
С указ иа нрезмденгта йА 
СФРЮ Йосип Брвз Тит* ат 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между 
народи и народности.
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ДИМИТРОВГРАД Щафетата на младостта 
в нашите краища31 ИДЕЙНО И ШИМ) УКРЕПВАНЕ 

Н1 СЪЮЗА НА МИНЕ С ТОТО В СЪРЦАТА 

-ПО ЦВЕТНИ ПЪТНЩА
-

В Димитровградска 
шина действуват 1670 чле 
нс-ве на Съюза на комунис 

орган и зиер ан и в 70

об трябва да се отбележи, че 
най-хубави резултати са по 
стигнати чрез Политмчей- 

ОК иа

да се анализира работата 
на всяка първична орга
низация, както и органите 
•и телата на Общинския 
комитет на Съюза на ко
мунистите. Раздвижени са 
съществени въпроси за 
по-нататъшно идейно и ак 
ционно единство на вся
ка първична организация 
на Съюза на комунистите. 
През март и април във 
всички първични органи
зации са анализирани въп
роси от идейната и акци- 
окгяата подготвеност >на 
СК. Беше изтъкнато, че за

БОСИЛЕГРАД
1'Ите.
птг-вични организации, 
кс ::то 29 на село , 3 в мест
ните общности в Димит
ровград, докато в 11 мест 
ни общности, поради мало

ката школа при 
СКС. Мнозинство от орга
низациите раздвижват най- 

вт-.прос'и,

От

важни жизнени 
в които събранията са мя-

акция.сто за договор и 
Сред такива биха могли да 

преди гсичко:
численост на членовете на 
СК. няма гп.овични 
кизации, а в 
пък организации 
ват 19 първични организа 
ц.’/и и една Акционна кон 
форенция в ООСТ „Ди-мит 
рсвград".

се отнесат 
първичните организации в 
ООСТ „Димитровград",
„Отсбода", основното учи- 
лище, гранично-пропусква- 

Желюша,

орга 
трудовите 

действу-

телн.ият пункт, 
Градини и други.

дачите успешно се осъще
ствяват, но че има и бав- 

непсследователност
Не бива да се изоста

ви, че има и такива, които 
освободили от

От данните произлиза, 
че все/ки дезети жител е 
член на СК или всеки тРе 
ти зает- Средно първични 
те организации наброяват 
по 24 души, относно в ня 
кои организации има от 
3—5, а най-чпслената ор
ганизация наброява 80 ду 
ши.

Стоян Николич носи Щафетата нъм трибунатанозт,
и слабости за по-пълно и 

осъще-
не са се
заключения к>че I На 14 април Щафета*,
ния” при които липсва до ■ , на младостта мина през 
известна степен конкретна [.) Босилеград, където бе то- 
работа, каювито са органи- п пло и тържествено посрещ 
зациите на СК в „Циле”, | ната и изпратена. Търже- 
„Г-ран-ня", „Братство”, а има I ството започна с рецита- 
и случаи на печатано пове- I ла „ТИТО — ЬУАПЛви 
дениГ опартюнизъм и дру V И ЕДИНСТВО”, подготвен 
ги отрицателни прояви. | от ученици на средношкол ги отрий ия и образователен цен-

„Иван Караиванов".

— Всички ние събралипо-посл едователн о 
твяване на конкретните за- се тук изразяваме твърда 

Решимост Да продължим 
революционните традиции 
на НОБ, да пазим братст- 

единството и сво- 
социа-

дачи.

Процесът на разгранича 
вгне в Съюза на комунис- 

Дилиитровградока об
вото и
бедата на нашата 
л и етическа самоуправител- 
на общност и даваме за-

тите в
щина се развива при по-ус 
корен темп и последовате- 

постоянна идей-
От идейната и акционна- 

та подготвеност на първи
чните организации изцяло 
и на всеки член на СК от. 
делно, да се залови с про 
блемите, в решаването им 
да мобилизира обществени 

осъще»зт- 
на Съ

вет. че никога няма да се 
отклоним от ТИТОВИя 

това добави
окия
тър

лно, като 
но-политическа 
пос°ка на по-нататъшно 
йно и. акционно укрепване,

задача по идейно-политическа
та подготовка и акционно- 
то единство и действуване 
на СК в Димитровградска 
община се разисква на 
съвместното заседание на
Председателството 
на СКС и комисията за 
идейна работа и информи- 

16 април таз>и го-

За път. а след 
„Ние младите считаме, че 

оправдание за н ©из
пълняване на договореното, 
за постоянно констатира
не на положението Ц без- 

Няма опра

локални-Пристигнаха и 
те щафети. Ученичката 
от долнолюбатското под
ведомствено основно учи- 

Тонка Стойнева^ до- 
у нс*;е местната щафета о-г 
| Любатски, Мира Йордано- 

от Горна Ли 
Лисински, а Васил-

няма
за осъществяване на зада- 

Забележителни резучите.
лтати са постигнати в по- 
вечето първични организа- 

СК в реализиране-

лищете сили, зависи 
вяването >на целите

на комунистите и на
на ОК отговорността, 

вдание за дълго чакане за 
да ое премахне с имаги- 
нарната отговорност, с раз 

фрази и лозунги,

юза
нашет0 общество като ця- 

Проведените избори 
организа- 

Съюза на комунис 
бяха удобен момент

ка, \/ченичка 
сина от

ции на 
то на 
литическо и 
образование,

плана по идейно-по- ране на 
марксичеоко дина.

ло. Ди н ева, осм окл а сн и чка 
в бистърсното ооновно учи 

Тлъмпнски район.
кав първичните 

ции на 
тите

личните 
с опортюнизма и с всички 
незаконни и несоциалисти- 

които по

Б. Костадиновкоето:при лище от 
Щафетната палка на гра- 

мзмина чеоки прояви, 
един или друг начин спъ
ват нашето общественю- 
пкономическо развитие”.

В продължение на тър
жеството ученичката от 
средношколския 
Оливера Гешева прочете 
поздравителното писмо до 
Председателството 
СФРЮ и Председателство- 

ЦК на СЮК, в пое

ни чар ит е, КОЯТО
заставата „Кадиня-^ЖДРЕЛОТО НА Р. ЕРМА

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЯ В

Ще се строи тунел под 1реоен
** ■ * - Тунелът, както вече по-

соч-ихме, ще има дължина 
от 650, широчина 8,60 ме
тра, с две пътечки за пеше 

двете страни. Р, 
трябва да бъдат

ПЪт ОТ’
ча” до „Пнонир" м коя** 

I нощува е градоюия гарни- 
сълцо така безон, където

тържество, на 
украсената

устроено 
тържествено 
трибуна донесе гранича
рят Душан Гложар.

Точно в 8 часа и 55 ми
нути, група младежи, гра-- 

пионери и млади 
знамена.

център

ант ,според който ™я^ва
да бъде прокаран 650:м ^ 
ров тунел под Р > 
то по такъв начин се избе

най-критичног ма проекта
т0 в ждрелото на Р- I ,внесеии и уреди за вентила
Както беше иан^"^н Ц|Ия (или отвори), осветле
зи вариант е пошч* уреда за хидроизола-
оя„„отО вторият вдривпх
нрие Р^0И^ТвТашна 
ГГаСИпреГ които 
трябвало да м>ине, а »
11 т.рябва бъдат постно 

мост3 през Р ■
60 м, както и 

411 ме

Ниш РРУ наНа 16 април внай-бапежмти спепа от
циашети строители, 
лози и специалисти п 
строеж на мостове, пред 
ставителм на Регионалната 
самоуправителна оошност
за пътита и праЛ,”тав^Ш1Ина Димитровградска■ _
на обсъдиха гр^10*®ниТ|^ 
варианти на бъдешет 
се на път» Суково а
ГьмВ ^РОд°ор0овииР' Гто

аг Поганов<иси ман^тир

в Д^е

гео- то на
то со подчертава» че в»зя- 
ко отклонение ’0т полити
ката на СЮК е пряк уда!р 
на най-светлките приодобив- 

нашата револю- 
След това работ- 

цеха за су- 
овощия и зелен- 

Снежана Спасова по- 
Вла-

ХОДЦ1И от !« нмчари,
работници съ,с 
сред тях и младият мили-

СтОяН Николич с

гне

ц-тонерЩафетата на младостта в 
ръцете Ои, пристигнаха на 
тържествената трибуна.
Във вълнуваща атмосфе- . шене *на 
ра, изпълнена с бурни ап- 

I лодисменти на миогохиля- 
:| дните присъствуващи, Н,и- оииа, на

колич предаде щафетата величествен път. 
на председателя на ССМ в Тържеството ЧЮАъ,ля®4 
Босилеград Георги Тодо- с подбрана нултУРНО-забав 
ров. На големия народен 
митинг говори КруМ Стоя
нов, председател на първи 
шната младежка организа
ция в село Гложие, който 

Ц между другото каза:

ни на 
ция. 
■ничката в

ция-Беше изтъкнато, че; път
ят трябва да бъде построен 
качествено, защото по не 
го, в скоро бъдеще, трябва 
да ое използува и 
воз на каменни въглмща от 
мина „Ерма”, която нано 
во трябва да бъде пусната 
в експлоатация и над всич 
ко, да бг-де безопасно дви 
жен;ието по трасето, и за 
моторни превозни средст
ва и за пешеходци.

чуци
.несе Щафетата към

овоя по-нататъшех)за пре-това 
ени два 
от 100 и от 
ту,нел в дъджина от 4

^Специалистите изтъкна- 
ха, ч-е този
направено Г коет0 ще
бъде от голяма полза при
иХвйпетО на главния Ш>о

на програма. М. Я.кула.

в оста 
5-та отР-)

(За манифестациите 
налите общини на

I М. Андонов
ркт-



I ПО СВЕТА ]И У НАС
ПОДГОТОВКА ЗА СРЕША НА БАЛКАНСКИ ЕКСПЕ. 
РТИ В БЕЛГРАД

БЕЛГРАД СОФИЯ

За мир и сътрудничество Изложба на 

югославското 

гтпоителство
4

Значението на промиш
лената кооперацияНц 7, 8 и 9 юли т.г. в

Белград ще се състои Кон 
ференция на прогресивни
те партии и движения от 
средиземноморските стра
ни. В Конфекцията ще уча 
ствуват 33 партии и дви- 
женгия. Съществува въз
можност броят на учаетни 
ците да бъде по-гол ям, по 
неже продължават контак
тите с някои партии от Ту 
ние, Дишан, Епитет и Ал
банската партия на труда, 
която също ще бъде пока 
нена да присъствува на 
Конференцията.

Това беше решето на 
подготвителното събрание 
на... представители! на 25

партии и движения от 16 
страни, носто се проведе 
в събота н недели в Бел
град.

Девиз на политическата 
платформа на предстояща 
та конференция е да има 
мир, сигурност, прогрес и 
сътрудничество в Средмзе 
мноморието. В рамните на 
две точки и дневния ред 
ще бъде обсъдена актуал 
ната обстановка в тази 
част на света и възможно 
стите на прогресивните ой 
ли в региона да дадат при 
нос за подобряването на 
положението и за развити 
ето на икономическото и 
други видове съърудничес 
тво.

• СРЕЩАТА ЩЕ СЕ ОСТОИ ОТ 19 ДО 23 ЮНИ Т.Г.
Воични балкански стра 

ни са поканени да участву 
ват на срещата на енспер 
ги, която ще се състои от 
19 до 23 юни т-г. в Бел
град. Досега е получен по 
ложителен отговор от Бъл
гария, Гърция, Румъния и 
Турция. За срещата са по 
канени и представители на 
някои международни орга 
низации.

Според думите на офи
циалния представител на 
Съюзния 'Секретариат на 
външните работи, балканс
ките експерти ще обсъдят 
значението на промишле
ната кооперация между 
балканските страни, дълго 
срочните цели в развитие
то на промишлената кюоле 
рация и механизмите и мер 
киге, които трябва да бъ
дат взети за усъвършенст- 
вуваието на тази коопера
ция и за съвместното изли 
зане на балканските стра

ни, дългосрочните пели в 
развитието на промишлена 
та кооперация и механиз
мите и мерките. кои-го 
трябва да бъдат взети за 
Усъвършенствуването на 
гази кооперация и за 
местното излизане на бал 
канските Страни на трети 
пазари. Тези дни помощ
ник—съюзен секретар на 
външните работи Милан 
Вереш връчи на посолства 
та на балканските страни 
нота, в която се изнасят 
югославските становища 
и предложения въ:в връзка 
с точките в дневния ред.

Всички страни проявяват 
голям интерес за 'срещата. 
Затова Съюзният комитет 
по енергетика и промишле 
ност, кат° компетентен ор 
ган за подготовка на сре
щата ще направи широки 
допитвания с представи
тели на балканските стра- 
пи-участнички в срещата.

На 16 април в София бе 
открита изложба на юго
славското строителство и 
на промишлеността за про 
изподство на строителен 
материал. Това е първа та
кава изложба в 'съседна 
България. На 350 квадрат
ни метра 41 югославски 
трудови организации пред
ставиха на българските пар 
тньори строителни услуги 
и материали от интерес за 
българския пазар. Излож
бата ще бъде открита до 
23 април, а подготвил я 
е Югославският строите
лен център в сътрудничес 
тво със строителната про- 
мишленост.

съв

!

остър СПОР МЕЖДУ ВЕ1ШКОБРИТАНСКОТО 
ПРАВИТЕЛСТВО И РАБОТНИЦИТЕ

Стачката продължава
Във Великобритания про 

дължава започналата пре
ди един месец стачка на 
окло НО 000 миньори. По
вод за стачката е закри
ването на голям брой руд
ници и уволняването от 
работа на хиляди работни
ци. Това е най-острият 
спор между консервативно 
то правителство на Марга- 
рет Тачьр и работниците 
през изтеклите 5 години.

тивно отказал да разгова
ря със синдиката на миньо 
рите във връзна с техния 
план за закриване на руд
ниците. оценявайки го ка
то, неикономичен, и ги лри- 
звал да последят примера 
ка 40 000 техни колеги, ко 
м-го работят при строга по- 
;.!Ицейока зашита.

Миньорската стачка 
с общонационална, понеже 
ръководството на синдика
та се е съгласило по този 
въпрос да решават члено
вете в отделни миньорски 
региони. Засега стачкуват 
75 на сто миньори, а оста 
палите продължават да ра
ботят, но заявяват, че ще 
се включат в стачката, до- 
колкото решението за то
ва се вземе чрез гласува
не на шички миньори 
стражата.

Откривайки изложбата, 
секретарят на Общото 
сжщжение на етроителст- 
рото и промишлеността за ВИЕТНАМСКА ОФАНЗИВА В КАМПУЧИЯпроизводство на 
лен материал на 
вия Александър Йелич зая
ви. че и тази манифеста
ция е израз на

строите-
Югосла- Топове и танкове сеят смърт

Виетнамски войски, под 
помогнати от артилерия 
танкове, завзели и запали 
л и Амлил — на й-голдмото 
селище на свободната те
ритория в Кампучия, като 
принудили десетици хиля
ди кмери да ■избягат в 
Тайланд, 
на хуманитарните органи
зации преценяват, че при 
завземането на Амлил, в 
който са живеели 42 000 
симпатианти на Сон Сан. 
са били убити най-малко 
50 граждани.

Два дни преди това ви- 
етналщите нападнали база
та на Кие Сампан и бом
бардирали позициите на не 
говите сили южно от Ам- 
пил. Най-голямата база на 
•'-илите на принц Нородом 
Сиханл/к Татум също била 
обстрелвана от виетнамска 
та артилерия, така че е за
почнало евкуиране на жи
телите в Тайланд. В бор
бите против кмерите виет
намските войски 
нахлули в Тайланд.

жела ни е- 
югослаЕско-бълга роко

ве ито
то сътрудничество да се 
развива и в тази област- 
Югославската 
оператива, каза

л‘
Засега ,,стол1анената ле- 

ди” не отстъпва. но не от
стъпват и работниците- 
Мнозина считат, че пред
стои истинско прем-ерв ане 
на силите. Представител на 
управлението на национа
лизираните рудници зая
вил, че властта е готова 
да чака и есента, ако това 
се наложи. Той демонстра

строителна 
йелич,

предлага на българския па 
зар изграждане на апарта Представители

менти, хотели, туристичес 
ки обекти, хладилници и 
изпълнение на заключител
ни работи на различни обе
кти.

в
отново

Г
Към 40-годишнината от борбата на Църноок

На п-ьт за Църна трава втората, при село Бистър да се мине югослав- 
ско-оългароката гранъща и источно от Боси
леград да се продължи към Църна трава.

-1
дихме на бягство. Маршът На нашите части 
продължи и на 5 май 'сутринта пристигнахме 
в с: Горно Тлцмино. Тоя

Пише: ДУШАН ЛАЗИЧ, генерал-майор 
в пенсия ^Докато оперативното 

на батер'шка осветляваше 
чен

ръководъво С джоб-
- картата, от карте-

огън ое ранен комендантът «а Първия 
косовоки отряд Зечар. Веднага след това бе 
зето решение придвижването на нашите си

ли КЪМ Църна трава да се извърши към пър
вата посока, към с- Църнощщда

Предвижването ни започна 
& /6 май по посока с. Тлъмино — е- 
мазърица — с. Църнощица. Планът ни беше 
Мооававм ПРе3 д' л,0бата’ долината на река 
в Шонп ГНат?ГК на сев^Р Да пристигнем 

Църна трава. Но тъй като от дълготрайни
ят 'Марш ояждге доста изтощени, 
нахме само около 10 
пристигнахме

ден нашата охрана 
забелязва голяма колона на българска фаши- 
стка войска, придвижваща се на север през 
гребена на Доганишка планина. На БиСгърС- 
ка планина дойде до стълкновение между на
шите части и един цял пехотен полк на бъл
гарската войска. Това Стълкновение вс„, 
ност бе увод в голямата и ожесточена "бор
ба на Църнооис на 6 май 1944

УСЪРДНА ПОМОЩ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО

година коло
на, дълга 5 км, Съставена от Първи косовски 
отряд (авторът е началник

.. . Сутринта на 3 май 1944

на щаба на този 
отряд заб. В. Б.), Трета македонска бри
гада, Гевгелийоки отряд иТръноки български 
партизански отряд по дълбок сняг мина през 
Китка (К. 1847) и Султан Тепе (К. 2085). В 
22 часа тя мина на 10 км източно от Крива 
паланка, унищожи строежа на железопътна
та линия Гюешево — Крива паланка и осво
боди 70 работника. Оперативното ръководство 
узна, че Петата българска фашистка армия 
6 започнала пролетната офанзива 
видоизмени плана на придвижването на на
шите сили вместо на Козяк планина пар
тизанските части да тръгнат към Църна тра-

в лолундац

година.

Оперативното ръководство до зори ми- 
юм възд.ушнаа линия и

»»-■«. „т ~
В П 1Решение да се поместим в това село Първият касОВС1К1И отряд в Кара- 

джииова махала Третата македонска брига-
пятя"!'чпЧЯТ И Ге>вгея«йският отряд, болницата ,и 1Ь1)-те пленници в Припалена и Кара- 
джинова махали. ^

Нашите бойци маршируваха от 3 май на- 
; ам. Водихме борби на 3. 4 и 5 май и въоб
ще нямаше време да се спи. Тъй като бях
ме гладни бе сготвен обед. Църнощичан

на нашите ча
сти Ое състава му бяха комендантите 
Л1итком1И1сарите на Трета македонска бригада 
И ЦъЕВИ к0С0,ВсК1И °тРяд: Тихомир Милошев- 
оМЧ/ Милан Зеча)р, Кирил Михайловоки и Са- 

„ СаЗиа Аварина) все до среднощ на 
з/о май сссъ.жда обстановката и въпроса по 
коя пюсо1ка да се тръгне към Църна трапа. 
Ьяха анализирани две възможности — пър
вата, паралелно с българската фашистка во
йска от Бисгърока планина, през Дукатска 
планина да се мине през Долна Любата 
север да се продължи към Църна трава и

И ПО- ви затова

ва.
На 4 май в 6 часа, тез,и чаети пристиша- 
до л^еравино (махала Църцория), Следо

бед ни откри един български 
зузнавач и около 16

ха
самолет — ра- 

чаоа и половина дойде 
до стълкновение с български фашистки 
ти. Посрещнахме час

ти с Щурмове и ги прину- и на
и за-
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Обсъждане на работата 

на СкупщинатаПЕСЕН НА НАШАТА ЕПОХА
Текстът на новия химн трябва да отразява най- 

?Л"™НИте чувства на народите и народностите в 
ревсмшционността, в която се корени ражда

нето на СФРЮ, братството, единството, свободата на 
труда, духа и творчеството, да обяснява битието на 
нашата социалистическа самоуправителна общност 
^ Титова и наша Югославия

яснягаа Шполяр. *
На първия . конкурс за 

нов химн, обнародван през 
1946 година, са изпратени 
около 600 текстове. За те
кст на химна е избрана 
поетичната творба на Че- 
домир Миндерович. Може 
би това щеше да бъде наш 
химн, но текстът не е мо
гъл да се ,/свърже” с ме-* 
ладията. Предвид са взи
мани: „Тержествена пе
сен” на Нинола Херцито», 
ня. автор на текста Мира 
Алечкович, след това тек
ст на Оокар Давичо *с но
ти от Пета симфония на 
Лудвиг ван Бетовен. Съю-

• На сесията ще бъде избран председател и 
подпредседател на Общинската скупщина

За 20 април е насрочена моуправителни споразуме 
съвместна цесия на трите ния и др, Въпросите, кои- 
съвета на Общинската ску то са били обсъждани на 
пицина в Бабушница, а на съвместните сесии на Об- 
която ще бъде обсъдена щииската скупщина пред- 
работата й в периода ап
рил 1982 — февруари 1984 
година, информация за по- 
ускорено развитие на овце- 
въдствот0 в общината из
бирането на председател и 
заместник-председател на 
Общинската скупщина и 
'някои други актуален въп
роси.

Както е посочено в ма
териалите за дейността на 
Общинската
през изтеклия период, за 
отбелязване е, че са оцра-

V

Както е 'Известно, Скуп
щината на СФРЮ неотдав
на оформи комисия, коя
то трябва да реализира 
инициативата за създаване 
на нов югославски нацио
нален химн. Комисията е 
вече получила към стотина 
предложения за нов химн 
на Югославия. Голям брой 
автори предлагат нов тек
ст и нова мелодия, но има 
и автори, които смятат, че 
мелодията трябва да оста
не съща, а да се пременят 
думите. Конкурсът ще бъ 
де открит до септември и 
е съвсем сигурно, че до
тогава ще пристигнат още 
много предложения.

войни у нас е изпълнява
на и като ссжолсжи химн.

Като химн на нова Юго
славия песента „Хей,, сло- 
вени" за пръв път е изпъл
нена на Първото 
ние на АВНОЮ, а след то
ва и на Второто заседа
ние на АВНОЮ. Спонтан
но е приета и изпълнява
на като наш химн с юидо-

варително са били обсъж
дани на съответни тела и 
органи на скупщината.

Водена е забележител
на антивност и предприе-заседа- мани са мерки за по-на
татъшно подобрение на ра 
ботата на общинския ор
ган на управление, за по
пеел едователно 
вяване на нейните консти
туционни функции и при
способяване към потреби
те на делегатската сиете-

осъщест-

Химн наДитовата епоха скупщина

— Времето, в което живеем, е сложно, но 
и сложните обстоятелства могат да бъдат из
точник на вдъхновение. Защото с химна може 
да се изрази решимостта на хората да осъщ 
ствят още по-велики дела и визията на нашето 
социалистическо бъдеще. Защо сегашното вре
ме не може да бъде инспирацид за нов юго
славски химн, за велик химн на борбите и при
добивките, визиите и стремежите» а също така 
и насърчение за революционното творчество на 
всички наши народи и народности? Защо да не 
се създаде химн на Титовата епоха, химн на

ма.
вени сериозни усилия за 
реализираме на предвидени Делегатите на тРите съ* 
те задачи. Чувствува се вета на Общинската скуп

щина на съвместна сеои-я 
ще изберат председател и 
подпредседател на Общин 
ската скупщина. За тези 
постове, както е известно, 
са предложени:

засилване на отговорност- 
та в осъществяването на 
програмните задачи на ску 
тишината при по-пълна изя
ва на делегатските отно
шения.

Инициативата 
хи-мн на Югославия предиз
вика голям интерес сред 
югославската 
ност, но и много въпроси 
и дилеми.

.— Аз мисля, че „недо
разуменията” настават по
ради недостатъчна запоз- 
натост с фактите — каз- 

интервю пред „Вечер 
не новости” Звонко Шпо- 
ляР, председател на Коми
сията на Скупщината на 
СФРЮ за нов химн. — 
Текста на химна „Хей, 
словени” е написал слова
шкият поет Само Тома- 
шик още през 1834 година. 
Това е време, когато се 
будят и оформят национа
лните чувства на славяни
те. В 19 век е пеен като 
всославянски химн. Извес
тно време след мартовска-' 
та революция 1848 година 
е бил приет като оповене- 
шки химн. Между двете

за ноов

обществе- досега-
на сесиите на Скупщина шният председател Станко 

Велкович за председател, 
а за подпредседател, съш°

та и съветите й са обсъ
дени над 500 различни въп 
роси, гласувани към 150 ре отново е предложен Цвтар
тения, приети редица са- Спасич. М. А.

създаването и развитието на югославската со
циалистическа общност Звовко Шполяр

изменен текст- Безспорен 
е фактът, че мелодията й 
е идентична с мелодията 
ча полония национален 
химн.

За пръв път т,ози въпрос 
е нормативно уреден със 
Закона за употреба на гер 
ба, знамето и химна на 
СФРЮ и за употреба на 
името и лика на йооип 
Броз Тито, щриети на 22 
април 1977 родина. В член 
40 на Закона се определя, 
че химнът „Хей, словени” 
ще се изпълнява докато 
Скупщината на СФРЮ не 
утвърди нов химн, съглас
но член 4 на Закона — об

зът на югославските компо 
зитори обнародва конкурс 
през 1968 година. Нито ед
на от 200 композиции не 
получи първата награда, а 
втора награда беше присъ 
дена на „Тържествената пе 
сей” на Тани Хрисик. Кон 
курсъгг беше повторен 
през 1974 година, но 2005 
творби не изпълниха всич
ки условия.

Съвсем ясно е» че нови
ят химн трябва да бъде 
много по-добър от »»Хей, 
ловени” и по текст, и по 
мелодия. Той трябва да 
бъде израз на^ народната 
воля.

ва в

Бабушница

75 мм с действие на около Ю нм.зт". Т. Балкански в книгата „Наши парти- 
пътища” на стр. 560 подчертава: —

пове от
Имаха достатъчно муниция и въобще не я 

Бяха комплетно облечени, им^ха обу 
шлемове, лигзари и кирки за правене на 

ножове. Хранеха

клаха и агнета. Народът от целия този край 
бе на наша страна и усърдно ни помагаше-

надяваше,
заноки
„Врагът в състав оу ТРИ полка, подсилен с 
артилерия, се придвижваше от три посоки. 
Един подсилен полк настъпваше от Босиле
град, втор от Доганица и третият към нас 
от Тлъмино”. Славчо Трън ски в „Не така от
давна” (издадена в Белград, 1982 година) на 
стр. 371 казва: — „...а от Босилеград се 

батальон с бръдока ар- 
СлеД него се появиха още три и10'

щадеха.
1ВКИ,
окопи. На пушките имаха 
ое нормално.

Всичко това ние 
Шлемове, лизгари и кирки нямахме, а не ис
кахме и да ги носим. И ножове нямахме, за 
щото считахме че клането, дори й фашисти
те е недостоинствено. В атаките врагът бе 
убиван с огнестрелно оръжие, и бомби.

Оперативното ръководство се 
че фашистката войска ще ни атакува следо
бед. Но, охраната на Първи косовски отряд, 

9 часа откри огън на българоки- нямахме достатъчновече околоте фашистки военни части. Нашите части
това бяхазаеха позициите си, които преди 

утвърдени и започна борба с над десет пъти 
по-силен враг. Да добавим, окупаторски ча
сти през нощта на 5/6 май маршируваха н 
север през Доганишка планина, Бела вода 
?К%29) Юрук (К. 1706) към Дукат. 1ази 
посока им даде възможност преда нас да 
пристигнат ,на Дунатока планина и в утринни
те часове да проникнат северно и западно 
от с Църнощица. Ло същото време олупа- 
тор>жият 13 пехотен полк от Кюстендил при
стига в Босилеград с чел да ни пресече пътя 
в Долна Любата.

На Църноок се днамерихме в обкържение.

появи един пехотен
тилерия.
лна”.

Тези оиши подробно привеждам защото 
днес някой може да не повярва, че тези си
ли на врага от 8—9000 войници, а може би 
и 10 000, не можаха да потушат нашите ча
сти, които бяха малобройни. Третата маке
донска бригада и Първият косоосяи отрад 
имаха към по 300 бойци, Грънският ОТРЯД 
към 250 и Гевгелийшиют отряд около 50 ду- 
цщ — ви<уоно около 800 бойци. Покрай гола 
в болницата имаше около 50 ранени и около 
150 пленени при освобождението на Кратооо 
(25 април 1944) български войници, които ме 
бяха в състава на нашите части-

Морално обаче бяхме много по-силни. 
Защото. разликата бе и в целите за които 
се борим. Целта ни не беше да заемам чуж

да владее неравноправиеме-ди територии и
народите, а борбата за ново социалие- 

общество, за социално и национално 
на всички наши народи и народ-

жду 
тическо
равноправие 
нести. Това ни съединяваше и с българските 

нашия народ бяха прие-партизани, които от 
ти с любов.

Всред нашите партизански части имаше 
и много предвоенни членове на ЮКП и 
СКОГО и другари, които в народооовобода-

«.ОРЛЛНО БЯХМЕ МНОГО НО-СИЛНИ = - .
Съотношението на силите значи, бе твър- тила на ^еки^аш^оХ^шашГхю-

Де .неблагоприятно за нас- Българската фаши- нашите чайт« и НТ толкова
войска имаше и шнолуван комендантски радиа сила да се противопостави на т 

голям брой картечници. На еДИн полк военно по-силен враг. 
най-малко по ос©м минохвъргачки от 

81 мм и по една батарея брчдокополски т°-

СЪОТНОШЕНИЕ НА СИЛИТЕ

ИГО ТЮ 
щаб на 
нзица” на сгр. 115 казва: .

състага
имаха — ПРОДЪЛЖАВА —

У
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ИЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА ИЛ ОБЩИНСКИЯ 
КОМИТЕТ НА СКС В БОСИЛЕГРАДОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ИА ОБЩИН 

СКАТА СКУПЩИНА И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА ОК НА СКС, ОК НА СС1Н 
И СЪВЕТА НА СИНДИКАТИТЕ 0Ч1ММ СЕ ШИРОКАГОЛЕМИ ЗАГУБИ В СТОПАНСТВОТО

УВЕЛИЧЕНИ ЗАГУБИТЕ• На съвместно заседание на Изпълнителния съвет 
на Общинската скупщина и изпълнителните органи на 
обществено-политическите организации обсъдени сто 
канените резултати в 1983 година.

. В.1983 година стопанство 
то в Бабушнишка община 
е било изправено пред 
твърде ■ остри проблеми, а 
на рязко са били изразени 
проблемите по снабдяване
то със суровини, възпреш 
всдствени материали, енер 

■■ вия; сетне рестринштята на 
вноса и повишението на 
цените, особено на тези от 
вноса. Това нещо е довеж 
дало до чести застои в

■ производството', недоста
тъчно използуване на про 
изводствените мощности и 
работната рила и е повлия 
ло физическият обем на 
производството да намалее, 
а при това е намалило н
финансовите резултати.

В сравнение с^ предишна
■ та година увеличение един 

ствено отбелязва общият 
доход, докато доходът и 
чистият доход показват 
спадане. Ако се има в пре 
двид, че през изтеклата 
година е нараснал броят 
на заетите .тогава ни об
щият доход не показва де
йствително увеличение.

Основните организации на 
. ^сдружения труд в стопанс 

т?ото през 1983 година са 
'••■'соъ.ществили приблизител 

но 2 милиарда и 769 лшлио 
на динара общ доход, или

,с 38,8% в повече от преди ходи в стопанството в Ба- 
-:шната година. Ако се из- бабушнишка община са спа 
включи инфлацията (37,3%), днали с 10,2%, докато с ре 
« Реалното увеличение на золюцията за 1983 година 
"■общия доход би било об

що 1%. .
Г.4 " Г "■

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ОПЛАКВА
НИЯ И ПРЕДСТАВКИ КЪМ ОБЩИНСКАТА СКУ
ПЩИНА В БАБУШНИЦА

г
Загубите в стопанството 

са увеличени няколкотрат- 
1НО в сравшение с изтекла 
та година и възлизат при 
близително на 343 милиона 
динара. Загуби са имали 
две организации на одру- 

Вътрешна 
ести сеп-

РОД що отдели и на по-ин 
тензишюто развитие на 
селското стопанство, като 
основна насока в осъщес 
твянането на икономичес
ката стабилизация. Акци 
онният план по сеитба, ре 
ализирането на проекта 
„Морава — 2" винаги ще 
бъдат в центъра на вни.ма 
нието, не оамо на Общин 
ския комитет, но и на вси 
чки членове на Съюза на 
комунистите в общината.

Съюзът на комунистите 
организира-и останалите 

ни социалистически сили 
и Боеилеградока община 
провеждайки в 
решенията и становищата 
на партийните и останали 
те конгреси, канто и зак
люченията на висшите нар 
тийни органи и тела, в до 
сегашни» период осъщест
виха забележителни ре
зултати в изграждането на 
самоупрашителните общес 

, 1’вено-иконо.чичесни отно
шения. Обаче, покрай по 
ложителните процеси в 
развитието на обществе
но-икономическите стопан 
ски отношения, които са

ГОЛЯМО УВЕЛИЧЕНИЕ 
НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ 
СРЕДСТВА практика

Поради по-бързия рас- жвн,Ия тРуд _ „ 
теж на изразходваните сРв а,В1,0гума” и ,.Ш 
Аетва_(59;4/о) от общия Д° тември". Поради по-уокоре 
ход (38,3,«), доходът показ ■ но У|Вел;ичение на изра.чход 
ва намаление от Ч,4/о. паннте средства от об- 
Ако вземем в предвид ви- ДОход е осъществена
сокия ръст но инфлацията, загуба във ,Вътрешна ав 
тогава опаданото па дохо- т0гу1Ма" от 82 
да е още по-,голямо. Също нв,ра, а „Шести септември" 
временно доходът в Репуб _ н1-м 2| милион динара, 
ликата бележи ръег от Изплатените аванси и дру- 
36,7*/», а и региона 34,5%.
Чистият доход възлиза на 
276 милиона и 558 хиляди 
динара, или с 13,7% в по- 
малко от предишната го 
дина. Към това положе
ние допринесоха „Вътреш 
на автогума", която пора
ди I големите загуби не е 
осъществила чист доход.
В републиката увеличение
то на чистия доход възли 
за на 27,8. а в региона на.
25%. Средните лични дохо 
ди по работник в стопа»-* 
твото в 1983 година са би 
ли около П 000динара, при 
увеличение от 25,1%. От 
Републиканското равни
ще те са с 15 333 динара 
гто-ниски, или ,с 28,8%. Тъй 
като разходите в централна 
Сърбия през изтеклата го

милиона №

В центъра на внимание
то ще бъде и въпроса от 
областта на социално-кла 
совата структура на Съю 
за на комунистите в общи 
ната, идейно-политическо 
го издигане и марксиско- 
го образование на комуни 
стите, както и акционно- 
то укрепване на организа 
цимте на Съюза на кому 
нистите- Общинският ко 
митет на Съюза на комуни 
стите в Босилеград своята 
дейност ще насочи към 
по-нататъшното създаване 
на благоприятни условия 
за заемане на работа на 
младите, като при това 
предимство имат онези на 
които заемането е най-не
обходимо. В програмата за 
работа, отделно място зае 
ма и по-нататъшното раз
витие и усъвършенствуване 
на жилищната и социална
та политина, развитието 
на образователно-възпита
телната дейност, подобря 
ване на здравните услуги 
и пр.

ги задължения, които носа 
погасени с чистия доход 
при „Вътрешна автолума" 
възлизат на 113 милиона, 
а при ..Шести септември" 

25 милиона динара.
все още нс напъл 

обезпечено общест-
налице 
но е I
в е н о -и к он оми ч еското влия
ние на трудещите се, как 
то в организациите на 
сдружения труд. така и в 
местните общности. Работ

над
От общо 
загуби да погасени само 27 
милиона динара, или 7,8%, 
а нспогасени са 316 милио 
на динара.

осъществените

никът-производител и само 
управител все още не е 
станал решаващ субект в 
решаването на своите съв 
местни и общи интереси. 
Покрай това нак да се 
увеличи влиянието им, Об
щинският комитет, Прелее 
дателството и въобще ор 
ганизацията на Съюза на 
комунистите в Босилеграл- 
ска община и занапред с 
повишена активност Ще се 
застъпват за качествени 
промени в стопанисването, 
з укрепването на матери 
алните производителни си
ли, повишаване'на дохода, 
като в нито един момент 
не губят от предвид осъ
ществяването целите и за 
дачите от Дългосрочната 
програма по икономическа 
стабилизация.

Стопанството през изте
клата година е осъществи 
ло 166,5 милиона динара 

рснзводство,
е с 49,9% в повече от пре 
дишната година. С оглед 
на факта, че стопанството 
е направило големи загу
би, то не е било всъстоя
ние да отделя средства за 
акумулация, така че най- 
гол яма сума за възпроизво 
дство води потекло от амо 
Ртизацията. която също 
бележи голямо увеличе
ние- Анумулативната спосо 
бност на стопанството е 
намалена с 4,6 процента. 
Благодарение на повишена 
та амортизация -възпроиз 
водствената способност е 
пораснала от 9,3 на 9,4%.

На заседанието беше ре. 
шено в организациите, сто 
панисвали със загуба да се 
изготвят санационни прог
рами. От службата по об
ществено счетоводство ще 
се поиска да изготви нов 
анализ за стопанисването 
па трудовата организация 

0т „Шести септември".

за възп което

дина са били увеличени с 
39,3%; реалните лични до

Разбира се Общинският 
комитет на СКС в Босиле 
град и занапред ще обсъ
жда лгатериали и ще прет 
ворява в дело становища 
та и заключенията на вие 
шите партийни органи и 
тела. С една дума, през 
настоящия двугодишен пе 
риод ОК на СКС в Босиле 
град ще разгърне широка 
обществено-политичеока ак 
тивност във всички облас
ти на обществено-полити
ческия и стопански живот-

беше предвидено т°ва спа- 
; А. дане да бъде 5%.

В рамките на съвкупна
та дейност на ОК на СКС 
в Босилеград неговите ор 
гани и тела и въобще на 
всички организирани субе 
•ктивни сили ще бъде и по
нататъшното укрепване на 
всенародната отбрана и 
обществената самозащита. 
Не по-малко внимание Об 
щинокият комитет занап-

Лами имаше по-малка 

представкиV--- -

През миналата година до 
Комисията за оплаквания 

’ и представки към Общин- работата на администрати
вната-скупщина в Бабуш- вни служби (шест), селско
ница са отправени 22 ои- стопансни организации (че-
лаювания и представки, тири) и на Общинския съд
Ако .се съди за недоволст (три представки),
вото, според броя на от- Всички представки ко- 

;. прайените оплаквания, мо- мисията на време е обсъ,-
| же.-да се отчете, че на ждала, заемала становища
} трудещите се и граждани и осведомявала податели-
> те- през,:миналата година те и органите и организа-
| са били по-малко засегна

ти -правата бтколкото през 
19.82 и 1981 година, когато

те, преди езично, се опла
кват и не са доволни

Момчило Антич М. Я. .

КУРСИСТИТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ШКОЛА НА СК В 
НИШ ПОСЕТИХА ДИМИТРОВГРАД

Пъпна афирмацмя на българвната народноот
Тези дни на посещение 

в Димитровград бяха кур 
от снетите на Регионалната

чиите до които се отна
сят хе. Според преценка на 
комисията

| тззи комисия е разисква- представките са решени в 
1 ла--.върху-.32 т*е. 44 пред- полза на подател1Ите. Пре- 
\ ставни: ценено е обаче, че пред-.
- -Ползувайки конституци- ставните, отнасящи се до
- бнното си право граждани- ... работата на Общинския

■> те са се .оплаквали и при съд не са оправдани.
председателя на Общинска Работата на тази коми- 
та скупщина, а ше»Ст пред- оия вероятно ще бъде по
ставки на комисията еа ефикасна ако самоуправи- 
предвдени от страна на ко телните работнически кон- 
мисии на организации на тр,оли в организациите ра- 

; по-широкото общество.. ботят по-добре.
Трудещите се и граждани-

зна председателят на Из
пълнителния съвет на Об 
щинската скупщина Гор 
ян Велев. За партийната 
организация на общината, 
активността й и за между 
националните отношения, 
пред курсистите говори 
Иван Денчев, секретар 
на Председателството на 
ОК на СКС 
град. Той, между другото 
изтъкна, че въпреки много 
националната структура на 
населението, 90 на сто от 
което се числи към българ

ска народност никога до 
сега не е имало проблеми 
в която и да е област на 
общ е ствен о-политичеокия 
и стопаЕноки «живот в общи 
ната. В едно тазова об 
ще ств ен о-пол итическо р а 
звитие. българската народ 
ност имаше и има възмо 
жност за своя пълна афю 
мавдгя във всички области.

Курсистите бяха'на посе 
щение в граничната зас
тава „Иван Караиванов" и 
в нонфекция „Свобода".

А. Т.

!
половина

политическа школа на 
СКС в Ниш. Реализирайки 
пред вадената програма-,

Шнолата проведе еднодне 
вно обучение „на терена”,- 
запознавайки се с развити 
ето на основните характе
ристики на Димитровград 
ска община.

С основните данни за об 
щ-ината и специфичностите 
й, както и с. развойните 
планове, курсистите запо

Димитро в-в

М. Антич
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ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА В НАШИТЕ КРАИЩА
©УРДУЛИЦА ДИМИТРОВГРАД

Носена от бодри 
ли ви пионери, девойки и 
младежи, Щафетата на 
младостта — символ на 
братството, единството и 
Съдружието на 
ите народи 
пристигна в Сурдуяица на 
13 април в 18 часа и 5 ми
нути. На градския стадион 
я посрещнаха около 7000 
трудови хора и граждани, 
пионери и младежи, съб
рали се тук да изразят 
°ще веднъж непоколеби
мата си решимост да вър
вят по пътя, начертан От 
другаря Тито.

И 1ДЗсТ па. Говорейки на големия 
народен митинг, председа
телят на Общинската 
ференция на Съюза
циал1Штическата
Бранислав Антич

образователния център ,,йо 
оип Броз Тито”, където но
щува.

Това беше незабравима 
тържествена нощ. Нощ на 
иекРено и топло другарува 
не на младежта с люби
мия символ. До сутринта 
продължи културно-забав 
пата програма, изпълните
ли на която бяха култур
но-художествени дружест 
ва от Лебане, Владичин 
хан, Буяновап, Власотинц1и 
и Сурдулшда. Участвуваха 
и учзшци от оурдулишки- 
ге основни и средни учили 
ща, духов оркестър и вой
ници.

кон
на со- 

младеж 
подчерта, 

че младежта в Сурдулиш- 
ка община гордо крачи 
по пътя, прокаран от визи 
опера и първи строител на 
нашето социалистическо 
самоуправително общест
во Йюсип Броз Тито, и до 
бави:

югославск
и народности

— Младите от нашата об 
щина и сега, както и вина
ги досега, изразяват, и на 
Думи, и на дела, социалис 
тическите си определения 
и великата си обич към 
Другаря Тихо. Тази велика 
обич ни насърчаваше и 
продължава да ни насър
чава към велики дела, вдъх 
ва ни сили в изпълнение
то на сложните ни задачи.

След 15-ммнутен престой 
на тържествената трибуна, 
щафетата на младостта пое 
път към гарнизон „Пера 
Мачкатовац”, стоманолеяр 
на „Мачкатица", химическа
фабрика „Галеника”, „5 ка от основното училище 
септембар” и „Симпо”. От ,гВук Караджич". На път

към Босилеград пръв я по 
несе Зоран Пантелич, ра
ботник във Власикоките

Съюза на социалистическа 
та младеж в Димитров
град Иван Божилов. — Бъд 
гарската народност, продъл 
Ж1И той, заедно с останапи 
те народи и народности се 
гордее с постиженията си 
в следвоенното изгражда 
не на социалистическа са 
моуправителна и необвър 
зана — Титова Югославия. 
И сега обещаваме, че ще 
положим максимални уси
лия за надделяването на 
трудностите, за укрепване
то на социалистическите 
самоуправителни отноше
ния и делегатската систе 
ма, за осъществяването на 
Дългосрочната програма 
за икономичесна стабилиза-

От Суково, където я до
несоха млади от Бабушни 
шка община, Щафетата 
на младостта пристигна 
на граничната застава 
„1пва<н Караиванов”. Тук 
ое приведОтвувана сърдеч
но и топло от граничари
те, митничарите, числящи 
те се към службата по 
контрол на държавната 
граница и населението от 
околните крайгранични се-

На два часа преди най- 
въднуващия момент залоч 
на тържествената култур
но-художествена програ
ма. Изпълниха я членовете 
на културно-художествени 
те дружества ,Д май” и 
„Ром” от Сурдулица, „Но- 
вица Дойчинович” ох Ма- 
сурица, фолклорна група 
от Алакинце, ученици от 
основните и средните учи 
лиша и числящи се към 
ЮНА.

На тържествено украсе
ната трибуна щафетнатапа 
лка беше доносена от Дра 
гана Янкович, отличничка 
от образователния център 
„Мота Пи я де” в Сурдули

На 14 април сутринта 
Щафетата на младостта бе 
ше тържествено изпрате
на към Босилеград. От тъР 
жеството, устроено по по
вод изпращането на щафе- 
тната палка, беше изпра
тено поздравително писмо 
до Председателството 
СФРЮ и Председателствю 
то на ЦК на СЮК, което 
прочете Александра Алек
сандрова. отлична ученич-

на

ла.
След краткотраен прес 

той на заставата. Щафе
тата тръгна към Димитров-бината пръв я понесе Си- 

ниша Станкович, млад ра
ботник от ООСТ ,.5 септе 
мбар”. Около 20 часа ща 
фетната палка пристигна в

прад, където вече я очак- 
заше маса народ на пло
щад „Освобождение”. На 
трибуната я донесе Емил 
Гсмов, ученик в образова
телната организация „йо- 
оип Броз Тито”.

— И тазгодишната Ща
фета на младостта, 
и всички досегашни 
фети, символизира преда

ни към великото

водопентрали.
Сърболюб Микич

ция-
От тържествената 

буна щафетната палка пръ 
ва понесе младата работ
ничка Светлана Велкова, 
миналогодишен победител

три-
БАБУШНИЦА

както
ща-

акцията „Млад работ
ник — самоуправител” в 
ООСТ Тигър—Димитров
град”. Щафетата на младо 
стта продължи към Пи
рот, а на площад „Осво
бождение” КХД „Георги 
Димитров” изпълни подб 
рана културно-забавна про 
грама.

в
ността
дело на другаря Тито, сим 
волизира братството и еди

всички нашинството на 
народи и народности и ве
ликата ни победа над фа
шисткия
на председателят
щшнската конференция на

ИЗТ: 
на Об-

враг

А. Т.

От тържественотО посрещане и изпращане на Щафетата на младостта
юра-гън престой щафетата 

продължи 
към Суково, където беше 

мла приета От младежта на 
Димитровградска община.

По случай пристигането 
н изпращането на Щафета 

Пло-

младостта Миле Стоянович, 
на Общинска-Точно в 18 часа и 85 ми 

нста в събота на 14 април, председател 
в Бабушница пристигна та конференция .на Съюза 
Щафетата на младостта, но на социалистическата 
„то младите от тази общи деж в Баоушница говори 
нI поеха от младежта на за непреходното дело на 

обшпна при другаря Гито, като подчер 
'та, че н този път населе- 

овободолюбива

ма младостта

Власоти-нашка 
с. Велико Бонинци.
по^ГаГа на “оЯ «а,

Бабушница доне 
работник от 

Велико Бо

та на младостта на 
щада на освободителите в 
Бабушница беше изнесена 
подбрана програма, подгот
вена От самодейното кул
турно-художествено дру
жество „Младост" и учени 
I! Итс от образователния 
цон-гър „Бук Караджич".

По време на пътуване
то ои по Бабушнишка об
щина Щафетата на младо
стта посети ООСТ „Бал
кан" и „Лисца”.

че неотклонно ще върви 
но Титовия път в изграж 
дане-го на социалистическо 
то самоуправление.

След тозза от митинга бе 
ше изпратена приветстве
на телеграма до Председа 

на СФРЮ и ЦК

телите в
се младият 
Балкан’’ въвВелибор Станоевич.

щафетаниици
Заедно с главната 
в центъра на града се сте 

16 местни щафети 
организа- 

тРУД.
коха и
— от основните 

.на сдружения
общности и

телствата
СЮК, която прочете 

Драган Димитриевич, уче 
образователния цен 

„Вун Караджич". След

на

С. Велнова понесе Щафетата от трибуната
ции
местните

« ш.фет.т.».
«ИК в 
тър М. Антич
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РАЗГРАНИЧАВАНЕТО В СК В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА

Обществена хронинаМално ноннретни 

примери Не дискутирай „лошо“, 

касиер Тошо, Общинският' комщет на СК и Босилеград 
с Цел да не намаляиа отговорността па първич
ната Организация в изпълняване на задачите й, 
з нейната работа се намесва и превзима нейни
те компетенции само когато тя нс е способна 
да ..разчисти сметките" с лица на отговорни 
постове в организациите на сдружения труд

Вече три седмици Тодор Тодоров, касиер на 
СЮСТ „хСомуналац' в Димитровград, отива на раоо- 
та, а не иъ;рши никаква работа, захцото няма работ
но’място и не получава трудови задачи. Отстранен с 
решение на директора Мирослав Иованович, върнат с 
решение на трудовия колектив, той се намери в по- 
лч/жсмис да бе оори за основните си «храна.

На 3 априт х-г. му е връчено рехиение на ди
ректора, с моето се отстранява от организацията по 
Ради „тежко нарушение на трудовите задължения от- 
но!Сно поради това, че в течение на 198/ и ХУбЗ годи
на е нанлащал номунални услуги, а не всички паря 
е внесъл в касата". Генералният директор на „лблу- 
га ', в чийто рамки работи и „комуналац", длексан- 
/1.Т1Р Делчев оояснява чс това явление е взело раз
мах и „се налагаше да бъде осуетено". След отстран
яването на ходоров е извършено съединение на ка
сите на „Комуналац" „Хлеооххекарница" и „8 май . 
хрудооиге задачи на тримата досегашни касиери са 
систематизирани в две работни места в рампите на 
трудовата оохцност- в случая ..излихххен" работник е 
станал Тодоров, но тъй наго е ,.отстранен", не е нап
равен опит да му се намери друго работно място.

.ч

Разграничаването в Съю
за на комунистите, като-ед 
но от условията за уасреп 
ване водещата му роля в 
обществото и за реализи
ране на Дългосрочната про 
грама за икономическа Сга 
билизация, в повечето от 
62-те първични партийни 
организации в Босилеград- 
ска община все още не 
намери пълна подкрепа. 
Подкрепата е повечето ве 
рбална огколкото практи
ческа. Всъщност когато те 
орията трябва да Се прет
вори на дело явяват се 
трудности.

Укрепването на отговор
ността в общинската орга 
низация на СК и разгра
ничаването с бездеГ.ствени 
те и с онези които спират 
или забавят хода на акци
ите се осъществява чрез 
конкретни задължения — 
казва Цоне Тодоров, пред’ 
седател на ОК на СК в Бо
силеград. В това отноше
ние са постигнати извест
ни резултати. Имайки оба
че предвид трудностите в 
стопанисването, преди вси
чко манифестиращите се
субективни слабости, пос

тигнатите досега резулта
ти 1 не са достатъчни. Сла
бости има и в останалите 
области и отговорност тря 
бза да сс търси от всеки 
член на СК в общината от 
първичната организация до 
Общинския комитет но СК 
до Председателството му.

Първичните организации 
обаче не винаги имат пре
двид от нанво значение с 
укрепването на отговорно
стта. Еследстаие това по
вече от безотговорните о; 
тават без наложени иде 
нслолитически наказания. 
Защо това е така? Тодо
ров казва: — Известно чи
сло първични партийни ор
ганизации не могат да се 
справят е проблемите.или 
пък въобще не се опитват 
да направят това ако на 
слабостите „кумуват” Раз 
лични структури в органи
зациите на 
труд и трудовите общнос
ти, преди всичко деловите 
органи. Те често наруша
ват и социалистическия 
морал.

Обшинският комитет на 
СК се намесва в работата 
на първичната партийна

Ц. Тодоров: Да не се на 
малява. отговорността 
първичните организации

организация и превзи.ма 
компетенциите й само ко 
гато тя не може да наме 
ри решение и отговор на 
някой въпрос. Тодоров ка
зва, че досега ОК на СК 
това е нравил в партийна 
та организация на „Авто
транспорт", ;в „Услуга” 
„Изградил" и „Напредък" 
В работата па други орга-

На заседание от 9 април трудещите се в „Комуна
лац ' единодушно анулират решението на директора 
.1 вършат работника на предшххното му работно .мя
сто, При това взимат решение касата да бъде вър
лата в рамките на организацията, защото съединя... 
нето е извършено „без тяхно съгласие и противно на 
интересите им”. На събранието е изтъкнато, че Тодо
ров досега съвестно изпълняваше задачите си, ма
кар че работеше при трудни условия. „Ние нямаме 
изчислителна .машина, казва Тодоров, и всички смет
ки правя с молив. -Затова се случват грехххки. 
Редовно сравняваме състояххтлето на касата с евиден 
цията в счетоводството и поправяме забелязаните гре
шки. Така беше

лиеации тгряко не се наме
свахме
защото с превзимане ком
петенциите им намалява 

сдружения • и тяхната отговорност, тя 
хната роля като водеща си 
ла в средата. Досега Об
щинският комитет не на
ложи идейно-политически

назва той

но
наказания, но занапред, 
ако се наложи, ще бъдем 
принудени да правим и 
това.

и в началото на ноември миналата 
година, когато открихме разлика от 1900 динара и аз 
веднага внесох въпросната сума”. А това е именно 
сумата, поради която Тодоров беше отстранен от 
организацията.

В. Б.

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД зд ИЗМЕНЕНИЯ 
ТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА

* *

На публично обсъждане до края на месеца Никой не .може и не трябва да се оггьлчва 
орещу принципната борба против пропуските на отдел 
ни трудови хора. В случая обаче на ръководителите 
на „Услуга и „Комуналац” може да се направят се
риозни забележки за начина, по конто ведят (ако 
я вадят) тази борба. При

На последното »си засе при заемато на работа, 
дание Общинският синди Поради това членовете 
кален съвет в Босилеград ОСС в Босилеград, 
особено внимание поовети . 
на Проекта на изменения
та и допълненията на За
кона за заемане на работа.
Изтъкнато бе, че в досе
гашното осъществяване по 
литиката по заемане (утвър нията на Закона 
Дена с Обществен дого
вор) даваше възможност 
за. различни хманигтулации

твуващите запозна секрета 
рят на СОИ по заемане на 
работа в Босилеград Боян 
Миланов. Между другото 
той подчерта, чев новите 
разпоредби *зе

на
дадоха

пъпна подкрепа заемането 
занапред да се регулира 
със Закон, а не както досе 
га о договор.

отстраняването на Тодоров 
самоуправителни прин- 
псстъпка за утвържда-

не са спазвани някои основни 
ципи. Защо не е раздвиженапредвижда 

всяка организация в само 
управителните си 
се задължава да 
конкретни и ясни критерии 
за предимство при заехча- 
нето. Тя преда 
ново работно

ване отговорността на касиера веднага след откри-

п~ ЕГа'а сеприлага су“я 5 ™
С измененията и допълне 

по заема 
не на работа който е съг
ласуван със Закона за тру 
давите отношения присъс

актове
вгради

ли за една „оедна” сума работни 
от организацията, особено 

е утвърдено, че
кът да бъде отстранен акода приеме 

лице обеза предварително не се касае за неза- 
се в ,,Комуналац"Г конно приовояване? Трудещите 

твърдят, а с тава е съгласен 
че Тодоров

-ч тел но трябва да изготви' 
ранг—листа- на всички кон 
курирали лица. Освен това 
според новия закон трудо
вата организация се задъл 
жава изборът да прави 
ред утвърдената ранг—лис
та, която преди това тряб 
ва обезателно да бъде пот 
върдена от СОИ по 
не на работа.

На заседанието бе 
то решение с посочените 
чрез публично обсъждане, 
изменения и
което ще трае до края на 
настоящия месец, да 
познаят и трудещите се 
основните и трудови 
низацш и общности 
щината.

ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД и генералният директор, 
възможност да „краде”

>1<е всеки клиент има картонче 
кои „врехменни”

не е ималСесия на Общинската скупщина поне-
в счетоводство. И ня-

касиери на „Комуналац” 
дефицит при предаването 
от тях не е отстранен 
имали и някои 
лите ООСТ

споДнес (20 април) в Димитровград са отчели 
на сметките, но нито един 

или пък наказан. Дефицити са 
продавачи и магационери от остана- 

,,Услуга , а не им е 
не става дума за

Ще се про
веде съвместна сесия на трите съвета на Об
щинската скупщина, на която ще бъде избран 
председател на Скупщината 
седател. Предложено

$
и заместник пред- 

е за председател да бъде 
преизоран Петър Тасев, а за заместник да бъде 
избран Радован Пешич.

заема в паднал косъм от 
принципна борба

главата. Очевагдно 
против слабостите.5 взе-

Освен това, делегатите на Общинската оиу- 
л хтщина ще обсъдят и отчета на работата на Са- 

моуправителната общност на интересите за зае
мане на работа и програмата на същата Запла
нувано е през 1984 година работни места да 
намерят 373 незаети (П5 на новооткрити работ
ни места). Постоянна работа трябва 
(в рамките на тези 373) и 117 стажанти, а 
69 60 незаети тряова да бъдат преквалифици
ра™.

те са имал1И^додъ™Ситаел^Н°м(Г>иаРИ' -е ръково«ите- 
ои ригорозност към То1лопгт°ТрВк33 оезпРИ|Нцилната 
налац" и мнощхна Дружка Р Рабо“ге в „Кому- 
оиеръх е суспендиран'само'з РИЧН° твър,ДЯт- че ка‘ 
за секретари и членове на Че На семи'наРа
нихе партийни орханизатш“,, Рета'Рна™те на първич- 
СКС в Дщмитровфад* п°рга!Ниаиран °т ОК на
отрицателни лвле^’ % ^ГсГГ^ “

допълнения

се за
вда намерят орга :

об- ;
■

?. В

А. Т. :Ч. У :м. я.
Кирил Георг:. - -СТРАНИЦА 6
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Пролетарии от всички
__________ _ страни, съединявайте се

ДУОМУНИСТ
на Съюза на комунистите в Сърбия

Л

Предпоставки за ефикасността във федерацията
В ''е по-често с - поглед е видимо в размекванията и отноше- водзтвени отношения. Ано се констатира, че

жгааНетг® "~й~г.=3 “ “т ^
д ‘ е заоеляз®ат тенденции на пренебрег- следи в осъществяването на общите интереси 
”е и невиждане на неща. които една общ- въз федерацията. Затворените пазари, части- е яоно защо трудно '-е стига до единни ста- 

нс^т, ос еио мнюгснациснална, свързва и чните интереси, незадов оливащият баланс на тюеища. Оп/руженият труд още не е станал
като че ли е сдружаването на труда и средствата на юго- съществена кохезнонна оила на югославското 

Така, например, '-лавските пространства — всичко това ус- общество. „Прекъсванията на връзките” в на- 
почти от ден на ден, се говори, че не съще- ложнява сегашното и иначе тежко положе-

циц, ако мощта на отчуждените (икономиче- 
кси и политически центрове е голяма, тогава

държи. Югославският поглед 
отблъснат на втори план.

шаха федерация ще бъдат отстранени само 
• Не са редки примерите, които говорят нр^ условие работниците да решават. Воич-ствува единен югославски пазар, валутен 

зар, че частичните интереси „гълтат” общите за това, че се отнасяме, тъкмо обратно: де- но останало е пснмалко важно.
кларатиено сме, например, за единен югослав-

па- кие

интереси.

Какво става в югсславоката федерация ? 
Очевидно е, че са станали големи промени 
в битието на югославското Социалистическо 
общество, а с това и в битието на югослав
ската общност в процеса на децентрализа
цията и развлс.ствяването на федерацията.

Съюзът на югославските комунисти ^ биоки пазар, а в практиката единен пазар поч
ти и няма. Съгласието между републиките и, трябвало да бъде по-решителен в своите ак

ции. Правят ое компромиси и там където не 
трябва да ти има. Няма съмнение в това в

покрайнините се постига бавно и «непоследо
вателно. Спорните въпроси често — вместо 
да се решават — се бутат в друг план, остав
ят се за -„подобри времена”. А ногато няма 
яони становища и качествени решения, отна- 
зват цели механизми.

коя посока трябва да се размотава заплете
ното кълбо: нужно е пю-ефи«асно да се пре
одолява неединството в СК.

Но, в критикуването на съюзната админи- 
'41 я и цеНтралистическите т^:'' 

вало се е в друга крайност: вместо съюзния

П оради нараствалата мощ на бюрокрация
та! множество процеси са блокирани, тъпче се 
в мяст° тъкмо тогава когато трябва решител
но да се върви напред. А тъпченето в място 
в сегашните тежки обстоятелства не води

Р авноправието на народите и народности
те е голямо завоевание на нашата револю-централизълт и бюрократизъм се попадна в

своеобразен бюрократически полицентрали- ция и социалистическото самоуправление. 
зъ|м. Конституционната идея за федерацията Обаче, в тази деликатна област има прекъе- 
е ясна. Проблемът е в нейното осъществява- вания на връзките, несъгласие, спорове. Ясно към напредък, 
не в практиката. Социалистическите републи- е. у ни тари етическия т централизъм не може 
ки и покрайнините станаха самостоятелни и да се критикува от сепаратистически

ции. Има случаи, които говорят за това, че 
такъв вид критика не е невалиден. Не

Равновесието между класовото и нацио
налното е крайъгълен камък на югославската 

са социалистическа федерация- Все пак, тряб-

пози-
са отговорни за своето развитие, но и за ра
звитието на социалистическата общност ка
то цялост- Забелязват се деформации и бавно редни положенията, в които хората се чув- ва да се каже, че националният въпрос се 

осъществяване на някои ствуват безсилни, свиват рамене, обвинявай- решаВа чрез осъществяване на съществените 
ки други че са виновни за обстановката, в 

намираме, отбягвайки при то-
.а: ва критически да размиелях за себе си.

заси-

и непоследователно
конституционни категории. На това в 
дно време се указва

класови интереси на югославската работни
ческа нласа. Затова единството на СЮК е 
основната предпоставка за ефикасността на

после-
ловече отнолкото иначе, която днес се

■Ь* . *

Когато стагнира самоуправлението,
лват се друпите сили и тенденции - етати- Отношенията във федерацията «е 
З«ът бюрократизмът, национализмът, И тъ-к- автентично да се съгледат, ако се загубва От 

обстоятелството, което на пръв предвид същината: само-управителните произ-

може федерацията.

Мирко Арснч
мо това е

V. комисия от специалисти, (йод пред на Института от Кикинда — 
седателството на доктора гю шие- Новкоазич — да се договорим за 
ница Чцро Ракович), с — лошото съответно обезщетение на селско

стопанските производители. Ако не 
селскосто- ни заплатят загубата ще се наме

рим и пред съда. Но, действител-

заяаи
СЕЛСКОСТОПАНСКИ НЕВОЛИ

семе.Когато нивите не 

се зазеленеят
По препоръка на 

ланските специалисти, селяните и 
тази година, повече от предишните пата загуба, която и продавачът и 

„крагуевка 56 или производителят на семето ни насеялигодини,
58”, която досега винаги е давала несоха, никой не може да ни не
добри резултати. Семето било «на-, вакса, 
бавено от нишки „Житопр6мет”, а 
тази организация го купила от про 

купени бяха дори 300 вагона. Тази извод прелите, на ИКП в Кикинда.

„зяг-ггаяг® ляжя
яда*х=иж НГ-яагг.

не ниявна дори на , покм,нала т Нова-кович, секретар за стопан- кртвт", пшеницата не е -никнала. ,-®®Ут аР * онези, (1<<ЛГ1Ю ,са 
то * никнала »ит«и ^ не пр. ,„гво „ Общиноката онувч^ш Жи- -Както ни казаха в Житораджа „Д^дли и продали така некачес- 

С години г» ’ -женици -в т-о то-раджа. — Това е голя а т: ВД на половината от -имотите пшени- тВено с0М,е ,на пшеница. И дей-
МНЯТ работливите ГРУ** Сърбия, за свлвкостопаноктв ПР°“^ИТ®И пата се сее повторно, а -на повече сдателно, някой трябва да отго-
зи край В южната часг н * ка_- т и за обществото. Добивите уи 0,г 2оо хектара пак се оре и «.«е паря защото тази година на поле.
които трарииионно ?тгле И ,,.е бъдат с около два1 ' пролетен ечемик. Да се спаси, кое тата' в Добрич ще бъде ио-мално

■ МИ)над-аг* чп лограма по-ииони от очат те. ,|10 Може да са спаси!
на из Ю изку_ Соиовната причина, пон,ВД[Нала _ Тези дни ще поканим шРсд-

161 пагона, та 'гшдаииа не е " анната на сташ.телите на „Житопромет «
Из- нито никнало, иго ред

Трябва да се каже и това, че 
Изпълнителният съве!’ на Общин
ската окупщнна в Житбраджа е°с 

компетентниТ за

пожъната -два мшгиона -килограмапшеницачс»зтВ0На
в условията 

голяма сУ,ла' -
пшеница.на, В. Филиповичзаплануваното

""'^“Греизпглнено,пуване на
бе многократно
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СКУПЩИНАТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СР СЪРБИЯ

,в те припиши И становища, но то.

..8Г айь-3 :
видове на национализъм, I о I стабил'изация е голям шкомомичес- 
ност на класов враг, -е сг обществен прелом, а това е

0Т .Щ^имстлени^иасо /Цициите на отделни и.
оил-и, Тврвои преди и с/,ед прелома не 

могат да бъдат същи.

НА ПРЕЛОМА като една
- ми а Действуватето

Ако Програмата за стабилизация е голям ннономичесни и о - 1.аниаИ|ра1Н1и социалистически 
ствен прелом, тогава позициите на някои интереси преди и след този |Г1Не(С и занапред-
прелом не могат да бъдат едни и съ“Ш каза Никола Любичич Положението на оеоюо с Република Сърбия има воимпци

■^РОвдбия Пъл материални и други възможност 
'жщраше за създаване на условия дседвТолсТвото на сг с рий*. поговорено да тръгне и развитие-

«легатите на, трите съвета «а всички органи в Републиката и но внимание му п°свс1™ 8 то занапред. Създадена и модерна
Скупщината на СР Сърбия, на същ покрайнините възможно повече да налште органи и Р .имиии- индустрия с бройна професионал-
местната сесия (12 април) обсъди- дават принос 11 изграждането на Рспуолииата. азд мсоопот- но способна работническа власа и
ха отчета за работата на ГЪредсе- конституционните отношения и ук- ативи, предприемахме п0_ сгс соладен научно-развоен потен-
дателсъвото на СР Сърбия през репвонето. на единството ис1>№Ру- тия и оказвахме ггом д ц,иал Съществуват благоприятни

жието. тушат и да не се ДВДс вьдмож- а ускорено развитйе на
с-юст за действуване на нонтрарс ^ я е^мнсИЮ и за увелиЧе
вол 10ПИОННИТС сили на ксоово. о с ~ . в а хоана
това отношение е постигнато мно- но производство на храна, 
го, борбата за осъществяване на 
Платформата на СЮК за Косово

но внимание сео

д

изтеклите две години.
Бкспозе за работата на Предсе- В съвместните усилия са ггос- 

дателството на СР Сърбия изнесе тпгнати охрабряващи резултати в 
• Никола Любичич, председател на укрепването и. •задълбочаването на 
(Председателството' на СР Сърбил, единството «- съдружието в Репуб 

От1него предаваме няколко ак лепната, като елемент но единство
и съдружие в СФРЮ- В създаване 

— Натрупаният опит през че- то на койструктиюна и дел ова ат
мосфера в целокупните отношения

Съществено е субективните 
фактори да не правят пропуски, 

. + + + +- + + + + + + + + по да подтикват мотивирането на
трудовите хора в процеса на про
изводството и създаването, да свър 

продукционни

*
центи.

тирите десетилетия на социалисти
ческот0 развитие, крупните резул- даде принос и съгласуван сто

в становища по редица важни въп- 
най-големите роси, който по-дълго

на нарушенитезват
връзки и с това да създвдат усло
вия за стопанските 
да дойдат до своя пълна изява.

тати в развитието и успехите 
преодоляването на 
трудности — недвусмислено показ открит.
зат, че и за нашето днес и за С цел да укрепва ефюк&сност- 
нашето утре е най-значително да. та на нашата политическа оисте- 
се запази и да укрепва'братство- ма и по-бързо да се преодоляват 
то и единството, развитието ка сегашпщте стопански трудности не- 
съдружието на равноправните на-4 обходимо е сегашният механизъм 
роди и народности в нашата стрз- ка съгласуване и договаряне на 
на. Това е гаранция — подчерта федеративно равнище да бъде по- 
Никола Любичич — да запазим ефикасен. Всички знаем от какво 
придобивките на нашето досегаш- значение е договарянето във феде 
но свободно развитие и, без оглед ргцията за укрепване кохезията на 
трудностите и проблелите, и за- нашето общество, братството и 
напред да ги развиваме и укреп- единството и за преодоляване на

трудностите, с една дума казано, 
Основното е. днес и през ид- за Целокупното стопанско и-обще-

врел-ге бяха възможности

През тази и миналата година 
много неща се измениха в нашето 
съзнание, а и в нашите постъп
ки и работата.

Отдавна не бяхме така съзна
телни за своите непосредствени за 
дачи и задължения, какъвто сега 
е случаят, съзнателни за съществу
ването на съществените проблеми 
и за необходимостта да се хванем 

на на борба срещу тях.
вам е.

Делегатите на трите съвета 
Скупщината на СР Сърбия избраха 
Нинола Любичич за член на Пред
седателството на СФРЮ от 
Сърбия

чния период това единство и съД- ствено развитие на страната.
Обективните разлики на отдел Намираме се в прелом, но без 

СР съмнение раздвижихме процеси, 
коит° все повече откриват пер
спектива и обещават по-добри ус
ловия на работа и по-големи успе-

ружие да укрепваме с последова
телно осъществяване на упвърде- ните интереси, различното равни
ната политика и постигнатите до- ц-е на общественб-мкономичесното 
говори. Това е недвусмислен иск развитие й някои други специфич
на работническата класа и на ши- нссти на нашите Републики и по
чни трудещи с& и граждани на крайни ни — не .бива прекадено да 
Югославия- Ние всичките трябва забавят договарянето и заемането 
да 'задълбочаваме единството и' на становищата за въпроси, чието 

. .съдружието на конкретни задачи,, отсрочване може на всички да на- 
в осъществяване на договореното, не се щета. Ако специфичностите 

“Една от предимствените насо- могат и трябва , да влияят на пътя 
ки на действуване на Председател- до дохаждаце на важни решения, 
ството бе съсредоточена към ук- тс^ава не бива да се случава да 
репване единството и съдружието

'★★★★★★★★★★★★
хи.

продължава без намален интензи
тет- С увеличаване процеса на 
разграничаването и с кадрови ре
шения би трябвало постоянно да 
се разширява кръга на решителни
те борци на публичната сцена про еключи в раздвижените акции и 
тив врага и вражеската идеология- да давам принос с Цел по-скоро да 

В последно време констатира
ме, че закъснява реализирането на 
Дългосрочната програма за иконо- по-оързо да тръгнем в развитието 
мическа стабилизация. Това е то- на нашата самоуправителна социа- 
чно. Еоички леко приемаме общи- Л!штическа общност-

Пред всички нас. гтр>ед 
трудов човек, без оглед на коемя-

всеки

сто той се намира 
Любичич —

заключи 
предстои задача да се

има различно поведение когато се 
в Социалистическа Република Сър- касае за реализиране на договоре
ния — каза Любичич. Председа- но то. Убедени «сме, че всички Ре- 

•телството съгласно конституиран- публмки й покрайнини, а и Репуб- 
ната си роля максимално се анга- лика Сърбия могат и трябва в те-

преодолеем сегашните трудности и

РЕФОРМА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

КАКВО ОБЩЕСТВО — 

ТАКЪВ УНИВЕРСИТЕТ
някои основни течения на разис- организиране на факултетската
кланията . за висшето образование мрежа, силна парциализация на ка

=;е,еГА=™ттНа ГХ
ционалност в нашето о&цеств®, деането и ниското "I
за натт,Т^а Да бъДе али6и ^Учението? Защо целокупниятза нашето съгласие с началното ефент на досегашните реформи се

рационализация на ДРЗ'
Висшетб образование насноро ще се разисива в Скупщината на СР хРа0Р° '-гьлжновяване с тази проб- ции”, незначитетни начинания по
Сърбия, а след това ще се раздвижи публично обсъждане. За някои Д®ра™'ка т,Рябва Да допринесе за отношение на обществените цели
видове продукция на кадри с виеше образование в нашата република и^еШаване и на онсаи изразени в можеСтво документни

.. , Хь”цГ^“Гс^яГ““ ГГГ». „Р1К„.
СТВОТО 8 ТОНЬО размер и може да г,, дГ сТгожджГа, Гт'.:' тжтжж',1?'' ' '■М.С-ТМЬМ,. глжРж^Гн

виошето образование е първата об- корекции в скулщивзката^^ата ~ СС«Та Драшвич' 
ласт, в която трябва да се прове- пречи с него да се е излезналоня “еждането на реформата на
йода рацианалгизация когаю се ггубл1ИЧ1НИ разисквания - 'висшето ооразование
знае, че загубите в цялата умивер- Ч0но след изчерпателните оази? коп”3 ”зак,р,и'ване” на отделни <й‘ 
штетока сфера не са по-големи КВанпя на заседанието на гСе 17™ ® една °т тези измислени 
От загуоите в смедеревония Стома патетСтвото на ЦК на СК «яРег1^ двдеми- В тази категория би опа- 
нолеярвн завод, например? бия. На дал,° и твърдението, че образова-
ЗАЩО СЕ ПРОТАКА РаботГв^ТХ^^м“*™3 ’ «“а" фану™ и “ст^

-Тези, в повече обстоятелства риела на Десетия конгрес лостн^п АГ™ ,МИКОга няма много. Според 
повторени дилеми, се опита да ра- не изнамерихме и приехме Тпм I Л°™ка тРябааяо би и в бъде- 
з,Реши Шпиро Галович, който в с която би се нвдцеГГт^а ня!!' И Да 06 3аПази воичко стихийно 
уводното си изложение определи ченият териториален принцип с^етие”343"0” На мталото де‘

■Гч

ц':г

За проектопредложението по развитие и карек-

излшеле-

^ езброй пъти повторената кон
статация все още е валидна. На. 
шата система на висшето образо
вание е предимензионирана, . прека- 
лено скъпа, нерационална, недоста 
тъ.чно във функция на сдружения 
труд; тя е израз на местно гори. 
термалните или частно-груповите 
интереси, в чувствителен замтой 
на съвременните научни процеси 
и Д1И0ЦИТШИНИ в света. Дали в 
общата атмосфера на нерационал
но сгопаниоване, несполучливи вла 
гания и планиране „от око”, уни
верситетът, тази картина на обще-

и извън него

изключител-
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Нд „КОМУНИСТ": ЦЕНИТЕ 

СЛЕД РАЗМРАЗЯВАНЕТО? ******■** + + * + * + + + + + + ++ + + + + + + +ТРИБУНА 
КАКВО

ДУМАТА НА СДРУЖ|ЕНИЯ|ТРУ!Д
Обществеността с големи изчаквания пита: какво 

цените? Това чувство най-добре 
„Иво Лола Рибар", изтъквайки,

несредени обстоятелства свободно

•че стане след 
е очертал 

че от помисъла,
следното: да се обърнем към про
изводството и производител 1И те, да 
ги луонем те да действуват *като 
социалистически стокови произво
дители, а не като кукли, свързани 
с множество нишки с админ1истра- 
тивните центрове на решаването, 
ма се обезпечи търсенето и пред
лагането в своето свободно дей* 

взаимното си влия

хме ли нещо, може ли по този път 
Илия какаото и да е да се постигне?

Цените са синтетически израз
размразяването на 
Маркович от 
ните в нашите

че це-
Ще се формират, на съвкупната икономика живия и 

просто го хваща страх. Неговия тговор и отговорите на останалите минали^ труд)- Те, същевременно, 
са почти същи: ценйте и сега са високи; тяхното ново повишение още °тразяват и качеството и стабил- 

би застрашило и без това разклатения стандарт на работни- Н:<адгта на стопанската структура 
това съществено би Демотивирало работниците повече и по И ФУ1НК1^ионаЛ1НОстта на стопанска-

продуктивно да работ»т. Какво да се направи за обуздаване на оъста т3 5Истема' 0ш1тът денИте Да се 
ц ните? ^ стабилшадрат независимо от подо-

«—« и. „,.™
стопанството. Ако цените са „концентрирано изражение" на икономи- но независимо от деформираните 
ческите отношения, тогава нито опитът е да се стабилизират — накто структури в стопанската 
изтъква Михаило Църнобърня — независимо от премахването

повече 
ците* а

ствуване и с 
ние да формират равновесие на де 
ните- Да не се позволи да се 
циалтират загуби, настанали след 

недостатъчно ефикасен 
движението

со-

ствие на
,..|уд. Да се позволи

на обществения капитал от една 
област в производството в друга и 

различните територии. Да 
се осуетят изразителните примери 
на монопол, особено онези, които 
_|Д защитени (и то няколко десе- 
тилетия) от чуждестранната кон
куренция. Да се даде възможност 
разпределението, и то преди всич
ко първостепенното, което 
через цените, да се формира спо
ред пазарно изказаните резултати 
на труда, т.е. в разпределението 
да се включат и аспектите на ко- 

декон юктурата.

система
на де- (например мно-гочислени частични

формациите в самата стопанска система (авртакичност, несъществу- пазари и напълно отсъствие 
ване на единен югославски пазар, липсата на валутен пазар и подобно) °ДИ1Не1н югославски пазар, несъотве 
нчма много и да значи. тствуваща интеграция в междуна-

.....
това значи: да дадем възможност на производителите да действуват валута и подобно), предварително 
като социалистически стокови производители, а не като кукли, с кои- е осъден на пропаст.

Дългосрочната програма 
на икономическа стабилизация е ак- 

цените. Станко Бойичич, от Фабриката за гуми „Рекорд”, подчертава, туален опит много от споменатите
деформации да се премахнат и ре
шат. С тяхното решаване постепе- 

цените.

на

между

на

то дирижират отчуждените статистически структури.
Също така, трябва да премахваме очевидните диспаритети

за
става

че цените на суровините за производство на гуми само миналата го
дина са повишени със 150 на сто, докато цените на финалните произ
ведения са останали непроменени. В Тютюневия комбинат в Ниш каз
ват, че трябва по-бързо да се преодоляват покупателно купо-продаж- 
ните отношения и да се установях същински доходни

нно ще се успокояват и 
Обратното не важи: с държането 
«а цените на относително стабил
но равнище не ще се премахват 

защото всички поскъпвания на суровия тютюн, лепилото, хартията и съществените структурни и систе- 
амбапажа прехвърлят на цената на цигарите.

Боян Симонович от Интерната банка в СОСТ МИН е оптимист, замразяването е неплодотво-рно ка- 
Според него, до експлодиране на цените няма да дойде, защото обще- то решение на 
ството има сили да поведе енергична борба срещу „дивеенето” на като евентуален моментален пре
цените .Неконтролираното повишение на цените не е нищо друго, ос- стой за осмислена и комплексна 
вен антистабилизационен акт. обществена „нападка върху същ-

ността на проолема. 1озипрестои

I ноннтурата 
Инак, няма достатъчно причини да 
се изравняват предлагането и тър
сенето без изравняване на пред-

и
отношения,

мни деформации. Поради това и лагането и търсенето няма нито та
ка желани стабилни цени.

Друго значително направление 
на действуването е осуетяване на 
внтиципираната инфлация. Именно, 
очаквайки инфлацията, мнозина 

потребители се

проблема, а само

производители и 
отнасят така (купуване — и съз-Общо взето, главна дума трябва да има сдруженият тРУА — 

това е единствената гаранция, че цени-г^ няма да растат неконтро
лирано.

и този пъ.т не използувахме, те- 
не го използувахме по начин, кой
то би допринесъл без страх да

даване на запаси, т-е. маркиране 
на цепите, които ще покрият очан 
ваната инфлация на разноските), 
че фактически подтикват мнфлаци 
опната спирала. В това направле
ние много по-трудно е прецизно да 
се формулира какво и кан да се 
прави. Истина е, че субективните 
сили тук имат свое поле на дей- 
ствуване. Но най-добро лекарство 
за преодоляването на антиципира- 
ната инфлация е фактическото за

очакваме размразяването на цени-
★★★★★★★★★★★★★ вие „Размразяване на цените — да те.

или не”. Участвувайки в същата, Отговорът единствено може да 
своето приложение озаглавих / с Се намери в по-бързото и по-пъл- 
„Лъжлива дилема” и се заех, осно- ното осъществяване на най-важни 
вно. областта на формирането на те определения на Дългосрочната

програма за икономическа стаби
лизация. При това не мисля на 
„пнти1Инфлационната програма”, за- 

■ го и тя самата е обусловена © 
едно замразяване и с©га повтор реализацията на някои фундамен- 
но стоим пред въпроса: постигна- талии определш-гя. Същността е в

Др МИХАИЛО ЦРНОБЪРНЯ, до
цент на Факултета за политиче
ски науки в Белград

Неизползуван престой цените веднага да се предостави 
на стопанството. Междувременно

Г1 реди точно десет месеца, на 
вестник, бе 

загла-

имахме едно размразяване и още
страниците на този 
организирана трибуна под (На 4-га стр.)

сме на пето място в Европа по 
броя на студентите, че на -нашите 
факултети се преподават 6000 лре 
дмета, че според думите на Мило- 
мир Петрович почти всяна доктор 
с-ка дисертация се е оттегляла с 
ссноазаването па нова катедра. 
Обаче, когато се говори за причи
ните на лошото състояние на на
шите факултети изрдзяват се поне 
две диаметрално проти1воаюло>кн1И 
гледища:- едно което очита, че 
всичко е последица на лошото 
материално положение (от 1980 до 
1982 г. участието на разходите зр 
образование в обществени^ про
дукт спадна от 4,26 на 3,62 про
цента) и друго, което твърди, ч$ 
иодостатъчната разаитост на уни
верситетите е само 
раз на материалните ограничения, 
а предимно ггосподи-ца на незна1ни.е- 
то, н©научното планиране на над
пи те и научните дисциплини. 
КОМУНИСТИТЕ КАТО 
НАБЛЮДАТЕЛИ
оката реформа — е един, казало
би се профееиона.пю-иеховоки нъ,

Защо въпросът за умтосреитет-
гпрео — поставен на дневен редна 
Председателството «а ЦК -на СК 

Сърбия? Преди всичко поради

факта, че само на Белградския у ни 
ворситст ое намират 31 000 члено
ве на СК, конто би трябвало да 
бъдат това, моето в политическия 
живот се нарича щюоители на ак
цията", а сред които е имало не
достатъчно ангажиране, дори и 
отпор оре»чу реформата, обструн- 

и тактизиране. „За жал, СК 
на университетите слабо се анга
жира върху реформата, протака 
се с конкретните становища, гос- 
поисшвува атмосфера на отлагане, 
събиране на нови аргументи, по
стоянно се преизгаитват нринцип- 
ните становища" — каза Деян Ми. 
лованович.

От универоитбт до универси
тет в републиката царят същин
ски различия в стандартите и нау
чните критерии, но положението е 
напълно хомогенизирано когато се 
касае за удребненоетта, която под. 
фермата на „самоуправление" и 
„самостоятелност на ООСТ" цари 
п тях. „Имаме парадонсално поло
жение да ни отслабва университе
тът, в засилват се факултетите, че 
хората н тях в желанието си’ да 
запазят „своите" катедри, оиои-гв 
позиции и своите -интереси оспор
ват правото на обществените субе

Погрешно е поставен и въпро
сът зашо изобщо провеждаме ре- 
фермата, ко-гато върху 
да се спестят „само 
арда.

кти извън универоитета да разис
кват за университета и продукти
те на неговия труд: за високия ум, 
който представлява основата на 
бъдещето развитие на нашето об- 

зство — бе казано в разговори
те за същността на реформата. 
Основното, което може да се ‘Раз
бере когато се изхожда от проек
та на реформата, според думите 
на йован Деретич е фактът, че 
нашето общество не може без уни 
перси гот. но и че 
не може без обществото. Бго за
що поставянето на тази тема на 
дневен ред на Председателството 
получи пълно оправдание, епециал 
но в оветлината на критиката, че 
членовете на СК на университети' 
те вече Десетина години се изчер- 
паваха в разискванията си за ме- 
,ода и износа на личния доход, 
че са били „«тзненадени” о прадло 
жевията и вариянтИте на реформа
та 1ю рационализация и намалява
не на остарслата мастодонска ака 
дсмическа струнтура. А местодон- 
чгите, за жал, — бе изнесено духо
витото ираенемис на това заседа
ние — неедаатнращи се на проме 
нито на средата, напълно са от
мрели.

това може 
чифт мили-

Според едно такова тълкува
не. и без това малките - парични 
средства и нататък ’ би трябвало 
да се делят на непозволимо голя
мо число субекти”;- такива • „мето
дологии ески" 
много, са
да се блъсне в друг план.

И реформаторите 
виеше образователна система и 
техните критици са съгласни в ед
но: реформ-ата означава, преди вси 
чко, борба за по-виеоко равнище 
на знанията, 33 по,-голяма ефикас
ност «а следването, за продукция 
на кадри, потребни на обществото. 
Всички се съгласяват, че сегашно
то положение е непоносимо: све
дението че четиридесет г,ро«®”яга 
от студентите никога не завършат
студиите си също толкова е поедзи

както и списъците на иезае- 
•пите иоито сиисъци говорят, че 
от год^а в година в тях нмавсе 
повече факултетски 'тбредовани
ра. Че състоянието е узряло 
промени се вижда

още
д,и^т^тъ чяо 1р е формат а

въпроси 'Има

ун1ив©рситет’ьтна нашата

часгич|Но ш-

телно

3. Баняцнаи от факта, че
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___ _ - СрдаТшш
знаят нато трайни, а не като ле то суровини « репроматериаш т № <** ^ штам за
ден сладкиш във формата на аам- насаме повече отколкото досс а, I ° 0 не е необходи- 0

пз-фи1малН'И 1трои»педе1Н'11я. За да ое лукс, нси^. 1 и ^

Фабрината за гумени(От 3-та стр )

ви фабрикатаече в месеци 
„Рекорд” в Раковина цари оъщин- 
око извънредно положение. Наша
та фабрика дели съдбата на всич- 
т работници и каучуковата индус
трия. които и досега бяха в неза- 

положение поради дпспа;ри- 
на входните сурови

разяване.
Няма никаква гаранция, че с онтсстви топа валутните оредст- 

прилаганет-о на тук предложената на трябва да се събират на някое ... об„3да

1е§Ш=1 Е==“Е^-ЗЕя -
те няма да „подивеят” след раз- Прав изход за успокоението потребителя, задното цената ит* тета на цените 
мраздването. Но, приемането на на цените с повишението на про.- паяка попътна станция, след това, т и финалните произведения, ко- 
Програмата е най-добрата • гаран- дуитивността, преди всичко с по- ,,ряовало би да се намалят разли ит0 са под строг контрол, съзна
та, която днес. имаме, че това- добро ползувано на смлеервуващи лиге в заплатите между стопанст тСЛ.ни уме какво ни чака, докол- 
дивеене няма да трае дълго. Ад ми те капацитети. Разбира се. за по- вого и извънстопанските дсинос- ,-сто се стигне до ерупция на це- 
нистративното размразяване и зам лишение на продуктивността иеоб- ти. особено в администрацията, ог ;г1те( на което ние никак не мо-

повече и по-добре да со общил-хжата през републиканска жем да влйяеме. От друга страна, 
до смозната. Защот°, моля ви се, гю всИЧко личи, че цените на на
место чувам, че там няной приел у- пгите произведения и по-нататък 
Ж|Ник в някое съюзно учреждение д„дат под контрол, което озна- 

1111е работниците, имаме фор- има потолям личен доход от наш чава. чв трябваше да измислим 
влияние върху еминентен проектант, човек, които - -атерия" за смекчаване на тези 

егецава машини със Световно каче неблагоприятни икономически про 
егво и създава
1 олям бент срещу възможното на 
осцнение на размразените цени за 

били в положение в което се на- М0Н ц — ио-равилното и по-прав
дивото разпределение на новосъз- 

,ените стойности.

иУ1'0.

разяване не се е показало като ре- ходимо е 
шение, защюто това просто не е оаботл и пести, щото сг»е о‘Ц'0 има 
можало и да бъде. Сета трябва да неизползувани резерви 
се даде шанс на пазара и на про
цеса на неговото създаване там 
където той е толкова деформиран, мално най-голямо 
че почти не се познава. Но не би- формирането на цените, но наше- 
ва да се спре на половин пътя и то действително влияние е малко, 
да не се изтрае пред множеството Ако биха работниците решавали в 
нерационалности, на които пазар- по-голяма степен, днес не бихме 
ният механизъм ще .укаже. Имен
но тези нерашюналности (несполу- мццраме. 
чливи инвестиции, прекалено пот,ре 
бление, раздробени капацитети, раз 
дробеност на пазара, несъоцветст- мУм н 
вуваща структура на производство- би застрашило стандарта на р< 1 

фактори циците, който е на долната грани- 
Това най-много засяга онези, 

К1.1ито работят в непосредственото 
производство» По-голямото повише

нова технология. цеси.

А това не ни бе и много тру
дно, тт.й като този диспаритет на 
цените не следи „Рекорд само та
зи година, но и през някоякото из
минали години. Само миналата го- 

на стратегическите
макои-Ценигре са достигнали

всяко цо-голямо поскъпване Пряк отговор на въДроса как- дина цените
во да се направи срещу възможно- суровини за нашето производство 

на Дените е в по- ^яХа с повишени 150 на сто, а 
цените на нашите произведения ос 
танаха непроменени. Поради това 
в деловия фонд на края на мина- 

година имахме общо 53 мили
она динара, въпреки, че съдкуп- 

доход бе 9.17 милиарда ди- 
общо един на

то, с оглед на наличните 
на производството несъответству- 
ващите цени на факторите на про-

то „дивеене 
голямата работа и по-добро орга
низиран е на същата. Трябва всич
ки да бъдем и по-ефикасни и по- 
продуктивни, защото т°ва е един- 

сериозно да се

па.

изводството, с оглед- на наличност
та им и т-н.) е онова, което пр.е-■‘н;*е на пените може да преднзви- 
дизвиква инфлацията. Без тяхното ка недоволство у работниците, чи- 
премахване няма трайно намалява- его доверие и търпение е на гра- 
не на размера на инфлацията.

Мое,то убеждение е, че очак-

лата
ственият начин 
противопоставим на всяко поскъп
ване»

ния ни 
нара. Остана ниницата.

сто от дохода за акумулация-ващрто дивеене на цените почти Отделно място в акцията след
не може да се избегне без адмис- ' размразяването на цените имаме
тративно регулиране, което пак ИЛИЯ МАРКОВИЧ, председател ние, членовете на Съооза на кому- 
нищо не решава*?-Ударението на на Акционната конференция на СК пистите. Навсякъде трябва да ока- 
обществената акция трябва да сеИвъв «Атбриката за алатни машини жем «съпротива на неоснователното

У„Иво Лола Рибар" — Белград

Затова обяснихме на работни
ците какво ни очаква още в тече
ние на приемането на нашата про
грама за икономическа стабилиза
ция и заедно се договорихме за 
метода на работа в тези, може да 
кажем извънредни условия. Въве-

своя ко-прехвърли върху - условията, които 
ще осигурят, че това дивеене е сз- 
моунищожително, а не самопадпа- 
лително, както бе досега.

повишение на цените 
лектив, своята община, вся къде къ- 
дето работим. Не бива да чакаме!Лопътнн спирки
никакви инспекции, никакви „ви
соки” и „средни"ръководители, но дохме четвърта смяна. Ударите на 
трябва веднага да реагираме и да цените амортизираме с по-голяма 
спрем „дивеенето” на цените.

Вижте, ние сме в СОСТ „Иво 
Лола Рибар", а особено в .моята

Когато чуем тези ежедневни за 
кани, че цените наскоро ще бъдат 
размразени, и тогава свободно фор 
ми,рани, което на наш език казано 
да означава, че с галопираща ско
рост ще растат до неимоверна ви- трудова организация
сочина, просто ме хваща страх. за алатни машини, в последните доколното цените овде повече „по-
Защо? По много причини. Първо, Две 11ОД»НИ интензивно подготвях- дивед-г". от друга страна, в бъде.

Г" ' цените и сега са твърде високи и ме раоотН(иците, че ги очаква I го ще ежемесечно ще следим про-
' главната причина за дивеене на трудно е да се свърже първи с Ва щ^ж^еят'ТсТ'по^або веждането на мерките по икономицените, по мое мнение, е в това, тридесети в месеца. Второ, ново- оотят, а ще живеят все по-слао .
че всяна ООСТ гледа само своите то поскъпване би силно разтърси- Струва ми се, че сме постигнали черната стаоилизация от аспекта 
интереси. Нашият пазар е йзпар- ло и и;на^к разклатеният работни- и някакъв успех. Хората разбират на пестенето на всички фактори на 
целиран и затворен.- Така, да ка- чеоки стандарт. Трето, в такава тежестта на ситуацията, в която 
жем, производителите на суровини ситуация мотивировката на работ- се намира нашата страна. Сега, ко 
и (възпроизводствени Материали, в нищите би паднала под нулата, 
надбягването за валута, която им 
е потребна, в голяма степен изна
сят и онова, което е
на домашните преработвате ли. По- направи селекция на произведения- разговарят — сърдят се. не еа до- 
ради това, много фабрики рабо- та, на които цените могат да се волни. С друга думи не работят, 
тят с половин капацитет. Ако ка- повишават. Цените на съвестните А когато не работят тогава няма 
пацитети не са заети, ако с рабо- продукти не би трябвало да се по- нщю поддържане на сегашната об 
та не може да се осъществи до- вишат нито за динар, те би тряб- становка, а да не се говори за из
ход, това тогава прави чрез це- сало да издържат ,високия воден хода от трудностите, 
ната. стоеж”, който се очаква след раз ★★★★★★★★★★★★★

продукция, по-добра организация 
на тРУДа. по-голяма прод\жтивгност, 

Фабрина а така ще продължим и в бъдеще,

МИЛАН КЕЛЕВИЧ, КВ алатничар 
в индустрията „Филип Кляич” — 
Храгуевец

Границите на търпението

производството, за да бшеме можа 
ли благовременно да предприема
ме допълнителни мерки.

гато помисля на новите цени, вед
нага пред очете ми се явява след- 

Ммсдя, че е добра идеята «а нага пред очите ми се явява след 
необходимо Съюзния изпълнителен съвет да се в по-големи и по-малки групи и Твърде значително е, че труде

щите в „Рекорд” приеха тези мер
ни и, че не разчитат, че с по-го- 
лемите цени на гумите и гумени
те изделия ще преодолеят кризата. 
Разчитат, значи, на собствените си 
сили.

Комунист ворен редактор Влайко Кривокапич, глав
ни и отговорни редактори на републ 
ските и покрайнинските издания — Доб- 
ривое Пурич, (СР Босна и Херцеговина), 
д-р Живорад Джорджевич (СР Сърбия), 
Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Петър 
Караянов (СР Македония), Янез Корошец 
(СР Словения), Мирко Михалевич (СР Хър- 
ватено), Матия Новосел (СР Черна гора), 
Калман Петкович (САП Войводина), и Ал
берт Души (редактор на изданието 
ЮНА).

• Председател на Издателския съвет на ,,Ко
мунист” — на изданието за СР Сърбия Д-Р 
Богдан Трифунович, заместник председа

тел Драгиша Павловия. 
• Адреси на редакциите:икан- за всички издания 

на „Комунист”: Площад „Маркс и Енгелс” 
И Белград, телефонна централа 335-061; ад
рес на редакцията на изданието за СР Сър
бия: Нови Белград, Булевард , Ленин” 6, 
телефон 627-793. 1

• Издава Издателска 
„Комунист”.

• Печата се в четвъртък на сърбохърватски, 
относно

• С уназ на Президента на Републиката от 
23 декември 1964 година „Комунист” е 
отличен с Орден братство и единство със 
златен венец.

в Директор и главен и отговорен редактор на 
всички издания на „Комунист” Велно Ми- 
ладинович.

• Урежда единна редакционна колегия: ди
ректор и главен и отговорен редактор Ве
лко Миладинович, заместник главен и отго-

трудова организация

за хърватско-схрбсни (кирилица и ла
тиница), словенсни, македонски и албанс
ки езици, а в съкратени издания на бъл
гарски, унгарски, словашни румънски и 
русински езици. '
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ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ

В ПРАКТИКАТА НА ООСТ ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИ 
ЛЕГРАД„5 септембар": 

на работното
пестене, уплътняване 

време и увеличение 

производството
Суровините обуславят 

производството «на
Икономическата стаби

лизация в ООСТ „5 сейте 
■ мбар в Сурдулица е била 

соект на

на западните пазари 
стойност от ПО 
лара 'и из вън планов износ 
на 88 хиляди мотори 9 ГМ 
за Италия. В

Към края на миналата и 
началото на настоящата го 
дина основен проблем, ко
йто -сериозно тревожи тРУ 
дещите се 'В Горската сек
ция в Босилеград, 
работи като основна орга 
низация на Горското сто
панство от Враня, е плаои 
рането на изделията. Дело
вите й партньори: Дръвни 
ят комбинат от Леюновац, 
Прогрес'’ от Овърлиг и 

„Алфа” от Враня, поради 
недостиг на 
ствен материал 
с намален капацитет, кое
то до значителна степен се 
почуствува и при стопслис 
ването на 
ция в Беосилеград. Започ 
наха да се създават залеси 
на оазлични дръ.вни изде
лия, които тук се изработ 
ват за тези организации.

Сега след стабилизиране 
на пазара, този проблем е 
разрешен. Обаче,, както ни

обезпечава 
селоко- 

• стопански производители 
чзрез изкупване на трупци. 
щоаче от година на годи
на изкупуването намаля
ва. въпреки че цената по 
кубически метър се увели
чава. През 1981 година на 
пример изкупихме около 
Ай ш* кубически метра, 
през 1982 година — 2100, . 
през 1983 — 1300, а сега 
за първите три месеца са
мо 100 кубически метра. 
Ог друга страна, според 
плана и Закона за ползува 
не на горите имаме одрани 
чеиие колко може да се
чем в горите, които ние 
притежаваме, което никак 
не може да задоволи пот
ребностите на производст
вото. Въпросът е още по
бол езнен, ако се има пред 
вид, че тази година Об
щинската скупщина даде 
съгласие и на „Напредък” 
да изкупва и продава дър 
во и че според новото пре 
мерване голямо количест
во гори минаха, в тяхна 
собственост. Мисля, че Об 
щинската скупщина в съ
действие с останалите ор
ганизирани сили трябва: 
да извършат натиск на „На 
предък” 
минат в наша собственост, 
а „Напредък' ’да се занима 
ва само с онова, което й 
е и задължение.

вен материал 
хме от частните

нЬто време също представ 
лява огромен резерв за 
значителни . спсетявания. 
Според програмата се пре 
движда да се подобри из
ползуването на фшгда ра 
ботН‘0 време с 5 на сто, 
каро се намалят неоснова
телните отсъствия, занос 
н-ания и други престои. За 
по-доброто ползуване на 
работното време е длъжен, 
всеки член на колектива-

Една ст мерките на ико 
комическата стабилизация 
е намаляване на залежали 
те стоки и недовършената 
продукция. Допустимо е в . 
складовете да залежи 15- 
дневна продукция, относ
но 31 хиляди мотори, т©ка 
че залежалите 78 123 тряб 
за да се намалят с 47 123 
мотори. Недовършената 

продукция е допустима за 
петдневно производство.

ЕФЕКТИТЕ
С превеждане на мерки

те за икономическа стаби
лизация биха се осъществи 
ли следните ефекти:

От иззт.нпланови прихо
ди с пълно натоварване на 
мощностите 25 милиона дн 
нара, от спестявания над 
2,6 милиона, из вън планов 
доход, над 
местване на внос над 3,5 
милиона.

За отбелязване е, че за

на
хиляди до

всестранно обсъ
ждане от страна 
гичната организация 
СК и трудещите се. Приета 
е програма от мероприя
тия и плана за 
пвзз настоящата 
Целта

на пър- плаиа за усна вояване на нова продук
ция —електромотори 9 ГМ 
за ФИАТ, електромотори 
и ГМ за ВЕБАСТО, елек- 
тромотори 13 ГМ за ФОРД, 
гледни стъклочистачки за 
1АЛБОР, електромотори 13 
ГМ за ВАЗ. Предвижда се 
заместване на вносни час
ти със собствено 
водство:

която

пестене 
•година, 

е: да се съживи 
производството чрез уве
личение ефикасността на 
• -тепани сван е. увеличение 
на износа на западните па
зари и развитие на обще 
стзе н о- икон омическ и те от
ношения с действуване на 
пазарните и икономически 
закон смерности.

Преди всичко

произ- 
четкици на стой 

нсст от около 2.2 милиона, 
приколчаващи части за 
,.Ю1/Д 02" - 163 350

възпроизвод- 
работеха

и при
келчаващи чести за „128” 
стойност от 338 100 дина-

Гороката сек-предвиж 
да се по-добро ползуване 
на мощностите, които 
през изтеклата година са 
С*тпс4 ползувани с 60,5, а 
г -ез настоящата 
трябва да се ползуват с^ь.о 
73 на стб. Ссобен принос 
в тази насока ще бъде из-

ра.
СПЕСТЯВАНИЯТА

Важно място в меропри 
Я1ията заема намаляването 
и съгласуването на израз
ходваните материали и вре 
мето за изработка. Обща
та стойнсст на спестява
ния на материали 
да дадат ефекти на стой- 
кгст от 259 801 динара. С 
/з.менение на

година

уссдсми директорът на 
организацията Драган Ми 
цев, сега се явява друг, 
меже би много по-серио
зен ппоблем

ЕЪНПЛсНОВОТО производст
во. и то 5000 помпици 11 
СЙ и оше 5000 различни 
мозсри. При теза същест
вува

могат

нормативите 
за времето на изработка 
на отделни произведения 
могат да се спестят 6387 
трудочаса. които се пре
ценяват на 779 214 динара 
бруто личен доход. Също 
тека с нгмаляване на раз 
ходите енергията само за 
електроенергия могат да 
се спестят 1 129 234 
ра. за вода 10 х. кеб. 
ра или 125 000 динара, ма 
зут 15 х. кг. относно 345 
000 динара.

Уплътняването на работ-

недссриг
преработка-възможност за износ 

на 88 000 мотори 9 ГМ в 
Италия. Една от благопри 
ятните възможности е

на дърво за 
И навреме ако не се раз 
Реши, а за разрешаването 
му трябва да се 
всички

10 милиона, за- включат 
общ е ств ен о-ло л и-

пт>ез настоящата 
бракът да се намали с 
на сто.

На износа се отделя осо 
внимание.

година
всички гори да10 тиче.сми оили, нормалното 

производство в тази сто
панска организация, коя 
то досега в структурата 
на общия доход на босиле 
градското стопанство зае
маше челно място, ще 
б-тде под въпрос.

— Десега, казва Мглцоз, 
— голямо количество дър-

веяжо мероприятие са за
дължени конкретни 
би, определени са и сроко 
вете и целия-] колектив на 
,,5 септембар” вече напъп

бено Според служ-пром ишл е н от о 
не на СССР ще се доСтав 
ят ПО хиляди електромо
тори 13 ГМ. Предвижда се 
износ на 21 хиляди мотори 
за стъ.пкочистачки „750”

кооперира- дина
мет- Покрай това, добави 

М,;;.цов, и от страна на Гор 
окото стопанство във Вра
ня, в чийто състав действу 

организацията, някак 
си сме забравени. Ние се

----- срещаме с проблема не
достпг на суровини, а ос
таналите секции в органи
зацията продават дърво на 
други
впи комбинати, 
е в съгласие с нашите се

но се е ангажирал тази 
програма цялостно да бъ
де изпълнена. ваСт. И.

БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА ЗА ЕКСПЛО- 
ТАЦИЯ НА КВАРЦ

производството, но и за 
по-нататъшни изследвания.
Така например през насто
ящата година, според инве 
стиционния проект, който 
тези днп ще бъде приет 
от Републиканския фонд моуправителни 
за насърчаване развитието 
на икономически изостана 
лите краища в СР Сърбия, 
за по-нататъшни изследва
ния

1

ТАЗИ ГОДИНА 

20000 ТОНА 

КВАРЦ

организации и дръ
което не

споразуме
ния.

В това отношение пред
приемахме досега

на кварц п Босилеград ,|и активности, но Оъдците 
ска община се предвиждат дадоха очакваните ре 
над 4,5 милиона динара. зултати. Затова и 
Значителни средатва се насока трябва да се вклю 
предвиждат и за обезпеча чат общественсмтолитичес- 
ваяне на различни машини ш ни те оили. 
други мнньорски (съоръже
ния, както и за прокарва
не на пътища до 
критите кварцови залежи.

извес-г

През изтеклата 
единица за експлоатация 
Босилеград е произвела 
кварц — 3000 тона повече 
през 1982 година

година трудовата 
на кварц в 

15 000 тона 
отколкото

в тази

И н а н, през г 
дина Горската 
чете положителна 
на равносметка. Общият до 
ход (възлиза на 71, 758 000 
динара, доходът 40 997 000 
И чистият доход на 31 929 
000 динара. За лични до- 
ходн са отделени 29 550 

1 динара, средният ли
чен доход на 149-те заети 
възлиза на .11 855

изтеклата го 
секция отТрудовата единица за ек 

сплоатация на кварцовите 
залежи в Босилеградока 
община, която в рамките 
на трудовата организация 
„Електробосна” от Яйце 
— ООСТ „Феролегура” раз 
ширява мощностите и уве 
личава производството см. 
Така например, през изте
клата делова година в срав 
нение с 1982 година, произ 
вспсгвото на кварца е уве 
личено с 3000 тона и въз
лиза на около И 000 тона

кварц, при това е осъще
ствен общ доход от око
ло 22,5 милиона динара.

Разбира се, от 
значение' е и помощта коя 
то в тази насока й оказва 
„Електробосна” ог Яйце, 
преди всичко с обезпечава

девата единица Симеон Гли 
торов, средният личен до
ход на зает е 13 хиляди г,
динара. ' проектът предеижда .и

Изследванията потвърж изграждане на каменотро-
дават, че Босилеградока шачка инсталация, локани
община изобидствуща с го- 1<га |На НОято цсе още не
леми залежи качествен 0 °‘Г1РеДелена. Наред с то-

не на машини и други ми- кварц. Електробосна” от аа ще сс Увеличава и бро-
ньорски съоръжения- На- Яйце проявява все по-го- ят на за°тите. Вече е об
ред с увеличението на пра лям интерес за босилеград наР°Ииа,н конкурс за 7, а
излзсуштвото до значителна ския. кварц, ка-го при това течоние на годината 
стенен са увеличени и лич отделя значителни «прелет- 0ъдат РРДети още 
ните доходи. Според думи- ва, не само за разширява- Потници, 
те на ръководител“ на тРУ- не и усъ1В’ьритенствува1не на

НОВООт-
годпш

000

динара
дока-го, в различните с)>он 
Д«(ве са внесени 2 379 000 
динара.

пге
нови ра

м. я. М. я.
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С€
МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В БО

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
СИЛЕГРАДСКА ОБШИНА

Няма кей да ги организира
кой да организира иаселе- 

наквато и да енон-Новвче «ът« Досв1аа и практика ииет° за 
акция, преди пет-шесг го- 

беше съвс&л АРУ10- 
партийна ор- 

Социалистичес 
съюз, па и младежка- 

б«ха тези,

сгантирахмс.
1с котв-ьрждава, че там х>- 

оездеиствуоат органи 
социал иетически 

активна и съ'

дини 
първичнатадето 

зираните 
1лши, «яма
държател на деиноат. вуе

оездействува и 
партийна орга- 

воичко в
общности-
тук за какват° и

или кому.

ганизапия,
кият
та организация 
ноито организираха 

акциите.
състоянието е съв-

цовече, ако и на- 
Сегапървичната

иизация, преди
сърчаваха 
обаче
сем Друго. Няколко души, 

на Съюза на кому 
членуват в парти- 

в оело-

мвстните
твеко, че 
да е обществена 
нално-битова дейност не 
може да -се говори. Аакъв 

местната оощ

членове
пистите, 
ината организация 

а вече три-четири 
Босиле-то ни

години живеят в
Райчиловци, 

тях нямаме никаква

е случаят с 
кост в село Ярешник. 
дини наред вече в това сре 

големина оосиле-

1'о- такаград и 
че от _
полза. Предоедателят иа
Социалистическия

дно по
традско -село първичната 
партийна организация дей
ствува само на хартия. Ио 
добен е случаят и с мест- 

конференция на со- 
циаладтическия 'Съюз, мла
дежката организация • ■ •

за високиУчастниците в първото общинско съреинование съюз
а към товасъщо така, 

ката добавим, че младеж, 
на организация и няма съв 
сем е я°но в какво поло- 

какви тРУДнос- 
Съветът и 

на местната

ДИМИТРОВГРАД

Предстои ново съревнование ната
жение и с 
ти се среща 
Скупщината
общност*

Досега Съветът на 
ната общност, а сега и 
Скупщината, сами, не са в 
състояние Да организират 
местното население в раз

на селските

ренордьорите от СРние с
Сърбия постигнатите ре
зултати са скромни, но 
трябва да се зачита фак
та, че при нашите клима
тически условия тези ре
зултати са наистина извъ
нредни. Както напомни Ди 
мов, може би има и по-ви
соки добиви от получените, 
но те не са се включили в

В първото общинско съревнование за висо
ки добиви в селското стопанство са възели уча
стие 72, а са наградени 29 селскостопански про
изводители.

Поради това и комунал
но-битовите акции са в за- 

Е л е ктрифик ацията,стой.
например, раздвижихме пре 

Събрахме
решаването 
проблеми, които не са мал 
ко: електрификацията, се
лския и махленските пъти
ща, снабдяването, пфвиша- 

на селскостопанско-

ди две години.
250 000 динара и то

ва е всичко. По чия вина 
акцията се раздъл-

стопанските производите
ли за получаване на висо
ки добиви са били вклкуче 
ни 72 селскостопански 
производители. В произво 
дртвото на пшеница са се 
съревиовали 15, на цареви 
ца И, малини 10, в произво 
дството на агнешко и ов
че месо 12, овче мляко 12 
и в производството на кра 
ве мляко 11 частни прои 
зводители. Най-успешни

В борбата за увеличено 
производство на храна 
през миналата година по 
инициатива на Общинска 
та конференция на Социа 
листичеокия съюз и в ор
ганизация на основната ор
ганизация на . кооперанти- 
те „Кооперант" бе прове
дено първо общинско съре 
внование между селско
стопанските произволите
ли за високи добиви в от 
делни области на селско
то стопанство.

около

не зная 
жи, населението някак си 
се „охлади” и сега е много 

Мнозина казват,

в агн е
то производство, усъвър- 
шенствуване на всенародна 
та отбрана и обществена», 
самозащита и редица ДРУ^ 
ги комунално-битови проб 
леми в селото.

съревнованието.
Следващото 

ние е шанс и за тях. И не 
само за частните селско
стопански производители 
но и за обществения сек
тор да се включи (извън 
конкуренция) в съревнова
нието, за да не се случва» 
както до сега, частните

съревнова- трудно.
че не искат да участвуват, 
а 'Сред тях има и членове 
на Съюза на комунист; 
Подобно е положението и 
при останалите селски про 
блеми — каза със загриж 
ващ тон председателят на 

обш-

Ето какво във връзка с 
това ни каза нредседател- 

.местнатаят на Съвета на 
общност Милко Петков. Съвета на местната 

ност в село Ярешник.— Миграцията на млад е 
жта от селото оставя дъл
боки следи.

производители да имат по- 
високи добиви от тях.За извънредни резу 

лтати в областта на 
селското стопанство, 
с указ на Председа
телството на СФРЮ, 
с медали на труда са 
наградени ИЛКО ДИ 
МИТРОВ от село Бра 
йковци и ДИМИТЪР 
НИКОЛОВ от село 
Вт.ЛКОВИЯ.

Медалите им връчи 
председателят на Об
щинската скупщина 
ПЕТЪР ТАСЕВ.

М. я.Говорейки на съвместно 
то заседание на Общинс
ката конференция на ССТН 
и комитета за съревнова
ние, за значението на сел
ското стопанство и усили 

. ята на обществото за уве 
яйчено производство на

Просто нямаА. Т.

СЕКЦИЯТА ЗА СЕЛСКО СТОПАНСТВО И СЕЛО

Времето отсрочва сеитбата
храна, председателят на 
ОК на ССТН Младен Ди
мов изтъкна, че в Димит
ровградска община през 
миналата 1983 годана необ 
работени са останали 452 

1119

Производителите, които 
не разполагат със селско
стопански машини ТРУД»Р 
излизат накрай в изпъдне* 
кието на пролетната сеит
ба и поради високите це
ни на механизираната об
работка, които налагат со
бствениците на селскосто
пански машини.

• С овес са засети към 1600 хектара, но ло
шото време пречи навреме да бъдат засети площите 
с царевица

Тези дни в секцията за Звонци, пък и в Люберад- 
селоко стопанство към Об жа. са добре снабдени с 
щинската конференция на възпроизводргвени матв- 
Социал и етическия съюз в риали. докато производи- 
Бабушница се вадиха раз- телите, които снабдява 
говори във връзка с из- „Будучност” в Бабушница 
пълнението на плана по нямат достатъчни количесл 

4473 ки- пролетна сеитба в община тва изкуствени торове и 
та. Отчетено беше, че с царевица за семе 
овес са засети към 1600 
хектара, но площите с ца
ревица още '«е могат да 
се засеят поради лошото 

от хектар, .в производство време, 
то на месо Игнат Спасов 
от село Гуленовци, който 
от 85
1275 килограма месо и т-н. .
Наградите са в натура. т-е- 
сортно семе. минерална 
тор, сеячки за царевица, 
пръскалки за малини, по- 
родисти овце... В 0равне-

хектара в частния и 
в обществения сектор. То
ва изисква предприемане
на конкретни мерки за 
обработване и на тези пло 
щи. Съревнованието меж 
ду селскостопанските прои 
зводители е само един вид 
от тези настояния. Социа
листическият съюз и вой 
чки субективни сили ак
тивно са включени заедно 
със специалистите в об
ществения с0Ктор и_ КЪ(М 
Общинската скупщина, ме 
стните общности и сами 
те селскостопански прои 
зводители, всички необра 
ботени площи да се обра 
ботят-

са: в производството на 
пшеница Архангел Наков 
от Село Пъртопошгнци, 
който е получил 
лют,рама от хектар, в про
изводството на царевица 
Чедомир Иванов от село 
Желюша с 6000 килограма

М. А.

Голямо внимание се гго 
овещава и на увеличени е-
то на площите о фураж. 
Тази пролет ще бъдат за
сети с Фураж нови 528 хе 
ктара. Това нещо е от го
лямо. значение, тъй като 
Бабушнишка община 
мо внимание посвещава на 
животновъдството и се бо
рси да не спадне животно
въдният фонд. Но има и 
големи площи, които не 
се обработват.

Представители на земе
делските кооперации изне
соха добри новини във връ, 
зна с разполагаемите за
паси от изкуствени торо
ве и царевица за семе. Се
лскостопанските произво
дители, живеещи в райони 
те на Велико Бенинци и.

овце е произвел голя-

В първото общинско съ 
ревнование между оелоко
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цшЖНЕ НА БЪДЕЩИ те специалности ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ХИМИЯ, БИО 
ЛОГИЯ и ГЕОГРАФИЯ

В
__т

Необходими са Ревю'' от отличнициикономисти п
С проведените през ми

налата седмица състезания 
по химия, биология и гео 
прафия, а през настояват# 
и по руски език приключи 
тазгодишната ,-серия" 
училищни и общински Със 
тезания.

.Т.ггВече приключват ЯМ-тър, а трето място зае 
болка Манасиева от Долна 
Любата.

разис
кванията по записване на 
средношколците «на трета 
и четвърта степен специ
алности в двата образова
телни центра „Моша Пия- 
де” и „йооип Броз ' Тито" 
з Сурдулишка община. И 
докато в образователния 
център „М. Пия де”
се запазват 
специалности, и 
трета степен една паралел 
ка металостРугари и една 
паралелка автомеханицм и 
автотенекеджии, а на че
твърта степен — една па
ралелка 
за мотори и техници за 
неорганична химия. Тези 
специалности бяха и досе
га. така че по същество 
тук няма изменения-

съществуват потребности 
от такъв вид специалисти 

ореднисги.
ерозивни терени. В разис
кванията обаче недвусмис
лено е потвърдено, че Сур 
дулишка община като не
развита се нуждае от кад-

Вече няколко • В състезанието по би
ология, оовен учениците от 

училище в Бо 
оилеград се състезаваха и' 
ученици от основното учи- 

Клисура, а трябва 
ше да се състезават 
ученици от основното учи 
лище в село Божица, 

изостанаха,

години то 
зи център обаче школува 
кадри с икономичеоко-но- !>и с ■икономичеоко-комер-

ческа специал ност, още по
от

ОСНОВНОТО
мерчеока специалност. За
гази вече, че тя дава възмож

ност да се школуват вие- ш
• В състезанието по хи 

шисти и за други специ- ,■ мия участвуваха 'ученици 
алности на факултетите.

специалност и зана
пред съществува .голямин
терес, понеже дава голяма 
проходимост за полувис
шите и висшите учебни за 
веления- Според плана пре

лище вглавно идосегашните 
то: на от бооилеградокото, бист- ноот които също та на се 

нуждае общината. ърокото и долнолюбатс-ко- 
то училище, а най-добри 
зултати показаха: Новица 
Станчов и Бранко Стоянов

насъщите 
първо място се класира: 
Мая Михайлова от Клису- 

— Ясмина Ва 
Жанлина Насева

движда се закриване 
гази специалност, а за сме 
тка на това да бъде въве
дена специалност техник 
по водно стопанство за

Окончателното решение 
обаче ше бъде прието то
зи дни.

на

ра, на второ 
силева и 
от Босилеград, а на трето 
Любен Рангелов също от 
Босилеград.

и двамата от подведомс 
гвеното училище в Бис-

ел ектротехници
Ст. Н. ■

НОВИНИ ОТ РАДИО НИШ
• В състезанието по 

география изостанаха уче 
ниците от Горна и Долна 
Любата и Божица, а се ст. 
стезаваха отделно-учени
ци от седми и осмм нлас. 
При учениците на седали 
клас на първо място се 
класира Ненад Рангелов, 
от Горна Лиоина, на второ 
Александър Сотиров и Сла- 
вица Динчова от Босилег
рад, а на трето Мара Йор
данова от Горна Лисина. 
При учениците от осми 
клас първо мязто зае Ва
лентина АленсОва от Боси
леград, второ Драган Сто- 
йов от Босилеград и Алек 
сандър Веселинов от Бис 
тъР, а трето място зае Яс
мина Василева от Босиле
град.

Да се запали творчески огънВ образователния 
център „йооип Броз Тито”, 
според проектопрограмата 
на скупщината на самоуп- 
равителната общност на ин 
гересите за насочено обра 
зование на Южноморавски 
регион има известни ‘изме
нения. Предвижда се на 
трета степен да се школу
ват столари, а на четвър
та степен една паралелка 
техници за планово стопа
нисване на горите и техни

пък

В неделя, на 22 април. 
Редакцията на предаването 
за българската народност, 
на Радио Ниш, съвместно 
със самоуправителните об
щности на интересите в об 
ластта на културата, Ос
новното образование и дет 
ската зашита в общините 
Димитровград, Босилеград, 
Ссрдулица и Бабушница 
ше въведе нова постоянна 
рубрика под название „Ис
кри”, чиято основна зада
ча е да разкрие творчес
ките дарования и развих
ри творческото въображе
ние у подрастващите по
коления, като ги подтиква 
към съзидателски тРУД в 
областта

ване по стъпалата на худо
жественото 
освен дарование е необхо
дим упорит и «есотдаен 
труд, без който е обречен 
на изгасване и най-големия 
талант-

творчество, преди всичко 
на роден език. Целта наР 
рубриката е да се подаде® 
дружеска ръ;ка на начева- - 
щ.ите поети, писатели, жу 
рн а листи, рецитатори. фол 
илористи — танцьори, пев
ци и прочие, за да им по
могне в превъзмогването 
па грешките и слабостите, 
конто неминуемо съпрово
ждат първите творчески 
опити и по този начин да 
ги насочи към върховете 
на художественото тварче 
ство. Едновременно с обна 
родването на първите им 
начинания посредством ра
дио вълните, редакцията 
желае открито да подчер
тае и факта, че за изкач-

майсторст во,

Втората, «е по-малко ва 
жна задача на новата ру
брика в неделното преда
ване за българската «народ 
ност в Югославия е да се 
допринесе за възпитаване
то на подрастващите поко 
ления в духа на братство
то. единството и съдружие 
то на югославските наро
ди и народности и в духа 
на югославския социалме

ци по водно стопанство за 
Новина 

специал-
ерозивни терени, 
е предложената 
ност — горски техник за 
стопанисване на горите 
сметка на досегашната спе 
циалност техник за планин 

стопанисване. Тази носно
вина среща подкрепа в сУ- 
рдулишката среда, зашото

тически патриотизъм.
В. Богоев М. Я.на културното

лГ Натюрмортите иа Сппбодан Сотиров гли, пълни форми или лъчеобразно разпреде
ление на самите обекти, при доминация на 
топлите цветове: жълто-червено-охра, Соти
ров постига извънредни ефекти в изобрази
телното изкуство обаче известни. С чувство
то ои за реализъм ( смекчено о идеализиране 
на обективната екзистенция на предметите, 
ни връща към холандското изобразително 
изкуство от XVII век, а с пречистени, стег
нати изобразителни форми към изкуството на 
модерното европейско изобразително изкуст
во от началото «на XX век.

Своите най-нови трудове художникът 
Слободан Сотиров представи на любителите

изложба вна изобразителното изкуство на 
ирая на март в Голямата галерия на оелград 
Окия Културен център. Около четиридесети 
на изложени картини показва „оследоватш 
ност в художественото определение ^на Оо 
тиров. Минал фазата на лирическата аосгра« 
тност в течение на шестото и седмото Д0-е 
тилетие, той тематично се определя за пор 
трета и натюрморта, а и изобразителен сми 
съл за форма, базираща се на изящния чер 
т-еж и префинени колоритни хармонии. Вмес
то очарователна игра на линии и цветове и 
изследване на собствени дълбочини, Сотиров 
въвежда предмет-портрет: препознаващ об
лик дефиниран с Цвят, който се обръща 
посредствено на наблходателя-

Обаче уравнесони и съгласувани елемен
ти на неговите картини не само да въвеждат 
любителя на израбизтелното изкуство 
тнммия му свят, но рушат неговото съзнател
но съпротивление — към „гражданското” изо- 
бразагтел1Но изкуство, на което Сотиров в съ
щи остта ои е последовател. Интимната 
вопнхе на енториера и натюрмортите, с бла
городни , форми, изтънчен 
тънки вибрации, без драматични 
които у шас цъфтяха през трето и четвърт 
тото десетилетие, е вградено в 
овят на Слободан Сотиров. От такава

в «н-

жи-

КОЛОрИт. с ТИХИ и 
поръчения,С избор на познат, близък обект, с от

страняване на наративното, а с проникване (в 
самата материя, относно тъкнта, Сотиров не 
рисува, но „портретира” своите ‘натюрморти. 
Под уеднаквен слой бои лежи чертежът, ка' 

конструкция на карти-

ЖИВОГМГСНИЯ
изход

на основа, със Специфична искреност и вед
ро та, с хуманна и оптимистична поетика, кар
тините му на съвременния любител на изоб
разителното изкуство югославската изобрази
телна сцена на Белград прави по-богата.

го носещ елемент и
ната Предметът е доведен в пръв план 
гамо с азъзна-га обикновена композиция, <но 

колоритно акцентиране на неутрален 
-геи план Равната изеднаквена повърхност 
оича с пукнатини или набиране на драперия, 

окръжни форми: тави, гаванни, 
с инс^тиршге на 'кръ-

не

за-
и с за-

След портретите С. Сотиров се пристрасти 
към натюрморта (Портрет на Бида Шнф- 

милер, 1974)връзвайки я с 
зеле, чушки или лук Милена Херакович

У
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ЯТЯ1 “,^57ПРАВИТИ1НА1Л^БВН0С1АНЛ ИН«- 

2§?й ОБЯВЯВА^ВАКАНТНИ РАБОТНИ
ДЕНЯ НЛ ЖЕЛЕЗНИЧАРЯВ ДИМИТРОВГРАД ПО ПОВОД 1* АПРИЛ —

Награди и признания
Бранно Геор-трие Таиов, 

гисв, Живко Милеикович, 
с Новина

Анджелкович, Тошко Став 
Миодраг Савич, Дра- 
Младенович и Пет11!» 

Йоне». Железопътната тра 
ншортиа организация от 
Белград с благодарствено

Трудовата оощ- 
и оо-

Д ихш т рои градс кнте же
лезничари сшоя празник 
15 април отбелязаха тър- 

Празникът тази' щестнеии д^иносл и Ши ^
и посилеград ооявяаа

за попълване на УЦи ^^^^асти:

^^~кулТтГчиаГДп^^

инспекция, изпълнител ,

"РСМА Санитарен инспектор, изпълнител 
определено време от *> месеца
У1'Л»Ииод № 1 се търси висша професионал
на пошСвка, положен професионален изпит, 
па иод| огои > раоота в областта на оо-
‘аз"—то и възпитанието. организационно-пе
дагогическа инструктивна или Управително над-
зирателната работа и в “^ГобР^ателно- 
решителни работи във връзка с ^
ц7>зиитахелната работа. ,,ииггишна• Под /й 2 се предвижда висша училищна 

д виеше медицинско учи

ров, Видо Спасич и 
Величков. По повод пенсм- 

Голубина Алеи-
бс връчен ръчен ча-

ган
жествено. 
година се Съвпада със сто
годишнината от пронарва- 
нето на първата железо
пътна линия Белград — 
Ниш и 30-годишнината ов 
въвеждане на самоуправле 
нието в юшелавоките же-

ониране на
сова

лезкици.
На състоялото се по този 
повод . тържество за 
ченпето на тези годишни
ни говори председателят на 
синдикалната организация 
Петър йонев. Между дру
гото той напомни за изве
стната Стачка на железни 
чарите в нощта на 15 и 
16 април 1920 година, па 
60-те народни герои — же
лезничари и на успехите 
постигнати в самоуправи- 
телното развитие на желе
зницата.

По повод празника на 
най-добрите бяха връчени 

Традиционните

— 1, за
зна-

От връчването на наградите
подготовка — лекар юм
лиже — санитарен техник. а

- Личният доход е според Правилника за 
разпределение на средствата за лични доходи

“* '»»■""

телство за тРУД°вия опит и доказателство _ 
положен професионален изпит и удостоверение, 
че не е под следствие.

- Молбите се доставят в срок от » дни «т 
деня на обявяването на конкурса, до конкурс
ната комисия при Секретариата за общо управ-

обгцествени дейности при Оощинската

Жнвоин Ма совчин. По повод 15 април 
ЖТО от Белград

началника на гарата в 
Димитровград Кирил Спа- 

зз сов с емблема с грамота* 
А. Т.

ггиемо удостои 
нич за (извънреден принос 
в развитието на самоупра- 
внтелните отношения. По

награ
ди

награди, 
железничарони джобни ча-

Йован
СЪШ‘ИЯ ПОВОД С ‘КНИГИ 
Тито са наградени Дчми-СОВНИД11 получиха

заТЕРИТОРИАЛНАТА ОТБРАНА В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА

Успешно проведена проверка
риалиата обтрана) и оръжл 
ето, бе проведен час по 
морално-политическо изди 
гане, а след това и по воен 
но-тпрофесионално 
ние.
комунистите проведе съб
рание, на което бяха об
съдени задачите на комуни 
стите в поделенията на те 
риториалната отбрана.

Тази проверка е сигур
на гаранция за успешно из 
пъдняване на доверената 
ни задача и добре е — ка 
зва кратко но ясно Глиро 
рия Спаеов. Учението по 
казва, че териториалните 
са винаги готови да се от 
зоват и да изпълнят зада
чата си, без оглед да ли 
времето е хубаво или ло
шо, без оглед дали е ден 
или нощ. Това всъщност 
е още едно потвърждение, 
че всеки наш субект пра
вилно е разбрал Титовата 
концепция по всенародна 
отбрана и обществена са
мозащита.

ление и 
скупщина в Босилеград.сутрин по лошо време, в 

точно
строя на 
стигнаха 

жащи,
производители и занаятчии
и от най-отдалеч е ните се
ла з общината.

След извършената 
страна 
проверка 
(имаше и в цивилно облек 
ло, а това бяха нови чле 
нове в състава на терито-

Тези дни за числящите 
се към териториалната от 
брана в Босилеградска об 
щина бе организирано и 
проведено еднодневно во 
енно—професионално у- 
чение — първо в настоя
щата година. За отбелязва 
не е, че на учението »се от 
зоваха всички числящи 
се в състава на тези воен 
ни сили. Значението на от 
зиват е още по-гблямо ако 
се има предвид, че тази

определен чсс, в 
поделенията при 
работници, слу 

селскостопански комисията за трудови отношения при Ос
новната организация на сдруисения тРУД за ТъР~ 

дребно ..Слога" от Босилеград, 
дава 

ОБЯВА

обуче- 
Активът на Съюза на

говия на

от
за приемане на:

1. СТАЖАНТ, изпълнител — 1, (за раоота 
в магазина № 28 в Д. Любата).

Условия: КВ работник в
съответствуваща професионална подго-

на командирите 
на облеклото

търговията или
друга
товка _ л _

2. РАБОТНИК ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРО . 
ИТЕЛНИ ОБЕКТИ, изпълнител — 1. !

Условия: ВКВ или КВ зидаро-тесар, с една 
година трудов опит- =

Молбите, с пълна документация за изпълня- ° 
мането на предвидените условия от обявата се ! 
изпращат на адрес: ТО „Босилеград”, до Обща- [ 
та служба в Босилеград, в срок от 8 дни от ; 
деня на публикуването на обявата.

Мъжете, които ще кандидатствуват са дъл- ! 
жни да приложат и доказтелство за отбита во- • 
енна повинност- 5

Непълни и навреме не изпратените мобли 
няма да се разглеждат.

Изборът ще стане в срок от 50 дни след ; 
изтичането на обявата. 1

лШЗкИЕШБ
СОЙ за отдих—за кого?

В Димитровградска община, покрай остана
лите с&моуправитолни общности на интересите 
съществува и самоуправителш общност на ин
тересите за почивка и ракреация на трудещите 

! . се. децата и младежта (пълното название на 
тази СОЙ). Имайки предвид, че в димитровгра
дското стопанство и трудовите общности има 
около 5000 заети, съществуването на спомена
тата общност е съвсем оправдано. Ако се знае, 
че. посредством тази общност миналата година 
само 35 работници са били на годишна почивка 
в няко балнео-климатичесно място и че от за- 

. плануваните (и възможни) 4 милиона динара са 
събрани само една десета част —- 400 000 — 
тогава свободно може да се постави въпроса: за 
кого 
щност?

М. Я. 1*3 1

НА 5 И 6 МАЙ В ООСТ „тигър — ДИМИТРОВГРАД”съществува'' тази самоуправйтелна 
0

об-

Гостенки от „Борово"На общиноко равнище съществува подписан 
договор между трудовите организации и СОИ * 
за почивна, според който всяка трудова органи
зация е длъжна да отделя 20 на ето от пред
видените за годишна почивна средства за всеки 

у-.' работник. От тези средства СОИ трябва да обе
зпечи съответни условия за спортуване и почи
вка на трудещите се. Как трудовите организа
ции се отнасят към превзетите от споразуме
нието'задължения, достатъчно говорят събрани
те, т е- сдружени досега орем-тва.

Наистина, в някои, трудови организации, ка- , 
ювато е конфекция „Свобода”, съществува орга
низиран начин за ползуване на годишните почи- 
впи, но в повечето организации трудещите се 
получават пари „на ръка”, които едва ли се пол
зуват за предназначената цел.

На 5 и 6 май т.г. група работнички 
от Комбинат „Борово” ще посетят ООСТ 
„Тигър — Димитровград”, където Ще се 
запознаят със стопанската дейност на 
колектива и с активността на Секцията 
за обществена дейност на работнички
те. По повод посещението войници-худо 
Ж1К1ИЦИ от пироузкия гарнизон ще ус
троят изложба в стола на ООСТ „Ти
гър — Димитровград”, а работничките 
от организацията ще изложат Ръкоде
лия. Гостенките от Борово ще посетят 
граничната застава „Иван Караиванов” 
и Погановски манастир.

Сърудничеството между работнич
ките в каучуковата промишленост от 
Димитровград и Борово бе установено 
преди две години по инициатива на Сек 
цията за обществена дейност на жени
те в ООСТ „Тигър — Димитровград". 
За кратко време б яха осъществени из
вънредни резултати, а след включването 
войниците от гарнизона в Пирот, съТРУН 
ничеството стана по-богато и поразно- 
образно.

!

А. Т.
А. Т.
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РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТ 
НИ ИГРИ — ЗОНАЛНО 
ПЪРВЕНСТВО ПО ТЕНИС 

НА МАСА
Физическа култура „(0} БОСИЛЕГРАД: НЕРЕШЕНА ИГРА НА ПЪРВИЯ 

И ПОБЕДА НА ЮНОШЕСКИЯ ОТБОР

»МЛАД00Т« - »ЖЕПЕЗКИЧАР« 

(ВРАНСКА БАМЯ) 1:1 (0:1) Слабо ширене 

яа ООСТ «Тигър 

- Димитровград»

МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА „СЕВЕР"

Минимална победа 

ма „Асен Балкански,,
Босилеград, 15 април 1984 година. Игрището 

крад Драговищица. Гол-майстори за ,,Младост ' 
М. Цветков в 80 мин. от дузпа и Л. Костич в 
5 минута. Съдия на сРе11*ата М. Аризанович °т 
Сурдулица. _______ ___________

„А. БАЛКАНСКИ" — „СЕНЯК” - ПИРОТ 2:1 (1:0)

„,,.^МИгТ,РОВ‘?а^ 15 апР”л 1984 г. Спортният 
ря Кп ”Парк • Теренът тревист, идеален за иг- 
ра времето слънчево, зрители около 300 души.
1 олмаистори: Борислав Манолов в 7 м .(1:0) за 
„ Балкански", Йован Васич в 70 м. (1:1) и 

°вица Алексов в 80 м. (2:1). Съдия на срещата 
Любомир Потич от Пирот.

Бела паланка, 14 април 
1984 г.топката в мрежата зад гър 

ба му.
Второто полувреме, 

Щ1Н-РСТ бе реприза на пър
вото. Бо?1Илеградските фут
болисти имаха повече °т 
играта, но гостуващият от
бор умело защитава своя
та врата. И когато зрите
лите вече бяха поми ел или, 
че.вранскобанските футбо 
листи ше отнесат двете то 
чки в 80 минута М. Цвет-

И футболната сРеща ме 
жду ФК „Младост" от Бо 
оилевргд и „Железничар" 
от В райска баня, още вед- 
наж потвърди футболното 
правило — нотата еяидал. 
отбор не реализира голе
мия брой голови положе
ния трябва да бъде дово
лен и с една точка. Тък
мо това бе в неделната фу 
тболна среща в петия кръг 
на пролетната част на таз- 
гс.-ишнсто футболно пър- . крв от дузпа, изравни ре- 
ре» ство на МеждуобЩ)Ин- зултзта.
ската футболна дивизия и докато пъовият отбор 
Враня група —„А". Футбо- на „Младост” игра нереше 
листите на „Младост" има- н0- юношеският отбор за- 
ха превес в играта, да вка- бележи още една победа, 
рат топката във вратата ® добра игра, те се нале
на гостуващия отбор. Мо- жиха е 2:1 срещу овоите 
же би това бе отражение връстници „ИндустСийеки" 
•:г на бързото водачество °т Владичин хан. Гол май
на футболистите от Вран СтС|Ри за „Младост'' И. РА- 

’ оса баня, които с‘лед една НГЕЛОВ и П. ГАШЕВИЧ
груба грешка на Д. Заха- Стошич ^н д^СТ'*М1**:Ски ' Н.

В Бела паланка ое със
тоя зонално първенство по 
тенис на маса в рамките 

работническо-спортните 
игри (РСИ). Участвуваха 
8 отбора, победители от 
общинските 
Участвуваха 
Ниш, Блаце,
Долевац, ГЬрокугхие, 
паланка,
;.;-итРовград. Тенисистите 
от Димитровград 
щастие, понеже вече в 
първия кръг се срещнаха 
с най-добрия отбор на тур 
нира „ФОМ” от Прокупие 
и загубиха средата. Отбо 
р>т на „Тигър—Димитров
град” въпреки поражение
то показаха, че са добър

всъ-

ма

състезания- 
отбори от 
Бабушница, 

Бела 
Алекс-инац и Ди

».А. Балкански : Милко ха атаките и извършиха 
Соколов о( Никола Найде- особено силен натиск. По- 
нов 7, Зоран Христов 7, бедният гол домакините 
Милован Тодорович 7, Зла отбелязаха в 80 м. чрез 
тан Марков 7, Стамен Пе- -лявото крило Алексов, ко- 
шев 6, Бори спа® Манолов 
8, Петар йованович 6 (Си- 
ниша Димитров 6), Алек
сандър Станков 7, Кръста 
Кръстев 6 (Синиша Иванов 
—), Новица Алексов 8.

Футболистите на „А. Бал

Т то изпълни ' прекрасен сво 
беден удар на разстояние 
от около 17 метра от вра
тата на гостуващия отбор. 
Така приключи тази инте
ресна среща. С тези две 
спечелени точки „А. Бал

кански” в двадесетия кръг -кански" има общо 23 точ
на междурегионалната ли
га — група „Север" пости
гнаха минимална победа 
над съседите от Пирот. То 
ва беше качествен мач с

нямаха

ки и отново се изкачи 
самия връх на таблицата, 

В следващия кръг ^ „А. 
Балкански" отново е дома
кин и ще се

в
отбор и ако не бяха се сре 
ц-.нали с най-добрия най-ве 
роятно щяха да се клаои- 
рат далеч по-виОоко.срещне с от

бера „Турист” от Нишк,^' 
баня.

ри е в в 5 минута лявото кри 
ло на „Железничар” Л. Ко 
стич с точен удар вкара

много голови положения и 
три гола..

Отборът „Сеняк” оказа 
дост°йна съпротива и оп
равда високото класиране 
в групата. Самото начало 
на играта обещаваше мно
го за димитровградските 
футболисти. Вече в 7 лг. 
бърза акция и дясното кри 
ло Манолов успява да при
нуди вратаря на гостите 
на капитулация- С развити 
ето на играта гостите въз-

д. с.М. Я.

Д. Ставров
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 11 май 1984 година се навършават ДВЕ 
ГОДИНИ ог трагичната смърт на нашата скъпа 
дъщеря, сестра и леля

ОБЩИНСКА ЛИГА — ПИРОТ

ТРУДНА ПОБЕДА НА ВОДЕЩИЯ ОТБОР
от Димитровград

„ПАРТИЗАН" (ЖЕЛЮША) — „МЛАДОСТ"
(МАЛИ СУВОДОЛ) 2:1 (1:1)

Димитровград, 15 април 1984 г. Игрището „Парк”. 
Зрители около 200. Голмайстори: Мирослав Милошев 
(1:0) в 16 м., Петкович (1:1) в 33 м. и Емил Иванов 

"и (2:1) в 50 м. Съдия Петар Ранчич от Пирот.
„Партизан”: Сава Дими- откри резултата в 16 м.

след добра акция на М. 
Милоше®, който с хубав 
удар вкара топката във 
вратата на гостуващия от
бор. Само петнадесет ми
нути по-кт.сно гостите из 
равниха резултата след 
грешка на защитата. В 58 
м. Емил Иванов 
победния гол за „Парти
зан”. Същият играч не реа
лизира дузпа в 71 м. Въ
преки с трудности извою
вана, победата е заслуже
на и с тези 
ки „Партизан 
на първото място.

В следващия юръг „Пар
тизан" ще се срещне с 
„Радоички П” 0т Шрот.

д. с.

Г. Пецвва
становяват равновесие 
създават две-три голови по
ложения, но вратарят Со- тров 7, Никола Костов 6, 
колов се прояви и не по- - Влада Йеленков 6, Аца Ста 
зволи никаква изненада. С нулович 6, Тома Марков

приключи 7, Братислав Станков 7,
Зоран Василов 6 (Слава 
Иванов 7), Мирослав Ми
лошев 6, Кръста Митов 7, 
Зоран Зарков 7 и Емил 

създадат Иванов 7.
Водещият отбор в общи

нската лига — Пирот, *»Па 
ртизан” от Желюша с до
ста трудности спечели но
вите две точни. Днес 
натъкнаха на твърде доб

ия- рия отбор „Младост" от
Мали Суводол.

Това бе наистина качест

На този ден в 11 
часа ще посетим ве
чния й дом в дими
тровградските гРоби 
ша, за да положимрезултаттози

щрвото полувреме.
Второто полувреме също 

бе драматично. Играта бе 
открита и това даде въз
можност да ♦зе 
редица нови голови поло
жения и пред двата врата. 
И когато никой не очак- 

гостите изравниха 
70 м. След гре-

цветя и възкреснем 
спомена за благород
ни* й лик. Каним ро
днини и приятели да 
присъствуват на по-поститна ЯРШ1 мена.

СКРЪБЯЩИ: майка Цветанна, баща Георги, 
Зратя Тодор и Златко, сестра Тодорка, снахи 
I ина и Дака, зет Рангел 
близки и останали роднини иваше.

резултат в 
шка на защитата опитният 
нападател Васич и от

метра разстояние 
Соколов

две нови точ» 
се затрещи

колко
принуди вратар» 
да капитулира, 
играта се 
кч;м края 
на „А. Балкански' зачести

ТЪЖЕН ПОМЕН
Тъй като

приближаваше 
ои футболистите

вена игра: открита, с ДОС
та голови положения ц до
бра защита. „Партизан"

На 25 април 1984 
ТИРДЕСЕТ ДНИ

година се навършават ЧЕ- 
от смъртта на нашия скъп и 

никога нспрежалим съпруг и татко

Аоен Спасов*Ч*9-*Ж

ТЪЖЕН ПОМЕНРавноправна игра 
на младежите

роден и село Дунат, а дъл
гогодишен учител н село Глож- 
йе, Босилегрндско.

Драги татно, 
иа, дните ни без теб 
и енръбни. Твоят 
нежни бащини думи и 
ната ти любов 
ще останат в спомените ни. За
това вечно ти благодарим.

На 26 април 1984 година се навъртана 
ЕДНА ГОДИНА

от смъртта на нашата с«ъпа и непрежалима съ
пруга

времето мина- 
са тежки„А. БАЛКАНСКИ — 

„РАДНИЧКИ” (ПИРОТ)
2:2 (1:1)

В п-довия кръг на втория 
лолусезон в междуобщин- 
ската лига — Пирот мла
дите футболиста* »А. 
Балкански" два пъти откри 
резултата, и то с 
на Петар йаванович и Си
ниша Димитров, но гости
те и двата пъти усяяха да 

че резул- 
остана неРе-

Д. С.,

и майка
лик, твоите

Станнка Маршова нензмер- 
нас вечнокъм

от с. Грапа, Димит1>овградсно 
Поментт» се състои на гробищата в Гра

па в 12 часа.
На тази Дата, на гробищата в село Гложйе,

Каним 
накто и колегите

голове ще положим 
близни, Цветя и отдадем почит, 

роднини и приятели, 
прис-ьствуват на помена.

Опечалени:
съпруг Александър, дъщери Донка и Невен- 

синове Венио и Гошо, брат Сганча, сна
хи, зетове, внуци и роднини

----- - --- Вечно скърбящи:
съпруга Еленка, синове Панко и Зоран и мно 

гобройни роднини и приятели.

ка,изравнят, така 
тт.т накрая 
шен 2:2.

1984Братство * 20 април СТРАНИЦА И
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ИСТОРИЙКННАШЕНСКИ

КУЧЕТО ЧЕ КАЖЕ.
баба Марина.__ Правилно — каза

Кгш хят ~”г.;' гжгяаг.««-14,0 т баба Марика,

Пре^и няколко години в ецшга пла- 
Бооилеградока община 

оеце.миноко село на
беше надникнал спор за удавени 
На няколко релскостс«па1Нски прошво- 
диТели бяха удаваш! по десетина овце и 

беше завел дело против 
баба Марина, че уж ней- 

въдцп св ги подавили.

Землята се не 

дава лъсно
детелят и дойде ред но

— Почакайте малко, да доведа ку 
каже, дали е давило от-едпн от тях 

своя съседка, 
игото куче, а не

Селянинът искаше баба Марина да

чето и не«<а то
° И излезна навън. Пред СВДа, за дър

вото, баба Марика наистина беше вФ- 
голямо окчароко куче.му навакса щетата.

Когато делото се гледаше селяни
нът имаше дори и свидетели, че имен
но кучето на баба Марика е давило ов
це. Селянинът искаше овца за овца, а 
баба Марика имаше само няколко овце 
и при това и не цокаше Да признае за 
нищо на света, че нейното куче е мо
гло да направи такава пакост-

Прн гледане на делото, съдията из
слуша селянина, свидетеля, баба Мари-

зала едно
Когато започна да го води

се разбягаха, но гя 
го доведе в съ-

ио съдеб

навадено. Отидо и имаше що да ви 
аутобусат, он рече:

ните хорм вопчки 
упорито настояваше да 
дебната зала.

Понеже кучето никак не искаше Д 
влезне, наложи се съдията и детеринар- 

корндора да го погледат.

дни
наше чудо 
дим. Щом стВД-о с

_Видиш ли онамо яшпоту- '
_ Видим. Убава ялия. Чини ми се Дека то

ва беше цигларницата на •_
— Она, она йе — каже Славко, 

ли да отидемо да видиш кикво се праеи тамо.
И на о-тидомо, истина имаше кво ^ 

мо. Япияга с« звъРйи тека, а ненолко р 
ци се расоджую натам-навам.

Питамо едно момче ш°

шият лекар в 
Когато баба Марика отвори устата 

нямаше нито зъб.
на

Очешкучето — то
Тогава и ветеринарният каза.
— Това куче не е давило овце.

— добави баба
Марика. Кучето, че каже, дека не е да- 

Вълци са ги давили.

ка.
Тъц като всеки ои оставаше пра свое
то твърдение — селянинът, че кучето на 
баба Марика е удавило овцете, а оаоа 
Марика, че нейното куче не е напра- 

делото се наложи да се от-

__ Нали пи казвам

йе тека, а оновило овце.
Иван Андоноввило това, 

ложи за ДРУга дата. — Намамо тия дни мазут, па затова 
водство-го неколко дъна не идеше кико тР“*3; 

— Мазут?! Па зар у тую планину на мазут
Неие ли мо-

УУ
ХУМОР йе гребало да се караю машинете. 

гло на твърдо гориво. -- а
— Ееее, тека йе, ама за това по-добре Да 

руководството на „Кому-
все по- 

слабо започнал, играейки 
Хамлет от Шекспир се 
обръща към суфльора:

— Налага се да ви пос
тавя един въпрос: Да бъде 
или да не бъде?

Актьор, който
питаш проектантите и 
налац".

Манумо човеци да си гледаю раооту.
— йела, йела бае Манчо, има йош кво да 

Славко.

Пътят към славата се прокарва с ТРУД-
П. Сир

каже
_ А бре Славко, ти ми правиш

никаква инспекция- я кво видим.
бъ- видиш белю. ПаЖгивотът е кратък, но славата може да 

де вечна. нели я несъм 
че напишем ...

— Затова с^-м те и окал да дойдеш. 
Залезомо зад зградуту и ка там — оно крш

Цицерон
— Сигурно очаквате ба

кшиш от мене, защото от 
сутринта ме събудихте? 
пита' шотландец чистачка. 
— Няма нищо... Аз отдав
на съм буден.

лю-Лошата рана може да се излекува, но 
■■ щата репутация — никога. и лом.

— Ама. па работа — реко я.
— Тена йе — уздъну Славко. Това що ви

диш тУва — това све йе шкарт ...
__ Бре, бре — па имало ли йе и изправън

Изократ

От черния цвят по-тъмен няма.
Арабска цреп?

— Имало йе, ама имаше и много шкарт. 
— Па кико тия човеци су излезли на край? 
— Кико. Направили губитан оди 4—5 старе 

милиярде

— Келнер, да платя!
— Какво имате?
— Вие най-добре знаете. 

Онова, което поръчах, спо 
ред листата, се казва биф 
тек!

Пестеливостта е най-големмя доход.
Стобей

Решимо да улезнемо у управнуту зграду. 
Тамо све итисони, плакари, масе, па убааи кав- 
торйе. Милина.

— Е па тия та заубавили — нема що.
Па си нещо мислим — ка се починя тая 

фабрика отговорните у „Комуналац” думаоше:
— Суровината йе земля. Че пада парата. Чу

до че наттраам-чо.

Без пари ум — готова лудост-
Българска

— Защо онощи късно ои 
дойде у дома?

— Първо, налагаше се 
пияните си другари да за 
веда по домовете им...

— А след това?
— След това нямаше 

кой мене да ме доведе.

Дълг |И заем не остаряват-
Абхазка

Музиката е архитектура на звуци.
А. Стал

И направите.< еЛицоъоу У

шш ■уН!;
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