няма винаги такива 
възможности.

— Не защитавам общината — 
обяснява Вуячич — но решаване
то на правово-имуществените отно 
шения зависи от повечето компе
тентни — от работата на съдове
те, органите на управлението, За
вода за изграждане.

Казваме на Вуячич, че това не 
интересува работниците в „Ичса- 
рус”. Те са отделили сродства пре-

Другарите в Завода казват, че 
нищо ново не сме казали. Те оби
кновено не демантират онова, ко
ето за тях публикува печата, а 
могли би. Почти за всичко, което 
е въ1В връзка с жилищното строи
телство в Белград се извиква За
вода, макар че той е една от мно- 
тобройвите институции, занимава
щи се с тази работа.

Заводът, казват неговите акти
висти е доста направил на стаби
лизационния план. Вече две годи
ни не е купен вито един автомо
бил, а отчислени са пет- шест- Ра
зходите за телефонни разноски са 
намалени с 50 проценти. Отказани 
са услугите на пенсионери на 
СВР, които са осигурявали обек
тите, а през последните две годи
ни не е позволено нито едно слу
жебно пътуване, което не е. пря
ко свързано с работата (семинари 
и т-н.). Също така, от април ми
налата година насам за работни
ците в Завода не е купено нито 
едно жилище.

Казваме на хора в Завода, че и 
-РУги главно така се отнасят ко
гато няма' пари. Но, какво е 
тяхната основна дейност, въз осно
ва на която те могат да дадат и 
най-голям принос за стабилизация
та; какво е с по-уокореното и по- 
ефикасно жилищно строителство?

за подцъ.ржа-

Рисунка: Б. Йовановичзакъснява

това 
ли всред И, само още едно обяснение: 

започнаха работи на обекта Бх в 
Земун, а до закъснение дойде по
ради неефикасното преселване. Те 
зи работи работят Комитета за 
комунално-жилищни работи и иму 
ществено-правовата служба. Но 
ние не казваме, че те са виновни. 
Молиме ви, недейте сега 'ние да 
даваме паушални оценки. Тръгне
те по -ред. Знае се какво трябва 
да се направи за да започне изгра
ждане, известни са сроковете, и 
•ще утвърдите кой е закъснявал.

до ста

ни каза, че не е

секретар на първата

Но все пак по-нататък не тръг 
иахме. Не продължихме издирва
нето, защото утвърдихме онова, 
което в този случай е най-важно- 

с то. Утвърдихме че няма достатъч- 
но самокритика дори ни в заведе
нията поради чиято неефикасност 
пропадат милиарди, отделени за 
жилища. И покрай това, че тук 
има проблеми (в Завода казват — 
големи са желанията, а малки въз 
можностите), все пак чухме пре
каден о много оправдания. Вероят
но някой специалист по жилищно 
строителство, компетентните Дру
гари в Завода, Комитета за кому
нално-жилищни въпроси и в СОИ 
по жилищна дейност в Земун би 
питал и може би въз основа на 
отговора да утвърди кой е вино
вен за това, че с години закъсня
ваше изграждането на обекта Бх, 
в когото са и квартирите на „Ика 
рус". На нас това не ни беше цел 

. та. Чухме много обяснения от хо-

ределено е място за строеж, но 
жилищата и днес са във въздуха. 
От тогава до днес цената е уве
личена с шест пъти. Загубихме 
кой знае колко милиарди и кой 
знае колко квартири, защото в 
Общността или в Дирекцията с 
години не могат да решат там си 
някой спор.

Тръгнахме по следите на това 
изявление с намерение да утвър
дим кси са „онези другите”: кой 
и днес се отнася по-малко отго
ворен от останалите. Но, да тръг
нем по ред.

Велко Пандилович припомня, 
че това не е така просто. Заводът 
е професионална служба, която 
работи своя работа. Но, той не ра
боти сам. С цел, един обект да се 
построи на време би трябвало вой 
чки институции да функционират 
без грешки и пропуски.

Когато се касае за нас, казват, 
макар че има субективни слабос
ти, водим сметка да работим по- 
ефикасно и по-ефтино. Работим,

ТВЪРДЕ ШИРОК КРЪГ

Най-напред отидохме в Общно
стта по квартируване в Земунска 
община да питаме какво е с квар 
тирите, за които говори Църно- 
маркович. Разговаряхме със замест 
ник-секретаря на първичната ор- 

СК Сава Тодорович 
СОИ Томка

например, върху ревизия на скъпи 
обекти и по тоя начин намалява-

обекта. Жариш Бо- '*>*> КОИт° естеството на ра
госавлееич, който ведно е и пред ботата си, и по естес^в0т0 
седател на самоуправщх^лн ия ра- ти ината наооченост 1 тр 
ботничееки контрол в Завода, каз
ва че в неговия колектив е -изо
стрена дисциплината. На последно 
то заседание, на този орган е пред 
ложето двама служащи да бъдат 
наказани — първият, защото не е 
бил достатъчно любезен към кли
енти, а вторият поради 'изплащане

ди четири години.
— Кръгът на отговорните е 

твърде широк — повтаря Вуячич. 
— Тук е Градската СОИ за стро
ителни парцели, тук са Заводът 
за изграждане, Заводът за простор 

:.д, управлението, об- 
СОИ по жилищна дей-

ие цената на

нещо повече да кажат за учас- 
ствгето на своите заведения в ба
вното и безотговорно жилищно 
строителство аз Белград. Но, те не 
се осамотени когато посочват на 
„сложната икономическа обстанов 
ка, на зависимостта от работата 
•ла другите и тя. И в останалите 
дейности, следователно и в сто
панството, от активисти в повече- 

Въ1В В1ръзка с Вишнишка баня, то трудови организации ще чуете 
Дома на пенсионерите и с онези най-много за собствените труднос- 
1известши кадрови жилища в Зе- ти и за пропуските на другиго. 
мун, обекти за които и днес мно- Макар че е очевидно, безотговор
но се гов 0|ри-1 (Заводът е участву- ността се крие и всред тях. 
вал 'В изграждането им), чухме
следното: има пропуски, ще утвър Пред изборите 'в първичните 
дим кой е виновен; но работата на организации на СК би трябвало 
Завода не трябва да се преценя- пещю повече да се каже за тцва 
•па само въз основа на този някол „положение чта съзнанието” на 
ко обекти, но въз основа на сто- повечето партийни активисти. Тук 
|.;ш и стотици Друго. Края . на 
•пацщата, решение за Вишнпш ка
та баня щ подобни опорни обекти 
с взето гьреди седем-осем години; 
това е нещо, което за нас прина- неотдавна започна с изграждането, 
длежи на миналото, а обременява 
работата па Завода днес-

ганизация на но планиране 
щинската 
ност, банките ... Всеки има своя 
част от работата. Ако в тази ве
рига някой спре, спира всичко. 
Може, например, пощата да изгу
би решението за изселване на 
кваргирантите от сградата» която 
трябва да се руши и това предиз
виква иетнаестодневен застой.

— В тази област отговорност-

и със секретара на 
Коцич. Заместник-секретарят 
каза така: тяхната партийна орга 

1 15 членове (от 30-те 
професионалната служба

ни

иизация има
заети в
на СОИ). Средният месечен личен 

12 000 дина-доход възлиза на над 
ра. Изпълнителният отбор на Ску- 

СОИ четири пъти 
годината оценява (положител

на някоя лихва.

пщината на 
през
•но) работата им. Получават сред
ства според порано утвърдения 

_ има свои добри и ло- 
: някога е трудно някой 

за изключителна

казвата е твърде конкретна 
Вуячич — но в случая с обекта 
В' имуществено-правовите отно
шения не са били единствената 
пречка изваждането да започне 
по-рано.

план, което
ши страни 
да се награди 
работа, защото с това са ошетени 

Инак, първичната ор
на СК годишно има по

останалите.
ганизация 1 , _
12 събрания (средно). Разисква се 
за /разпределението, пестенето (пе
сти се максимално), за мерките на 
икономическата стабилизация, за 

СК в осъИествжане 
заетост на работа в

ТРУДНОСТ ДО ТРУДНОСТ
е поне част от обяснението за на
шите гцротуююич Следователно, и 
за онези парада! маито обектът Б.

Отидохме и в Завода за изгра- 
•дне -на града. Посрещнаха I 

Велко Пандилович, председател- 
егвуващ Председателството на Ак 
циомната конференция на СК, Бра 
нимир Уйдур и Жарко Богосявле-

задачите на 
политиката тю 
Белград, за развитието на самоу
правлението в жилищните Бранислвв Радхшойшасгради



^Комунист
60 ГОДИНИ ОТ СЕПТЕМВРИЙСКОТО ВЪСТАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Работническа солидарност
Г °Аи>решш за своя емигрантски лост не е същинската дума...

живот и Югославия и за ио- ка нашите другари от Бъдгария 
мощта, която югославският проле почувствуват, че целият югослав- 
тарият оказал на българските въс- свои пролетариат разбира техните 
таници, след разгрома на Сеитем- мъкм н страдания- Тяхната борба 
врииокото вьсатнне 1923 година, е и наша борба. Тяхното иораже- 
1 еорш Димитров често изтърсва- ние е и наше ндражение".
П1е> |Де (работници ни спасиха ■Н|ииг| къдсто били

оръ,бокиях народ ни спаси!” българските емигранти в лагера 
1ази признателност -към сръб- щзай Червен кръст, оказал голн- 

скпя народ, изказана от ръково- има помощ на въстаниците. Кому - 
д и теля на Септември й око то въста пистите от Нини настанили 1’еор- 
ние в България 1 еорпи Димитров ри Димитров и Васил Коларов, не- 
става още ио-годяма каро се знае, легално, в днешната улица „12 ф 
че той лично почувствувал помо- вруар” № 32, в жилището на ра- 
щта, която сръбската и югослав- борничката Наталия Арсич. Ниш- 
ската^ работническа класа оказала поите работници назил1И Георги Ди 
на българските революционери митров от агентите на Цанков и 
през септември 1923 година. българската реакция.

В дните на Септемврийското Хози тези дн,и> Г[рши 60
п^И1ЮГ°СЛаВСКИЯТ проЛст5рп- години, отворил своето сърце. 

я? * а силна подкрепа на оъл- се провеждат важни среши
Нар°А> КОИт° след МО нар- между Георги Димитров и Коста 

хофашистъия преврат от 9 юни Новакович, секретар па НРПЮ 
бил изложен «а невиждан терор. ’

. 1-1е-

Бчнарски въстаници в Ниш 1923 година

Гук с Васил Коларов написал 
историческото „Открито писмо” 
до българските работници и селя
ни, което с помощта на югослав
ските комунисти било /нелегално 
печатано иг разпространявано в 
България. 1 1'Иомото било печатано 
на 21 октомври 
„Редник".

Сръбският народ, сръбските ра 
ботници и селяни във Велика Лу- 
каня, първото село на българо-юго 
славската граница и нататък в 
Пирот, Ниш, Белград, Нови сад 
оказали ша Дггмитрнов необходима 
та помощ и сигурност. В страна
та бива формиран фонд за помощ 
ага българските емигранти. Акция
та тече в цялата страна. Освен 

■ тулите помощ дали Съюзът на 
шивашките работници в Сърбия и 
Хърватско, Работническият синди
кален с-нвет в Крагуевац и в Но
ви сад, Отборът на шивашките ра

настанени
ботници в Белград, Съюзът на гра 

ческите работници, Работничес
кият хор „Абрашевич”, Централ
ният секретариат на Югославски
те жени — комунисти и други ор
ганизации и дружества.

— За нас в Югославия — пи
са Моггга Пияде в „Борба” от 4 
ноември 1923 година — както и 
за всички революционни "пролетар
ски партии на Балканите, българ
ските събития имат освен общия 
теоретически интерес, още инте
реса на близки неща, които непо- 
. родствено засичат в нашия жи
вот и които са едно значително 
мерилои за нашето бъдеще...

Изминаха шестдесет години от 
Септемврийското въстание, което 

; остане като светъл пример в 
югосл авско-бъл гарските 
вия и в работническата 
ност в света.

е-
1923 година в

11 тийшг задачи, касаещи се до бъ
дещата работа на Българската ко
мунистическа партия и борбата и 
против фшизма и капитализма в 
България.

ската комунистическа партия 
■всички прогресивни сшш.

Тези събития револтиралгг ра
ботниците и селяните и те въста- 
нали срещу тиранията. Югослав
ската общественост внимателно 
следела събитията в България. На
предничавият и информативен пе
чат следели събитията. На страни- V 
ците на „Радник”, „Глас слободе”, I __ _ _ _ _ _
„Борба”, „Организован радник" и ГЦ|Ц11^1 /10 ОГПГ11Л
Други вестници се печатат сгати- / I Е~ IУБ § 11 III Г| Л
тии за събитията в България. „По- ■ ■ ■ В и 4,1
литика” също така доста про-

отноше-
солидар-

Богдан Николов

ЖИЗНЕНИЯТ СТАНДАРТ лнара не надминават 30-те дого
ворени динара?!) Но, това е вече 
отделна тема, този път се касае 
за нещо друго.

По времето на действително 
все по-наличния „социален заряд” 
такива и подобни акции може са
мо да бъдат вредни, в никой слу
чай полезни. Така че — призна
ли или не — такива и подобни 
„игри” теглят към онези станови
ща гг политиката на „държане на 
работниците на егзистинциалния 
минимум”.

странство посвещава на тези съ- Бива ли да позволим, че с „намалението” цените, на хляба, на
бития. Югославискте комунисти пример, да „поевтинее” и обществената грижа за трудовия човек 
оценили Септемврийското въста
ние не само като вътрешно сьби- Миналия и в началото на този щата атака към по-високи цени,
тие в България но и като значи- месец станахме свидетели на поч хлябът — дока-го компетентните 
телно събитие за всички балкан- ти невиждана игра с цената на убеждаваха обществеността, че то 
оки страни и важен момент от Ре- хляба. Първо поскъпна. Сетне в ой, един от основните жизнени ар- 
волюционните процеси в света. „грижата" за онези с най-засгра- тикули — не би-ва да поскъпне

Солидарността на югославска- шен жизнен стандарт, бе „раздви- повече от 18 на сто — за един
та работничеока класа след раз- жена акция” да се намали цената ■ ,он поскъпна (средно) с 30 на сто. 
грома на Септемврийското въста- на хляба. И ето, може да се где Тогава бе -раздвижена акцията, на 
ние идва до пълна изява когато рпо-евцин” хляб за цели 25 до 50 синдикатите преди всичко, цените 
вождът на въстанието Георги Ди- пари (право е да се каже, тук та- на хляба да се върнат в договоре- 
.митров с около 2000 въстаници ме и за цял динар). ните рамки. И, жизненият стан-

югославоко-българската ■ ,орт на най-застрашените. разби-
гран-ица и потърсил помощ. Наро- В нашата всекидневна действи- ра се, е „защитен”, ето, с цели
дът от югоизточната част на Сър телност, така помалко гротекона 25 пари. Да оставим това, че този 
бия, особено градовете Ниш, Пи- „илра с хляба” не би и привличала жизнен артикул всъмност поскъп 
1,от и Димитровград, като най-бли вниманието на обществеността на с 21 на сто (понеже първо це- 
зки съседи на българските работ- ак0 не посочва на нито най-малко ната на хляба поскъпна с 30 ьа
ници и селяни, приели български- смешни работи. сто, сетне бе намалена с 9 на

свои най- Как, поира/во, може да се слу- сто). Наистина, може ли изобщо
да се говори за „онижение” на це
ните на хляба, за защита на жиз- 

станда-рт? Като
а търговията, има главно, по-скъп 
хляб. Така, например, ако цената 

на на хляба е 30 динара, а в магази
ните има само сомунчета от 
грама, които струват 27 динара, 
гогава здравата логика говори, че 
килограм хляб струва 42 динара 
(/вероятно се смята, че онези 27

Тази и подобни акции, така 
имат призвук на евтина демагогия, 
чисто ехо -може да има само не
желателни последици. Вместо вер 
балния повик орещу цените, .мно
жество неща трябва да назовем 
със същинското им име и прези
ме, да ги „изкараме на открито”, 
еоичко онова, за което инак по- 

ече се говори, а по-малко се раз
движва акция: прекомерните про
изводствени разходи, незаработе- 
ните приходи, нерационалното ин
вестиране, прекадените разходи за 
администрацията. За това 

1 атъ.т би имал и трябвало би мно
го, много нещо да каже.

минава

революционери като
близки. Централният отбор на Не чза, че с „поевтиняването" с два- 
зависимата работническа партия лсеет пари на хляба, може да 
на Югославия- издава тези дни „поевтинее" и нашето обществено 
апел по повод събитията в Бълга- съзнание и съдест? Кому отговаря 

.. бъдгарските работници да замъглява нещата, че на така

оинди-
нения се знае, че

рия:
и селяни, които се бориха не са- 1 (вреченото снижаване цената

свободата на България, но хляба (а всичко в името на гри
жата за трудови# човек) да пече- 

че ли ефтии-пи политически точки? В

>) ■

Така, тези „поевтинели грижи” 
за трудовия човек действително 
не са потребни никому, особено 
не онези, които от хляба (труда) и 
живеят-

600мо за
и на целия Балкан тРябва да по
чувствуват в нашата страна, 
ги приемд братско сърце и че по 
мощта е от братока ръка. Проле
тарската революционна

името на какво и кого.
Всичко започна, знае се, след 

„размразяването” на цените. В об-солидар- М. Голиянин
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СРЕЩИ
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО ГОРНА ЛЮБАТА

ОБИЧА ЗЕМЯТА Донога Г орна Любата 

ще бъде без ток?
■ ■ ■

но юинът му Ваоилие, най- 
много му помагат © при- 
вършаването на селско сто 
паноките работи. Разбира 
се, че Видойко има и не
обходимата 
— от трактор до комбайн, 
както казва, 
дина е засеял с пшеница 
3 хектара и въпреки «ебла 
гоприятните климатически 
условия, е получил по 3000 
килограма пшеница от х©к 
тар. Пет тона вече е пре
дал
лишекът е оставил за се
бе си. И докато това гово
ри става от масата и носи 
половин хляб. „Моите 
~наяу къде е фурната са-

Тази година 
тровгр адска община 
тонизирано

в Дим1и-
е ор- 

с’ьревнован1Ие 
между селскостопанските 
производители. Събират се 
резултатите от съревнова
нието. в получаване на 
соки добиви 
Тъй като

4Въпреки, че от 1976 го
дина електрификацията е 
предмет на обсъждане, по 
чти на воички заседания 
на обществено-оолитичес 
ките организации в село
то, досега успяхме да еле 
ктрмфиццраме само три 
махали. С тези думи запо 
чна разговора председате 
лят на местната общност 
в село Горна Любата, До
бри Крумов, когато неот
давна го попитахме за про
блемите и предстоящите 
задачи с които се орещат 
в това село в Босилеград 
ока община. И наистина, 
тази благоустройствена ак 
цид се протяга вече цели 
седем години. Обаче, пора 
•ди и обективни причини, 
а повече поради недоста
тъчната организираност на 
Е л сктР сразпределител н о- 
то от Лесковац, акцията 
е проблем и задача номер

акилометра, 
според плана до края на 
годината трябва да се на 
прави още 6 километра. С 
това, както каза Крумов 
селото, т-е- махалите му, 
Ще бъдат свързани с пъти 
ща, което е от голямо зна 
чеиие за по-ната.тьшното 
ускорено развитие на се
лото. Голямо значение се

мрежа, обаче поради неиз 
правност |На мрежата 
високо напрежение и тази 
махала все още няма ток.

Що се касае до остана
лите проблеми и 
ксяито стоят пред местна
та общност и останалите 
организирани сили в село
то, председателят на мес 

общност подчерта,

от
смеханизация

ви-
ттшеница. 

с прибирането 
на уема се прибират и па
зарните излишъци от сел
скостопанските
дителм, (а събирането на 
уема- в някои райони про
дължава) , от окончателни 
те резултати от съревно
ванието още не са из вест 
ни. Затова тръгнахме от 
района, който по отноше
ние лз жъ.твата пръв за-

Тази го-

задачи,

произво

дна „Кооперант". Из- тната
че те наистина бавно, но придава и на всенародната 

отбрана и обществената 
самозащита. Акцията „Ни 
що не бива дй ни изнена- 
да" тук е винаги актуал- 
на и почти всяка година 
се отличава не само, с ма 
совостта но е и добре ор 
тонизирана.

все пак един след друг 
се разрешават- Приключ
ва изграждането на селс
ка сграда при гробищата, 
за исоято средства е обез
печила местната общност- 
В течение на настоящата 
година, пак съд ообствени 
средства е направен път

не

М. я.

ЛАУРЕАТИ НА СЕПТЕМВРИЙСКИ НАГРАДИ

На Пресека — диплом 

със златна значка
едно не само на местната 
общност, но и на остана
лите организирани сили в 
селото.

— Основен проблем за 
разтакане на акцията мо 
же би е, че тя се провеж 
да по етапи, от махала до 
махала, а не цялостно. Все 
пак ние в местната общ
ност изпълнихме своите за 
дължения- Средствата, с 
които трябва да участвува 
местната бщност са събра
ни. Обезпечихме и стълбо 
вете почти за цялото се
ло. Но тези от Електрора 
зпределителното все още 
не са готови да ни кажат 
ктде да ги побиваме- То
ва нещо предизвиква недо 
волство всред селяните и 
постоянно поставят тоя 
въпрос на който ние не 
сме в състояние да отго
ворим — казва Крумов.

Инак, както ни уведоми 
председателят на местната 
общност досега са елек
трифициращи махалите 

„Сливйе", Яеор" и центъ
ра на селото, а до „Колчи 
на гарина" е готова мре
жата за високо напреже
ние. В махала „Лавра" пък 
е готова 1Низкютоковата

® ШЕСТОСЕПТЕМВРИЙСКАТА НАГРАДА НА 
МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО ПРЕСЕКА Е ПРИ 
СЪДЕНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНА 
СГРАДА

Единствената местна об 
щност, наградена с шесто 
септемврийска награда по 
повод Деня на освобожде 
нието на Бабушнишка об 
щина от фашизма е мес 
тната общност в Пресека.
В официалното „образло 
жекне" се казва, че дип
ломът със златна значка 
„се присъжда за изключи 
телни резултати и положе 
ни уатлия в развитието на 
социалистическите бщест 
вено-иконамичеоки отно- 
ш0Н1Ия 1на село и построя 
зак-г на училищна сграда”.

Местната общност в Нре 
сека през последните го 
дини положи големи уси- 
г\/,т да реши наболелия въ 
прас за училищна ограда.
Особена дейност в тази 
насока е разгърната през 
1983 година. С максимал
но ангажиране на трудещи 
те сс и гражданите ог то

ва селище и помощта ^а 
общността строежът у сне 
шно приключи.

Стойността на този 
обект възлиза на над пет 
милиона динара, от която 
сума 200 хиляди динара и 
доброволен труд от 1000 
трудодни са дали самите 
пресечани. Останалото е 
обезпечено с помощта на 
общността и ангажиране
то на средства за развити 
ето на учебното дело.

Счита се. че с построя
ването на новата училищ
на сфада, учебното дело 
в това село ще доживее 
същински прелом. Усло
ви гята за работа значител
но са подобрени, така че 
Реализацията на учебно- 
възпитателната програма 
ще бъде далеч на ло-висо 
ко равнище.

Следва да се напомни, 
че в селото живее населе 
ние от сръбската нация и 
българската народност, чи 
ито взаимоотношения са 
изключително добри, кое
то на практика лотвържда 
в а н еизчерпаем ите възмо 
жностн на братството и 
единството, което пресеча 
ни тачат и ежедневно за 
дълбочават и развиват- 
Новата 'училищна сграда 
е дело на единодушието и 
сплотеността на пресеча- 
нн ,а шестосептедшрийска

В. Георгиев: земята трябва да се обича и обработва
Озовахме се при Видойко 
Георгиев от село Радейна.

В „Кооперант" ми каза
ха, че той живее в града.
Това пък беше достагъч-

шата фурна на-село”. 
Освен

пшеница, Радойко очаква 
около 5 тона царевица от 
2,5 хектара, а извадил е 
и 3 тона картофи и 

производи- килограма фасул.
На какво се дължат те- 

на зи сравнително високи до
биви? „Прилагам пълна аг 
ротехника и на време- За 
тева е задължена дъщеря 
ми. Тя е вече селскосто
пански инженер и тя оп
ределя какви и ,кога агро
технически мерки да при- 

е ложа", отговори Видойко 
на въпроса ни. От неговия 
отговор оше една изнена
да: и дъщерята тРътваио 
следите гна баша си. И ои- 
н'ьт в оредното насочено 
образование Ъце учи за ме

9000 килограма

500но за съмнение какъв сел
скостопански 
тел е Видойко. Но със са 
мото влизане в двора
•новата къща почти в цен- 

Димитровград, 
ено.

търа на
съмнението бе отхвърл 
Тук стоеше „зареден" тра 
кто-ра, чието ремарке при 
лежно бе покрито с плат
нище. Когато го повдиг
нахме видяхме, че то 
пъдно с чували 
„Татко е в Пирот на ра
бота", осведоми ни синът 
му. Пак нещо необикнове 
но! Значи той не е „чист
селскостопански

пшеница.

произво
дител. ханик.

А. Т.И докато дъЩеря му на
прави по кафе, синът го 
повика по телефона. Уго- 

за двана-
БССИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ООСТ „ИАПРПДКК"

ворихме сРеща 
есет часа същия Ден.

СЪМ ВЛ10- Двадесет милиона от гъби„Аз от дете
стопанст-бен в селското 

во, в земята", започна д$ 
говори Видойко 
щом като казах с каифг 

при него. Той е 
„Прогрес" от П-и-

квалифициран 
шлосер, с добър личен до 
ход и 25 годишен трудов 
стаж. Имотът му, около сто 
тича декара, е © Радейна. 
Въпреки новата 
Димитровград, поддържат 
с?и и тази на село. СъдРУ' 
гага му Дратлща през ля
тото почти и ие идва 
Димитровград. Тя, а особе

то захванаха Бооилеград- 
ока 'община през пролетта 
и. които продължиха по- 
дьлга време, благоприятно 
повлияха върху поникване 
то на тези горски плодове- 
По този начин много не 
само селскостопански про 
изводители; но и заети от 
Босилеград и селата,след 
работното |Ои време се за 
1-гимаваха с бране.. на гъ
би, с което до значителна 
степен увеличиха осмей 
тя ои бюджет- Има хора,

които са взели и по-някол 
ко милиона. Все пак ре
кордьори 'В това, са Рай
на Глигорова от село Зли 
дол и Божко Андонов От 
село Вибарйи. Те, разбира 
се, с помощта на и на 
други от семейството ои, 
са взели по 150 хиляди ди -

организация 
сдружения труд „На- 

" в Босилеград, за- 
със селско

стопанска дейност, в на
стоящата година е изкупи 
ла около 20 'гона гъ,би 
(манатарка и лиси чарка). 
Същите продаде на органи 
зации ог вътрешността, за 
(иимавадли се с износ на 
гъби, като по-тоя начин е 
осъществила оборот око
ло 20 милиона динара.

Обилните дъждове, кои-

Основнатаведнага
а на

предък 
нимаваща сецел идвам

зает © 
рог като

та награда е още едно на 
сърчение за тях да пристъ 
пят към решаване и на ос 
тепалите 
ви проблеми в селото със 
същата сплотеност' и съ
щото единодушие-

нара.
И ггрез есента, ако вре

мето бъде подходящо, та-
кълда в кому н алнсьб! по

зи организация ще върши 
изкупуване на гъби.в Ст- Н.М. я.
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калт Ь) РА ф.ПРОСВ ЕТА ф- изкьсгва.
Ж?иИЖГ*фиЛМ йпГ" П0С™ЖЕНИЯ ИЛ ЮГОСЛАВС Творчески награден 

конкурс
на списание ^Мост"

Врьчетуюй-високите признания
• НАГРАДАТА ГРАИ— ПРИ „ЧЕЛЕ КУЛА” Е 

ПРИСЪДЕНА НА ВЕЛИМИР — БАТА ЖИВОИ 
НОВИЧ
същата награда получи 
Младен Нелевнч.

Всички тези награди ра 
здаде служебното жури, 
съставено от нейноартисти, 
филмови критици и хора, 
занимаващи се 'Непосред
ствено с киноизкуството—
ПООтаНОВЧ! 1ЦИ, РОЖИ1С|,0|>11
и др.

Едновременно бяха раз

Пред някодкохилядна 
публика в древната Ниш
ка крепост, след като лю 
(лителите на филлювото из 
куегво видяха 16 филми, 
производство на родното 
киноизкуство през изтек
лата година, за наждоори 
те артистични постижения 
бяха раздадеш! предвари
телно оповестените (.инак 
традиционни) награди.

(5а най-доброто артнстич 
но постижение на тазгодн 
шния филмов фестивал 
„филмови срещи” бя]ха 
провъзгласени постиже
нията на Велимир — Бата 
Живоинович, носител на 
няколко главни и второсте 
пенки роли, който получи 
наградата Гран-при ,,Челе 
кула”. За най-добра мърк- 
ка роля бе награден с наг 
радата „Цар Костадин” 
Душан Яничиевич, който 
също бе носител на някол 
ко роли. Наградата „Дари 
ца Теодора” за най-добра 
женска роля е наградена 
филмовата актриса Рад- 
мила Живкович — Бамбич.

Същевре-менно бяха раз 
дадени и останалите мно- 
гобройни награди. Голяма 
та грамота за женска ро 
ля бе присъдена на попул- 
яарната актриса Татяна 
Бошкович, а Голямата гра 
мота за мъжка роля също 
на доста известния и та
лантлив югославски кино- 
артист Бора Тодорович. 
Грамотата за женска роля 
бе присъдена на Мира Фу- 
рлан, а Грамотата за мъж 
ка роля на Драган Нико- 
лич.

жия за постиженията във 
филма „Нощ след смърт
та”. Наградата на „Прак 
тична жопа” получи Драга 
ПотОчняк за ролята на до 
кторката в-|,|В филма „Дъх”, 
а на детския вестник ,,Де 
чйе новите" от Г. Мила- 
новаи Драшко Роганович.

Наградата па Самоупра 
пителшата общност по кул

С цел да подтиква творческата дейност 
на литературното поле, публицистиката и нау
ката на творците от българската народност 
Югославия, списание „Мост" продължава да об

творчески награден кон-явяна традиционния 
ясурс за следните жанрове и видове: стихотво
рение, разказ, новела, есе, научна статия и пуб- 
лицистическа статия. За иосоч ените видове и
жалтрове сс предвиждат следните награди:

ЕСЕСТИХОТВОРЕНИЕ

3000 дин. 
2500 ’’ 
2000 ”

първа награда ЮООдин. първа награда 
втора ” 800 ” - — -
трета

втора
трета700 ”

РАЗКАЗ НАУЧНА СТАТИЯ

2600 дин, първа награда 
2300 ” втора ” 
1800 ”

3000 дин. 
2500 " 
2000 "

първа награда 
втора 
трета ” трета

НОВЕЛА ПУБЛИЦИСТИЧЕСКА
СТАТИЯ

3000 дин. 
2500 ” 
2000 ”

2100дин. 
1800 ” 
1500 "

първа награда
втора
трета

първа награда
втера
трета

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА♦дадени и други награди. На 
граната на „Народне нови 
не” бе присъдена на Бора 
Тодорович за ролята въз 
филма „Балкан експрес”, 
а наградата на „Вечерни 
лист” (емблема и диплома 
на артисти-натуришчици 
за женска роля на Дрита 
Бошняку и за мъжка роля 
Петар Илич. Наградата на 
ревиалното списание ,Да
ло” под название „Най- 
добрата филмова целувка" 
бе присъдена 
Дравич и Раде Шербед-

тура «а гр. Ниш за най- 
хуманен образ получи 
Драга ПотОчняк за ролята 
във филма ,Дъх”.

Да 'напомним накрая, че 
за най-популярен филм на 
XVIII „Филмови срежи” е 
провъзгласен филмът „Дъх 
на тяло” на Живоин Пав- 
ловтгч, за който са гласу 
вали 99,1 процента любите 
ли на филмовото изкуст
во на тазгодишния фести

♦
♦ 1. Право на участие в традиционния твор

чески награден конкурс на списание „Мост”
и.мат всички граждани на СФРЮ-

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф 2. Творбите, предложени за награда, тряб 

ва да са написани на български език — по въз
можност на пишеща машина (раздел тройка) 
или четливо на ръка и да имат обозначение 
(шифра). Авторите трябва да доставят на Реда
кцията по три екземпляра от всяка творба, а 
името 'на автора трябва да е сложено 
ЗАТВОРЕН ПЛИК, върху който трябва да 
написано

Ф
Наградата за женска 

епизоди а -роля получи
Оливера Маркович и за
мъжка епизодна .роля 
Зиях Соколович. Дебютан

!

♦
♦
❖ в отделентоката 'награда за женска 

роля получи младата кино 
Ведрана Между- 

мъжлеа роля

❖ евал на артистичните пос
тижения „Ниш '83".

❖ същото обозначение (шифра), което 
носи предложената творба за награда.

на Милена $актриса 
мурец, а за Ст. Н Ф

Ф
3. Изборът на темата е свободен —

Ред желанието на автора. Препоръчително 
торите на научни и публицистични статии да 
посветят съответно внимание на 40-годишнина- 
та от Второто заседание на АВНОЮ, на разви
тието на самоуправлението у нас, както и на въ 
проси от дългосрочната програма по икономиче 
ска стабилизация и пр.

4. Обемът «а научните и публицистичес- 
ките статии може да бъде най-много 
страници на пишеща машина.

5. Последен срок за доставяне на творби 
те на традициония творчеоки награден конкурс 
на „Мост” за 1983 год. е 15 НОЕМВРИ т.г. 
Творбите се изпращат на адрес: ИЗДАТЕЛСТ
ВО „БРАТСТВО” — ЗА ТВОРЧЕСКИЯ НАГРА
ДЕН КОНКУРС НА СПИСАНИЕ „МОСТ" Кей 
29-ти декември бр. 8, 18 000 НИШ.

Резултатите ще бъдат съобщени чрез 
е-к „Братство” и другите средства за масова ин 
формация на българската народност в Югос
лавия-

Ф СПО-
СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДИ 

ОБЩИНА
ФПО ПОВОД 8 

МИТРОВГРАДСКА
е ав-X

фОсновен нам на ново училище I
(10%),
моуправителна общност 

за средно насочено обра 
зование от Ниш (50%) и 
Републиканската общност 
за основно образование 
(40%). Тя Ще заеме площ 
от 2363 квадратни метра и 
Ще се строи между река 
Нишава т на мястото на 
сегашния пазар (който ще 
бъде преместен на друго 
място).

Регионалната са-пързата фаза с която Ще 
бъдат обхванати учебни
те помещения и канцела
риите за просветните ра
ботници. До края на го
дината строителната орга 
низация „Г|раджееи1нар" 
от Ниш, по системата на 
„Инженеринг", трябва да 
построи конструктивната 
част на сградата, а през 
следващата година ще бъ- 

цялостно 
помещения. 
10 учебни 

библио- 
пометде-

:За заетите в образовате 
лновъзгштателната 
низания „Йюоип Броз Ти
хо” в Димитровград този 
8 септември беше особено 
тържествен. Именно, по 
повод деня на освобожде
нието на Димитровград по 
ложени са основите на но 
вата училищна сграда за 
оРекно насочено 
вание и възпитание.

орга-

до 20
Ф
Ф

♦
образо-

дат построени 
училищните 

Те съдържат 
стаи 6 кабинета, 
тека с читалня, 
мия за ученическите орта 
низации, административни
те служби (И прочие. Пър 
вата фаза ще 
62 146 900 динара. Средст 

обезпечени от 
самооблагане,

I

*1Основния камък положи 
на Съвета Училищният комп- 

леке, ще се състои от че 
тири части: учебни стаи 
и администратнвна част. 
кабинет за общотехииче- 
1С11СО образование, физкул
турна зала и зала с общо 
предназначение. Обектът 
ще струва около 130 мили
она динара.

фпредседателят 
на училището и дългого
дишен преподавател по -ис 

Григор Гъргов. С то 
реализацията

I
Фтория 

ва започва 
на плана, който съществу 
ва доста отдавна, но нере 
ализиран поради недостиг 
на средства. Сега са обез 

само за

Ф
Ф
Фструва Ф
!

вата са 
местното РЕДАКЦИЯ НА СПИСАНИЕ „МОСТ”

печени средства
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
бранислав антич, носител на петосептемприйско признание лг„ш тт за иш щ миг БАБУШНИЦА

Фериалцн по следите 

на партизанитеуспеха на тази дейност се 
измерва с трудодни, хек
тари залесени площи и 
други трудови резултати, 
а онова; което получих — 
са човешки качества, ка 
чества на млада социали- 
стическа личност- С акци
ите и с младежката дей- 

— Това обществено при ност изобщо аз израстнах 
знание е окъл подарък за в примерен млад човек и 
личния му юбилей — спо- обществен деец, а това на 
дели Антич в радостните истина е много, 
моменти след приемането 
на похвалата. — Именно, 
точно десет години аз се 
занимавам с обществено- 
политическа дейност в об
щинската организация на 
Съюза на социалистическа бори. Вече се чувствува 
та .младеж. Петосептем- като „ветеран" и счита, 

че е време да отстъпи мя 
стото си на по-млади. Ню 
само в (младежката орга
низация. В „Зидар" и в Съ 
юза на комунистите го оча 
кват 'още много задачи. 
Постиженията му в мла
дежката дейност „обеща
ват”, че и тези задачи ще 
изпълни успешно.

Ствоитрлн^СЛАВ АНТИЧ. машинен техник в 
а организация „Зидар“ в Сурдулица

последни КЪМ ГРУПата ^йци, които презД те няколко години внесоха много нови 
съдържания в активността на 
младеж. „Специалност“
Дежки труд.

В чест на септемврийските празници орга
низациите на Съюза на социалистическата мла
деж и Съюза на бойците от Пирот и Дими
тровград тези дни организираха поход „По сле
дите на Пиротския партизансик отРяД — Луж- 
ница ’83”.

В похода участвуваха над 200 фериалци от 
десетина градове в Хърватско, Македония и 
Босна и Херцеговина. Походът започна в Пи
рот, продължи през Горно Кърнино, Долно Кър- 
нино и Шанац, и завърши в Бабушница.

сУРДУлишката
му е доброволният мла-

В този вид, дейност се 
трудо- 

организатор оки 
способности и благодаре
ние на тези качества успе 
Шно -изпълнява многоброй- 
ни длъжности на амладеж- 
ките акции. На два 
— през 1978 ,и 1983

изявява с ‘ високо 
любие и

Като член и а Председа
телството -на ОК на ССМ 
в Сурдулица Бранислав Ан-

М. Антич
УV.ПЪТИ 

ГОДИ-
на е комендант -на бри
гада. Антич е един от оне 
зи, които 
Ринесоха

тич активно участвува в 
подготовката и провежда
нето на тазгодишн(Ите из- ЗВОНСКАТА МЛАДЕЖ —РАЗГРЪЩА НОВИ 

ИНИЦИАТИВИ
най-много доп- 

за успеха на 
младежката акция „Вла
си на", която От акция с 
републиканско значение 
нрерастна в съюзна мла
дежка трудова акция.

Не бездействуват
Иван Величков: — В се

лото има около 60 младе
жи и девойки и мога да 
кажа, че всички са актив
ни, само ни липсва малко 
по-добра организация- Та
ка например, ако само по 
ловилата от заплануваните 
акции осъществим това 
ще бъде такъв успех, ка- 
къвто младежта в селото 
не е достигнала за някол
ко години преди. Първото 
нещо, което ни предстои 
е акцията по електрифи
циране на главната улица 
в селото, а след това ще 
възобновим дейността на 
стрелчеокото дружество. 
Ще помогнем, естествено, 
ако ни извикат, и при по
лагането на водопроводни
те гърби за новия хотел 
в Звонска баня, ще се опи
таме да оформим местна 
музейна збирка.

Илия й&ремиев: — Не 
може да се оплачем от 
липса нито на помощения, 
нито на инструменти, ни
то на ентусиазъм. Ясно 
проблелги има, но мисля, 
че за културно-художе
ственото дружество „Руй" 
тепърва ще се чуе- Каз
вам тепърва, защото то до 
сега съществуваше само 
на хартия - -•

Напускайки Звонци ос
танахме с впечатлението, 
че младите в това село на

За девойките и младе
жите от село Звонци, тези 

Бабушнишка об
Преди няколко 

. су.рдулишката младеж за
почна да организира мест 
на трудова акция. За опи 
тния бригадир и организа
тор Бранислав Антич това 
беше още една голяма за 
дача. Акцията -вече полу
чи републиканско 
ние и този факт най-доб
ре илюстрира как той. за
едно с много други млади 
дейци, изпълни и тази за
дача.

години
дни; в
на говорят, че са едни от 
най-дейните в комуната. 
Така например през лято
то младите от селото са
мо иници ативно проведоха 
няколко акции: почиства
не на селските гробища, 
изграждане на ново фут
болно игрище, правене на 
пейки и т-н. Особено мно
го се изтъкнаха (за това 
освен „Братство" писаха 
и „Народне новине” от 
Ниш), в края на юли, ко- 
гато организираха мемори 
ален турнир по футбол 
на малки врата в чест на 
пострадалия ои другар.

Лятото свърши, но с то
ва не свършиха и акции
те на младите от Звонци. 
Напротив. Може да се ка
же обратното.

Първичната партийна 
организация на ССМ. през 
последните десетина годи 
ни, никога не е била по- 
декна. За по-успешна ра
бота тези днл са избрани 
и нови ръководства 
първичната организация на 
ССМ и на почти забравено 
тз КХД „Руй". За предсе 
дател на първичната орга
низация на ССМ е избран 
Иван Величков, а пък за 
същата длъжност в кул
турно- художествен Ото дру 
жество е предложен Илия 
Пер емне в. Тези дни пофз- 
седвахме и с двамата.

ЩИ-

К. Георгиев

В НИШКИ РЕГИОН
значе- Трудова надпревара 

на младите произ
водители

Б. Антич

врийската похвала ми да
ва правото да кажа: това 
бяха години на успешна 
дейност- За млад човек 
като мене това е голямо 
лично удовлетворение.

Доброволният труд в 
Сурдулица дължи много 
па Антич. А какво Антич 
дължи на доброволния 
ТРУД?

— От доброволния мла- През миналата седмица 
дежки труд получих мно- в Нишки регион започна 
го повече, отколкото му традиционната 
дадох — отговаря Брани- ,Най-добър млад работ- 
слав. — Моят принос за ник-юамоуправител , в коя 

то участвуват над 
млади работници и -работ
нички от организациите 
на сдружения труд в ре
гиона. В тази акция от 

характер

С една дума: бригадир 
окото дело на сурдулиш- 
ката младеж отбеляза въ 
зход, за който Антич да
де голям принос- С този 
принос е обоснована Пето 
септемврийската похвала, 
която му беше връчена 
на тържествения събор на 
общината, състоял се по 
лосвод 39-годишнината от 
освобождението на Сурду- 
лишки край от фашистко 
иго.

В ПЪРВИЧНИТЕ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ В 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБ ЩИНА

Над 30 хиляди млади 
производители в Нишки 
регион започнаха съревно 
вание по производително
ст на труда,- качество на 
производството и инова
ции

акция

30 000

на

Съдържателна предизборна активност състезателскп 
младите трябва да дадат 
конкретен принос за ико- 

с ном1Ичеоката сатбилизация. 
Тази година за пръв път 

е въведена система за оце 
няване на резултатите, ко 
<ито лее бъдат осъществе
ни в рамките на съревно
ванието. Най-високо ще 
се отдел лягат производител- 
ността на труда, качество 
то на продукцията м при
лагането на иновации, авто 
ри на които са млади ра
ботни ци-самоуираеите  ли.

-ггознаят най-обстойно 
Дъ,л госрочн ата п р огр а м а 
по (икономическа стабили 
зация-

Предизборната и избор
на активност *в първични 
те организации на 
трябва да приключи до 
10 октомври. С топа Ше 
започне изборната актив
ност в общинската конфе 
р&нция, която трябва да 
приключи до Ю ноември. 
За провеждането на преди 
зборната и изборна акти
вност е направеш план и 
са дадени конкретни задъл
жения на членовете на по 
ттичеошя младежки ак 
ти®, които вече се нами
рат на терена.

Във всички първични 
Съюза на 

мла-
организации на 
социалистическата 

деж в Димитровградска об 
10 септември за

(Истина са решшш да не 
бездействуват.щ'ина от 

почна предизборната ак
тивност . В течение 
един месец на дневен Ред 
пред м-ладежите и девой
ките где се (намерят отче
ти за' едногодишна рабо- 

Това е

Т. Петров
па ССМ

та и активност- 
удобен момент да се посо 
чат слабостите, да се по
търсят нови съдържания 
за разни видове активюос 
ти, да се евидентират кан 
дидати за ръководни пос- 

<в младежката орга-

Очига се, че по време 
на акцията младите про
изводители в Нишки ре
гион • ще дадат няколко сто 
тири хиляди часове добро 
волен труд, бракуваните
стоки да бьдат намалени 
с 5 на сто и да бъдат съб 

.количества

тове 
низания-

Това е и момент всич- 
,на младежка 

та организация да се за
рани 1ГОЛ6М1И 
(Вторични суровини.

ки членове
А. Т.
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НА ПОСЕЩЕНИЕ В АМБУЛАТОРИЯТА В ЗВОНЦИж «•киздаж;"с-ю,и
Да се реставрира 

или срути?
Сега изобщо не боли ■ ■ ■

— Как мина, боля ли? 
„Дори истинско удоволст
вие, отсега нататък вина- 
пи ще едвам самичка — 
без майка, заиюто това не 
е «ато преди, сега изобщо 
ие боли...”

Ох пролетта насам хора 
та от Доракула с оонова- 
нне се гордеят — имат ед 
па от най-модерните ам
булатории, построени в 
последно време и нашите 
краища. Обаче от- преди 
месец се говори, че амбу 
латорията в Звонци е об
заведена със стоматолога 
чен стол, представляващ 
„последна дума на техни
ката”!

Тъкмо парада това по
сетихме тези дай амбула
торията в Звонци, къдото 
се уверихме в казаното.

След пса-го влезнахме в 
наистина модерното зда
ние, 1 го-щ,[роихме вратата 
с надпис „Стоматотогия".

Пациенти бяха напълнили 
чакалнята Между тях има 
войници, учени 
старци и деца. 
раи Богдановци за момент 
прекъсва работата и спо
деля с нас:

— Това а един от най- 
модерните стоматологич
ни селски кабинети в СР 
Сърбия, а може би и и 
страната. За пример мо
га да ви осведомя, че ста 
рата ..турбина” (машинка 
та, с 'която зъболекарите 
обработват болните зъби) 
имаше 30 хиляди оборота 
в минута, а тази 
та — над 120 хиляди. На
истина струва над 50 ми

лиона стари динара, обаче 
такава «е притежава дори 
пи факултетът по сгомато 
допия в Ниш, където аз 
следвах. Самият стол, мо 
же да се приспособи на 
десетина начина, което

Ако «е се предприемат сериозни мерки 
за (реставрация, кулата в ценг-ъра на с. Клису
ра сигурно ще се срути. Зъбът на времето и 
небрежното отношение към този исторически 
паметник са сторили овоес-го — кулата от ден 
на ден полека, но сигурно пропада. Следовател
но, силните удари на безотговорността се за
канват да я заличат, а с това да се забрави 
едно «време, (история, съдба...

Дълга е историята на кулата. Повдигнали 
я турчите към края на 18-дог или в началото на 
.миналия век. На тона място, което е 'имало 
важно стратегическо значение, тя е била мал 
ка военна станция и с пупгкарниците он ти до
статъчно твори, че е служила за военни пели. 
В началото е имала приземен етаж и етаж. 
Най-вероятно след освобождението от турчи
те повдигнат е още един етаж. След Втората 
световна (война е ползувана за швечето цели. 
Ццно време за военни цели, след това за дели 
в а общинска скупщина, в нея била поместена 
амбулантория, квартирували просветни работ
ници. Двадесетина години обаче помещенията 
й са празни. Толкова 
й никой не се грижи.

Любен Михайлов, председател на Съвета 
на местната общност в Клисура казва: С ог-

Амбулаторията в
ще рече. че може да се 
повдигне, спусне, увеличи, 
намали...
Мога да ви кажа, че ггаци 
ентите са много доволни.

Не трябваше да чакаме 
много за да се уверим в 
думите на доктор Зоран.

Току-що станалото мо
миче от стола на „чичко 
зъболекаря", с усмивка по 
казваше на майка си мяс 
тото откъдето му бе изва 
ден зъб — без да усети - 
някаква болка.

Попитахме

Звонци
Известно е, че в този 

стоматологичен кабинет 
помощ търсят около 4000 
дерекулчани, а през лято
то и гости, които идват в 
Звонсяса баня. Те с усмив 
ка на лицето отиват, и 
ще отиват, да сядат на 
..страшния стол" за вадене 
и поправка на зъби. С ус 
мивка, защото съвършена 
та техника, с която разпо 
лага звоноката амбулато
рия наистина представля 
ва последна дума на тех- 

Т. Петров

!, жени. 
Доктор Зо

години за поддържането
автоматично.

а,- •

Я;

нова
Я

N^§1 уI йЦ момичето: никата.

ДИМИТРОВГРАД
Ш:

Дружествата—значителна 

обществена сила
ците- Особено висока сте
пен на самоуправителна 
безотговорност се отчита 
при баскетболния 
„Свобода”, който послед
ното
проведе още през 1975 го
дина, а шахматният клуб 
през 1978. Туристическият 
съюз поради крайна без
отговорност на своите чле 
нове и ръководството ве
че една година не може 
да проведе изборно заседа 
ние, въпреки най-солидна- 
та материална основа и 
значението за туристичес
кото стопанство.

Материалното 
ние на повечето организа
ции 1И дружества не е на 
завидно ниво. От общия 
брой организации >и друже 
ства, 12 получават дота
ции от общинската скуп
щина и самоуправителните 
общности. Само спортното 
дружество „Асен Балкан
ски", пожарникарите, Кул
турно-художественото дру 
жество и баскетболисти
те са изказали свой до
ход от членски внос или 
по други основи.

Изхождайки от факта, 
че повечето от организа
циите и дружествата на 
територията иа Димитров 
градска община осъщест
вяват значителна актив
ност. допринасяйки за ма 
термалното, културното и 
спортното развитие, а също 
така «и за развитието на 
самоуправителните 
шение, към тях и 
гтред трябва да обърщат 
вниманието си всички су
бективни сили.

лед, че кулата пропада и отвътре и отвън тряб 
ва да се предприемат спешни мерки. Ние не 
сме в състояние да предприемем какво то и да 
е. Решението е тя да се Реставрира и наистина 
да служи за целта или да я разрушим, а на мя
стото й да изградим обществена сграда за пот
ребите на местната общност. Сега тя е. един 
обикновен позор в селото.

В Завода за защита на културно-историче 
ски паметници в Ниш, въобще не помислят обе 
кта да се срути. Директорът на Завода Алек- 
сандар Радович казва, че покрай останалите 
ценности кулата е значителна и по архитекту 
рните си особености. Той подчертава, че Заво
дът «яма средства, но е готов да изготви про
ект за реставрация и да оказва Професионална 
помощ.

клуб

изборно заседание
На територията на Ди

митровградска община ра
ботят 6 обществени орга
низации и 15 дружества в 
които членуват 16 115 ду
ши. Това значи, че почти 
всеки жител на общината 
членува в някое дружес
тво или 'Организация, кое
то представлява огромна 
потенциална самоуправи
телна сила с огромно влия 
ние на резултатите и ак
тивностите в различни об
ласти на обществения жи
вот.

на общинската конферен
ция на Социалистическия 
съюз и неговите форми на 
действие са делегирани 58 
делегата от сдруженията 
и дружествата на гражда 
ните. Най-активни са об 
щинската конференция на 
движението на младите го 
рани и организацията на 
Червени^ кръст. Богата ак 
тивност имат и запасните 
военни командири, Съюзът 
на стрелците, рибарското 
дружество, 
дожественото дружество 
„Георги Димитров", радио 
клуба. Обаче, недостатъч
но активни в своята рабо
та са Туристическият съ
юз на общината и фериал

положе-
Законът за защита на културните ценно

сти е съвсем ясен и налага за културно^истори 
ческите паметници да се старае обществено- 
политическата ^общност, на чиято територия се 
намират те. В чл. 46 на този закон (Сл. глад
ник на СРР, 28/1977 година) се казва, че соб
ственикът Ов случая местната общност в Кпису 
ра) с изключително внимание трябва да лази 
и поддържа културната ценност и да осъществ 
ява утвърдените мерки за защита.

Заводът от Ниш мерки за защита е ут
върдил отдавна. Те са утвърдени и преди някоя 
ко години когато клисурчани искали да разру 
шат кулата и на мястото й да повдигнат друг 
обект. По въпроса за рушенето Радович е кате
горичен: — Вместо да търси възможност кула
та да се запази, тази местна общност търси тя 
да се разруши. Ние нито сме компетентни, ни- 
то пък сме на становище тя да Се разруши.

Да ли ще се срути кулата (макар и сама), 
тежко под робство време зависи от по
вечето неща, преди всичко от дотраяло- 
стта й и от финансовите възможности. 
Сигурно е едно — без един договор между 
представители на Завода от 'Ниш, местната об 
щност в Клисура и общинската скупщина в 
Сурдулица този въпрос не може да ое Реши.

В. Божилов

културно-ху-

Повечето от органи за ци 
ите и дружествата актив 
но работят и са организи
рани на самоуправителни 
основи. Само в редовете

БОСИЛЕГРАД: СНАБДЯВАНЕТО СЪС
ЛЕН МАТЕРИАЛ

СТРОИТЕ

ЛИПСВАТ КЕРЕМИДИ
Обикновено след прикл

ючване на 
ските работи в Босилеград 
ска община започва у сияе 
на строителна дейност. Ка 
|Кво е снабдяването 
строителен материал?

Според това което зава
рихме в единствения 
тоаи вид магазин в Боси
леград (на ООСТ „Слога”) 
и думите на магазинера 
Крум Димитров проблемът 
не е тоикова изразителен 
— с изключение на кере

миди друг материал има 
(в достатъчни количества 
останалият строителен ма 
териал имаше и досега).

Понастоящем в магазина 
има запас на над 70 тота 
цимент, 30 тона строител
но желязо, достатъчно ко 
личество дограма (арати, 
прозорци). Досега са набо 
вени и продадени само око 
ло 6000, керемида, а пот
ребите са над 50 хиляди.

М. Я.

селокостопан-

със

от

отно-
зана-

V. А. Т.
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ЛИГА — ГРУПА „СЕВЕР”ФУТБОЛ МЕЖДУРЕГИОНАЛНА

Физическа иул1урз„С/]|(,0/рф ВИСОКО ПОРАЖЕНИЕ ока издръжливост иди «а 
твърде топлото и задуш
но време, но целият 
бор пира статистично, бав
ено и без вълнение. Това 
използуваха домашните, 
футболисти и с не много 
блестяща мтра напълниха 
мрежата на аратагря Став-' 
ров.

от-

БОСИЛЕГРАД: ХУУТБОЛ „РУДАР” (АЛЕКСИНАШКИ РУДНИЦИ) — „А. БАЛ 
КАНСКИ” 5:1 (1:0)

Алексинашки
11 септември 1983 г. Игри
щето на „Рудар", теренът 
тревчист, зрители около 
200 души. Времето твър
де топло. Съдия на среща
та Мтгчило Павлович от 
Зайчар.

В третия окръг на пър
венството в междурегио- 
налната лига — трупа „Ое- 
вер" футболистите на ,,А.
Балкански" доживяха ис
тинска катастрофа в Алек 
синашките рудници. Те бя 
ха победени от домашния

Четвърта поредна победа отбор с 5:1. Всъщност, то
ва беше най-слабото досе
га видяно ^издание” на ди- 
митровпр адоките 
листи. Само през първото 
полувреме до известна сте 
пен „парираха" на домаш
ните футболисти и само 
веднаж капитулираха.

През второто полувреме 
„А. Балкански" забрави да 
се отбранява, така че скъ
по заплатиха всички лреш 
км в отбраната. Дали се 
касае за липса на физиче

рудници,

Босилеград, 11 септември 1983 год. Игрището на
..Младост", край Драговищица, времето слънчево.
Зрители около 300 души. Голмайстори за „Младост":
В. Чипев в 30 мин. и Р. Венков в 42 мин. а Р. Бле-
лим в 60 мин. за „Хайдук". Съдия на срещата Р.
Глигориевич от Сурдулица.

Футболистите на ФК 
„Младост" от Босилеград 
цродължтват с добра и ре 
зултатна игра. В неделя 
в (рамките на есенния по- 
лу оезон на 
първенство
четвърта поредна победа и 
с 8 точки заемат 
зиция в групата 
Между общин оката 
бедна дивизия Враня. По 
слънчево и подходящо за 
игра време пред около 300 
души, те победиха футбо
листите на „Хайдук" от 
Прешево с резултат 2:1 
полувреме 2:0.

Самата игра бе .мъжес
твена с доста вълнуващи 
мигове и с извънредни го
лови положения, но едно
временно и с добри защи
ти на двата вратаря-

Първото полувреме пре
мина в знак на домашни
те футболисти. Те изгра- 
ха далеч по-организирано, 
създадоха повече голови 
положения и като резул
тат на такава игра, два 
пъти успяха да вкарат топ 
ката в мрежата на госту
ващия отбор. Най-напред 
В. Чипев улучи целта в 
30 минута след като го до 
бре проигра М. Цветков.
След десетина минути и 
М. Цветков подаде добре

футбо-
По тоя начин м след три 

кръга „А. Балкански" ня- 
нито една точка. Шанс 

да подобри 'Незавидното 
си положение има в чет-, 
въртия кръг, когато ще се 
срещне с отбора „Хеми- 
чар" от Прахово. Среща
та ще се състои на 16 сеп
тември т-'Г. в Димитров-

има

и Р. Венков отбеляза нов 
гол.

През второто полувреме 
прешевските футболисти 
станаха равноправен съпер 
ник на домашния отбор.

В 60 минута левият по
лузащитник Р. Блелим па
лта ли резултата (2:1).

Пред главната ореща, в 
рамките на първенството 
на юношеските отбори се 
проведе пьрвенствена фут 
болна среща в която „Мла 
дост” от Босилеград се

град. д. с.тазгодишното 
извоюваха и

БАСКЕТБОЛ

„А. БАЛКАНСКИ” — „РАДАН” (ЛЕБАНЕ) 60:68
Iчел на по 

„А” на 
фут.

(31:34)

Заслужено общи черти — победи по- 
добрият отбор.

В предишния кръг, кой
то според програмата се 
проведе на 7 
т.г., баскетболистите на 
„А. Балкански" гостуваха 
в Леоковац, «ъдето игра
ха срещу домашния отбор 
„Омладинац". Мачът бе 
прекъснат в момент, 
то „А. Балкански"

поражение
Димитровград, 10 сеп

тември 1983 г. Спортният 
ценХър „Парк", зрители 
около ЗОи души. Съдиите: 
Д- КРъстич и М. Стояно- 
ВИЧ От 'Ниш.

Баскетболистите на „А. 
Балкан оки" претърпяха за 
служено поражение от во 
дещия на таблицата отбор 
„Радан” от Лебане. Дома
шните баокетболисти ока
заха достойна съпротива. 
Мачът в по-голямата си 
част бе равноправен, ре
зултатът ту бе в полза на 
домашните, ту гостуващи-

баскетболиети. 
продължи все до 30-та ми
нута, когато гостите 
правиха разлика от десет 
точки, която главно запа
зиха до края на мача.

Така септемвритеналожи срещу 'едноименн
ика си („Младост") от 
Сурдулица. С голове на Н. 
Крал и Л. Захариев, те по
бедиха с резултат от 2:1.

Първият отбор игра в 
състав: М. Чипев, Б. Ива
нов, Д. Златков, Б. Та
сев, 3. Младенов, 
кович, Р. Венков, Б. Вои- 
нович, С. Якммов и М. 
Цветков.

А юношеският отбор: В. 
Тонев, Л. Алексов, С. Сго 
именов, П. Стоянов, Л За 
хариев, В. Митов, В. Гли-
горов, И. Рангелов, Н.
Крал, И. Стаменов и Н. 
Стойнев.

В следващия кръг „Мла
дост" ще играе във Бран
ена баня срещу домашния 
„Железничар", а младият 
отбор срещу „Индустрий- 
ски” във Владичин хан.

на-

кога- 
воде-

ше. така че епилогът е 
известен: срещата е реги
стрирана със служебен ре 
зултат 20:0 аз полза на „А. 
Балкански".

В следващия кръг бас
кетболистите от Димитров 
град гостуват в Клздово 
срещУ отбора „Гердап".

През последните две- 
три минути домашните ба 
окетболисти успяха да на
малят разликата, но вече 
бе късно за някакъв пре
лом. Главната причина за 
поражението бе изключи
телната непрецизност на 
домашните баскетболисти, 
особено в изпълняването 
на свободни наказания. В

В. Ив-

Д. С.
Първа победа

„ПАРТИЗ ♦ СЪВЕТЪТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ -
♦ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” В БОСИЛЕГРАД

АН”Б(ЖЕЛЮША) 0:1 (0:1) О
♦

Велики Йовановац, 11 
септември 1983 г, Теренът

♦ОБЯВА! ♦
♦100твърд, зрители около 

души. Голмайстор Миро
слав Милошев в 39 м. за 
„Партизан”.

„Партизан” (Желюша): 
Сава Димитров, Сафет Ми 
лошев, Стефан Стефанов, 
Аца Станулович, Тома Ма 
рков, Влада Йованов, Ни- 
лиев, Мирослав Мнлошев, 
кола Костов, Иван Геор- 
Раша Тодорович и Зоран 
Зарков.

В първата ои среща в 
историята на новоформира 
Желюша срещу отбора 
тия отбор „Партизан" от 
„Победа" от Велики 1*ова 
новац в Пиротска лига, 
желюшани постигнаха сво 
ята първа побода. С оглед 
че т01ва е първа официал
на среща, постигнатият Ре 
зултат 0 още ио-забележи 
телеи. Те напълно надигра 
ха домашните футболисти, 
създадоха много голови по 
ложения, от които успяха 
да реализират само една 
чрез централния 'Напада
тел Милошев.

Самият мач не
особено високо равнище, 
но по бойкостта си и же
ланието, ентусиазма и у с>и 
ли ята на желюшаии!, нане 
тина заслужава похвала.

Във втория кръг футбо
листите на „Партизан ще 
се срещнат с отбора „Па
деж". Този мач лее се 
състои на 16 септември! в 
Димитровград.

I. За попълване на работно място УЧИТЕЛ ф
ПО КЛАСОВО ОБУЧЕНИЕ в подведомственото ф 
отделение в Горна Любата с пълно работно вре- Ф 
ме на определено време — до завръщането на ▼ 
работника от отпуска по болест- ^

II. За един УЧИТЕЛ ПО КЛАСОВО ОБУ- ^ 
ЧЕНИЕ на определено време с пълно работно ^

■ду- ^

III. За един УЧИТЕЛ ПО КЛАСОВО ОБУ- ^
ЧЕНИЕ на определено време с пълно работно ф 
време до завръщане на работника от отпуск по 
болест в подведомственото отделение в Долна 
Лщбата. ,

IV. За един ПРИСЛУЖНИК на определено Т 
време с пълно работно време до завръщането 
на работничката от отпуск по майчинство 
м. „ДУДИНА” в с. Дукат.

Освен общите условия, които предвижда 
Законът за трудовите отношения на СР Сър
бия, кандидатите трябва да изпълняват и от
делни условия, които предвижда Законът за 
оснонно образование на СР Сърбия и статутът 
на училището.

ф Под точка I, II и Ш кандидатите тряб
ва да изпълняват и отделните условия на обя
вата, и то:

а) Познаване на българския ез.ик. ,,__
б) да имат УЧИТЕЛСКА ШКОЛА или ПЕ

ДАГОГИЧЕСКА АКАДЕМИЯ ЗА КЛАСОВО 
ОБУЧЕНИЕ.

ф Под точка IV кандидатът трябва да 
завършено пълно основно образование.

ф С молбата трябва да се дадат и доказа
телства за образователния ценз.

ф Молбите се подават Д° Секретариата на 
основното училище „Георги Димитров” в Боси
леград в срок от 8 (осем) дни от публикуване- 

Л(то на обявата.
К Ф Непълни и ненавременни мобли няма да 
ф|се разглеждат-

♦М. Я.

♦
В събота на 17 септември тази година се

навършават време в подведомственото отделение в м. 
ДИНА" в с. Дукат до 30 юни 1983 г.

ПЕТ ГОДИНИ

:от смъртта на нашата непрежалима съпруга, 
майка и баба

:в

Ружа
Тотева

♦
бе на има

от Димитровград

На този ден в 10 часа ше посетим вечното й жи 
лище и ще положим цветя. Каним близки и по 

придружат в тъжното вьзпоме-знати да ни се 
иание-

Семейство Тошеви Воинович
Д. с.
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Х'У/Д|фр ф сатира • забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Запопила мъжа сн Истинска «ят поп се почувствувал 
застрашен. Намалели подаръците за 
него. Не му било право и се оплакал 
на владиката. Слей известно време в 
селото дошъл владиката и поискал 
да види поила поп. Запитал го кой го 
е запотил, а той му отвъриал:

— Жената.
След това владиката попитал же

ната му защо е сторила това.
— Свой мъж с'ьм запопила... 

Ако река — и владика 'Де го напра •

В едно планинско босплепрадско 
село живеело Някога бедно семейст
во. Вечер мъ,жъ-т -и жената постоян
но сн приказвали кой в селото е 
най-беден, а кои най-добре живеят. 
Съгласили се, че те са най-б едни, ма 
кар че най-много работят. Но също 
се съглаоили, че майчдобре ои изве
ят попа и подадията, макар че най- 
малко работят.

Предложила жената на мъжа ои 
да се загюпи. Речено—сторено.

Започнал той да ходи по селото 
и да ръст и прибира каквото та поп 
се дава.

Канализация 

или ?...вя!
Като видял, че трудно ще излез 

владикатане накрай с тази жена, 
казал:

'Гува 01ьадан пойдо у град да видим уну- 
ка-гога кико иде у шкоя>у.

Ка да овъртим куде домат затаи 
смрад. Да простите меришеше кико на ... 

„Ама това не йе ко у село, град йе това, ми
слим си я, тука теквея рабоге не ставаю." Да, 
ама оно ои смърди та знае ли се.

Поварка нагоре камто школауту, ка некой 
ме изока.

— Моля ти се, нека си остане 
само поп...

С. Евтимов 11
ме неки-| :— Шотландец дава бак

шиш, разбира се много ма 
лък, като прт това казва:

— Докато бях в Париж 
като бакшиш раздадох 50 
пени...

—А колко години прека 
рахте там ?

— Татко — какво нещо 
е ангелче?

— Това е 
който се опитал да -мине 
улица, но не е успял — 
отвърнал бащата.

*
— Откъде знаеш, че Пе 

трошичи са вегетарианци?
— Чувам кога съпруга

та го кани ша обед: — йо 
во, побързай да не увех
не обедът!

пешеходец,

* — йела Манчо, да видиш, па да манещ у 
весниците да писуйе ко ни йе водата ежупа и 
ко у „Комуналац" с-«о си дигли платете. Йела 
да~ видиш па това да писуйеш. —

Г л— По какво личи, че то 
ва е смесен хор, когато 
всички певци са мъже?

— Все пак, е смесен: 
едни знаят, а други 
знаят да пеят...

Мъдростта през вековете Ка се обърну йедъ-н оди чешмеджийете, 
рил гумене рукавице и се умазал у... Смрад 
не смрад, нема надека, па придо. Они отворили 
шахтуту оди канализациюту, а она пълна до 
врат. До гьу турили йедну кову и тия с рука- 
вицете вади некикве кърпе

ту-
Умуването е лукс — делото необходимост.

Бергсон
не

* Отлагането прави лесната работа 
трудната — невъзможна.

трудна, а
из дупкуту.

Прощавайте, закъснях 
(на представлението. Ако 
обичате да ми отворите 
вратата да влезна в теа
търа?

— Не мога.
— Защо?
— Всички ще ои излез- 

нат навън.

Лоример Придо поблиза и кво да види.ч: гаче 
нечеш (и лгушйе и женсГге), комбинезон^ 
нечеш, лгайице, крпе за судове. Помисли 
извади и некой зимсЬи

ли
Не е достатъчно 

трябва да вървиш пряко.
лида вървиш, за да стигнеш;

са че
капут.Бауст

Одека това тука, бре деца?

Па това „госпоЬете” Ъи .мързело да си 
изнесу боклукат и старете дрейе у кантуту за 

уоре, па да не излазе надвор без фризуру оне 
шшьу^ Т°Ва Щ° 1ИМ !Не тРебе У ^позетскуту

Всяка крачка действително движение 
ва повече от дузина програми.

стру-

Маркс

Когато се захванеш за нещо голямо, помни 
дреболиите.*

Японска

Трудът побеждава всички неща.
Омир

„ •
Работи! Трябва да изплатиш живота си съ,с 

своя труд. Ленивецът краде От обществото.
Фосилид

Баща ,не славата и щастието е трудът.
Еврипид

— И—- Келнер, чисто ли е 
виното ви?

— Като девойката от 
вашите мечти!

— Моля, донесете ми 
тогава една лимонада...

оно те додека йе стигло, отговори 
тия с гуменете рукавице и тури у ковугу йо 
щи иеяне гаче. 1

Направите децата записник, отпишИше ка- 
нализациюгу и ои отццоше. Я пойдо квде сам 
пошъл, па си мислим:

-МИ

* — Бре къв амо варод. Дали 
се върлаю дрейе у нужннкат.

И канализация не йе за свако га!

у село тека

Няма нищо, /което да не може да се прео
долее с труд.

------- /Дж. Бруно V.У
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