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Иноверна на нашата способност
БОСИЛЕГРАДСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ 1983 ГО 
ДИНА

Оборотните средства 

-основен проблем*л™°адемЯ„ПРо\3 НаСГ°ящата гоДина би трябвало да

дане на финансовата"^ „лаХоТпогоб?3153 33 УРеЖ' 
рич1”™- ПОДЧерта в изложението си Б^рислаГсреб 
рич, подпредседател на Съюзния изпълнителен
След

собността на страната 
спрямо чужбина, обезпе 
чаването на необходимия 
внос във функция на по- 
пълно нормализиране на 
тек ущ ото 'възпроизводство, 
планираното повишение на 
износа и валутните резер

ф Две от деветте стопански организации в Босиле 
градска община, през изтеклата година отчетоха зц 
губа от 4 660 755 динара.

• Общият доход увеличен с 33 на сто, доходът 
с 24, а чистият доход с 21 на сто. Средният личен до
ход върху зает възлиза на 11 250 динара.

съвет

напред трябва да ги уцвър 
ждават” 
те субекти на 
то”. Ръстът на домашните 
цени пряко ще се отрази 
върху промяната на валут
ния курс на динара.

н якол ком ес ечни 
преговори с мисията на Ме 
ждународеия монетен фо
нд е постигнат договор за 
получаване на финансова 
подкрепа, йоято тази 
на Югославия ще 
от чужбина. Става 
за 3,5

самоуправителни-
развитие- ви.

Най-поляма част от оу- 
мата (към 2 милиарда до
лара) ще се използува за 
рефинансиране на главната 
част от чуждестранните 
дългове на чуждестранни 
те делови банки, които 
трябва да се изплащат 
през настоящата година. 
От ММФ трябва да полу
чим и към половин мили
ард долара финансов кре
дит-

Въпреки, че почти всич 
к/и стопански организации 
в Бооилеградска община, 
през изтеклата делова го 
дина с по няколко процен 
та преизпълниха планове
те си, осъществените спо 
ред заключителните балан 
ои делови резултати не 
са на завидно равнище. 
Още повече, ако се има 
предвид слабата им акуму 
лативна мощ, при повече- 
то от тях, недомиъдът на 
оборотни средства и реди

ца други обективни и су
бективни причини, които 
неблагоприятно въздейег 
вуват върху общото сто 
панисване на организаци
ите Загрижва и факта, че 
„Автотранспорта” отчете 
2 386 466 динара, а ‘Строи
телната организация „Из 
гРадня” 2 274 289 динара 
загуба, а Горската сек
ция 4 160 422 динара, ,,На 
предък” — 49 299 динара 
и „Услуга” — 606 динара 
са заплатили повече за ли 
чни доходи. Наистина за 
губата в ,,Автотранспорта” 
е наваксана от средствата 
на амортизация, а в „Из
градил ” от средства на не 
нашатена реализация, но 
това е само толкова, кол* 
кото да не се правят сана 
ционни програми.

годи 
получи 

дума
милиарда долара 

кредити от чуждестранни 
източници, предназначени 
предимно за изплащане на 
по-раншни заеми от наши

Във връзка с изплащане 
то на дълговете споразу
мението от 3,5 милиарда 
динара —изтъкна Сребрич. 
което трябва да спомогне 
за уравновесяване на пла
тежния баланс, относно 
запазване на платежоспо-

чуждестранни партньори.
Делегатите на Съвета на 

републиките и покрайнини
те на заседание от 20 
март дадоха подкрепа на 
постигнатите резултатите 
в преговорите на Съюзния 
изпълнителен съвет с 
ММФ, като приеха и така 
нареченото „Писмо за на: 
меренията” — документ за 
постигането на окончател
но споразумение във връз 
ка с посочените заеми. Хо 
да на преговорите и цели
те на новата финансова по ц 
дкрепа подробно обоснова 
Борислав Сребрич, подпре 
дседател на Съюзния

НА 24 МАРТ ОТ МОСТАР 
ТРЪГНА ЩАФЕТАТА НА 
МЛАДОСТТА ВИ
Бъдещето 

гледа в нас“
Общият доход в стопан- 

организации презските
изтеклата година възлиза 
на 1 026 533 хиляди динаиз-
ра и същият в сравнение 
с този от по-мин ал ата го 
дина е увеличен с 31 
сто. В структурата на об 
щия доход най-голямо уча 
стие има ООСТ „Слога” 
— 35,8 на сто, след това 
„Напредък” — 23,7 и ,Дв 
тотранспорта” — 16,5 на 
сто.

пълнител^н съвет-
След като напомни, че 

задължения на наМладото поколение и Сь 
юзът на социалистическата 
младеж няма да позволят 

• никому да манипулира с 
определения за

големите 
нашата страна през наето- 

година към чужби
на за изплащане на дълго 

(към 5,1 милиард дола
ра) Сребрич изтъкна, че. 
без настоящето

ящата

ве нашите 
социалистическо самоуп-

необвързаност»
Невенка Томович първа понесе Щафетата на младостта

„спораз\/ равление,
менче бихме имали много братство, единство и съдру 
по-гол еми затруднения в ЖИе на всички наши наро 

възпроизводство, и народности.
псикъоно биха реду-

гледа в нас”, изпълнена на 
прадския стадион, прекра 
оно съедини и изрази вси 
чки елементи на нашето 
славно минало, революция, 
настояще и бъдеще. Отде 
лна част на тържествената 
програма беше посветена 
на 40-юдишнината от ве 
ликата народна победа в 
Дървар.

— Борбата за свобода, 
мир и човена, за които Ти 
то се бори упорито, е ос
нова на нашето сегашно 
и предстоящо ангажира
не. Титовата мисъл и дело 
живеят със собствената си 
сила и продължават с на 
шите усилия и труд, като 
израз на предаността ни 
К7.м Титовото револючион 
но дело — каза Десимир 
Меджович, председател на 
РК на ССМ ,на Босна и Хер 
це/говш+а.

Конференцията на ССМЮ
Предраг Булатович изтък- За осъществяването 

общия доход, са изразход 
вани 804 958 хиляди дина 
ра и същите бележат уве 
личение от 33 на сто. Най- 

увеличение на из

нана;текущото
които
цирзли пространството за. 
развитие на социалистиче
ското самоуправление . Еъ 
гласно нашите всеобщи 

постепенно да ук 
плате

— Младото поколение 
и Съюзът на социалистиче 
ската младеж няма да по 
зволят никому да мани
пулира с тях, защото са за 
социалистическо самоупра 
вление, необвързаност, бра 
тство, единство и съдру
жие на всички наши наро
ди и народности. Младото 
поколение много хубаво 
знае за величието на Сут- 
йеска, Неретва, Дървар... 
Хо точно различава проти 
воположното от революцо 
онните стремежи. Ние с 
десетилетия вплотявахме 
определенията си в Щафе 
тата на младостта и с нея 
ги изразявахме. Тя сега 
отново тръгва на път със 
същите обети и крепкото 
определение на младежта 
за Титовата визия на со
циализма.

маМостар, сравнително 
по население град, издън.

раона до безпределни
по най-хубав начин 

неговата
дост силно обича и умее 
да направи величествен 
ОБОЯ празник. Тръгването 

Щафетата на младост- 
•което същевременно ^ 

репуби-

ви- голямо
разходваните оредства от 
386 на сто има строителна 
та коперация „Граджеви- 
нар” след това „Напредък” 
53 на сто, а най-малко уве 
личение 0*68 на с-ро 
Горската секция.

еоти и 
показа, чеусилия мла-вцн иглата

»—■ подчерта между та,
т: Рп/абоич. Среб, ше централно

другото я Сре°0 каноКО т.ьржество по повод
рич посочи и РпредСта Деня на младостта, навя 
чови точки «оито ^ беше незабравимо съ
вляват Условие §ИтИе. Градът на Нарецва
ване на новите^ бхода1 разтВОрИ обятията ои, раз

• Т°Ваобластта на ^ори .великото * Р~
КУРС на цданно сърце, за Да каже 

на фи- кол но обичаме Тито 
говото дело 
ва, което иоои

има
бе

износа Изхождайки от факта, 
че изразходваните средст
ва бележат по-голям ръст 
в сравнение о увеличение 
то на общия доход, обеза 
тедно насочват трудещите 
се занапред по-обстойно 
да анализират движението 
им, като при това 
имат в предвид програми
те по икономическата С'Г« 
билизация.

кредити 
ми мерки в 
пените, валутния 
динара, повишение 
нансовата дисциил 
увеличението па размери 

' на лихвите.
По-голяма част °т

55 на сто, трябва 
вероят

не- винаги
и воичко оно-

Титовото

име.
В речта си секретарят 

на Председателството на
програма 

,Бъдещето
Едночасовата 

за поя название
(На 5та стр-)те, към

да се ,/размразят,
на април, ино от края
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ В ЧЕХОСЛОВАКИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК ЗА 

М^ОГРАИИЧНИЯ СТОКООБОРОТ

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА СРЕЩА Важен фактор на 

добросъседството;
В разговорите между на 

шата делегация и най-висо 
ките представители на 
ЧССР е изразено желание 
то и готовността да се 
развиват двустранните От 
ношения, както и да се за 
дгдбочана сътрудничество
то между СФРЮ и ЧССР 
но само на икономическо 
го поле, но и в останалите 
области на живота.

■ ' ■ "4 . г,

• НА МИКА ШПИЛЯК ВРЪЧЕН ЗЛАТЕН 
КЛЮЧ НА ПРАГА • ПОСЕЩЕНИЕ НА ФАБ 
РИКАТА ЧДК • ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ЗА 
ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА СТОПАНСКОТО СЪТРУ 
ДНИЧЕСТВО

Иитензивиране и усъвършенствуването на 
стокооборот е от голямо значение 

с'ьс съседните страни
на Централния коми-

малограничния 
за сътрудничеството ни

Председателството
тет на Съюза на югославските комунисти неот
давна обсъди актуалните въпроси на малогра- 
ничн-ия стокооборот. Тъй като малорраничният 
стокооборот е твърде важен фактор на нашето
самоуттравително обществено-икономическо ра

целокупното сътрудничество и от- 
на заседанието

Мика Шпиляк е да
ден златен нлюч и а Прага, 

означа-
Председателят на Пред

седателството на 
се намира на официално 
посещение в Чехословакия. 
Оглавявайки нашата деле
гация заедно с най-висо
ките ръководители на 
ЧССР
Чехословакия Густав Ху- 
сак
за двузтранните отноше
ния между СФРЮ и ЧССР, 
както и по редица други 
международни въпроси.

Посещението на Чехос
ловакия е удобен момент 
представителите на двете 
страни да изнесат мнени 
ята си по жизнетРептящи- 
те въпроси на нашето съв 
ремие, както и за югослав 
ско-чехооловашкото сътРУ 
дничеетво.

Нашата делегация в Че 
хословакия е особено топ
ло приета и на председа

теля
СФРЮ

което символично 
ва, че между диете страни 
се развиват добри прия
телски отношения.

заптие и в
ношения съР с'ьс©Д|Ните страни,

необходимостта от усъвършенству- 
подобряване на тази дси- 

лолитичеоки определения.
на малограничиия

I юдчертана 
нане и качествено 
мост. съгласно нашите

Актуалните проблеми 
стокооборот и сътрудничество трябва да се раз 

съвместна активност <на органите 
федерацията, републиките 

об-

президента на '
‘ 1; ■ Iводиха разговори

решават със 
и организациите във
и покрайнините, сдружения труд и Други 
ществени субекти в курса на политиката 39 
решване на добросъседското сътрудничество.

I
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; СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЮГОСЛАВИЯ С ЮНЕСКО

Договор за конкретни акции
• Изразена готовност за разширяване на сътРУДни 

честното
В нашата страна тези 

дни пребивава генералният 
директор на 
М’Бо, който води разгово 
ри с делегация на Съюзния 
изпълнителен съвет- оглав 
явана от Д-р Иво Марган.
В разговорите е изразена 
доволност от досегашното 
сътрудничество и готов
ност за разширяване на съ 
щото. Договорено е Юго

славия да участвува в ня
колко конкретни ануии и 
проекти на ЮНЕСКО.( ЮНЕСКО

Мика Шпиляк и Густав Хусак
Югославия оказа подк

репа на усилията на 
ЮНЕСКО за преодолява
не на несъгласията със 
САЩ, настанали с опове 
стеното самоотлъчване на 
тази стРана от междуна
родната организация.

ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ В САЛВАДОР

Обща конфузия
Организирал ги е военни
ят режим на десницата при 
пълна подкрепа 
но без участието на опози 
цията и на политическите 
сили, които оказват под
ирела на герилците и кои 
то считат, че единствени
ят изход от кръвопроли
тието може да се намери 
с преговори между прави
телството и въстаниците.

СПОРЕД ДАННИ ОТ ЧЕХОСЛОВАШКИЯ ПЕЧАТВ северната и източната част на Салвадор 
изборите не са проведени, понеже тази терито
рия е под контрол на герилците от фронта ,,Фа- 
рабундо Марти”

От САЩ,

Упадък в търговията 
между САЩ и СИВ

Безредие, насилие и ха
ос — това са три основни 
(Характеристики на състо 
ялите се в понеделник пре 
зидентоки избори в Салва 
дор. Столицата на страна
та и всички по-големи ме 
ста били под контрол на 
сухоземните и военновъз
душните сили, а над 39 000 
войници били разпределе
ни на избирателните пунк 
тове в тази петмилмонна 
централ ноамериканска стра

Според официални ин
формации, в северната и 
източната част на Салва
дор изборите не са ни про 
ведени, понеже тази тери
тория е под контрол на ге 
рилците от фронта „Фара 
бунди Марти". Понастоя
щем въстаниците контро 
лират 70 на сто общини 
в страната.

Изборите всъщност не 
могат нищо да променят, 
а най-малко могат Да до 
ближат страната до мира.

Търговският оборот ме 
жду Съединените амери
кански щати и страните— 
членки на Съвета за ико
номическа взаимопомощ 
(СИВ) за три години е на 
мален с 40 на сто от 7 514 
000 долара в 1979 на 4 650 
000 долара в 1982 година.
В първото полугодие' на 
1983 година съветско-аме
риканският стокообмен е 
намален дори с 42 на сто 
спрямо същия период на 
1982 година. Подобно е и 
състоянието на търговски
те отношения с останали 
те членни на СИВ, с изклю 
чение на Румъния и Унга
рия. За три години стоко
обменът между САЩ и 
ЧССР е намален с 36 на 
сто.

родна република; нова 
литика към Полша, с коя
то са анулирани предишни 
те договори, като при то 
ва Полша загуби позиция
та на страна с предимство; 
и по-изгодно сътрудничес
тво с Румъния и Унгария.

по
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В СТРАНИТЕ НА 
ЕИО

КЪМ КРАЯ НА АПРИЛ
I к&Г"-'Рекорден брой 

безработен Рвйгън ще 
посети Китайна.

Към края на февру 
ари в страните—члв 
«ки на Европейрка 
та икономическа общ
ност е имало 12,9 ми 
лиона безработни от 
носно 11,5 нас-го от 
трудоспособното наее 
ление-

Най-голямото уве
личение на безрабо
тицата в страните— 
членки на ЕИО е от
белязано между дене 
мари миналата и яну 
ари тази година, кога 
го без работа оста
нали 400 000 лица.

ИРАНСКО-ИРАКСКИЯТ КОНФЛИКТ В Пенин официално е 
съобщено, че към края на 
април «а посещение в НР 
Китай ще пристигне пРези 
двнтът на Съединените аме 
рикански щати Роналд Рей 
гьт. Китайското Министер 
Ство на външните Работи 
— предава Хсмнхуа — 
общило, че в американска 
та делегация ще бъде 
и държавният секретар 
Джордж Шулц.

Съобщено е, че Рейгън 
Ще пребивава в Китай от 
26 април до 1 май и ще 
посети провинциите Сиян 
и Шангам.

Продължава битката за Манджун
Ирак твърди, че е възвърнал по-голяма част от 

богатата с нафта област Манджун
Такова е и впечатление

то на група чуждестранни 
журналисти, които на два 
пъти посетили южния сек 
тор на франта. Битката за 
Манджун обаче > не е за
вършена.

Иранските сили завзеха 
. Манджун към края на фе

вруари, в началото ча най-

Чехословашкият печат 
различава четири катего
рии в икономическата по 
литика на САЩ: Контроли 
рано икономическо съТг 
рудничество с ЧССР, СССР, 
Германската демократич
на република България 
и Монголия; Тотален емба 
рго спрямо Куба, Виетнам, 
Кампучия, Лаос и Корейс 
ката демократическа на

новата си офанзива, на юж 
ния сектор на фронта. 
След това Иран изнесе на 
мерен и ето си да задържи 
тази област като част от 
военните репарации. Към 
средата на март Ирак тръг 
на в силна контраофанзива, 
за да възвърне част от за 
губената си територия.

съ-

V. У
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ОБЩИНСКАТГоРГДЛи1?пи« н ^ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МЕЖДУ
«вето „» межЖ&я* петдтал Г

ЮГОСЛАВСКО КОРАБОСТРОЕНЕ

№ ОСНО НЯСТО 0 С0010ЗА ЕДНАКВО ОТНОШЕНИЕ
Според данни на представителството на 

лондонски ,,Иойд регистър" в Ри«ка, югослав
ската корабостроителна пршшшленост заема 
осмо място в света. Нашите корабостроителни 
заводи са научили поръчки за строене на 71 ко 
раби с обща товароподемност 618 000 тона.

Югославските корабостроителни трудови 
организации заемат двадесет и осмо място в 
света по общата товароподемност на гьргов 
екни флот-

• В 15те- общини в Нишки
се отделят средства за зашитГна бойците46“ “аЧИН ци за внедряване у тях 

на социалистически натри 
ОтИЗЪиМ. И ДНеП1Н|ИТе и бъ-^■™РИеТ проект на самоуправително споразумение за 

дружаване на средства за книгоиздателсна дейност

Съюза на бойците 
ванепго ои наблегна върху 
хуманното отношение към 
бойците, които преди че 
тиридесет години са про 
л ив а ли кръв , за освобожде 
нието на страната. Той из 
несе, че занемаряването на 
проблемите на бойците 
някои среди е недопусти-

дещите поколения могат
Кан се прилага борческа 

та защита и как се отдел 
ят средства за допълните
лна борческа защита 
надесетте общини в Ниш 
ки регион? Този въпрос бе 
ше главна тема на неотда 
вна състоялото се съвмест 

заседание на Председа 
телството на Междуобщин 
ската организация на Съ. 
юза на бойците и Предсе 
дателството на Междуоб- 
шинската 
щност. Беше подчертано, 
че в общините в Нишки 
регион тези въпроси се уре 
ждат различно и че зана 
пред ще бъде необходи
мо да се прилагат 
ви критерии. Също стано
вище беше взето и по от
ношение
5о1рчеОка защита.

да бъдат горди «с нашата 
Народсосвободителна бор 
ба и

в изказ

соци алистическа ре
волюция. И затова е необв пет V. Уходимо материалите за 
нея да им бъдат достъпни. 
В това начинание трябва 
да се ангажират бойците
във всички общини, изтък 
на между другото Гюра 
Златкович. Във връзка с 
този въпрос членовете на 
двете председателства при 
еха и проект на оамоупра 
вително споразумение за 
сдружаване на средства за 
книтиздателска дейност- 

Двете председателства 
обсъдиха и информация за 
проблемите в електросто- 
панството.

ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ДЕЛО

но Отлични резултати па въглекопачитев

МО. В първичните два месе
ца на тази година произ
водството на въглища в на 
шаха страна се 
със 7,3 на сто в сравнение 
със същия период на ми
налата година.

но, те изкопаха 59,3 милио 
на тона „черно злато", на- 
то увеличиха производство 
то си с 8,6 на сто. Този 
отличен резултат е осъ
ществен с висока произво
дителност и извънреден 
труд на миньорите. Мина
логодишното увеличение 
на производството на въг
лища по стойност е равно 
на милион тона нафта от
носно около 250 милиона 
долара.

Двете председателства 
обсъдиха и въпроса 
го1Издаването на моногра
фии и др. книги. Изнесено 
беше, че в тази част на 
Сърбия са били сформира 
ни към 30 бригади, 
участие до окончателното 
освобождение на страната 
от фашистко иго. Обач<2 
само за две бригади са 
подготвени монографии, д0 
като за няколко са подгот 
вени за печат, а за някои 
изобщо не е направено ни 
що. Затова, канто подчер 
та Златкович, трябва да 
Се вземат сериозни мерки 
този исторически матери
ал да се събере и подгот
ви за печат, а не е обеза 
телню (дори и възможно 
поради недоимък на мате 
риални) средства всички 
да бъдат дадени за печат- 
По такъв начин, както каза 
Златкович, за подрастващи 
те поколения Ще бъдат 
обезпечени ценни източни-

регионална об с кни
увеличи

Вече четвърта година по 
ред въглекопачите по то
зи начин дават собствен 
принос за икономическата 
стабилизация в Югославия. 
Миналата година, пример-

взелиеднак

допълнителната
М. А.

!
Спирайки се върху този 

въпрос Воя Адамович, се 
кретар на Междуобщинс- 
ката организация на Съю 
за на бойците отделно под 
черта лошото положение 
на бойците на село, особе 
но не тези в планинските 
райони. Адамов!гч изнесе, 
че там има бойци, които 
живеят при трудни усло
вия, а общинските органи 
задни не им посвещават 
достатъчно внимание- 

Гюра Златкович—Милич, 
председател на Междуоб- 
щинската организация на

КАК ДА СЕ СПРЕ ИЗСЕЛВАНЕТО НА СЪРБИ И ЧЕРНОГОРЦИ 
ШЕВО, БУЯНОВАЦ И МЕДВЕДЖА?

ОТ ПРЕ

Развитието на селата — условие 

на съществуването
ф През изтеклите години най-голямо внимание е отделяно на развитието «а 
общинските центрове, а селата са занемарявани ф Създаването на малки фер 
ми и селскостопански комплекси, изграждането на пътища и благоустрояване 
то на селата ще подействуват хората да не напускат вековните си огнища.

В три общини в южната част на СР 
Сърбия — Прешево, Буяновац и Медве 
джа — десетилетия наред заедно живе
ят и творят сърби, черногорци, албанци, 
рами, турци... Но по време на еуфори
ята на албанския национализъм и пре
ден тизъм в Косово албанската иреден- 
та „влкючи” и тези краища в нереалния 
си блян за ,/велика Албания".

На състоялото се неотдавна съвмес 
тно заседание на Председателствата на 
ЦК на СКС и на СР Сърбия още вед
нъж беше константирано, че албански
те националисти делят да създадат ет
нически чисти територии и в тези об
щини. На това заседание председатели
те на Общинските скущщини обясниха 
подробно как изглежда тази контраре- 
волюционна дейност.

До имют и къща се стита с големи 
суми пари. А там, където не помагат ми 
лианите, иредентистите и националисти- 
те ои служат »с известните нелегал1ни 
методи: закани, навги, обезпокояване...
И не само с това. За две десетилетия 
от тези краища са се изселили 17 000 
сърби и черногорци. Изселването прюдъд 
жава, а в структурата на населнието се 
увеличава процентът на албанското на
селение.

На посоченото заседание беше ос
тро разкритикувано поведението на някои 
бивши ръководители в тези общини, ко 
ито не ,;иокали да се съобразят с онова, 
което говори народът, нито пък да се 
попитат защо Се изселват толкова мно 
го хора или да се опитат да разкрият 
причините за изселването".

По всичко личи, немалките пропус
ки на тези ръководители няма да оста
нат ненаказани. Но за това ще стане 
•дума след ка-ро се изучат всички факти 
от близкото и по-далечно минало.

От мнюгобройните факти, данни и

диалози заслужава внимание следната 
констатация^

Според закона, всеки гражданин, 
който възнамерява да продаде имота и 
къщата си, е дължен да ги предложи на 
СОИ по жилищни въпроси. Наистина, 
те формално го правят това, но СОИ се 
отказва от купуването, поради липсата 
на пари. И така: общината няма пари, 
а един селски обущар примерно дава 
и по 600 милиона Стари динара за вече 
рухнала нъщурка и малко имот около 
нея. Сам по себе ои се налага въпро
сът: нима никой и никога не се попита 
откъде на обущаря толкова много пари?

— През изтеклите години е напра
вена голяма грешка — каза Никола 
Любичич. — Ръководствата са отделяли

В ЕЛЕКТРОННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В НИШ

Износът надхвърля 

вноса
данни изнесе Любиша 
Игич, председател на де 
ловия отбор в Електронна 
промишленост и член на 
ЦК на СЮК, в разговор с 
журналистите в гр. Ниш. 
Той подчерта, че Електрон 
ната промишленост има 
солидно изработена ста
билизационна програма, с 
уточнени задачи и срокове 
на реализиране на същите-

Електронната промишле 
ност в Ниш през 1983 го
дина е осъществила печал 
ба във валутното с-и стопа 
ниоване. За пръв път 
сът надхвърля износа със 
124 процента. Основна дол 
и в «астоящта година е 
да се продължи с такова 
стопанисване в Електрон
ната промишленост. Оча 

се в края на годината 
добри

най-голямо внимание на развитието на 
общинските центрове, а селата са рста 
нали занемарени. Голям брой села все 
опее нямат електрически ток, пътища, 
автюбуоки връзки...

Проектът „Морава И" и развитието 
на селското стопанство е шанс на то
зи край да ,.избяга" от изостаналостта. 
Създаването на ад^алки ферми, селско
стопански комплекси и кооперации, ус 
кореното снабдяване с механизация, из 
пращането на селскостопански и Други 
специалисти от по-толемите центрове 
на работа в селата от този край — това 
е перспективата на живущите там хора. 
Разбира се, тези мерки трябва да бъдат 
състаоана част на политическата ^ акция 
за осуетяване на вражеската дейност. 
Само с ефикасна политическа и обще
ствена акция, с предприемане на конк
ретни мерки във всички области, може 
да се възвърне сигурността и взаимно 
то доверие и да се намали изселването. 
Заацото врагът не може да се победи 
само с лозунги. _ „

Заимствувано от в-к „Борба

вно

ква
да бъдат отчетени 
резултат-и, за което говор- 

първите
Бяха изнесени проблеми, 

с конто се бори Електрон 
ната промишленост, днес,
като възпроизводств&ни ма ,
териали и суровини от До 
ставчиците, които достав
ките обуславят с повише
ние на цените, заплащане 
на една- част с валута и пр., 
а Електронната промишле 
ност не винаги е в съРтоя 
ние да изпълни този усло 
вия.

ят и данните за
месеца от настоящата 

— януари, февруа-
два 
година
ри и март-

Електронната промишле 
запланувала да из- 

чуждестР анните 
на стойност

ност е 
«есе на 
пазари стоки 
от Ю0 милиона долара, от 

80 милиона — накоито 
конвертируемите 
ето е с 
че от

пазари, ко
50 на ото в пове 

Тези Б. К.
1983 година.
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КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СК П ГРАНИЧНОТО ПОДЕЛЕНИЕ ОТ КАНДИДАЦИОННАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА ОК НА ССТН В ДИМИТРОВ ГРАД

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
В БОСИЛЕГРАД

С дела да довериеНяма несъществени въпроси
• В предизборнатг активност участвували 

63 па сто от населението в общината • За най- 
отговорни постове в Скушдините на самоунрави 

общности на интересите предложени
Изхождайки от тона, че 

на Съюза на комунистите в 
настоящия момент е необ
ходим много повече крити 
чесни анализ, а не докла 
риране, комунистите в бо- 
оилеградоното гранично тю 

особено онима-

Пазвнсто на границата е основната ни за 
дача, но не запоставяме и въпросите, свързани 
с Този наш свещен дълг — казва Влайко Мла- 
денович, председател на Комитета на КонфереН' 
цията на СК в граничното поделение в Босилег
ред- ______ _ _____________ _

12телните 
нови лица

Богатата предизборна дейност за най- 
отгооадрни постове в Общинската онушдина в 
Димитровгр-гд и за самоуправигелните оощнос 
ти на интересите бе сумирана през миналата 

Кандидационна конфеделение 
ние обърщат и на изостря 
нс отговорността в изпълн 
доене >на задачите. Младе 
нович подчертава, че чес 
то се разиоква за опазва
не на лика на комунист и 
за изпълняване на поетите 
и доперели задачи. Нсот- 

о обсъдена рабо

седмица на общинската 
ренция. В течение на публичното обсъждане >. 
събранията в местните общности, организациите 

организации и коленд,, 
взели 9,5 хиляди жители на об-

нпзации и към 50 на сто 
от войниците са членове на 
СЮК. Останалите действу 
пат в младежката арганиза 
цця. От значение е да се 
изтъкне, че всички номан- 

членове на СЮК.

Всички въпроси, намира 
щи се пред Съюза на юго 
слаломите комунисти 
щевременно се намират, и 
върху тях се разисква, ра 
збира се и взимат реше
ния, и е Организацията на 
ОЮК в ЮНА. В работата 

организация оба-

съ- на ССТН и трудовите
«и участие са
щината, т-е- 63 на сто от населението.

Обсъждайки отчетите за работа през из- 
двугодишен период и активността на 

най-отговорни постове 
енупщините на СОИ,

дири са 
— От значение е да сеизтъ 
мие и това че идейното и ак

теклиядосегашните носители на 
в Общинската скупщина и 
членовете на Конференцията подчертаха прино
са на тези лица във всеобщото развитие на оо 
щината. Имайки обаче предвид, че едно лице 

иди повече функции и задъл-

давпа
тара на комунистите, кои
то са на функционални за
дължения в поделението.
— Посочихме

на тази 
че съществуват и известни 
специфичности. Тъй като 
пред СЮК и обществото 
е отговорна за изгражда
нето и подобряване боего 
товността лна Армията с 
ц©л тя винаги и на време 
да изпъл ни основната си за 
дача — да отбрани страна 
та от евентуален агресор 
— в Организацията особе 
но внимание се посвещава 
на този свещен дълг.

— Покрай пазенето на 
границата — подчерта Вла 
йко Младенович, председа 
тел на Комитета на Конфе 
ренцията на СК в гранич 
ното поделение в Босилег
рад — не по-малко внима 
ние посвещаваме и на дру 
ги, също така от голямо 
значение въпроси. По-ната
тъшното укрепване на бра 
тството и единството, вза 
имните отношения и югд 
славското съдружие, сът
рудничеството с местното 
население и с обществено- 
политическите сили е об-

известни
изпълнява гю две

дванадесет души, от шеРдесетте носите 
най-отговорни постове, са новопреяло-

слаабости на известно чие 
ло комунисти и въпреки 
че няма отклонения от ли 

на СЮК и от Тито

жения 
т па 
жени.нията

вата нонцепция за въоръ- Кандидационната конференция на 
лриеъствува и председателят на Секцията за ме 
жщу народ на активност и връзки към РК на 
ССТН в Сърбия Станимир Лазаревич, единодуш

на Об-

която
жените ни сили и че ня
ма наказани, тази задачи- и 
занапред ще бъде 
нас

пред
Младено- но прие предложението за председател

скупщина да бъде преизбран Петър 
Радован Пешич.

изтъква
щинската
Тасев, а за подпредседател 
Единодушно бе прието и предложението за пре 

трите съвета на Общинската скуп

вич.

Полагайки усилия в осъ
ществяване целите на 
икономическата стабилиза
ция поделението в Босиле 
град постига видими ре 
зултати. Без да се намал
ят ефектите в повишаване 
на боеготовостта тук на 
еоичко се -пести. В Боси
леград и граничните заста- 
еи войниците засаждат и 
градини, отглеждат свине, 
с вещия, строят... Само за 
това през миналата годйна 
са спестили над един мили 
сн динара. По въпроса на 
пестенето Младенович с 
оптимизъм поръчва: — 
през тази година ефектите 
ще бъдат много по-добри.

дседатели на 
щина да бъдат преизбрани досегашните лредсе 
датели: на Съвета на сдружения тРУД —Никола 
Стоянов, на Обществено-политическия 
Димитър Веселинов и ва 
общности — Валентина Тричкова.

Кандидационната конференция даде едино 
душна подкрепа и на предложенията за най-от 
говорни постове в Междуобщинската регионална 
общност Ниш и в Председателствата на СР 
Сърбия и СФРЮ.

В. Младенович
съвет 

Съвета на местнитециан ното единство в наша 
та организация не е илюзия 
и в това отношение се по 
стигат твърде значителни 
резултати. Всъщност това 
е и условие за цялостното
ни изпълняване на заАъл- 

Идейно-полити- А. Т.женията. 
чеежото и м арксичосгкото 
пък издигане е постоянна 
та ни задача — казва Мла 
денович. Затова свидетел -щината, оказване помощ 

на младежката организа
ция. осъществяването н? 
икономическите цели и пр. 
са въпроси, от чието осъ
ществяване завюси и изпъЛ 
няването на основиия дъл! 
към страната и народа.

Към Конференцията на 
СК в това гранично поде
ление действуват няколко 
първични партийни орга-

КАНДИДАЦИОННАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БОСИЛЕГРАДствуват повечето фанти. 

Преди две седмици, 
пример, тук приключи три 
месечен курс по -маркоиче 
око образование за млади 
комунисти и младежи. Ле 
ктори бяха по-цтари и опи 
тни членове на СК и члено 
ве на Комитета

Подкрепа на предложените 
кандидати

на-

След публичното обсъждане в местните об
щности и организациите на сдружения труд. 
общинената Кандидационна конференция на 
Социалистическия сък>з в Босилеград, на прове 
деното на 20 март т-г- заседание утвърди пред
ложенията за най-отговорните функции в 
щинената скупщина, региона, републиката и 
федерацията. Именно, бе дадена подкрепа на 
предложението на Председателството на ОК 
на ССТН и Комисията по кадрови въпроси къл 
ОК на ССТН, за председател на Общинската 
енупщина в Босилеград да бъде преизбран Л1 
БЕН РАНГЕЛОВ, ПЕНКО НАЙДЕНОВ за пред
седател на Съвета на сдружения труд, ЛЮБЕН 
КОСТАДИНОВ за председател на Съвета на ме
стните общности, а ПАВЕЛ ИЛИЕВ за предсе
дател на Обществено-политическия съвет.

Общинската кандидационна конферен
ция в Босилеград, даде подкрепа на предложе 
нието за член на Председателството на СФРЮ 
от СР Сърбия да се избере НИКОЛА ЛЮБИ- 
ЧИЧ, за председател на Председателството на 
СР Сърбия ДУШАН ЧКРЕБИЧ, а за председа
тел на Скупщината на СР Сърбия СЛОБОДАН 
ГЛИГОРИЕВИЧ. Кандидационната конференция 
даде подкрепа и на предложението за председа- 

на Скупщината на Междуобщинската реги
онална общност в Лесновац да бъде преизбран' 
БРАНКО ЦАКИЧ.

При утвърждаване на предложенията на 
кандидатите се изхожда от досегашната им ра
бота и активност. Това са имали предвид и из
бирателите и трудещите се в общината-

За отбелязване е, че По време на публич
ното обсъждане в общината е оказано пълно 
доверие на предложените нандидати, за което 
говори фактът, че на нито едно събрание не е 
имало друго предложение.

В. Божилов

06-ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

Да се активизират регионалните 

самоуправителнн общности
На проведеното на 22 

март т.г. заседание на Из 
пълнителния съвет на Об 
щинската скупщина в Бо
силеград, покрай другите 
въпроси, членовете му об 
садиха и отчетите за мина 
логодишната работа на 
Регионалната самоупраии- 
телна общност на интере
сите по поддържане на 
пътищата. Обсъден и при
ет бе и плана и програма 
та за работа през настоя
щата година на Регионална 
та самоуправителна общ
ност на интересите по про 
тмвоградна защита, асакто 
и иска на Съюза на покои 
оперите в Босилеград за 
обединяването им със Съю 
за на пенсионерите по тРУ 
да в ед«а организация.

Обсъждайки миналогоДи

шната работа на Регионал- 
натаСОИ за поддържане на 
пътищата, Изпълнителният 
съвет констатира, че все 
още тази самоуправителна 
общност не изпълнява сво 
ите обществени задълже
ния на територията на Бо 
силеградска община. А 
като резултат на това е че 
регионалните пътища в об
щината от година на годи
на са все в по-лошо състо 
яние. Изпълнителният ‘съ
вет взе решение Региона 
ната СОЙ за поддържане на 
на пътщиа през настояща 
та година да изготви про 
ект за изграждане на пътя 
от Рибарци до Голеш и от 
Горна Любата до Крива 
— фея, които засега са в 
най-лошо състояние и да 
се предприемат всични ме

рки за построяване на 
мост в село Долно Тлъми 
но, който е пред рухване.

Що се касае до работа
та на Регионалната самоу- 
правителна общност на ин 
тересите по йротиво1гра|дн» 
защита, членовете на 
пълнителвия съвет конста
тираха, че в програмата за 
работа не е набелязано ко 
га ще се изградят все още 
неизградените противогрг» 
дни станици и кота ще се 
оборудват петте изграде? 
ни станции в Басил©град
ска община.

- Йонът на пенсионерите 
Изпълнителният съвет отпр 
ави на решаване в ОК на 
ССТН, която е и осмива
те л на тези организация.

из-

гел

М. Я.М. Я.
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сурдулишкото СТОПАНСТВО ПРЕЗ 1983 ГОДИНА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН В БО 
СИЛЕГРАД ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПРОЦЕСИ [Е КОМПЕНСИРА 

ПРОПУСНАТОТОФКСТ1ИаАГггп СА СТОПАНИСВАЛИ ФЬКЦИя „ВЕЛО ПОЛЕ” „ГАЛЕНИКА” И МОДНАТА КОН

Небл агоприятните 
цеои - в стопанската 
ност на организациите на 
сдружения труд в Сурду- 
лишка община ‘Сравнител
но остро се изявиха през 
изтеклата 1983 година. Въ 
преки усилията да се смек 
чат изострените обстоя
телства, 
доста

ггро ваните суровини и матери 
али. При това 
относно броят на работни 
ците е увеличен с 3,16 на 
сто, което също има отра
жение върху общия доход.

Две 
зации
дина са отчела

е почюлям с 13,35 на сто и 
въ,злиза на сума от 
068 динара.

Средствата пък, които 
се отделят от чистия до
ход, за -разширяване на ма 
термалните основи на тру: 
да и резерви намаляват, по 
ради ускореното нараства

дей- 246заетостта На проведеното на
разширено засе

дание на Общинската кон 
ференция на Социалисти
ческия съюз в Босилеград, 
основен въпрос, който кай
ми ого привлече внимание 
то на присъствуващите бе, 
осъществяването на запла
нуваните задачи в област

20 Условия в Босилеградсна оО 
щина има за отглеждане 
на овце. Наистина голямо 
е закъснението и при из 
граждането на останалите 
мини—ферми (45 за нрави 
и 37 съвместни), мо според 
мнението на Захариев при 
тях с по-гол яма активност 
на всички, 
може

март т.г.

Стопански органи- 
през изтеклата го 

загуби:Резултатите са 
скромни. Високият % II 1ц пропуснатото 

док-рая на годината 
да се навакса. Поради- то- 

отнасящ се до ва, заключение на ОК на 
ССТН в Босилеград е осъ

ртст на цените, 
ангажиране на средствата 
в залежали стоки, 
та на оборотни сродства и 
високите лихви за креди
тите са основните причини 
за нарушения

>мГОЛЯЛЮтО та на селското стопа1Нст- 
во. Преди всичко, това е 
въпросът 
досегашното 
на проекта

й
липса-

реализиране 
„Морава — ществяването на проекта 

„Морава — 2” да се разбе 
Ре, не само като общинс
ка, но като

2" и непосредствените за 
дачи на Социалистическия 
съюз и останалите орга
низирани социалистически ■ стопанска задача. Затова 
сили по този важен сто
пански въпрос.

стопански
растеж на тази инак все 
още изоставаща община.

На пръв поглед общите 
финансови показатели да 
ват основание за оптимис
тично настроение. Общият 
7ОХ0Д е ПО-ВИСОК с около
40 на сто, доходът с 19,60, 
а чистият доход с 16,70 
на сто в сравнение с преди 
шната година. Обстоятелс

обществена
> К ’ Т; $§ш М 1 въпросът отново ще се ра 

здвижи сред селскостопан
ШЯ оките производители, а ос 

новната организация на 
сдружения труд „Напре
дък”, трябва навреме и ця 
лостно да изпълнява в рам 
ките на Проекта задълже
нията си. В това отноше 
ние трябва да подобрят ра 
ботата си и заетите във

ЧТ.1
■'2 На заседанието, освен 

членовете на ОК на ССТН, 
участвуваха и представи
тели на обществено-поли
тическите организации, Об 
шиноката скупщина и най 
ООСТ „Напредък”. В рази 
секванията, а и в уводното 
изложение на агроном Ва Ветеринарната станция, за 
оил Чахзриев бе подчерта 
но, че въпреки общ опри 
етите определения в Боси
летрадока община асе още Членовете на Общинска

та конференция на ССТН 
в Босилеград обсъдиха и 
задачите на Социалистиче 
ския съюз в осъществява
нето на Акциюнната прог 
рама по сеитба. Още по 
вече. че есенният план до 
сеитба е реализиран око
ло 60 -на сто. и че от годи 
на на година частните, а 
още повече обществените 
имоти остават неизползу 
вани. Изтъкнато бе, че се 
итбата е обществена зада
ча. която изисква пълна мо 
билност на всички субек 
ти от селскостопанския 
производител, специалис
тите. до обществено-поли
тическите организации.

В цеха на „Бело поле”
ООСТ „25 май” на химиче
ската промишленост ,,Га 
леника” и модната конфек 
шя ,Бело поле". Общата 
сума на загубите възлиза 
27 714 000 динара — ,.Га 
леника” 19 465 000 и „Бе 
ло поле” 8 249 000 динара.

не на отделните средства 
за лични доходи. Въпреки 
това запазен е ритъмът за 
засилване на възпроизвод 
ственада способност на 
стопанството. Общо средст 
вата за възпроизводство 
достигат сума от 480 390 
000 динара и отлитат Ръст 
•с 13,69 на сто.

Да напомним накрая, не 
стопанските резултати на 
организациите на сдруже
ния труд през изтеклата 
година, са били обект на 
обсъждане на обществе
но-политическите и стопан 
ските дейци в общината 
и че са приети съответни 
заключения как през нас
тоящата година да се ин-

твото пък, че разходите са 
пораснали с 48,46 на сто, 
кзкто и увеличението на 
недовършеното производст 
во с 25,7 на сто при съще 
временно нарастване на 
не.наплатените приходи с 
95,3 на сто до значителна 
степен са повлияли върху 
разпределението на общия 
д.оход и свидетелствуват 
за изсстРечи условия на 
стопанска дейност-

щото много оплаквания 
има и по тяхен адзрес-

не е направен очакваният 
прелом в областта на селс 
кото стопанство. Проек
тът „Морава — 2”, който 
преди три години бе все
странно приет от воичи 
субекти като основна насо 
ка в развитието на индиви 
дуалното селско стопанст 
во в общината, е все още 
в начален етап. От общо 
заплануваните според Цро 
ехта 242 мини-ферми (65 за 
крави, 71 за овце и 106 
съвместни), досега са еви- 
дентирани 90, от които 26 
напълно са завършени, а 
64 са в ход на изграждане.
А според динамиката на 
изграждането докрая на 
изтеклата година е трябва Поради това е нужно във.

Покрай отчетените загу
би върху неблагоприятно
то разпределение на чистия 
доход отрицателно е пов 
лиял и несъ гласуваният 
Ръст на средствата за лич 
ните доходи о ръота на осъ 
ществения чист доход. С 
мерките на икономическа 
та политика е предвидяно 
чистите лични доходи да 
бъдат в рамките на ръста 
на чистия доход по зает. 
Тяхната динамика е била 
по голяма, което ще рече, 
че чистият доход по зает

Изразходваните средст
ва на стопанството върли 
зат 3 106 939 хиляди дина 
ра и зз 9 пункта раснат 
по-бързо от ръста на об
щия доход. Такива проце
си са обусловени от висо 
кия ръст на амортизация
та (43,2 на сто) и високо 
то нарастване на изразход

тезнвира стопанската де
йност и да се постигат 
по-добри резултати.

Ст. Н.

Оборотните сродства - основен пробвам ло .да бъдат- изградени и 
напълно готови 193 мини- 
ферми. Особено закъсня 
ва изграждането на мини- 
фермите за овце. Изграде 
ни и напълно готови са са 
мо 3, а 5 са в ход на из
граждане. По всичко ли
чи, че тази част »на Про©к 
та >няма да бъде реализи
рана. А тъкмо на й-гол емн

всички среди пролетната 
сеитба да се разбере като 
задача и акция за всички. 
Само тогава, канто бе закизтеклата година, тези 

дни обсъди Изпълнителни- 
на Общинската

мост на личните доходи 
от осъществените Резулта 
ти от труда.

(От 1-ва стР-) лючено на заседанието, и 
нашите Селскостопански 
производители могат да 
бъдат стокови производи
тели, а не както досега 
само потребители.

ят съвет 
скупщина на разши,регф за 
седание, на което присъс- 
твуваха и най-отговорните 
лица от организациите 0 
изключение на директора 
на селскостопанската ор
ганизация ,. Н апр едък ”, с
констатация, че занапред 
трябва още повече да се 
използуват всички вътреш 
пи .резерви, да се засили 
трудовата дисциплина, ма
ксимално да се използуват 
мощностите и при това ви 
напи да се имат предвид 
мерките по икономическа 
стабилизация. Още повечг 
че и настоящата делова 
година ще бъде тРУДна, мо 
же би и по-трудна от мина 
лата.

Да кажем и това, че

Тъй като, -изразходвани
те средства отчитат с 2 
процента по-голямо

от осъществения 
беле

През изтеклата 
година, стопанските
лизации в Босилеградока 
община, за лични 
са изразходвали 
хиляди динара и съ1Ч№ге в 
сравнение с предходната 
година са увеличени с 25 
на сто. Средният личен до 

зает възлиза на

деловау вели
оргачение

общ доход, доходът 
Ж1И увеличение от 24 
сто и възлиза на 
хиляди динара, а чистият 
доход възлиза на 
000 динара или увеличение 
от 21 на сто. За отоеля- 

при разиределе 
дохода в стопанс 

е спаз-

доходи 
101 794на

221 575 М. Я.

БАБУШНИЦА
ход по 
11 250 динара увеличение 
31 на сто. При това 
укрепване на материална
та основа на тРУДа са от
делили 20 453 хиляди 
нара, а за съвместно и об 

потребление 5183 хил
яди динара. Най-голям ли
чен доход през изтеклата 

осъществили 
във Ветери 

15 771

Сесия на Общинската скупщина
I. *- <*'

Днес в Бабушница се провежда сесия на 
Общинската скупщина. Делегатите на трите 
сВДега на скупщината ще обсъдят отчет за ра
ботата на Общинския с’Ч4 и отчет за работата 
на Секретариата на вътрешните работи през 
изтеклата 1983 година.

Покрай това ще бъдат обсъдени и редица 
други информации като информация за оказва
нето на правова помощ в общината, и за дей
ността на Междуобщинската просветна инспен- 
ция.

зване е. че
нието на 
ките организации 
вана договорената

за
полити-

разпределението. СРе
за разширяване на 

оонова на 
значително

(инденс

дика в
дствата 
материалната

бележат що
тРУДа
по-голям Ръстпо-бавен средствата за 

обшо потреб- 
098). Но и 

настоя-

а година са 
-трудещите се 
нарната станция 
динара, а най-малък заети 

„Автотранспорта”

съвместно и 
ленив (инденс 
покрай това, през 
>чата година в това™ 
шение нужна е °”1е 1 
голяма Аисииплина в раз 
проявлението на ДО**3 
***■ на общата акумул

през изтеклата година 
според броя на преометна 
титс трудочасеше в степан 
ските организации в Боси- 
лелрадска община са били 
заети 754 души.

те в 
8647 динара. Също така ще бъде разгледан и проектобюд 

жета «а общината за 1984 година.
М. А.«а сто-Стопзнисването 

ланските организации през М. я.
и по-голямация
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ИЗ ООСТ „ИЗГРАДНЯ" в БОСИЛЕГРАД
ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В ДЕЙСТВИЕ

Да се надделеят„Мачкаща" и „Хемпрв"- пример 

на делово сътрудничество
милион долара, 

13—14 
целокупната 

продукция за тази година,

делова година, въпреки преиа-рия, 300 тона лагери с Ав 
стрия и прочие. Част 
продукцията на „Мачкети 
па’’ се вгражда н машин-

печи един
от поето представлява 

процента от

До коя стопен взаммно- 
сътрудничество

• Прсзминалаф
загубаизгодно

може да окаже благоприя 
тно взаимодействие твьр 
де показателно говори 
примерът на стоманолеяр
ната „Мачнатчща” от Сур- 
дулица и трудовата 
низация за износ и внос 
„Хемпро' от Белград. От 
общата продукция на стой 
ност от Ь40 милиона дина
ра през миналата годама, 
стоманолеярната от Оурду 
лица 220 милиона реали
зира чрез „Хемпро”. Зова Ц 
е една трета от целокупна I 
та продукция и е от осо- И 
оено значение, защото е 1

финансовия план, отчетенапълиението на 
• Заплануваният тазгодишен общ доход възлиза иа

работа обезпечена за110 милиона динара, а досега
• Директорът на органи 

Велинов назва: — ТрудноститеЛ2!^
само 70,8 милиона динара

орга зацията Кирил 
мирането на работа са налице, но полагаме усилия

117 реализираме плана

и командировъчни.,^§1Р Въпреки трудностите в 
областта на строителство
то, строителната органи
зация „Изградня” в Боси 

миналогодишния 
80,2 мм

пътни
Само за последните са из- 

10,6 милиона
В;

*Ш разходвани 
динара и увеличението въз 

125 на сто. За наГ ■ лиза на 
бавка на хигиенно-техниче 
ски съоръжения са запла
тени около 
нара (през 1982 — 370 хил 
яди дин.) Въпреки това, 
увеличени са средствата 
за заплащане на болнични 
добавъчни: през 
лата година за делта са за 
платени 260 хиляди, а през 

870 хиляда

леград
финансов план от 
лиона динара е преизпълни 
ла с към 20 милиона дина 
ра. Вследствие обаче неиз
платената й на време реа 
лизация от страна на пол
зуващите от нея строител- 

възлизаща

пример на доходно свърз
ване между търговска и 
производствена организа
ция.

Според думите на Мом
чил» Гаджич, директор на 
фабриката за .машини и 
стоманолеярна „Мачкати- 
ца" в Сурдулица през на 
стоящата година това де 
лово сътрудничество още 
повече ще се задълбочава 
и „Мачкатица” е заплануг 
вала чрез ,.Хемпро' да ре 
ализира продукция на сто 
йност от 301) .милиона ди
нара. От друга страна, „Хе 
млрю” не е само „прода
вач” на продукцията на 
„Мачкатица”, но едновре
менно снабдява сурдулиш- 
ката фабрика с дефицит
ни материали и суровини, 
кактдаю е например феро 
молибденът и др. Нещо по 
вече: реконструкцията на 
„Мачкатица", „Хемпро” е 

12 милиона

1 милион ДИ-||1ьщ Ц

111111111
„Мачкатица”: нопите производствени помещения 
бъдеща фабрика за редуктори

Ш

по-мина-нани услуги, 
над 5 милиона динара, ор 
галшзацията 
нлючи със загуба от

Накрая да напомним, че и 
износът главно ще бъде в 
сътрудничество с Хемп
ро' ' от Белград.

тракторнатани части на 
фабрика „Раковица”, която 

изнася в чужби-
годината при

3,06 миналата дори 
динара.

Главният проблем, въпре 
ки и субективните слабос
ти, манифестиращи се в 
работата ни — казва Вели 
нов. преди всичко в това. 
че взимаме работа и от 
онези инвеститори, за <ко 
ито сигурно знаем че не 
могат на време да ни за
платят, е обезпечаването 
на работа. В общината за 
сега работа няма. От зап 
ланувания тазгодишен общ 
доход от ПО милиона ди
нара, работа обезпечихме 
на стойност от около 70,8 
.милиона, пак в СР Слове
ния. Трудностите са нали 
це, но полагаме усилия да 
реализираме плана.

също се милиона динара.на. Запланувано е тази го- 
обез — Загубата погазихме 

— казва Кирил Велинов, 
организация

Ст. Н.дина от износ да се
директор на 
та, преди всичко със сред 

резервния фондСТОПАНИСВАНЕ НА БАБУШНИШКИТЕ ОРГАНИ 
ЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД ства от 

(2,4 милиона динара) и 
амортизацията (около 270 
хиляди дин.) Останалите 

надоместим 
освобождането ни„Лужнииа" с поло- 

жнтелен баланс
средства ще 
чрез
от временно заплащане на 
известни обществени обла
гания.

През миналата година
почти 80 на сто от заети 
те тук около 190 работни
ци са работили на различ 
ни строителни обекти в 
СР Словения. Заслужава 
да се отбележи, благода-

• Физическият обем на производството в химическа
та промишленост „Лужнида” през 1983 на равнището 
от 1982 година, което означава, че миналата година 
мощностите са работили на половин оборот

През изтеклата 1983 го
дина трудностите около на 
бавката на възпроизводсг- 
вени материали са съцът- 
ствували производството, 
както и през предишната 
година. До желаното и дъл 
гоочаквано съживяване на 
производството не се дой 
де, дори налице бе стра
хът да не *зе столаниова 
със загуба. Все пак постиг 
нати са положителни фи- 
наноови .резултати.

Осъществен е общ до
ход в размер от 
она динара, което е с 27 
на сто повече в сравнение 
о предишната година, до- 
като разходите по сггопа 
нисването са достигнали 
сума 240 милиона, или бе 
лежат увеличение с 31 на 
сто. Доходът (90 милиона) 
нарастна със 17 на сто. а 
чистият доход (50 милио
на) .е увеличен само с 10 
на сто.

За лични доходи са от 
делени 40 милиона и сРе 
дният личен доход достиг
на сума от над осем хил 
яди динара, а за разшире 
ние на материалните ос-

участвувал с 
динара.

Инак началото на това
сътрудничество започва с 
филиала иа „Хемпро” в 
Ниш, а сетне се разширя
ва и с «Хемпро” от Бел 
град. Това сътрудничество 
е започнало преди три го
дини, подписани са самоу- 
праовителни договори и це 
локупните отношения на
пълно се обосновават яьр 
ху доходни принципи. Две 
те организации — произво 
дствена и търговска — са 
намерили общ интерес и 
взаимноизгодни делови от 
ношения. Директорът Гад 
жич изтъква, че в дооега 
шната практика 
„Хемпро” е давал аконта- 
цИ)И на „Мачкатица”, тър
сил е купувачи, прониквал 
е на нови пазари и извър 
швал необходимите услу 
ги. Всичко това е допри 
нело за огромно взаимно 
доверие между тези две 
организации.

Тази година за пръв път 
„Мачкатица” ще излезе 
със стоманени лагери и 
специална стомана и на 
чуждестранните пазари. В 
ход са разговори за износ 
на 1000 тона лагери и спе
циална стомана със Си

нови на труда са отделени 
приблизително два милио
на динара. Най-слаби про 
изеодртвени и финансови 
резултати са постигнати в 
„Тъкачницата” и Подиес
тер".

През първите два месе
ца на настоящата година, 
според думите на директо 
ра Найдан Маркович, онаб 
дяването със суровини е 
чувствително по-добро и 
вече е известно, че ще се 
дойде до съживяване на 
производството, но налице 
са изискванията на достав
чиците на 
вените материали 
рително да се заплащат 
с готови пари, което съ
що затруднява този 
ктив. В началото на годи 
ната химпромишленост -,Лу 
жница” за пръв път ее 
стълкновява с доста голя
ма ненаплатена реализаг 
ция, поради все по-налич 
ната безпаричност- Тези 
дни ненаплатената реализа 
цая достигна сума от 20 
милиона динара.

Какъв вла-оптимизълг 
дее в организацията в над 
деляването на 
те показва и един 
факт: от нова година 
сам са приети около 30, 
а се готвят да 
още 20 нови -работници.,.

рение пестенето, че са на 
малени разходите за на- 
бавка на материал. Същи 
те в сравнение с подмина
лата година са намалени 
дори с 25 на сто. Имайки 
обаче предвид, че строят 
обекти извън общината, 
трудещите се значителни 
средства изразходват за

труднссти- 
ДРУг

на-

приемат

В. Б.

1Г ВЕСТИ ОТ „ТИГЪР—ДИМИТРОВГРАД”

Екскурзия на жените330 милиневеднаж
възпроизводст 

дродва- Прод-ьлжавайни дейността си за по-добро 
запознаване на Югославия, Секцията за общес 
твена дейност на жените на ООСТ „Тигър—Ди 
мицровград” организира на 10 и 11 март т-г. ек 
енурзия за жените в тази организация. Те са 
посетили Зайчар, Неготин, Горни Милановац и 
Лепенски вир, Майданпек, Смедерево и Белград, 
жъдето са посетили Цветния дом. резиденцията 
на президента Тмто „25 май" и Сава—център. 
Това е само една от Дейностите на Сенцията.

коле

чиято програма за дейност тази година е Доста 
богата.

П. Д.
М. Антич
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Пролетарии *т всички страни, съединявайте с*

Година ХШ||щдуншг
Ново разпределение

Ми ■терзано е да се направи анализ на ИЛ иструменти на новото разпределение е
разпределението на обществения про- И таканареченият реален нуре на динара и
дукт през миналата година, а още по- таканаречените реални лихви. Миналата

интересно е да се чуят коментарите и обо година динарът загуби 90 на сто от Стойно 
снованията на^станолото. За официална ин- стта си по отношение на конвертируемите ва 
формация трябва да се почака, докато се об луги. Общественият продукт се увеличи с 
раоотят данните от заключителните баланси около 38 на сто, следователно не беше в съ 
за 19оЗ година. Но, според някои преценки, стояние да надомести ни половината от загу 
разпределеният обществен продукт е шигол- бената стойност на динара. А ето какви са 
ям с 1/3 от осъществения. Може ли въз ос- последиците от това. 
нова на това пак да се говори за прекалено Лани дадохме по-малко долари за вър-
потребление у нае? щане «а дългове в чужбина отколкото в 1982

Вече няколко години намаляваме воич година, а все пак се увеличи участието на 
ни видове потребление. Миналата година Ре- върнатите дългове в обществения продукт- 
адната куповна сила на личните доходи на- Друг отлмвен канал бяха валутните спестовни 
малд с 10 на Сто. Инвестициите за основни влогове на гражданите. Спестяването на ва- 
средства (в стопанството и извън него) ре- луга от страна на гражданите, пресметнато в. 
ално са намалени на половината. Миналогоди динари, се увеличи е 428 милиарда (нови) ди 
шното им участие в обществения продукт нара. Тъй като спестената сума не отбеля- 
спада под 20 на сто, така че сулшта на тези за „валутно'’ увеличение, нейното динарско 
средства не трябва вече да бъде проблем, увеличение настана като последица ог проме 
(Всъщност се открива нов проблем — погната нения курс и дописването на лихвите- Само 
тъДано намаляване на инвестициите и изоста- тези две суми., увеличената динарска стой- 
ване в развитието.) Голям брой обществе ност на спестените валути и върнати дългове, 
ни дейности са доведени до ръба на нормал отнесоха около 20 на сто от обществения 
ното функциониране, така че и тук почти ня- продукт.
лга възлюжност за допълнително намаление на Това същевременно показва в чия пол
потреблението. Подобно е и състоянието на за се върши това преразпределение. То е в 
същото потребление. А все пак разликата ме полза на частния чуждестранен налитал и в. 
жду разпределения и осъществения доход е полза на домашните частни собственици на 
все по-голяма. Може би стигнахме до пара- пари. И поради това, в най-голяма степен, се 
докса — колко повече пестим, толкова по- явява загуба в ооществения продукт- А се

манифестира нато привидно на прекаденото 
потребление в държавните инвестиции и об- 

Все пак не е парадокс- С текущата ико ществените дейности и като привид на низ- 
номическа политика в нашата икономическа ката акумулативност на общественото сто- 
екстема са въведени сипни инструменти за; паното. Ако се направи опит създадената ло 
преразпределение на националния доход. Ко този начин „загуба'1 в обществения продукт 

тези черпки работят на пълен оборот, да бъдат драконоки. Например, миналого- 
миналата година, изчерпаност дишният Дефицит е толкова голям, че би

всички обществени

чни заети в обществения сектор да работят 
цяла година без личен доход. Разбира се, то
ва е невъзможно.

Наистииа възможно е и по-мнакво реше
ние- Общественото стопанство вероятно 

ще се опита да възвърне загубената си пози 
ция, да погаси „загубата" с увеличение на 
цените. Този опит обаче няма никакви изгле
ди да бъде успешен. Собствениците на пари
чните средства ще бъдат защитени от обез
ценяването на имуществото им с помощта 
на мерки- на текущата икономическа полити
ка. >В настоящата година би трябвало да се 
установи Реална лихва, а динарът и занапред 
ще губи от стойността си пропорционално с 
инфлацията. Понеже общественото стопанс 
тво общо взето е бедно с пари, това няма да 
му бъде от полза.

Вярно е. че са оповестени мерки, с ко 
ито трябва да се повиши платежоспособно
стта на стопанството. На дълговете на сто
панството, които трябва да се репрограми- 
рат, са толкова малки (около десетина сред 
ноголеми кредити за оборотни средства в ми 
налата година), че това. няма много да му по 
морне.

■Татова може да се предполага, че тази 
Д година ще продължи започвалото пре- 
** разпределение. Очевидно е, че изход 

не може да се търси в намаляването на дома
шното потребление. Също така не е реално 
да се предполага, че тазгодишната загуба в 
обществения продукт може да се погаси с 
увеличение на производството и с реално уве 
дичение 1на обществения продукт. Затова ин
струментите тРябва да се приспособят така, 
че доходът да се връща на производителите, 
които работят с обществени средства за про 
изводство.

малко имаме.

гато
както се случи 
та тРУДНо може да се 
и да било икономии.

надомести с каквито трябвало да се закрият
дейности и държавни ведомства, или пък веи- Владимир Слиепчевич

*************★*★★★★★★★★★★*★★★★★★★★★★★★★★★★*★*★★*КОМЕНТАР 
РАЗИСКВАНИЯ ЗА Ф1ЕНИ Изпълнителният съвет^ както про

изтича от предложението, 
да намери най-целесъобразни, оп
тимални обществено-икономически 
решения за пюлзуване на вложе
ните оредства. При това отделно 
е водена сметка за потребите и 
възможностите за нови |капиталов
ложения в развитието, на републи
ката.

Белград — ООСТ „Завод за венти 
лация и техническа защита" — Зе 
мун.

иска

С ЛИЦЕ КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ Понеже с анализа се закъсня, 
в развойния документ за настояща 
та гоиддаа, между другото пише, 
те „продължи производството в 

За мината, транспорта и леярната, които според анализа не могат минаха и леярната на ФЕНИ, въз 
п „'яйилно в предстоящите 20 години, Изпълнителният съ- ооНава на параметрите на производ 

„педлага на Собранието на Македония да внесе изме сшсч,о от 1983 година", че ,/в 1984 
Македония преш пт„ето иа републиката в настоящата го- Покрай другото, Изпълнителни 

ят съвет предлага «а Собранието 
щ»то с измененията на резолюция 
та — както пише в съобщението 
от заседанието „да утв-црди обек
ти и производствени цехове, кои 
го и занапред ще бъдат включени 
в развойните документи, 
ези производствени части и обек
ти, които няма да бъдат обхвана 
-ри в тях”, В обширния текст на 
предложението, доставено на деле 
гагите, пише, че организационните 
единици, които са в състава на 
ФЕНИ — и които могат самосгоя 
гелно да работят (.машинната ра
ботилница. цехът за производство 
на техническите газове, лаборато 
рията, компютерският центИР. хо 
телът, миньорското оборудване за 
надземна и подземна енсплоатация

(На 4-та СтР-)

няма повече- да се инвестира", и 
че „Изпълнителният съвет на Ма- 
недония до края на първото три
месечие Ще достави предложение 
за становищата, мерните и актив
ностите във връзка с този столан 

на раз-

вет на
Резолюцията занение в

дина- вите ефекти на проекта ФЕНИ и 
рецензия, която трябва да цроизте 
че от самия анализ. Целта на то
ва бе, полученият научен и профе 
оионален анализ полезио да послу- 

изготвянето на Резолюция 
развитието на републиката 

1984 година. Но,- тъй като тези 
материали много закъоняха, не мо 
жаха да бъдат вградени в резолю 
ция та. Изготвянето на анализа за 
ФЕНИ Общинската скупщина Ка 

, Стопанската банка—обе- 
бамка Скопие, Югобанна 

банка Скопие и Сто- 
камара на Македония по 

Института за мед ВД

СобраниетоНа делегатите на 
СР Македония вече е доставен

дълтоота^анйят прощхт^с^о-

вГХзкаТ—за на проиавод 
възможности, пазарните 

и финансовите ефекти на 
ФЕНИ и рецензията на 

По искане на делега-
НЗГ0ТШ.ИЛ

Македо

на

ски капацитет, от, аспект 
работка на въпросите, със значе
ние за утвърждаване на задачите 
и мерките по осъществяване на 
обществено-икономическото разви 
тие и икономическата политика в 
1,984 година”; Този дълг Изпълш- 

еъвет изпадни на 12 март, 
анализ

а и он
лой при

отвените та за
условия 
проекта 
този анализгьлзггж-ч

^ най-скъпите обек- 
Още в началото 
година Собрание 

заключе-
другото, бе 

анализ 
въ^молшос 
и финансо

в

теямият
ногато след всестраннен 
на предлолсенията и мерните, а въз 
основа на, познаването от анализа 
и рецензията, както 
на икомом)ичесно-финансовите по
казатели за обще#ст®ено-икономиче 
оката опраеданост на 
ФЕНИ, на Собранието на Македо 
ния достави своето предложение.

се
вадарци 
динена 
— Синовна

срещат 
най-1крупште и

републиката въз основапаноката 
вериха на 
РФ5 — Бор и на Института за 
икономика на индустрията — ” 

на анализа бе

ти в
на май миналата 
ТО на Македония прие 
ния, В КОИТО, **>«*>™ 
утвърдено да се изготви 
за тфоизврдстнеиите^

проектаБел
град, за рецеЧ^нт 
определен Рударският институт от

ти, пазарните
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КУРШУМЛИЯ

ГОДИНИ НА НЕИЗВЕСТНОСТ Н СТРАХ
СЪВКУПНАТА ЩЕТА ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В КУРШУМЛИЙСКА 
ОБЩИНА Е ПРОЦЕНЕНА КЪМ 10МИЛИАРДА НОВИ ДИНАРИ ПОМОЩ ОТ РЕГИОНА

Петнадесет общини в Нишии регион до 
помощ на пострадалите в подкопаоиишките общини в износ от 
четири милиарда динара. Това е първата, интервентна помощ.

Заключението на неотдавнашното заседание на Председа
телството на Скупщината на междуобщинсиата регионална общ
ност е всяна община в региона, в най-скоро време, да съгледа 
своите възможности и даде значително по-голяма помощ на жите 
лито на селата пострадали от земетресението.

сега са отправили
щщината не може да обезпечи и

ОколоВечерта гледахме телеви
зия. Беше някой домашен филм. сама да санира. 
Сещал! се. играеше оня,
Славко Щимац.
започна да се люлее. Скокнах да

щетата.
малкият пет хиляди къщи в шестнадесет

общностиИзведнъж, стаята подкедааонищки местни
са тежко ощетени, така че

придържа телевизора за да ме пад две хиляди сгрзди могат да се по
не и не екоплодмра, къщата да не правят- Всички останали са за ру 
ми запали. И сетне Копаоник. за- шене. Новият трус от 3 март уве 
тънтя. започна да пращи. Поглед- личи утвърдената щета с още 35 
нах през прозореца и пред къща процента, па се преценява, че 
сливите се прегъваха. Стъблата и сега възлиза иа около десет мшли- събрани седем милиона динара со

лиларни оредртва.
И Републиканокият Изпълните 

лен съвзет помогна: най-напред с 
три, слея това седем, и неотдавна, 

Последното земетресение осо с двадесет милиона динара, 
бено много щети трудовите орга
низации в Лувсовашка Баня, коопе 

Така дазндни ои спомняше за рацията в Мерчез, „Косаница
някои цехове на „Копаоник".

само

тя
— Чуден „удар" и направление 

е имало това последно земетресе
ние, казва ни Жива Лазаревич, кой 
то ни придружава в Газа до МеР- 
чез. — Погледни тези две къщи:

е нито

клоните им се ломят- Б кошарата арда динара, 
добитъкът мукаше, а около къщи 
кучетата лаеха. Планината тътне
ше като че ли топове гръмят и то 
тава настана лом. Всичко в стаята

ПОМОЩ ПРИСТИГНА

старата поянтова къща не 
докоснало, а тази новата, строена 
преди няколко години от твърд ма
териал, погледни как я е разтърси
ло. Разпукала е от основите АО по 
крива. Земетресението това село 
само е „докоснало”, но затова пък, 
селцето Абаджиче е добре раздру 
сала. Там почти нито една къща 
не е за обитаване.

Вървим през селото и заглеж 
даме селските домове. Поянтови-

— Благодаря на всички дарите 
— каза ни Милош Гашич. — 

и Тяхната помощ пи е добре дошла, 
не само като материална подкре 
па, но и като още едно лотвържде 
ние, че в нашето нещастие не сме 
сами.

се сРУти върху нас.
ли

първото земетресение от 1980 годи 
на Радомир Бучковнч, от Мерчез, 
когато, както каза. най-много се 
изплашил. А от тогава планината че 
сто потреперва. Примири се изве 
стно време, па отново започне ВД 
тътни и да се тресе.

Освен това, унищожени са и 
120 км регионални пътища, водо
провод и канализацията в града, Обаче, съвсем е известно, че
както и няколко селски водоцрово последствията на постоянните зе- 
да и. много ПТХ връзки. Очевид метРесеМИЯ в подюопаонишките об 
но е, следователно, че е необходи П[ИНИ ,не Могат да се решават със 
.ма помош от по-широката общ- Оне- те къщи строени от летви и пръти 

м кал, наистина нещастно изглеж
дат- Керемидите почупени, степи
те подпряни с греди да не паднат,

ДА ЖИВЕЕШ СЪС ЗЕМЕТРЕ
СЕНИЕТО

средствата на солидарността, 
зи, с които в Куршумлия разговаря 
хме, смятат, че трайна санация 
на така големите щети може да се 
извърши само с помощта на „сис 
темни решения” — както това бе 
нашравено в Скопие. Черна Гора 
или в Баня Лука.

пост'.

- Сега свикнахме иа това, А помощ пристига. Гто № 
та много и не се страхуваме, раз . 15 «арт. когат0 6**“е в 
назва ни ' Драгослава Рисдач, «« и подкопаонишните села, Ре- 
на средна възраст стройна пла- публиканската конференция нагглгк йяггжягь».
ни ята'-Но право да да кажа, не пакет да преживее седем дни. 0т Куршумлия покрай Топли 
могат всички в селото така лес- Ьъв всеки панет има и по едно оде ца, към Копаонин, с пътна кола мо 
но да свикнат на трусовете. Ня- яЛ0’ разказва Раде Дубаиич, се- же да се стигне само до Жуча. 
кои са се изплашили запял жи кретар на Председателството на Ре Понататък се пътува с „теренска 
вот та когато планината затънти, публинаноката конференция на „Че МОТОрна кола” или автобус на
а да започнат да треперят- След Раения кръст , които до Куршум „Ниш-екопрес” до Луковска Баня,
това не можем да ги успокоим. лия^е съпровождал пратката. ноито разстоянието от приблизи-

— За два или три дни ще ут- -елно тридесетина километра изми
върдим кои са най-заотрашените навят за два часа. От Луковска
семейства по селата и ще им раз Баня нататък се налага пеш. Не
пределим тези пакети — осведоми само поради унищожените пъти-
ни Жива Лазаревич, функционер ща, но и поради големите снегова 
на тази хуманитарна организация лежи, които миналата есен рано
от Куршумлия- паднаха, а още не се топят.

Така е тУК в планината от ви
наги. Затова и 'сега нито един еки 
паж не се проби (до 15 март) в 
Бабица. Тречак и Жилица, па пре

основите поместени.
В Мерчез състоянието е 

по-лошо, а това село е твърде бе 
дно.

още
на

Старият планинец, Йордан Сре 
тенович, работи около къщи.

— Кърпя я. казва той. — За 
пари може да се намери и напра
ви, но и пари няма. Живеем така, 
ден след ден. А няма се сметка 
да е® влага в тази стара 
Ние възрасните някак си ще доча 
каме края и в поправените къщи, 
а младите и инак одават. Нито 
преди земетресението те тук раду 
шно не са оставали. Изселиха се 
около пет—шест семейства. Сега 
се изселиха и Радойковичи, а слу 
шам готвят се да отВДат още ня
кои. Аз нямам къде, ако ми вяр
ваш.

къща.

Тук наистина е трудно да се 
живее със земетресението- По- 
слабите и по-кратките трусове 
народът тук и ,уне чувствува”. Стра 

онези от 7,5 по Мерхрува се от 
калий, какъвто беше последният, 
на 3-ти март, или малко по-силни 
ят през септември на миналата го 
дина. Защого, какаото и да се поп 
рави и построи след всяко земетре 
сение, нов трус унищожи.

Селото наистина оставя мрач
на кардана. Зимата бе остра и дъл 
га, та не можеше много да се на
прави върху поправката на къщи
те след онова първото земетресе
ние през септември на 
година. А и строителен материал 
нямаше достатъчно.

Добре би било — казва Йор
дан — когато би ни докарали ке 
рехгиди, цимент и желязо и кога
то би отложили плащането на ста 
рите кредида, които са взимани за 
поправка на къщите след първото 
земетресение.

— Не е добре — продължава 
Йордан — че тази година с пет
десет на сто ни повишаваха данъ-

I Греди тази пратка пристигна
ха м други: Общинските отбори на 
Червения кръст от Скопие, Белг
рад и Ниш са изпратили десет то цизно не се знае какви всички ще 

да е направило мартовското земе
тресение в тази планински се
лища.

лшналата
ВСЯКА ЧЕСТ НА СКОПИЕ

— Когада и да е някой край в нашата страна засегнат от при 
родно бедствие жителите на нашата изостанала община 
между първите са изпращали помощ.

Сега, когато нас ни засегна земетресението, нянои градове, 
които са получавали нашата помощ „забравят" за моралните за 
дължения. Обаче, всяк чест иа Скопие! То знае какво значи 
широка обществена солидарност — казва Мирослав Сарич, ко
мендант на общинския щаб за цивилна защита в Куршумлия.

Тръгнахме с ГАЗ-а към Мер- 
чез. Щом от града се оттеглихме 
на 'Рамо някой километър, вече се

винаги

съзираха последиците на многото 
земетресения. В Жуча ни показват 
две напуснати къщя. Техните соб 
стваници нямат сметка след пър 
вода земетресение да ги поправят, 
па сега напуквали и празни, с ра 
зрушени покриви, свидетелствуват 
за голямото нещастие на тези хора.

по-

ка.—- След земетресението през на различни стоки, главно облек 
1980 година на хората разпредели ло и 40 милиона стари динара. Об 
хме по 10 милиарда стари динара щина Смедерево е изпратила два 
кредида — казва Милош Гашич, десет печки на твърдо гориво. Бел 
.председател на Изпълнителния съ градският мострен панаир даде 
вет на Общинската скупщина в обещание, че в Лукювашка Баня 
Куршумлия. — Тези кредити още ще построи нанфротен апартамент 
не са върнати, а на един Шт поп- за лекар. Трудовите организации 
равениге къщи, нввите трусове на от Куршумлия във вид на интервен 
правиха’ още по-големи щети. даа помощ са заплатили по два ми 
Пак трябва да се .влагат пари, а то лисна нови динари (до края на годи 
зи народ ги няма. Изостанела е нага ще отделят 0Ще по две днев- 
тази . община, човек. ници всички заети в общината за

санирането на щетите). Покрай - 
трудовите организации от Куршу 
млия, помощ вече са дали и .мно 
го организации от други градове, 
както и значително число отдел
ни лица, така. че досега общо са

Пътят, по който ГАЗ-а подска Семейството на Радомир Вуч 
ка е притча сама за себе си. На по коаич има две къщи. Едната 
вечето места го заливат потоци, поправят, а от другата са дигна 
които след земетресението са по- ли ръце. Казват: не си струва нап 
текли там къдеда дотогава не са разно да се хвърлят пари. Още не 
текли. И с водата, ч която е мно- са отплатили и първия кредит, а 
го богат този край, случват се сега за поправна трябва да взиматовец 'вптзн инеаонмидоон зтгеня 1
рите,. от които селяните са захва Връщаме се в Куршумлия. Пър 
щали вода, след земетресението са вото пролетно слънце озарява пла 
лркемьхнали. Вместо тях на други нината. снеговете се белеят. Дока 
места са избивали нови, които оби то ГАЗ-а подскача, припомняме си 
юновано траят до новото земетре- за тъжната въздишка на Драгата 
сение. А водата е мътна, песъчли ва Ристич. онази жена на средна 
ва, нищо. добитъкът не я ние. възраст, която вече от нищо не

се бои:
— Поне слънцето да беше ог

ряло. Омръзнахме се.

ще

нов.

Специална комисия прецизно е 
1’твърмила обема на щедате след 
,миналогодишното земетресение- Об 
щата щета е 7,5 милиарда нови ди 
нари. Това са много пари, които

Пристигаме, в' Пачарадже, къ 
дето всяка къща е напукала, а по 
кривида развалени. Велимир Филиповци

I



Комунист 3
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК ИА СЮК

лограничен стокооборот, въобще особено оня в Триест и Горица, 
нямаме о Албания, Австрия и Гръ Също тана е необходимо да се

обезпечатция.

СЪГЛАСУВАНЕТО ПО-БЪРЗО 

ДА СЕ РЕАЛИЗИРА
условия ТОЗИ ВИД Сто 

кооборот с чужбина да не се тРе 
С увеличаването на малограни тира като републикански или по

чния стокооборот дохаждаше. ра крайнински, но предимно като об
збира се, и до определени пробле- Щоюгославоки, под условие в него
-ми и извращения, което най-често Да има ред, да се спазват съотве
се манифестира в неприемчивия на тните закони, 
чин на работа и стопанската актив . 
ност; именно, все по-жестоко ид
ват до изява желанията и дтре- Председателството утвърди, че

се съгласуват различните мнени за межИте да Се заработи възможно малограничният 'стонооборбт е т«ъ
отделни въпроси на общесТВено-икономическото извити» „ МГ ™-голям доход без работа, преди Рде значителен фактор на нашето
младостта трябва да се търсят онези г иноно. всичко на комисионните работи. самоуправително обществено-ихо-
фактор на нашето самоупоавит»ли» 4 ’ които най'вяРно ще отраз компенсациите, след това сгърща- номичеоко развитие и целокупно
чество и отношенията е° развитие и целокупно сътрудни- не на печалба въз основа на раз то сътрудничество и отношения
младостта трябва да се Ме съседИте- в ознаменуването на Деия на дините в цените, неизлъдняването със съседите- Затова е необходи
яват стремежите инеоеГит»* Т °бЛИЗИ' К°ИТ° Най-вярн° »» <*Раа «а задължения свързани с отделя- м0 " зан“ да трепва и да се* к те, инересите и социалистическото битие на нашата я подобрява този вид оътрудничест-младеж то оитие на нашата не На валутен прилив за покритие Ео със съседите. Съвместно «.с

на съвместни потреби, но често и съседните страни, с които вече
Председателството на ПК на иа се задълженията, за заплащане на ми имаме подписани споразумения,
II СЮК на поаввлмп^л4 „На Яа Се °°съжда развитието на са- „ Затова Птетя^аат^тт_тряова да се застъпваме малогра

г-еами, 10 през '““Управлението у нас, и това не ' телството тъ нич.ният стокооборот постоянно да
ние -разисква та 3а°еАа‘ -°т становища на евентуални раз- Р°и тези и други отрицателни пра се разширява обогатява с новимие разисква за заъдлженията сгу л-ики; които откровено да
в осъществяване становищата 
Д в г*^есетото

» -л-ЙЕ&чйЙ

Изхождайки от изнесеното,

Необходимо е по-бързо да

миналата
яви да се осуетяват с ефикасен ко съдържания, и това в рамките на 
нтрол и с прецизно дефинирани твърдените

се на-
на же, нз ооществеността са извест-

я—. «ш*.. сюк а* "
задължения бяха обсъдени от ста работника и цялата работническа 
новищата на разискванията и поръ класа в сдружения труд както и 
пенията от последното заседание 3 разполагането с дохода и Със нош1чеаките аспекти на малогра- ЧЕСТВУВАНЕТО НА ДЕНЯ НА 
на Централния комитет- Въ-в връ,з- средствата за разширено възпро- нич.ния Стокооборот, но и циркули МЛАДОСТТА 
«а с това бе подчертано, че в про изводст-во. Преди десетина години оането на хора, идеи науката нул 
цеса на осъществяването на Дъл- когато приемахме новата Коне ти турата художеството и инсЬооча Председателството бе инфор- 
госрочната програ-,ма по стабилиза ТУЦИя, тзърдехме че работникът А " мирано и за тазгоди-шного честву
ция е необходимо възможно по- трябва да овладее с всички лос-ю те’ » ^ и фанта че малогра Ване и ознаменуване на Деня 
рано и яо-подробно да се разясня- ве 3 осъществяването и разпреде нични«т 'Стокооборот е най-ефикас младостта. В информацията, . 
ват теоретическите и практически лението на дохода и разширеното ната форма, която дава принос в председателят на СК на

възпроизводство. Тези свои права осъществяване политика на откои ССМЮ ГоРан Радиан, бяха обхва 
и задължения, наблягахме върху ^ ^ нати всички дилеми и проблеми
това тогава, не може, както това ти ра 1ЩИ' Председателството се свързани с организирането на 
по-,рано се правеше, Да се прена застъпи всички органи, занимава- зи масова млащежна и обществе

но-политическа манифестация V 
нас тази година. Особено 
е посветено на идеите и политиче 
оките проблеми, забелязани ' в са
мия проект

междудържавни спо 
разумения и икономическата поли* 
тика иа страната.

заседание на разпоредби.

Имай-ни предвид Не само ико

на
която

въпроси, които се осъществяват.
Също така бе подчертано, 
обходимо много по-бързо 
ТО досега да се съгласуват оазли 
ините мнения за отделни проблеми сят на ДРУти. Колко успяхме в то ши се с тази проблематика да по 
и въпроси на
мическото развитие и икономичес цште заседания на ЦК, чието про- да стане най-добър начин за попу 
ката политика.

че е не 
отколко та-

обществено-иконо ва и*е п°каже едно от предртоя- ложат максимални удилмя и той внимание

на приключителното 
чествуване на 25 май в Белград. 
Именно, в този проект са предви
дени повечето символи и винетки, 
които отстъпват от действително
то положение и «ситуация у нас. а 
особено от положението на млади 
те в обществото- Макар че млади 
те хора днес малко са и смущени, 
все пак, техният интерес и стреме 
жи не са в разногласие с главните 
.насоки на нашето общество, а пре 
димно със самоуправлението, ' Съю 
зът на комунистите, работничес
ката класа и т.н. Напротив. Те ви 
наги, а така е и сега, се чувству 
ваха като съставна част на общес 
твотр и всичките негови прогресив 
ни сили. Затова е неприемчиво 
подхвърляне на някои символи и 
конфликти, а което има в посоче 
ния проект-

----- я
Тъй. като Централният коми

тет на последното си 
задължи Председателството да из 
готви 'информация за разликите 
в мненията и оценките, изнесени 
в разискването на това 
ние. на Председателството съща
та бе доставена. Наистина, тя не 
бе комплектна, защото не бяха при 
стигнали информации от републи
ките, както и от някои съюзни

I * ,
Председателството подчертава, че актуалните проблеми на 

малограничния стокооборот и сътрудничество трябва по-бързо 
да се решават чрез съвместната активност на органи и органи
зации във федерацията, републиките и покрайнините, сдружения 
труд и останалите обществени субекти, на линията на осъществя 
ване политината на икономическата стабилизация и весестранното 
укрепване на добросъседско сътрудничествос

заседание.

заседа-

(Иа Събщението от заседанието на Председа
телството на ЦК на СЮК) “институция, но и с такъв материал 

бе направена пъявата крачка в 
евидентирането на манифестирани 
те разлики. Но, тъй като не бе ця 
лостек, този орган на ЦК на СЮК 
въз основа на него не можа

разискване.
веждане, според приетата програ 

да ма за работа за тази и идната го, 
дина, е запланувано през септом- 

да ври т-г.

ляризиране и запознаване на све
та с нашия начин на живеене и с 
нашата политическа система. То 
ва от особено значение е и за на
шите национални общности живе 
ещи в екзедните страни. Правилно ,,
то развитие на малограничния сто ® разискването, което послед- 
кооборОт може, и вече дава при ва, бе яоно казано че с време тряб 
нос в подобряване материалното 
положение на националните мал
цинства, но също така, посредст
вом него се запознаваме и с по
ложението на нашите народности,

развие съдържателно 
Затова бе решено по въпроса 
се разисква когато се получат поя, 
чки информации, макар че по вре
ме на размяна на мнения, която е дд се УВЕЛИЧИ МАЛОГРАНИЧ- 
- зърде подходящ вид на подготов НИЯТ СТОКООБОРОТ 
ка за заседанието бе подчертано, 
че в информациите, дори и на са-

заседание тази проблематика т0
ва да се отказваме от такива прое 
кти, но също така трябва да се по 
тоудим мирно и търпеливо да се 
изучат всички аспекти на ознаме
нуването на Деня на младостта у 
нас занапред. Досегашните форми, 
предимно приЕЛючитолният прег
лед, по много неща са надминати 
и затова е необходимо да се тър
сят онези облици, които най-вярно

В продължение на заседание- 
Председателството разисквамото

би трябвало да се раздели на няко за ажтуални въпроси из областта

рамките на това тряо ра^{Ване бе подчвртано, че ма.
ва да се У*Рърди по кои въпроси и ЛШ1раНИЖ|1НМЯТ стокооборот неравно 

касае за ста-

,казано, че в и създаване им условия по-лесно 
да сътрудничат с матицща на на- 
родите си- Затова трябва да се по 
ложат усилия във воички крайгра 
ничш! обвини да се води танава 
политика, която да даде възмож
ност за номунициране и движение 
на хора от една и друга страна на

без оглед да ли се 
новищата

мерно е развит с всички съседа. 
Докато това сътрудничество с Ита 

през последните 29 години, от
на Дванадесетия конгрес 

заседания на ЦКна СЮК или на 
на СЮК, а за кои хе все още не 
са взети- По същ начи-н трябва да

лия
както е установено, от щцина 
годиш се увеличава, а особено 

граница кои разлики И(К0Н0Ш1ГЧе0ката област и оборотът 
на иитере-

на ще отразяват «стремежите на на
шата младеж, нейните интереси ив

се направи 
отразя&дт плурализъм

нейното обществено самоуцрави- 
границата, така както това е нап- телно социагаистическо битое. С 
равено с Италия; а там където. съ

в две посоки надминава 
адилиари долара, такъв облик 
сътрудничество с Унгария все по- 

укрепва м се афирмира като

половин
представляват'»те, а кои само на тези въпроси трябва да се запоз

нае Отборът за ознаменуване Деня 
Се на младостта, но на начин в нето 

цялостно да се ангажират шички 
делегати и всичките те трябва да 
носят политическа отговорност за 
тази манифестация, нояТО в нас- 

чки разпоредби на междудържав- лацсгво №1 остави другарят Тнто- 
ните споразумения, които регули
рат малогранггчния стокооборот, а

Първите имат веем очебиещо, положението «е е 
такова, трябва ефикасно да 
премахват всички препятствия. 
Имайки предвид всички посочени 
обстоятелства, и занапред трябва 
последователно да се спазват вси

идейно различие, 
по-широна
трябвало предимно 
ва Социалистическият

бидимензия и с тях
да се занима вече

твърде подходящ вид развитие на 
отношения.съюз, дока- 

същинска тема за
Пок-добрсоъседек*! 

рай тези дае страни споразумения 
стокооборот са

то вторите са 
Съюза на комунистите- за малограничен

със съседна Румънияподписани и 
и България, докато такива спора 
зумения, а това значи иито за ма-

По време на това предварите 
лно разискване особено бе п°я^ер‘ 
тано, че на особен начин трябва

Влайко Кривокапич
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53 ГОДИНИ ОТ ИЗЛИЗАНЕТО НА „ПРОЛЕТЕР" Югославия представлява значител 

на дата в историята на партията. 
Първите два двуброя излезнади в 
нелегалната печатница в Загреб. 
През втората половина на април 
3940 година полицията открила Ре
чната печатница, в която се печа 
-гал „Пролетер" и арестувал група 
та революционери, която работила 
върху изданието на вестника.

След провала на печатницата в 
Загреб, печатането продължило в 
Белград, където излезнали два дву 
броя на „Пролетер". Следващият 
шуброй бил печатан в Любляна. 

В началото на 1941 година първи 
ят брой на „Пролетер” бива печа
тан в Загреб, а следващият двуб- 
рой в окупирания Белград. Засияе 
ният полицейски 
ждава ЦК на ЮКП твърде често 
да променя .мястото на печатането 
на вестника. По времето на НОБ 
биват печатани два броя на „Проле 
тер". И двете военни издания изли 
зат през 1942 година, деуброй във 
Фоча и Дрипичи. Военните издания 
на „Пролетер" Завали препечата
ни в нелегалната печатница в Бел
град.

ге 'комунисти нс минала незабеля
зано. В март 1936 година полиция 
та в Прага арестувала група юго 
славоии 'комунисти, които работе 
пи върху издаването на „Проле
тер”. С това бива осуетено по-на 
татмпиото издаване на вестника 
в Прага. От май 1934 до юни 1936 
година в Прага излезнали 12 броя 
на „Пролетер". ЦК на ЮКП при 
ома решение печатането на „Про 
лстор" и другите партийни изда
ния да организира в Париж. Ста- 
титите били събрани и самият вее 
нин редактиран в Париж, а печа 
тан в Брюксел, където били обез
печени по-изгодни условия.

След пауза от 15 месеца, през 
май 1939 година, бива печатан са
мо един брой в Париж. Йооип 
Броз Тито активно участвувал в 
подготвянето и издаването 
стника дока-го се печатал в Брюк 
сел, а за броя излезнал в Париж 
написал по-голямо число статии. То 
ва бил и последният 
тан в чужбина, 
десетгодишното печатане на вест
ника извън страната.

В началото на януари 1940 го-
залочна

Голямо влияние
„Пролетер” имал голяма роля в издигането на цяла плеяда револ.

младите поколения израстнали от движението 
въвеждането на динтатурата и из-

щцноннерн, възпитавал 
след тежкия период, настанал след 
требваното на партийните редове

членове в него, стремейки се ве
стникът да бъде по-съдържателен 
п да се занимава престпмно с въп
росите от живота и работата на 
партията. В тези тежки условия 
партията набляга вестникът да не 
се отдели от действителността в 
страната, да е възможно по-близ 
ко до движението и колното е въ, 
ЗМОЖ1НО по-цялостно да отразява 
потребите му. По разни канали и 
чрез многобройни пунктове вестни 
кът бива доставян в страната. 
Най-често го пренасяли наши 
сгуданти, школучващш се в чужби-

В партийния печат, издаван от 
(комунистите е нелегалните 
условия, значително място 

принадлежи на „Пролетер", орган 
на Централния комитет на ЮКП. 

Югославската комунистическа 
обезпечи излизапартия успя да 

ието на „Пролетер" в най-тежко 
време, само два месеца след въве 
ждането на шеСтоянуарската дик 
татура, през март 1929 година, Бро 
евете на „Пролетер" били иредим 
но малък формат и с малък брой 

скромни наглед, чес- 
Но в условията на

контрол прину

на ве

страници, 
то и грозни, 
нелегалност и постоянен полицей
ски терор били необходими мно 
го усилия да се подготви и такъв 
брой, да се печата във Виена, Пра
га, Брюксел или Париж, а сетне 
и в нелегалните печатници в стра 
ката и по поща да стигат, на оне
зи за които бил предназначен.

Режимът немилосърдно се ра

брой печа
тана завършилона.

Изправен пред такива трудно
сти, ЦК на ЮКП прани опит в 
нрая на 1934 година и в началото
,на 1935 година да извърши цялост дина, след десет години, 
на подготовка „Пролетер" Да се ло отново печатането на „Проле- 
печата в Белград. Вестникът тряб тер” в страната. Дълго продължи 
вало да се печата в нелегалната ле ла борба-га за преодоляване на гРУ 
чатница, където се печатал и „Ко- юстите и създаване на услозия 
мунист". Било осигурено голямо ко за излизане на вестника в страна 
личеешо специална хартия за печа та. Знаело се, че той едвам тога- 
тане- Когато подготовката била за- ва ще живее напълно с движение 
вършена, полицията в юни 1935 аре то, че ще бъде на източника на

осуе- събитията и че ше може точно. 
То- благовремено и по най-добър наш

„Пролетер" особено доприня 
Сял за изграждането на лика на 
комуниста: имал изключителна
роля в издигането на една цяла 
плеяда революционери, възпитавал 
новите поколения, израстнали от 
движението и след тежкия пери 
од, настанал след въвеждането на 
динтатурата и изтребването на пар 
тийните кадри. Вестникът посоч, 
вал на организационните и поли
тически начала и допринасял за 
политическото издигане на кому
нистите-

зллаицал не само с инициаторите 
и сътрудниците на вестника но и 
с многобройните читатели, 
пак, вестникът излизал 14 години. 
(1929—1942), в дълбока нелегалност 
в страната, извън родината и през 
войната. Печатани са общо 
броя, за това време и условията в 
доста илшонзантен тираж от три 
до десет хиляди егземпляра.

Печатането (на шапирограф) 
на първите броеве на вестника по 
чнадо в Загреб. В твърде тежки 
нелегални условия били отпечата 
ни само пет броя до края на 1929 
година. Полицията запленила всич 
ни егземпляри на третия и петия 
брой. Все по-острите н жестоки 
мерки на шесгоянуарския режим 
спират по-натагьшното печатане на 
„Пролетер" в страната, така че 
Централният комитет в края на 
1929 година решава печатането на 
вестника да продължи във Виена, 
където било седалището на Цент
ралния комитет след заминаването 
му от страната. Вестникът тук из 
лиза до януари 1934 година.

Във Виена „Пролетер” редак 
тир ат и сътрудничат в него автори 
тетни членове на ЦК и отделни 
изтъкнати революционери: Филип 
Филипович, Владимир Чопич, Ми
лан Горкич, Милош Маркович и 
др. Върху подготовката и печата 
нето на вестника в Брюксел рабо 
тят Родолюб Чолакович, Сретен 
Жуйович, Едвард Кзрдел, Иван 
Кръшнел, Борис Кидрич, Прежи 
хов Воранц, Урош Кулич и други. 
И в Брнждел на югославските ко 
мунисти всестрана помощ оказват 
белгийските комунисти, а и члено 
ве на ЦК на КП на Белгия. От 
юни 1936 до февруари 1938 година 
в. Брюксел биват отпечатани об
що 19 броя на „Пролетер”. ЦК 
на заседанията си разглеждал съ
държанието и качеството на вее 
тника и ангажирането иа своите

Все
стувала организаторите и 
тила печатането на вестника, 
зи безуспешен опит принудил ЦК начин да направлява движението 
да продължи издаването на „Про и допринася за решаването на ос 

Тази активност новните проблеми. Затова повтор
ното печатане на „Пролетер” в

80

летец” в Прага, 
на югославските и чехословашни- Милияна Беланчич

С ЛИЦЕ КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ милиона, което е значително по-ма 
лко От годишната амортизация, ко 
ято според анализа, трябва да въз 
лиза почти 5000 милиона динара. 
Тези резултати са крайно незадо
волителни. Няма доход, няма въз- 
лгожности за връщаме на кредити
те. няма и реална перспектива.

Каквито решения да се търс
ят, едно е сигурно — проблемът — 
толкова крупен, че излиза от рам 
кните на ФЕНИ и община Кавадар 
ци. Навлиза в интересите на цело 
купния сдружен труд в СР Маке
дония. Делегатите на Собранието 
— казахме вече — с проблема на 
ФЕНИ не се срещат за пръв път. 
Те трябва да изнамерят най-целе
съобразно решение. А всичкки дан- 
ни ползвани и коментирани в пре 
дложението на Изпълнителния съ 
вет произтичат от споменатия ана 
лиз и рецензия.

С оглед на всичко това, ще 
бъде необходимо щото мерките и 
активностите, които Ще бъдат пред 
приети, да бъдат сътгь-^зтвувани от 
по-големи усилия и стремежа на 
всички субекти и организаци на 
сдружения ТРУД- Това подразбира 
и по-голямо ангажиране и на обще 
с тв ©*■ о-по литическите 
в републиката, община Кавадарци 
и в самия ФЕНИ, което ще бъде 
в унисон съ1- значението на мерки 
те, които се предприемат-

Н. Николовсни

Как ФЕНИ работил миналата 
година?

(От 1-ва стр.)

Данните наистина са поразите 
дни. Толкова повече, защото до

и друго) и нататък да бъдат еле
менти на текущата икономичес
ка политика и тяхната работа да 
бъде подкрепена със съответни ме 
рки и активности. Мината, тран
спортната система и леярната спо 
ред анализа не могат да работят 
рентабилно през следващите 20 го 
дини, пък Изпълнителният съвет 
предлага на Собранието да измени 
резолюцията за обществено-иконо 
мичеОкото развитие в първия етап 
на провеждането на Дългосрочната 
програма по икономическа стаби 
лизация, в смисъл не производст
вото на никъл във вид на ферони 
къд вече да не бъде включено в 
гози развоен документ".

Успоредно с това, Изпълнител 
ният съвет предлага и решения, с 
които ще се обезпечат източници 
на средства за покритие на задъл 
женията на ФЕНИ към чуждите 
банки — кредитори. С оглед на 
обстоятелството, че в този стюпан 
оки обект вече работят повече от 
2 хиляди работници. Изпълнител
ният съвет предлага и съответни 
мерки и антивности, които ще гара 
нтират социална и икономическа 
сигурност на същите-

неотдавна се твърдеше, че произ
водството е конюктурно на чужди 
те пазари и ще се получи валутен 
ефект, който ще даде възможно
ст дори и цялою македонско сто 
панство по-безболезнено да връ
ща дълговете на чужбина. Обаче, 
миналата година са произведени 
само 2733 тона никъл във 
на фероникъл. А това е едвам чет 
въртина от възможностите- Тази 
.родукция е получена със значи

телно количество енергия: 351 ми
лиона киловат часа електрическа 
енергия, почти 27 хиляди тона ма- 

над 57 хиляди тона лигнит и 
6730 тона кокс. Гледано по едини

вид

ца на получен тон никъл, изразхо 
дввната електроенергия е по-голя 
ма със 141 на сто по отношение на 
нормите
по които е строен ФЕНИ. Подоб 
но е потреблението и на останали 
те енергийни горива. С оглед на 
такова стопанисване

утвърдени в програмата,

организации
в миналата 

година, според заключителния ба
ланс общата загуба 
6610 миилиоиа динара, 
цията достигнала сумата от 398

възлизала на
амортиза-
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КАРАМАНИЦА

Раздвижени Бщшяпшииече актуалнм въпроси
М№РБЕЗОТгевЛшшка о^Г43 Д° КРЪСТ°В А0Л ~ кРивопалане-

На събранието на изби
рателите в село Карамани- 
ца беше обсъден и отчетът 

работаза двугодишната 
на Общинската 
в Босилеград, нейните ор 
гами и тела и

скупщина
На състоялото се през 

миналата седмица събра
ние в село Караманица, 
съгласно измененията 
пълненията ,на Статута на 
местната общност, избраха 
членове на Скупщината, 

помирителния - 
потребителите, 
самоуправител- 

ния контрол и членове 
отоора за всенародна от
брана и обществена ,___
защита. След учредяване 
на Скупщината, 
роява 15 души, за — 
да-гел бе избран Вене Ми 
•хайяюв, а за заместнин-пре 
дседател Вене Грозданов. 
Скупщината на отделно съ 
брание избра Съвет от 7 
души. За председател на 
Съвета е избран Илия Сто 
йов, а за заместник, Вене 
Христов.

За председател

души, а такива са форми 
рани и в Го леш и Жерави 
но, к-оито съвместно ще де 
йствуват за прокарване на 
пътя от село Караманица 

Боси л е гр адска община 
До Село Кръстов
Криовол алан ешна общин а. 
Инициатива за прокарване 
на този път който да свър 
зва двете съседки общини 
съществува отдавна. Дъл 
жината на пътя е 7 кило 
.метра, от това 4 км 
риторидта на Босилеград 
ока община и 3 км 
Риторията ка Кри-вопалане 
шка община.

В препълнил камион агнетата се удушили — 
загуба 30 хиляди динара.еднодушно 

приеха предложението на 
Председателството на ОК 
на ССТН 
кадрови 
Рангелов, Пенко Найденов, 
Павел Илиев и Любен Ко 
стадинов, да бъдат преиз
брани на досегашните си 
постове. Също така дадо 
ха подкрепа и на предло
жение кандидати за най-

и до Неотдавна двама откупчика от „Коопе
рант", Борис Димитров и Петър Каменов, били 
изпратени в селата Петърлаш и Радейна да из
купуват агнета. В Петърлаш натоварили в ками
она 43 агнета и продължили за Радейна. Тъй ка
то не им се идвало повторно в тез-и села, ре- 
шили да вземат «калкото е възможно повече. 
Без „сантименталност" хвърляли агнетата в ка
миона без да проверяват има ли места за още 
или не. Предупрежденията на шофьора Иван 
Гогов и двамата работници, че няма място за 
повече агнета, откупчиците не послушали.

И вместо 80—100 агнета, в зависимост 
от теглото им колко могат да станат в камио
на, те натоварили 136! След като завършили е 
изкупуването задържали се известно време в 
магазина на „Търгокооп" (хората казват Да 
пийнат по една, две), което е било достатъчно 
21 агне да се удуши. Сле дкато видели това 
откупчиците веднага реагирали и заклали тези 
авдета. После се опитали да дадат агнетата 
на касапницата в Димитровград, но понеже тя 
не ги приела — продали ги в Пирот по 300 ди
нара за килограм. Разбира се карантията (дроб
чета, червата...) са хвърлени. Имайки предвид 
изкупвателната цена от 250 динара и тази, по 
която очистени оа продадени, тогава съовем е 
оправдан въпроса кой ще навакса разликата от 
30 хиляди динара?

В „Кооперант" веднага реагирали.' По 
инициатива на -работническия съвет е формира
на комисия, която е установила материалната 
отговорност на двамата откупчици и наложили 
да я наваксат. В противен случай чрез редов
ния съд да заплатят своята безотговорност- От 
своя страна дисциплинарната комисия е взела 
откупчиците ]на отговорност-

Такива и подобни случаи на безотговор
ност -не са -рядкост -пито в ,,Кооперант”, нито в 
останалите димитровградски трудови органи
зации.

и комисията по 
въпроси Любендолчленове на 

съвет на 
членове на

на

само
на текоято наб огго-в-опните постове в ску 

пщина-ра на МРО, републи 
ката и федерацията.

предсе-
на те

М. я.

ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА КООПЕРАНТИТЕ 
В ООСТ „КООПЕРАНТ”

Част от дохода и за 
сдружените производителина самоу 

правителния контрол е из
бран Дане Я-начков, а на 
съвета на потребителите 
Кирил Нов-ков. Вене М-и 
хайлов е избран за пред-1

За сдружените и за доплащане 
зведения отделени около 3 милиона динара.

Основната

на различни прои

организация 
н-а сдружения ТРУД „Коопе 

седател на съвета по всена . ра-нт” в състава на селско 
родна отбрана и обществе • стопанската трудова ор 
на самозащита, а Анастас ^ганизация „И-некс” — Сто 
Петров за председател на]ж|ча'Р" °т Димитровград, в 

Яначалото на тази годи-на 
“има към 200 сдружени се

ма не е малка. 
Освен в разпределение

то на дохода със сдруже
ните, „Кооперант” е обез 
печил средства за доплаща 
не на различни произведе 
ния,
оките производители през 
миналата година са реали
зирали посредством „Ко
оперант’'. Така нал-р. за ра 
злика от два динара за ки 
л-ограм в цената на мали
ни, са обезпечени 300 хил 
яди динара, за овче мл-яко 
550, за вълна 120, за агне 
та 550 и за краве мляко 
800 хиляди динара. А това 
значи, че селскостопански
те производители от ООСТ 
„Кооперант" за осьще-стве 
ната -реализация през мина 
лата година, ще получат 
около три милиона динара. 
Това достатъчно говори за 
оправдаността на сдружа
ването на доходни основи.

помирителня съвет.
Освен избора и учредя

ването на Скупщината и 
отделните отбори и съве
ти, избирателите на събра 
нието на което присъегву 
ва Симеон Глигоров, сеюре 
тар на Секретариата по 
стопанство и финанси при 
Общинската скупщина в 
Босилеград, разискваха вър 
ху осъществените досега 
комунално-битови въпроси, 
като при това раздв-ижнха 
и нови инициативи и акции 
за подобряване на селския 
бит в селото. Между дру
гото формиран бе инициа 
тивен отбор от петима

които селскостопан-

лскостопаноки производи 
тели. Между тях обаче 
има „чисти" селскостопан 
ски производители, заети 
в организациите на сдруже 
ния тРУД и пенсионери. Не 
зависимо от това те осъ
ществяват известен доход 
чрез сдружаването си в ор 
га-н-изацията на кооперднт- 
ите и осъществяват право 
то да участвуват в разпре

За пръв път, обаче -в „Сточар” т-е. е „Ко
оперант" така решително и остро реагират и 
предприемат решителни -мерки срещу тези, ко 
ито нехайно и безотговорно се отнасят към об- 

Това е и единствени-щественото имущество, 
ят, начин. >

Но, още един въпрос търси отговор: 
предприемат комунистите *в „Кооперант” (и не 
само в „Кооперант”) в защита на конституцион- 
ността, законността и социалистическия морал

какво
Миналата 

„Кооперант" в сътру 
дничество с 
вин” от Княжевац е 
обезпечил около 60 
хиляди фиданки мали 
ни. Тази година на съ 
щия начин обезпеча
ва около 50 
за нови и подмладя 
ване на застарелите- 
Средствата за фидан
ките обезпечават по 
50 на сто, „Коопе- 
рант” и „Джервии”.

А. Т.

година

Джер-
А. Т.

II

БАБУШНИЦА КУСА ВРАНА
хилядиАгнета — по 

една цена
Изкупуването на агнета 

в Бабушнишка община е 
в пълен разгар. От преди 

Деловата об, 
щно-ст за Ж1ИТОГГНШВДЗТВО

определила

На снимката е вършачка 
на „Сточар”. След заюръш 
ването на вършитбата 
края на миналото лято, тя 
е оставена под открито не 
бе насред -село. Чудно 
защо е тана, като се знае 
че тази вършачка е на гу 
мени колелета и лесно мо 
же да с придвижва, 
що ли тогава никой нито 
от „Сточар”, нито от мест 
ната общност в Куса вра 
на не се е сетил, да й на 
мери подслон.

Изглежда, че се е забра 
вило времето, когато 
Куса врана, както и

няколко д-ни
в

в региона е 
единни цени за изкупуване 

то както сяед- 
16 кг живо

делението на дохода, в за 
визи-мост от стойността 
-на осъществения оборот в 

ООСТ „Коопе-
ена агнета и 

ва: агнета до 
тегло — 
динара за 
та над 16 кг —

300 рамките на 
рант”. Наистина на пРъдз 
поглед сумата от 760 хиля 
ди динара за разпределе

на сдружените, е срав 
Но ако се

струват по 
килограм, а агне 

по 250 ди За-
нара.Както е оповестено, те- 

един вид аванскооперациите
високи про-

ние
нително малка, 
има предвид.
200 сдружени,
селскостопански произведи

по-големи кшиче 
са само около

едва ли ще бъде в изпра 
вно състояние, защото сне
гът И ВЯТЪРТ 
късно и слънцето, 
леоно да я развалят-

другите села, се въ-ршеше 
с кане или волове.

Може би за забравената 
вършачка ще се сетят ко 

в га дойде време за нова 
по вършитба, но тогава тя

зи цени са 
защото ако
^жниСцениПг<Роизв<«ит^и
те ще получат и разлика, 
допълнително-

че от тези 
истински сега, а по- 

могат
тели на 
ства храна, 
дваестина, тогава тази су

А. Т.
М. А.
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АНТОЛОГИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИТЕРАТУРА 
ТА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В БЕЛГРАД

Почина
Бранно
Чопич

произведения представляват обозна
чение на много поколения. Написал 
е двадесетина книги, а някои от тях 
вечно ще живеят в съзнанието на 
читателите — „Глух барут”, »Не -,'ьгу 
вай бронзов страж”, „Пролом", „Пре 
живелиците на Николетина Бурсач" 
и други. Носител е на почти всички 

признания от НИН-ова 
та награда до наградата на АВНОЮ-

Бранко Чопич е роден на 1 януа
ри 1915 година в село Хашани 
Г/.рмеч, философски факултет е за 
вършил в Белград, а участник в 
е От 1941 година.

Основното — реалистичен подход 

във формата на традиционното
В организация на Дискусионната трибуна

на писателите в Сърбия, жив орган на
на

дружеството
дружеството който всони петьк контактора с оелград 
ската литературна публика, на 24 март в помещения 
та на Трибуната ,/Рренска г се състоя първо пред
ставяне на литературното творчество на оългарската 
народност е тази среда. Литературната вечор, под 
название СъВЮЬМЕЬНАаА Ь ьлСагСКА ЛИТВАТ У 
РА В -ЮГОСЛАВИЯ, е една в 
преди бяха
румънската, италианската и още Други народности.

С откъси от проза се представиха Миле гшко- 
Присойсни, Прокопи Попов и Детко Петров, а 

стихове четоха Марин Младенов, Стойне Янков, Де
ница Илиева и Зденка Тодорова. В представянето им 
специално за публиката от сърбохърватска 
област, помогнаха артистите Пелена Жнгон и Данило 
Сречкович, които с особен успех интерпретираха от- 
нъси от романи, повести, разкази п стихотворения.

литературни

под

поредицата в която 
представени и писатели от унгарснаха,

НОБ

Известен по своя парлив хумор, 3 
Бранко Чопич все пак „тъжен поет’', 
иакто веднаж е казала за него все- I 
известната югославска поетеса Де- (
санка Маисимович. „С хумора, спо- 2

лов

говорна

писателят, лекуваха своите иделя
чужди рани, спасявах човека и тъгу
вах I него. Не зная откъде извира 
тази тъга. Навярно ми е жал за чо-

В залата бяха присъствуващи над сто посетите 
югославски писатели,ли. Между тях бяха известни 

професори по филология, и езиковеди, както и мла 
ди. хора, студенти и други. Може би затова че това 
бе пръв удобен момент белградската среда да се сре 
щне с литературното творчество на българската на 
родност. Тук ще споменем на първо място критикът 
блината бе изключително внимателна и с аллодисмен

века".

„Струва ми се, че винаги затвар
ям дюкяна" заяви преди два месеца.

ти възнаграждаваше всеки автор.
Разискванията бяха богати и плодотворни, 

ненадаха някои участници в тях със солидните позна 
вания на творчеството на автори от българската на
родност. Тук ще споменем на първо място критикът 
и есеиста Милорад Блечич, който същевременно

контактираше с публиката. Ето за- 
свободно да вярваме на изказаните мне-

Дюиянът наистина е затворен, но ос 
тава делото на Бранко Чопич да ни 
напомня за това, ноето сме били и 
което сме днес-

Из

во-
Югославската литература загуби 

един от своите най-големи писатели.
ди разговора и 
що можем
ния и сюгжестии. Именно, основното което пролича 
бе че представените автори са верни на традицион
ното, че реалистично рисуват периода особено по 
време на Народоосвободителната война и първите 
дни след нея в краищата където живее българската 
народност — Босилеградско и Димитровградско. Оба 
че, чувствува се и постепенно внедряване на по-мо
дерни тонове, присъствуващи в югославската и свето 
вната литература. Това по-лесно приемат 
автори, особено в поезията. На присъствуващия ос 
тави впечатление мисълта на писателя Велимир Бог- 
данович, че от всички творби с които се запозна пу
бликата, проличава една и съща мисъл, че те са ле- 
гура на човешката любов, която като сребърна ниш 
ка се промъква във всичките произведения. Ето за
що тези произведения имат по-широко значение и 
съвсем свободно могат да представят не само наро
дностната литература, но и по-широко, югославсната 
литература. И още един детайл от разискванията— 
литературната вечер оправда названието устна анто
логия-на творчеството на бъпгаренката народност.

В краткия обзор върху литературното твоРче 
ство на българската народност в Югославия в увод 
ната реч професор доктор Марин Младенов спомена 
имената на всички които посредством списание 
„Мост", вестниците „Братство" и „Другарче", лични 
книги или други югославски списания и вестници се 
потвърдиха като литературни автори от българската

Тази загуба е огромна. Неговите ггро 
изведения минаха много меридиани, . 
преведен е на много езици. В българ 
ската литература той също е преве 
ждан и от българския читател е осо 
бено ценен.

Нашият световно известен писа
тел Бранко Чопич трагично завърши 
живота си на 70-годишна възраст-
Градският секретариат на Белград е 
дал официално съобщение, в което се 
казва, че Бранко Чопич „трагично е 
загубил живота си в момента на ду 
шевно разтройство". В съобщението 
се констатира, че Бранко Чопич про
дължително се е лекувал.

Трудно е да се намери писател, 
който е толкова любим на читатели
те от най-младите до онези на пре 
клонна възраст, както Бранко Чопич. 
Едно от нашите най-големи имена на 
литературата, той е творец,

младите
Напусна живота един изключите

лен писател, чиято поезия е пленява- 
ла и ще пленява сърцата на хиляди 
читатели, а стиховете му, като нап
ример „Песента за мъртвите проле
тарии" винаги ще звучат по новому 
и ще вдъхновяват сегашните и идни 
те поколения-

Почина Бранко Чопич, но негово
то дело никога не ще увехне.чиито

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД

В ход са състезаниятанародност-
Теодора Николова

Утре на 31 март т-г- в 
Босилеград ще се проведе 
общинското състезание по 
знание „Пито — револю
ция — мир” на тема „На 
роден фронт” —ССТН”, в 
което ще участвуват отбо
ри От подведомствените ос 
новни училища и два отбо 
ра от средношколския об
разователен център.

Инак, досега са проведе 
ни общински състезания 
по математика, физика, и 
училищни състезания по 
география, руски език и 
биология. Проведено е и 
училищно състезание „Ка
кво знаеш за движението, 
а общинското ще се прове 
де на 31 март.

В общинското систеза- Според критериите и ре 
ние по математика, освен зултатите за междуобщин 
ученици от централното ското състезание по маТе
основно училище учаетву матика се класираха: Ва- 
ваха и ученици от остана- лентина Александрова От 
дите подведомствени учи- соми клас, Славица Дин- 
лища с изключение на уче чева от седми клас и Зоран 
ници от горнолисинокото Стоичков
оОновно училище. В еъсге 
занието по физика не е 
участвувало долнолюбат- 
окото основно училище. И 
докато за отсъствието на 
долнолюбатского ооновно 
училище има оправдание, 
то никак и с нищо не мо 
же да се оправдае отсъют 
вието на горнолиепнокото 
ооновно училище.

ДИМИТРОВГРАД

Изложба на Богдан Николов
Тези дни в Центъра за нултура в Дими 

тровград беше открита изложба на акварели 
на Богдан Николов. Изложбата откри препода 
вателят Никола Денков.

Б. Николов е изложил картини с моти 
ви от родното си село Каменица и прелестните 
предели на Стара планина и Висока, накто и 
картини с мотиви от Пирот, Ниш и Белград.

от шести клас, 
докато критериите от пе
ти клас не изпълни нито
един ученик.

На междуобщинското съ. 
стезанис по физика от ос 
новното 
леград ще участвуват: От 
шести клас Крум Алексан 
дров и Асен Радованов, от 
о:оми клас Войкан Божи
лов, Миряна Смилкова и 
Наташа йооимова.

Също така един дял от изложените нар 
тини на Николов са мотиви от Адриатика и 
културно-историческите паметници у нас. От 
тях лъха свежестта на непреходната нрасота 
на природата.

училище в Боси

Й. Н.

М. я.
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ДЕЖ С ОСВОБОДИТЕЛНИТЕ ДВИЖЕНИЯ 
И ЖЕРТВИТЕ НА АГРЕСИИ В СВЕТА

8§БОСИЛЕГРАД 88 88

За приветливия изглед 

на града

88 8СВОБОДА ЗА ВПИ НАРОДИ8
8 88 .........88 8На 22 март в голямата зала на Градския ° 

спортен център в Нови Сад се с-ьстоя митинг 8 
на солидарността на югославската младеж с. - ° 
освободителните движения и жертвите на *г- ,§

' ’ О

5
8
8 ресии в света. -

Пред 5000 младежи и девойки за освобо
дителните борби в техните страни говориха 
представители на голям брой

8
8 8Б-ооилегр адските девой

ки и младежи ще отбеля- 
зат I април — Деня 
младежките трудови 
И;И'и с масово

8 8I освободителни

— Ние, младите, не можем и не иснаме да 
се примирим с експлоатацията, блоковите по
делби, препълнените ареснали на оръжие 
унищожение на света — каза ГОРАН РАДМАН,

§ председател на Конференцията на ССМЮ.
_ Като изтънна, че солидарността на младеж 

та от Югославия с всички народи, борещи се за § 
8 свобода, независимост и самостоятелност, ° 

представлява акция против всички сили, които 
се опитват да отречах легитимните права на На- § 
роди, Радман заяви, че младите имат правото и § 
са длъжни да кажат на тези сили решително §
„не" и да поискат независимост и свобода за 8

8
8

88 8движения.на ' 8ак- а
□ 8участие 

почистването и разхубавя 
«ето на града. Градската и 
средношколската 
ще почистят и уредят ули 
ците и зелените площад
ки и

в
за- §:: 88 88 8младеж

.88 88
кея край добродол- 

поток. Средношколци
те освен това ще уредят и 
двора на своето 
Подобна

ски
■ 88 88училище.

акция ще прове
дат и учениците на основ
ното училище в Босилег
рад. Очаква

8
■

8се и младеж 
ките организации в орга
низациите на сдружения 
труд да отбелязат деня 
на младежките трудови ак 
ции с почистване и урежу 
Дане на дворовете на свои 
те организации. В акци
ите по уреждане на града 
ще се включат и гранича-

8 всички народи.

СР МАКЕДОНИЯ

Младите тачат придобивките от КОЕ
На заседание, състояло 

се тези дни, Републиканс
ката конференция на Съю 
за на
младеж е СР Македония 
обсъди ролята на младеж 
та в таченето :на револю
ционните традиции.

В разнообразната дей
ност «а ССМ таченето 'на 
придобивките от Народо- 
ссвободител ната борба и 
развитието ш традициите 
и ценностите на социалис
тическата революция за 
емат овее по-забележител 
но място-. На това поле 
се водят многобройни ма 
сови акции: походи, (мар
шове, състезания, спортни 
и културни манифестации, 
срещи и разговори с участ 
нодци в Народоосвобюдите 
лиата война и социалисти
ческата революция.

Занапред обаче трябва 
още по-ангажирано да се 
изгражда критичесно • съз 
нание у младите поколе

ния, особено по отношение 
на националистическите ун 
лонй и други видове кон- 

социалиетическата трареволюционна дейност1;

ри.
Младежта от 'село Рай- 

чиловц-и сь'Що така се гот 
ви масово и делово да от 
бел-яза' празника на добро 
волния младежки тРУД- Ка 
кто ни уведоми 
дателят на първичната ор
ганизация на ССМ Любен 
Глигорсв, младите от това 
село ще почистят суходоли 
те, които минават през се 
лото, улиците и други ме 
ста, „застрашени'’ от бо-к

-
■

предре- „ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ 
'84”Младежта е винаги готова за трудови акции

дбрана културно-забавна 
програма в залата на Цен
търа за култура. Пролетлука.

По повод 1 април мла 
де лета от Райчиловци и 
Босилеград ще изнесе по- м. я. ■ *йл;■.

!ДИМИТРОВГРАД Зелени хоризонти 
на събудени мечти,, 
със корени в пръста.бригадириСъвместна акция на 

и войници
с цвет в разкоша на ч 

слънцето.
Крило на птица — 
възможност на безнрая! 
Разкрити тайницм и канал за водопровод 

до обектите на овцеферма 
та в Бачввско поле. Зап
ланувани са и друпи акции

на съкровища 
след земно повторение- 
В живот отробен 
молитва на влюбените— 
Едно съзвучиеА. Т.

войниците и досега бяха 
твърде резултатни. Ще епо 

миналогодишното
Кадсто и всяка, така и та 

зи година Денят на младе 
ж:ките трудови акции в Ди 
митровпрад ще бъде отбел 
язан със съвместна акция 
на бригадирите от МТБ 
„Братство и единство” и 
числящи се към ЮНА и; 
и традиционна бригадирска

на Цеятъ,- 
която

на душа и мисъл 
преди да се изпие 
отровата йа Щастието.

ПРИКЛЮЧИХА „СРЕЩИТЕ НА СЕЛАТА” В 
СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Изключително богата програма
менем 
почистване на воденична 
та вада и мшгобройните 
залесите дни акции. И за 
тази година са запланува
ни съвместни трудови ш

залесяване, в кои:, 
се включи и органи 

на димитров-град-

Милорад ГЕРОВ
'...

*ПОБЕДИТЕЛ Е СЕЛО МАСУРИЦАции по 
то ше 
зацията 
ските горани.

В традиционното 'състезание ..Срещи на . 
селата" в Сурдулишка община участвуваха де 
взет села, които премерлаха сили и постижения 
та оп в няколко области: работа на местните 
общности, комунално-битови анции, културно-об 
разователни дейности и пр.

Младите от теаи девет села положиха осо 
бени усилия да представят 
последната година, а техните юултурно-забаюнп 
програми препизаижжаха особен интерес сред «а 
селението. На финалната среща, състояла^ се в 
Оурдулица, младите от Масурица бяха най-успе 
шни и заслужено спечелиха първото място.

Сг. Н.

вечер в залата 
ра за култура, на 
ще бъде изнесена култур
но-забавна програма .на те 
ми от бригадирския

Пролет — 
в сърцето ти тупти 
младост, 
звезди в очите 
ти падат — 
бистри лазури 
на яолност те канят,, 
дълбано' и горестно, , 
силно и нежно, 
във вечно свежа 
девствена пролет.

Радко стоянчов

.?•

1 ал-Отбелязването на
всъщност ше боде и 

подготовката 
трудова 

бригада „Братство и един 
отво” за предстоящия ори 
гад преки сезон. В рампите 

подготовката бригади
рите, подпомогнати от во 
йнйците, ще прокарат ка 
нал за полагане на водоиро 
водни гърби нрай пътя ьм.и 

— Вадочми Одоров-

яоивот. рил 
начало на

младежкатаак-С пъраоалрилската
започне с^вмест- 

ангажиране на

на
постигнатото презция ще

но трудово 
бригадирите и войниците в 
разрешава,н ето на редип 
комунални проблеми, не 

Димитровград, но 
общината изобщо, 

анции на ди 
младеж и

на

само в 
и в
Съвместните 
митровгрелдокогз

ч*

ловци
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гОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИИ 
НА СЪЮЗА НА КОМАНДИРИТЕ ОТ ЗАПАСА В БО СИЛЕГРАД НАШИ НРАВИ И ПОВЕДЕНИЯ

ВОЕННО-ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ИЗДИГАНЕ НА ПРЕДЕН ПЛАН
„Чест всекиму - 

вересия никому“
Дн-ес когото сериозно се Р**********

званего на общественото имущество и когаго 
се предприемат мерки за опазване на корала 
е,1;И1НРв-ьпрос в Бошлепрадока община, и не с^мо 
в нея, заслужава внимание и ^Рси ог™^Ка 
сае се, преди воичко, за проява вследствие иа 
която тръговската организация „Слога има са
мо загуба — продавачите, въпреки че почти въ 
всеки магазин на видимо място пише ” 
всекиму — вересия (гукому , на известно число 
граждани и приятели дават стоки на вересия. 
Тези последните стоките изцлащат „когато 
имат пари", незаплащайки лихва за чакането- л 
факт е, че и организацията стоките често обез
печава чрез кредити:

Тефтерите на продавачите, в които те за
писват и отпиоват дълговете, се опитват да по
лучат право «а официален документ. Обаче те 
това'не могат да бъдат. Те са само доказател- 

на една несъзнатслност, на проявата кога-

отбрана на придобивките 
от НОБ и социалистичес
кото изграждане. В това 
отношение особена е роля 
та им в организациите на 
сдружения труд и мест
ните общности.

След като бе приет от
чета за миналогодишната 
дейност, членовете обсъ/

Приет отчет и акционна програма за работа. 
За председател на Председателството на ОО на Съю 
за на командирите от запаса с двугодишен мандат 
избран Владимир Младенов, а за секретар Стоилко 
Смилков

областта на професионал
ното и военно у съвършен- 
отвуване, но и във всеоб-

В обременената междуна 
родна обстановка, с посто
янни заплахш на мира, ко 
■мандирите от запаса имат 
огромна обществена зада
ча в по-нататъшното укре 
пване и обобщоствяване 
на концепцията по всена 
родна отбрана и общество 
на самозащита — бе изтъ
кнато на отчетно-изборно 
го събрание на Общинс
ката организация на Съю 
за на командирите от за
паса в Босилеград, прове
дено през миналата седми 
ца. Затова, бе подчерта
но в отчета за миналюгоди 
шната работа на организа 
опята, от особено значение 
е военно-професяюналното 
усъвършенетвуване и поли 
тпчеюксгго издигане на ко 
мандириге от запаса. Но, 
това не е обществена за 
дача само за тях, а и за 
всички други субекти, във 
веснародната отбрана и об 
ществензга самозащита.

В това отношение в Бо 
силеградска обшина са 
постигнати значителни ре 
зултатн. От година на го
дина командирите от зала*, 
са в общината проявяват 
все тю-голям а активност. 
Това те не правят само в

ство
ТО в организацията /и милиони динари не са в 
оборот, за средства върху които не се заплаща 

Тефтерите не могат да бъдат оправдание 
на продавачите за това че рахЗотат от оборот, 
за личен доход според стойността на продаде
ните стоки. От .съзнателните" продавачи обаче 
не сс търси отговорност. Въпросът е още 
болезнен ако се има предвид, че вересията за
конно е непозволена и че и организацията, за

лихва.

по-

онези които не могат отведнаж да заплатят сто
ките, е открит кредитен отдел където, разбира 
се, със заплащане на лихва могат да теглят
кредит.

Явява се обаче и един друт, всъщност по
добен случай — селскостопанската организация 
„Напредък" изкупува добитък от производители
те и не веднага им го изплаща. Не е трудно да 
се разбере колко по-леи е дожба на селянина

Босилеград

диха и приеха акционна 
програма за работа през 
следващия период. И в 
нея военно-професионално
то усъвършенетвуване зае 
ма централно място.

щня общес твен о-пол ити ч е 
ски и стопански подем на 
общината. Трябва да се 
подчертае и сътрудничест 
вото на тази организация 
с граничното поделение и 
с младежта в общината, 
което все повече укрепва. 
Командирите, както бе 
подчертано, съвместно с 
останалите обще^твено-по 
литичеоки субекти дават 
принос в подготовката за

ако парите му се заплащат със закъснение 
няколко месеца, например. Засега селскостопан
ските производители не търсят лихва за неиз-

от

платените им на време стоки, но това не значи 
че «въпросът не може да получи по-широки раз
мери.

И в двата случая са необходими спешни 
мерки, преди всичко от страна на домоуправи
тели ите органи и тела в тези организации. За-

За председател на Пред 
седателството на ОО на 
Съюза на командирите от
запаса с мандат от две го 
дини бе избран Владимир 
Младенов, а за секретар 
Стоилко С

щото, прокламираното „чест всекиму—вересия 
никому" трябва да се спазва.

Ив. АндоновМИЛКОВ.
М. Я.

БОГАТА КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ

Поганово нов водопровод
и 140 хиляди динара, 
ворът се намира на около 
два километра от селото в 
местността 
ла". Тук трябва да се по 
строи нов резервоар, кой
то да може да събере 50 
кубически метра вода, ко
ето се с^ита за достатъч
но за нуждите на поганов- 
чани. Остава да се напра
ви анализ на водата, коя-

Из-Неотдавна жителите на 
село Поганово на общо съб 
рание репшха да доведат 
вода по домовете си. Спо 
ред предварителни 
ления всяко домакинст
во трябва да внесе по 10 
хиляди динара. Оформен 
е инициативен съвет, кой 
то до първи април трябва 
да евидентира всички, ко 
иго са заинтересовани. За 
сега интереса е според 
очакванията, дори са заи 
нтересовани и много пога- 
новчани, които не живеят 
в селото. Най-много таки 
ва има в Димитровград. 
Пирот...

Югославската народна 
армия ще даде принос взи 
майки участие в прокарва 
нето на канала за гърбите. 
Дължината ,на водопровод
ната мрежа, която допира 
до всяка част на селото, е 
около 6 километра, а сто 
йността на работите, кои
то войниците поемат на се 
бе си е около 3 милиона

то дава 52 литра в минута 
и да се стопли 
за да започнат работите. 
Да напомним, че в Погано
во вече съществуват 18 ре 
зервоара (!?!) за вода, раз 
бира се частни, но те не 
са достатъчни, нито пък 
са строени 
така че нито един от тях 
не може да се използува 
за новия водопровод.

РАДЕЙНА: УРЕЖДАНЕ 
НА СЕЛСКИТЕ УЛИЦИ

Местната общност в се
ло Радейна е приела прог 
рама за уреждане на ули
ците в селото. Тази годи 
на е предвидено да се нап
рави пътят от шосето за 
Смиловци до центъра на 
селото. За тази цел всяко 
домаккинство, което 
ве тук, дава по 3 хиляди 
динара и участвува в тру 
давите акции. Тези, кои 
то не са постоянно наста
нени в Радейна ще вне
сат по 6 хиляди динара. 
Предвидената улица в съ
бота и неделя е насипана 
с камък и след като бъде 
застлана с чакъл Самкууп 
равителната общност по 
комунални дейности 
даде парния валяк за да 
може пътят да получи 
окончателна форма. В ак
цията ще вземат участие 
всички (и стари, и млади) 
единодушно.

КУСА ВРАНА: УРЕЖДА 
НЕ НА ПЪТЯ КЪМ ТРЪН 
СКИ ОДОРОВЦИ

времето

наречена , ,Че- Въпреки че скоро една
година са откъснати от све 
та поради вече известната 
злополука в ждрелото 
Ерма, жителите на Куса 
врана преди известно 
ме проведоха трудова 
ция в почистване на пътя 
към Трънски Одоровци.

изчис

на
качествено,

вре
ак

жи-

Почистени са свлеклите 
се камъни на пътя, попълне 
ни са дупките, а на някод 
ко места са направени про 
пусти от циментови 
би. В акцията активно са 
взели участие и младежи 
те от Куса врана. Послед
ните чакат времето да се 
поправи за да почнат поп 
равка на едно помещение 
в състава на 
което да ползуват за свои 
събрания и танцови заба-

тър-

ще

училището,

ви.
Трудова акция в Радейна А. Т.
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МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА „СЕ ВЕР”

Катастрофално поражение 

на „А. Балкански“— ПИРОТ

Победа в дерби-среща
„ПАРТИЗАН" ■'
ТУР) 3:1

„12 ФЕБРУАР” (НИШ) - „А. БАЛКАНСКИ’’ 4:0 (3:0)

вият шанс вече им се от 
крива на 1 април, когато 
посрещат гостуващият си
лен, отбор ..Рудар” от Але 
ксинашки рудници.

Ниш, 25 март 1984 г. Игрището на ,,12 фе 
бруар", теренът твърд и неравен. Зрители около 
100. Времето слънчево. Съдия на срещата Нови- 
ца Радосавлевич от Апексинац.

(ЖЕЛЮША) _ „ХАЙДУк" (КОС(0:0)

67 М Жълти аидук Славолюб Мишич
Партизан^ КаРт°НЧета: БРа™слав Станков 

дук” Гъ™ И Славолюб Николич - /Хай-
Пнрот На СреЩаТа: Слободан милкович от

„А. Балиански”: Милко 
Соколов 5, Никола Найде
нов 6, Зоран Христов 5, 
Милован Тодорович 6, Ста 
мен Пешев 5, Новица То
доров 5, Борислав Мано
лов 5, Синиша Иванов 5 
(Тошев Зоран —) , Алексан 
дър Станков 5, Кръста Кръ 
стев 5 (Синиша Димитров 
—) и Новица Аленсов 6.

1 Хайдун Велко
2 Единство (Пирот)
3 Рудар (Ал. Рудници) 
А Асен Балкански
5 Рътань
6 ИМТ

16 9 4 3 31:13 22
16 8 4 4 39:25 2Ц
16 8 3 5 37:25 19
16 8 3 5 32:22 19

15 7 4 4 14 20 18
15 6 5 4 25:19 17
16 7 2 7 25:23 16

8 Единство (Б. Паланка) 16 6 3 7 31:30 15
16 4 7 5 22:22 15
16 5 4 7 28:27 14

16 6 2 8 16:22 14
16 4 6 6 16:22 14
16 4 6 6 28:38 14
16 7 0 9 22:34 14

16 3 6 7 25:41 12
16 4 3 9 16:24 11

В

7 Сеняк

Дерби—срещата 9 Хемичар
10 Бродоремонт
11 12 фебруар
12 Новоселац
13 Будучност
14 Ястребац
15 Турист
16 Рудна глава

през
първото полувреме не ол- 

Игра
неорганизирано 

и това не приличаше на 
среща между два равнопра 
вми отбора в лигата.

Едва през второто
футболистите на 

„Партизан" от Желюша за 
играха

Плод на такава игра са и 
трите гола, които отбеля- 
за нападателят Драган До 
нче-в. иойто едновремен
но бе и най-добрият играч 
на терена.

С тази победа „футболис
тите на „Партизан" изтъ

кнаха „кандидатурата си" 
°а пъ.рвото място. В моме 
нта те имат една 
по-малко от водещия

раазда очакванията, 
се бавно и точка

от- Футболистите на ,,А. Бал 
кан оки" започнаха проле 
тната част на първенство 
то също както и през есен 
ната част: в първите два 
кръга претърпяха пораже
ния. Във втория кръг на 
пълно заслужено напусна 
ха Ниш о четири гола в 
.мрежата си. С това се Ра 
згхръснаха надеждите и же 
ланията за по-високо кла
сиране. Последната им иг 
ра бе една от най-слаби 
те през последните години.

бор.
В ‘Неделя на 1 април ,за- 

и официално пролетпочва
ната част на първенството, 
поне лее неделната среща 
бе останала от 
част- В първия кръг фут 
болистите на „Партизан" 
ще играят на свой терем 
срещу отбора на „Будуч
ност'’ от Велики йовано-

полу
време

Д. Ставров
есеннатапо-ангажирано.

САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕ 
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИ 
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ МЕ
СТА

вац — третоклаоиран От
бор. МЕДИЦИНСКИЯТ ЦЕНТЪР ,,МИЛЕНТИЕ ПО 

ПОВИЧ" СУРДУЛИЦА —* ООСТ ЗДРАВЕН 
ДОМ В БОСИЛЕГРАД ДАВАд. с.

Обява„МЛАДОСТ" (ЙЕЛАШНИЦА) — „МЛАДОСТ” (БОСИ 
ЛЕГРАД) 2:2 (0:0) за попълване на следните работни места:

1. МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ — ТЕХНИЦИ, 
за работа в патронажната служба на теренните 
микроорегиони — изпълнители — 2.

УСЛОВИЯ: Покрай общите условия, пред
видени със закона, кандидатите тРябва да из 
пълняват и следните отделни условия:

— Да имат завършено средно медицинско 
училище — обща специалност, завършен ста
жантски изпит и положен професионален изпит.

— Молбите, с доказателства за изпълнява
нето на условията се подават на следния адрес: 
ООСТ Здравен дом, Босилеград.

Непълната и не навреме изпратената доку
ментация няма да се разглежда.

Обявата остава открита 8 дни от деня на 
публикуването.
Трудовият съвет на основната организация на 
сдружения труд „НАПРЕДЪК" от Босилеград, 
дава

Н съдията „игра" за 

домакините
Макар и без двама стан 

дартни първотимци Мар
ков и йованович, играха да 
леч под възможностите си. 
В играта липсваше кол ек 
тивен дух и бойкост. От
борът игра безволево ся
каш се касаеше за приятел 
ока среща, а не за мач, 
в който се печелят точки. 
Особено слабо игра защи 
тата, която с груби греш 
ни допринесе за високото 
поражение-

В протокола контрольорът е записал, че съдията 
е съдил в полза на домакините, анулирал Регуларен 
гол на „Младост” при резултат 2:2 
па на босилвградения отбор в 80 минута.

След неуспешния старт 
нерешеният резултат в йе 
лашница вероятно може Да 
се отчете като успеха на 
„Младеят" от Босилеград.
Но бооилеградоките фут 
болести изобщо не са дово 
дни от едната точка, защо

и не отсъдил дуз-

отбор, защото съдията на 
всяка цена настоява да из 
бави домашния отбор от А 
поражението. Контрольо
рът па мача е записал 
протокола, че съдията е съ 
дил в полза на домакини
те, анулирал регуларен 
на „Младссст” при резул 
тат 2:2 и не отсъдил дузпа 

полза на босилеградския 
отбор в 80-та минута.

За „Младост” головете 
отбелязаха Б. Тасев и Р. 
Захариев.

В следващия кръг в Бо
гостува „Рад-

(М. я.)

в

гол Следователно в предстоя 
щ-ите кръгове има известен 
шанс отборът „да 
пи греховете си" за тези 
две поражения, 
в а са 1необходими много по 
добра игра и по-голямо же 

да се победи. ПъР-

ПОБЕДА НА ЮНО 
ШЕСКИЯ ОТБОР

Юношите на „Мла- 
дост" се наложиха с 
резултат 3:2 срещу с7> 
ответния отбор на 
„Младост" от Йелаш 
ница. Головете отбе 
лязаха Иван Рангелов 
2 и Небойша Стой
нев.

ИЗ'Ку- приемане на СТАЖАНТ, изпълнител — 1 
УСЛОВИЯ: Средно образование.
Молбите, с комплектувани документи за из 

п ьлняването на предвидените условия се пода
ват на адрес: ТО „Босилеград", до Общата слу 
жба — Босилеград, в срок от 8 дни от деня 
на публикуването в „Братство".

Неномплектуваните и занъснелите молби ня
ма да се разглеждат.

Изборът ще се извърши в срок от 30 дни, 
от деня на изтичането на обявата.

Зав

Но зато

лами ещеоилелрад 
н ички" 'от Враня.

1984 година се навършават 40 Дни 
нашата скъпа и непрежалима

На 1 април 
от смъртта на 
съпруга, I—майка и баба Трудовият съвет на Основната организация 

сдружения тРУД „УСЛУГА" от Босилеград, пуб
ликува

насигурна побето изпуснаха 
да. Макар че във второто 
полувреме
резултатно предимство от 
2:0, мачът завърши нара в 
но — 2:2. В такива случаи 
обикновено се казва, че ви 
ната »зе пада на отбора, ко 
йто е изпуснал ттредимот- 

от това сб прави из 
недо'статълшата 

подготвеност

Совка Т. 
Михайлова

осъществиха
Кокнурс

за избор на ДИРЕКТОР на ООСТ за комунална 
дейност „Услуга" (реизборност).

УСЛОВИЯ; Завършено виеше или полувис- 
ше образование правна или икономическа спе
циалност, с 5, относно 8 години трудов опит, и 
да има морално-политически качества.

Конкурсът е отнрит 15 дни от ценя на пуб
ликуването му във вестник „Братство”.

Молбите, с пълна документация за изпълня
ване на предвидените условия от конкурса, се 
изпращат на адрес: ТО „Босилеград" Д° Обща
та служба — Босилеград. *

от Топли дол
Времето минава, но нинога 
не ще заличи спомена 
нейния благороден дух.
На тази дата ще положим 

на вечния й дом на

за

вото и 
вод за цветя

топлодолските гробища.назическа
неговите футболисти.

би футболистите 
„Младост" наистина (

нямаха сили да

Мю- СКЪРБЯШИ:
СЪовеГ Стоян’ Димитър и 'Коле^Д Шдица,а=..‘а=;.та: »*-
и многобройни роднини и приятели.__________

наже не съ
умяха и
запазят предимството

труди о можеше
си,

но това 
да ос^Десгви и по-силен

СТРАНИЦА И
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хулцфр • сатира • забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Едни твърдели, че джанката с 
над виете, други че е под писта и 
въпросът доста св усложнил.

Затова съдията попитал един от 
свидетелите:

— Добре, казваш че джанките 
бере стопанинът, чиято нива е под 
виста, й джанката е над внетв. За
що тогава ги бере?

Тъй като нямал друг отговор, сви 
детелят се пошегувал и казал:

— За ракия — ДР- съдия...
Ню и този .довод” не спомогнал 

много съседите да се помирят, а иро 
дължили да се садят.

Мъдър отговор
Един селянин от планинските села в

съседа Куде мачйетеБооилеградска -община съдил 
ои за някаква си джанка. Джанната 
ое намирала на виста (яа слога) ме
жду неговата н^ва и нивата на съсе
да. Тъй като неговата нива се нами 
рала под виста и сливите падали в 
нея. той ся берел и даже считал че спуджанката е негова.

Но по едно време съседът започ* 
нап да не му дава да бере сливи, под 
претекс че джанната е негова.

В съда и двамата съседи надове 
ли мнозина свидетели.

• • *

Реши тува од неной дън да дойдем малко
Ии. Андонов

у град-
Примучне ми за унуците, а и да донесем 

ненойе яйце. Ко беше пазаран дън, 
отидем до пазарат да видим но иду це- 

кочинуту се много насъбраше праш
н>и. Сна-

на сиауту 
реко да

Нървоапрнлскн нсте. оти у
чина, уши че ми изеду ка улегнем при 
ата ми рече дека старият пазар йе затворен и 
ми обясни куде йе новият. Добре, реко, тамън 
гука до пазарат седи на комшиюту черната па 
че свърнем и при н>у на едну рейийу, а отам 
само прено линиюту та на пазарат.

шеги
В Димитровградска об

щина с намален броят на 
получаващите креативни до 
бавъчни от 33 — на 19 ду 
ши.

, Най-сетне и агрономите 
на „Напредък” напуснали 
канцелариите- Излезли на 
полето, понеже времето е 
хубаво...

Първи април е ден на ше 
гата. Като е така, защо и 
ние да не си направим ма 
йтап. Да се посмеем мал 
ко върху известни наши 
слабости и проблели, ма
кар че някои от тях не 
са за подемех.

При Мару, черкуту на комшиюту и спи не 
йедну него две—три, ама пан не съм се напил. 
Ама ка излезо отам и се укачи на пругуту, по
мисли дека сам пиян. Първо пазарат празан. са
мо бутката за наплачуванье, а до пазарат у но- 
вуту халу на .,Металац” Ьурунтия ко на саоор. 
Окаю некойи та йечи чан до мостевете-

Нема, нема па тресне нещо у железната 
врата, кона бомба експлодира* Я и недовицуйем, 
а и од реКийуту малко немого одма да видим 
кво йе. Тийе из иамовете вдлете Йедна шарена 
топка. СреЬа што йош нема стаило, иначе не- 
маше нищо да остане. Сети се одма: ли халата 
йош не йе завършена па децата из комшилъ. 
къх си играйу вузбап у „покрийен стадион”. 
Сигурно йе и Марин,ат тука, па реко че при- 
дем близо да га видим. Ка придо — кво да ви
дим! Не су деца него све тия Що Раде У ,,Ме
тал ац”. Дошли да раде, да тураю пенцерете, па 
ка се поделили на два гола, па ка зашибали онуя 
лупту, душу гьу ваде. А све млади мужйе, 
коша опашкуту че изсвубу!

Отидо на пазарат и мину се саат и по
вече, па пак мину покре ,,Металац". Ония му
жйе йош йурцайоше по лоптуту. На си мислим: 
първа халуту зидаше годину и повече, а сам 
човек за месец дъна Йу може изида. Са ка тре- 
бе сами да си налраве бравариюту они си иг
райу лопту. Тека порано на покриваше мину и 
гледам йедън нещо буши с бурйийу а шес души 
покре н>ега легли и се напичайу ко гуштере на 
слънцето. Ама тека йе ка немайу газду да им 
подокне и да Йи стегне малко.

Не каже наш народ цабе: „куде 
спу, поганци оро играйу”. И у „Металац” исто.

Една новина и от в. „Бра 
ство”. Занапред няма 
има вече печатни грешки.

Научихме, че в ООСТ, 
на които не им върви — 
всички получаващи креати 
вни добавъчни реши ли да 
се откажат от тях.

да

Ето например, тези дни 
научихме, че хотелът в Зво 
нека баня ще бъде пуснат, 
съОДем сигурно, на 1 к>ни.

От Бабушница се съоб
щава. че земеделските ко 
операции и „Таламбас” се 
обединили. Април—ли—ли.

От Босилеград ни съоб
щават, че за новоизграде
ния цех на билкарата. зало 
чнали да обезпечават една 
втора от нужни суровини.

на

Или пък от кожара ,,Бра 
тство" (казват, че при тях 
нямало никакви малверза- 
ции. Това дето се чу досе 
га е обикновена измисли
ца.

мачйеВ „Тигър—Димитровг
рад" вече никой не „пипа" 
маратонки, менгемета и
др. неща.ш

„ТВ-ДРАМА“ВВСПМК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД

НОСТ В СФТ ЮГО
СЛАВИЯ
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