
Еря-тстЕо С указ н» президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.
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г "Ч ПОЛУГОДИШНА РАВНОСМЕТКА НА СУРДУЛИШ 
КОТО СТОПАНСТВОЗА РАЗГРЪЩАНЕ НА 

ТВОРЧЕСКИТЕ СНЛН С относително добри 

фннансоои показателиНа 13-то заседание на Централния 
комитет на Съюза на излишека от труда си и със средствата 

за обществено възпроизводство. Това 
нещо изисква пълно ангажиране на вси 
чки субенти за осъществяване на Дълго 
срочната програма 
стабилизация и по-нататъдтно 
на социалистическото

югославските ко
мунисти, което се проведе на 12 и 13 
юни в Белград се разисква 
те въдроси в осъществяването

• ОБЩИЯТ ДОХОД РАСНЕ ПО-БРЪЗО ЗА 4 3 
- ПУНКТА ПО-БЪРЗО ОТ ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕД

СТВА • САМО ТУРИСТИЧЕСКАТА ОРГАНИЗА
ЦИЯ „ВЛАСИНА” ОТЧИТА ЗАГУБА

за антуални-
_ на воде

щата роля на Съюза на комунистите л. 
укрепването на неговото 
ционно единство. В унисон със 
нията, на посоченото Заседание, Пред
седателството на ЦК на СюК 
ГЪроеКтозаключения,

за икономическа 
развитие 

самоуправление, 
което е основна характерна черта на на
стоящия етап от нашето развитие.

идейно и ак-
Неблагоприятните

денции в стопанските про средства са 
цеои и стопанската дей- 50,14 
ност на организациите на _
сдружения труд в Сурду- -През първото полугодие’ 
лишка община се изявя- на настоящата година ц 
ват и занапред. Високият стопанството на общината 
ръст на цените, високото са ®или заети 2999 работ- 
ангажирапе на средствата ника' според броя 
в запаси и изострените ус л^тените трудочасове, или 
ловия на кредитиране, на- 00140 3690 заедно с трудо- 
кто и високите лихви, въз вкге единици, като 
лагат по-гъвката отноше- т°ва 34 работника 
ние на стопанските орга- вно са °тсъствували от ра 
низации. °°та през първото полуро-

ю - Аие- Две стопански органи
Въпреки тези оостоятел зацми са с намален брой 

ства, стопанството на об- Работници — ООСТ 
шината бележи огнооител- май" на химическата поо- 
но висок ръст на финансо- мишленост „Галеника'’ ^ 
ви резултати. Така капри- 98 „ ст^ит^лната^хини- 
Гям^Тз^Г0" -6 ^ Задия с 52 работника" 
дт>т с 56,40
ход с 53,22 на сто в срав
нение съ,с същия период 
на миналата година. При 
това за отбелязване 
изразходваните 
са по-високи, с 41,63 на 
с-го. но раснат с 4.3 пунк
та по-бавно от Ръста 
0бщ1И‘Я доход.

задълже на миналата година тези 
по-големи с

тен-
уточни

като основа за ра
зискване въз всички организации и ор 
гани на СК. През изтеклия 
направени необходимите подготовки за 
разискванията на Съюза на жомунисттс- 
те и за раздвижване на широка общес
твено-политическа акция. В досега извър 
шените подготовки за разискване, до 
края" на годината), са обезпечени доста
тъчно материали, договорен начина на 
водене на разискванията, сроковете I 
пр.) се сочи необходимостта разисквани 
ята да се водят в целокупния фронт на 
социалистическите сили, включвайки в 
същите най-голям брой трудещи се и 
граждани. Разискванията ще раздвижат 
голям брой конкретни въпроси. Тъкмо

на сто.Общопартийното разискване дава 
възможност да се изкаже досегашният 
спит, мнения, предложения и определе
ния на Съюза на комунистите в разре
шаването на отделни обществени въп
роси, в преодоляването на

период са

съществува
щите разлики в мненията, в осъществява 
не на водещата роля и идейното и акци- 
№н0 единство на СК. Единството на 
(-ъ.юза на комунистите.

на зап-

при 
ПОСТОя-е важна основа 

и за единство и стабилност в обществото 
То се изгражда 
те- За него в акциите на комунисти 

не може да се говори абст
рактно и то се поставя по 
някоя акция. отношение «а

„25Така сега единството 
за провеждане

се поставя
стабилизационната програма и за преодоляването 

тоя в промените на политическата

«а
поради това те ще се водят на по ня
колко събрания. на зас- 

оис-
Призоваването към общопартийно теМа на с°Ц’иалистическото самоуправле- 

разискване не е отправено за запознава е‘ 
не и изясняване на думи по Проектозак- Няма 
люпенията, но за съблюдаване на поло
жението във всяка среда, уточняване на 
задачите и осъществяване 
уточнени с документите на СЮК. Това

сто, дохо
От общо реализирания 

доход на отчисления за 
задължителни заплаща- 
ния от дохода са
«..4.3,3

за 63,45

И ЧИСТИЯТ до-
съмнение, че Съюзът на 

■чунистите има сили и че ще изтрае. В.ре 
ме е всеки да прави онова, което тряб
ва и умее, което може и което му 
дтджение. Тъкмо

ко-
Дадеии

милиона динара, или 
повече в сравне

ние съ,с същия период 
-миналата година 
ви 82,8 
50,7

е, чена целите. е. за-
сега е момент да по-

нещо изиоква, а и очаква се, разисква- кажем, че онова което искаме, напети 
нията да съдействуват към съблюдаване на и можем. Неприемливо е формалис 
на идейно-политическата, организадион- тическо подхождане в разработката «а 
ната, акционната и надровата подготве Проектозанлюченията, .--- - 
ност на Съюза на комунистите за осъ- творческо обсъждане, преди 
ществяване иа водещата му роля в об-

средства
на

а за лих- 
милиона, или за 

на сто. В
на

разпределе 
доход, 

средствата

но акционно и нието на чхгстияОбнадеждаващо е, 
физическият обем 
изводството бележи ували 
чение, което гарантира 
стабилни и устойчиви тем 
попе на развитие. С иаклю 
чение на две организации 
(строителната организа
ция „Зидар" и Промет и 
сервиз'’) всички останал1И 
бележат увеличение. Тана 
на пример Влзоинсните во 
до,централи отчитат увели
чение от 26,6, „5 соптвм- 
бар” — 53,3, фабриката за 
машини и 
33,3 на

всичко на
състоянието в собствената среда и набсл 
язването на задачите за акции 
ка конкретна среда- Въз оонова 
ектозаключенпята сигурно ще 
ква за реализирането

че и участието на 
за Разширяване 
йоните основи 
Резерви е

на проществото, да отвори простори за анга
жиране «а всички творчески сили в Съ
юза на комунистите и обществото и да 
разгърне най-широка дейност за осъ?це 
отвиване на утвърдената политика и за
силване на идейното и акционното един 
ство в СК.

на матери 
на труда1 и 

увеличено с 5

във вся-
иа про

се разис- 
на утвърдената 

програма за работа, за Дейността иа 
всеки

пункта, така че сегашното 
съотношение е 74:26, а ми
налата година през първо
то полугодие това съотно 
шение е било '78,86:21,14.

комунист поотделно в други
те обществено-политически организации, 
дружества и сдружения, в работата на 
делегациите и делегатските 
и пр- Това е удобен момент 
политическа и трудова диференциация 
на осеииро. В разискванията 
и шанс за изява на идейни и 
противници, антисамоуправителни 
•писоциалистически сили, ноито 
опитат да отричат ролята на Съюза

„ „ комунистите и придобивките от социоди
Съвсем е' ясно, че общопартийното етическата революция у нас Разипква- 

разискване по Проектозаключенията от нията по Проектозаключенията 
13-то заседание водим не само зарад внчните 
формално разискване, но зарад акция

Това нещо представлява иокане за 
открито и конкретно разискване в пъраич 
ните организации на Съюза на -комунис
тите, като събранията на първичните ор 
ганизации завършват с приемане на кон 
мретйи. определения и предложения, 
уточняване на конкретен списък от за
дачи и акции на организациите на СК и 
на всеки член поотделно.

скупщини 
за идейно- Воичко това говори че 

стопанството в общината 
полага усилия да 
материалното ои 
ние и да създаде
ставки за

нима място 
клаоовщ

укрепи 
състоя- 
предпо- 

°ще по-добра 
стопанска дейност. Разби- . 
ра се, че и напред трябва 
Да се изостря трудовата и 
технологическа дисципли
на, да се уплътнява по-до-, 
бре работното време и да 
се преодоляват редица су
бективни слабости, 
все още съпътствуват про 
изводството. Увеличението 
на износа, едно от страте
гическите определения 
нашата икономика, 
по-широко да бъде заегь-

и ан- стоманол сярна 
сто, а това са вог 

ДещИ стопански организа
ции в общината.

ще СС'
«а

Благоприятна 
ция в стопаиадюката 
иоо-т на организациите е, 
че средствата за разширя
ване иа материалните осно 
ви, на труда и резерви съ 
що бележат

от пър- 
натагцк,

ще дадат творчески принос към прооер- 
която изостава върху възловите задачи ката. разработката и формулирането на 
за изход от кризата. Непосредствена цел предложените заключения и политика 
е също укрепване на редовете «а Съю- на СК в настоящия развоен етап и на из- 
за на комунистите, укрепване на единст намирането на най-адемввдпи отговори 
вото му — тъкмо чрез тази борба за на въпроси, радвижони на 13-тр засела 
излизане от икономическата криза, в ние па ЦК на СЮК, както и на ред«- 
която се намираме, и за развитие на де- да други въпроси, а всичко лъв фунн- 
мократичеонитс обществени отноше- ния на подготовката на Тринадесетия 
ния в социалистическото самоутгравле- кшгрес па Съюза на югославските ко 
ние. В емцноог в, Проентозаключенията муниспи. 
доминаятна е класовата цел — определе 
ние трУДСДИТО се пряко да овладеят с

тенден- 
дей-оргамизации иа СК

които

твърде висок 
Ръст — дори за 90"/». В 
такива условия и при ръ
ст на амортизационните от
числения с 31,9 на сто, сто 
паиотвото в общината раз
полага с около 364,5 ми
лиона динара средства за

В
следва

пано, защото то гаранти
ра набавката на суровини 
и материали за производстБ. Костадинов възпроизводство или по от

ношение на същия период
ВОТО.

От. Н.V
\



електрифициранеСЕЛО ДУКАТ ПРЕДДИМИТРОВГРАД началотоПроблеми още вНови обекти в чост но юбилея
ПетМ* Тасев ще докладва 
за развитието на общината 
през изтеклите четири де
сетилетия. В Допя на осво
бождението ще започне ра 
бота нова детска градина, 
а в Конфекция „Свобода" 
ще бъде предаден на упо
треба нов склад с автома
тична транспортна систе
ма. Същия дон те бъдепед 
ложен основон камък нй 
още един обект. Става ду
ма за реконструкция, мо
дернизация и разширяване 
на гранично-пропусювател- 
нцд пункт Градина" на 
югославско 
граница.

На 8 септември т-т. тру
довите хора и гражданите 
и Димитровградска общи
на тържествено ще чесгву
ваг Деня на освобождение
то на общината от фашиз
ма. 40 години свободно со
циалистическо развитие и 
пълно национално равно
правие на бъдгароката на
родност в Нова Югосла
вия! Велик, свиден юби
лей! Ще бъде ознаменуван 
с редица тържествени ма
нифестации и трудови по
беди.

В чест на юбилея ще се 
състои тържествена сесия 
на Общинската скупщина, 
на която председателят й

ва по-малко. Методи Геор 
гиев изтъква: — Без оглед 
на всички изисквания, тех
ническите норми трябва да 

Трябва да се

, които чо са 
ич/очии-Необходимите финансови сРед^т“®

, не са под въпрос: от републикански
се спазват, 
има прелат и подържане
то на далекопровода, 
премахването на евентуал- 

дефекти. Кой ше
безпътието?!

т.е.

гияитементи.
премахва в

Трудностите продължа
ват. Неорганизираният диа
лог между дукатчани 
клона в Босилеград също 
така. Дукатчани все още 
не са регулирали и въпро
са във връзка с имущество 
но-правовите отношения и 
са пред дилема: как да се- 

„чужди" гори? Време
то обаче се протака, от ко 
ето полза няма никой —ни 
то дукатчани, нито общи 

и републиката, която

общност трябва 
е около 1 >6 

динара. Според 
преценките, средствата за 
I[изкотоковата мрежа (35,3 
км) са още по оглеми: над 
49 милиона динара (местна 
та общност трябва да обез 
печи стълбове и да участ- 

работна ръка). За 
едина-

местната
да участвува 
милиона

Дукат едно от най-голе 
мито и разпръснати села 
в Бооилеградона община с
пред електрифицирано. Сгю 
ред плана, далекгюпрово- 
дът трябва да бъде прока
ран до края 'на тази, а ни 
згсотоковатв мрежа през 
идущата година. Не е из
ключена възможността по 
следната да започне и до 
нрая на тази година. Преди 
няколно месеца дукатчани 
започнаха да събират и па 
рични средства 
от пад 180-те домакинства 
по 15 хиляди динара. Гото 
ви са да участвуват и в ра 
ботна ръка. Знаят, че сред 
ствата които събират не 
са достатъчни за тази бла 
городна акция- С основа
ние очакват помощ от по- 
широкото общество, която 
няма да изостане и която 
ще бъде твърде щедра.

Необходимите средства 
за електрифициране на 
това разпръснато село на 
истина не са малки. Ме
тоди Георгиев, ръководи
тел на нлона на Електро
разпределителното от Лес 
кповац в Бооилеград каз
ва. че за . прокарването на 
10-киловолтов 
вод (18,6 км) ще се израз 
ходаат (според плана) око 
ло 20,5 милиона динара, а

и

българската

А. Т. вува в
заплануваните пък 
десет трафопостове са ну
жни около 2,8 милиона ди
нара. в които дукатчани 
трябва да участвуват с 626 
хиляди динара, т-е- същите 
да компенсират с работнц 
ръка. Останалите средства 
обезпечава републиката 
чрез свои фондове и орга 
низапии, а една част и об-

чат

БОСИЛЕГРАД ПРЕД ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА

Тържествено и делово ната
обезпечава най-много сред 
ства. А протакането ще 
яма цена ,главно от финан

всяко

сова гледна точка.ли обществено-политичес
ки и стопански дейци, на 
заслужили работници и се 
лскостопаноки производи
тели ще бъдат връчени Ос 
мосептемврийски гтризна-

Населението и обществе
но-политическите сили в 
Бооилеградска община и 
тази година се готвят тър 
жествено и достойно да 
посрещнат празника на 
свободата — 8 септември. 
Това велико тържество ще 
лгине под знак на 40-годиш 
ни ната от освобождение
то на Босилеград  ска общи 
на от фашизма. В чест на 
празника ще се проведе 
тържествена сесия на Об
щинската скупщина, на ко 
ято пред делегатите на 
трите съвета и гостите, 
доклад за значението на 
празника и четирдесетгоди 
шното свободно развитие 
на Бооилеградска община 
в самоуправителна социа
листическа Югославия ще 
изнесе председателят на 
Общинската скупщина, Лю 
бен Рангелов. На заслужи

На края, вместо заклю- 
кажем и това 

дукатчани нито
чение, да 
че нито 
клона в Босилеград .могат

щината.
В началото на акцията 

обаче настана, казало би 
се. недоразумение между 
дукатчани и клона на Еле- 
ктроразпредел ителното 
Босилеград, 
на далекопровода спря. Ду 
натчани предлагат едно. а 
Е л е кт ро разпредел ителното 
друго трасе- Председате
лят на местната общност в 
Дукат Драган 
казва, че дукатчани се за 
стъпват трасето да мине* 
там където най-малко ще 
се секат гори и където 
електрифицирането ще огру

да си вземат правото и да 
решават как и кога ще се 
изразходват 
от републиканските източ
ници,
електрифициране. На въп
роса отговор трябва да да- 
дат и организираните соци 
алистически сили в местна 
та общност, на които, стру 
ва се. е необходима по
мощ от страна на общест
вено-политическите сили в 
общината.

грамоти.награди и 
В рамките на чествува- 

нето на празника на свобо

ния,
средставата

в
дата, на новопостроената 
сграда в Долна Любата (ме 
стната канцелария) Ще бъ
де поставена възломенател 
на плоча, в знак на 
година, когато оимпатизь- 
ори на НОБ запалиха тота 
вашяата общинска сграда 
с общинския архив.

Трасирането предназначени за

1943

Божилов

далеколро-
По повод празника ще 

се проведат и редица спор 
тни състезания, а първите В. Б.
часове в основното и сред
но училище ще бъдат пос
ветени на НОБ и социалис
тическата революция-

ДИМИТРОВГРАД: В „ЦИЛЕ” *

Н администрацията правиМ. Я.

В ДИМИТРОВГРАД ПРЕД ОБЩОПАРТИЙНОТО РА 
ЗИСКВАНЕ ВЪРХУ ПРОЕКТОЗАКЛЮЧЕНИЯТА 
НА 13-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК

Преведено съвещание със 

секретарите
Два месеца, при това 

един е използуван за годи 
шии почивки, сигурно не 
са достатъчни да се почув 
ствуват резултатите от 
временните мерки в трудо
вата организация за произ 
водство «а мебели ,,Ва
сил Иванов Циле" в Дими 
троовград.

шини за такъв стил мебе
ли, а сключените догово
ри са с определени 
кове, то доста операции' 
в производството на тези 
мебели се вършат ръчно. 
За да може това да се 
постигне ангажирана е Ця 
лата администрация.' която 
преди обед изпълнява ре 
доените ои задачи, а след 
това от 14—18

Понеже през първите ня 
кол но ..месеца «а годината

сро месечните планове не се 
изпълняваха нито с 50 на 
сто, предприети са .мерки 
изгубеното да се компен
сира. В резултат на това 
на 22 август производство 
то достигна 1 520 000 ди
нара, 'макар че и това све 
дение не дава истинската 
картина за увеличението 
на производството. (По-до 
бре би било ако произвол 
Ствто1 се отчита с числото 
изработени единици). Заг 
рижава и увеличаването 
на загубата.
шестте месеца е почти дво 
йно по-голяма в сравнение 
с тримесечието. Всично то 
ва говори, че пред заети- 

на те в „Циле" г
водните хора, преди 
ко пред комунистите, има 
още много трудности, кои 
то трябва да се преодоле 
ят, за да може тази трудо . 
ва оргайизация да стане на 
здрави крака.

На 24 август в Дими
тровград се проведе съве
щание със секретарите на 
първичните партийни орга
низации в общината, на ко 
ето се разиоква за подхо
да в предстоящото общо
партийно разискване вър
ху Проектозаключенията на 
Тринадесетото 
на ЦК на СЮК.

Подчертавайки че целта 
на общопартийното разис
кване върху Проентозаклю 
ченията е да мобилизира 
членовете на СЮК, преди 
всичко в борбата за осъ
ществяван е на Дъдтоороч- 
ната програма за икономи
ческа стабилизация и във 
внедряването на самоущра- 
вителните отношения. “Ред 
седателят на ОК на СКС 
в Димитровград Райко За
рков изтъкна, че в обсъж 
дането им са важни три

момента. Първо, запознава 
не на членовете с Проек- 
тозкалюченията, второ, мне 
нието на комунистите във 
връзка с тях и трето, ана„ 
лизиране положението г 
собствената среда и .реша
ването на раздвижените въ 
проси. Следователно, проце 
сът на идейното разграни
чаване трябва да се заси
ли именно в решаването 
на въпросите, поито произ 
лизат от Проектозаключе
нията.

На съвещанието бе под 
чертано, че ходът на ак
цията зависи от действе- 
ността на първичните орга
низации и на секретарите 
им. Нужно р да се уста 
нови по-добра връзка и 
сътрудничество между тях 
•и Общинсния комитет на 
СК. . '

В момента „Циле” в сво 
ята производствена прог
рама има 38 произведения, 
някои от които

часа отива 
в производството и пома 
га на първата смяна, коя
то също остава до 18 часа, 
навреме да се

са нови, 
а някои само подновени с 
малки изменения. Най-гол-
ЯиМО ЧИСЛО ОТ ТЯХ

заседание
завършат 

мебелите. Така ще бъде до 
края на месеца, а 
работа и в събота 
Деля.

са така 
наречените „плочести” сек
ции, за чието производст
во „Циле" има 
ни машини. Понеже 
та на такъв вид мебели ми 
нава, нужно е да се търс
ят «ови модели. В подвре 
па на това говори и фак
тът, че отделните парче
та мебели, които сега се 
правят за Германска фе
дерална република, са от 
рустичен стил. Тъй катс^ 
„Циле" няма Съответни ма

ще се 
и не- ноя-го олед

съдоамен-
Освен това 

са мерки продажбата 
мебели да

мода предприети
и пред ръко- 

всич-се увеличи и за 
лежалите стоки да бъдат 
продадени. За целта 
готвя анализ на всеки 
газин,

се под 
ма

за да се установи 
дали имат реални 
как се изпълняват 
ли са рентабилни или 
бъдат закрити.

планове.
те и да

А. Т. ще
А. Т.

СТРАНИЦА 2
Братство * 31 1984август



ДИМИТРОВГРАД В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЛЕД НОВОТО ЗЕМ ЛЕМЕРСТВО БОСИЛЕГРАД

Реновиране 

на хотелаОбществени площи в частна собственостЦаревицата
жадна Общилският секретариат за стопанство, финан- хората, някога дали земя- 

си, урбанизъм и комунална дейност и общинският та ои на обществото, по-
обществен правозащитник са изготвили информация точно на Общинската оку' ггщина, а тя на Горската 

секция или на „Напредък”, 
се разкаяли и я списвали 
като своя; обадили се на
следници и без каквато и

Неотдавна хотелът в Бо
силеград е реновиран, ка
то за целта са изразходва 
ни 900 000 динара. Сега 
хотелът се ползва с пълен 
капацитет- По-точно каза 
но, способени са всички 
стаи за нощуване. От пус 
кането на хотела в дейст
вие в края на 1976 година, 
се използуваха само 23 ле 
гла на единия етаж в хо
тела, а понастоящем са ос 
пособени стаите на втория 
етаж, които досега се пол
зуваха за канцеларии на 
службите на
га” трудовата организа
ция ,,БоЬилеград”. Сега хо 
телът общо раполага с 
52 легла- Всички стаи са
двукреватни, 
имат и бани. Според дума
те на Пенко Найденов, ръ
ководител на трудовата 
единица . ,Г ости лн ичарст-
во”, броят на леглата за
доволява нуждите на гра 
да. При реновирането на 
хотела е извършено и бод* 
дисване на прозорци, сте
ни и врата, набавени са но 
ви спални гарнитури.

Занапред ще бъде необ
ходимо хотелът да се по
държа. съвременно, защото 
се отнася към Б—натего 
рия. В Босилеград идват 
в командировка хора от ця
лата страна, престояват 
тук и съвсем естествено, 
търсят по-съвременна и по- 
качествена услуга. Досега^ 
имаше много забележки. 
Нужно е отговорно отно
шение и по-високо качес
тво в гостилничарските ус 
луги и много по-голяма хи 
гие-на. Гостите се печелят 
с богато и разнообразно 

•меню и деликатеси. Само 
ггрез месец юли настояща 
та година са обезпечени 
220 000 динара, а през ав
густ сумата е надхвърле- - 
на. Планът на гостилничар 
ство през 1983 
е реализиран
000 динара, а планът за 
1984 година възлиза на 
31 810 000 динара. Изхож
дайки от условията и ди
намичното развитие на об 
щин ата. същ ествуващите 
мощности, а и нужди, мо
гат да се очакват още по, 
добри резултати.

Според първите 
ки, само на

прецен
обществения 

сектор щетата възлиза на 
около 12 милиона

във връзна с узурпирането на обществените площи, 
но конкретни резултати все още няма — присвоени
те по време на землемерсгвото обществени площи и 
занапред са в частна собствност.

динара

За разлина да е правова основа си
В Босилеградска община финанси, градоустройство / „взели дядовото или бащи 

по време на новото земле- и комунална дейност и об 'ното”. Обществени гори, 
мер.ство и класирането на щинсния обществен право- ниви, ливади и прочие ме 
площнте, извъРшено от защитник. нили собственика ои и ко-
1973 . 1982 година и кое Присвояването на об

ществените площи е вър
шено на няколко начина.
Собственика са менили оне 
зи площи от които гражда 

основи, ни се отказали (без компен 
неоснова- сацид и без право на пов

торна собственост) в полза 
на общината, част от на
ционализираните или пък 
онези, които в обществено 
имущество са минали кога 
то след смърт на бивсши 
селскостопански произво
дители не се обаждали на 

Общинския сек следници. По време на но 
стопанство, вото землемерство обаче

от пшеница
та. която тази година и 
Димитров градска 
дава добри добиви, 
вите преценки

в
община

пър-
за цареви

цата, слънчогледа и някои 
други

гато частни лица ги про
възгласили за свои, особе
но ако г°рата се намира 
до тяхната и а но според 
преценката им могагг от 
нея да получат добър до 
ход. В частна собственост 
са минали и национализи
рани площи в градоустрой
ствения план на Босилег
рад.

— Новото землемерство 
— казва общинският об
ществен правозащитник 
Иван Раденнов, до голяма 
степен мени картината на 
обществените площи. Всич
ко това затруднява работа 
та на компетентните орга
ни, които трябва да пре
махнат пропуоките. Пре
махването им сигурно ще 
върви трудно, защото все 
още не е известно къде, 
колко и как са менили соб 
ственика обществените имо 
ти. Голяма помощ очаква
ме от местните общности, 
които са най-осведомени 
за пропуските.

то е в сила от 
1982култури, показват, 

че дълготрайната суша ще 
остави значителни поел еди 

върху добивите. Въз ос 
нова на обиколки на

края на 
са направени пропус- 

отношение собствеки по
ността на обществени пло 
щи. По-различни

ООСТ „Сло-ци
засе

тите площи специалистите 
от селскостопанската тру
дова организация ,.Сто- 
чар” — ООСТ „Нишава” 
преценяват, че 
Ще бъдат значително 
лки от очакванията- Така 
напр. добивът от слънчо
глед, който е засет на 220 
декара, ще бъде с около 
60 на сто по-малък от 
очаквания. Соята, която е 
засета на площ от 180 дека 
ра, поради дълготрайната 
суша ще даде реколта, със 
70 на сто по-малко от за
плануваното. Специалисти 
те също преценяват, че до 
би вите от силажната ца
ревица на площ от 380 де 
кара също ще бъдат нама 
лени със 70 на Сто. Добиви 
те от втория откос на изку 
отвените и естествени ли
вади. които заемат площ 
от 3260 декара ще бъдат 
намалени с около 30 на <?то, 
докато новозасетите изку
ствени ливади на 640 дека 
ра ше трябва да бъдат за 
сети отново, понеже доби 
вите са намалени със 70 
на сто. Всичко това парич 
но. със запланувани цени, 
е загуба от около 12 мили 
она динара. Ако се знае. че 
цените на пазара са двой
но по-високи, тогава не е 
трудно да се пресметне ка 
ква загуба предизвиква 
дълготрайната суша. По
ложението и на частния се 
ктор е почти същото. Това 
сигурно ще влияе да се на 
мали броят на добитъка и 
на двата сектора. В „Сто- 
чар” са категорични, че то 
ва «е се отнася ДО добитъ
ка за разплод.

по-точно казано 
телно, повечето обществе
ни имоти са минали в час 
тна собственост. Повечето 
защото все още не е изве 
стно числото и повърхнина 
та на тези имоти. Тези дан 
ни липсват и в изготвена 
та по този въпрос инфор
мация от 
ретариат за

а 12 стаи
добивите 

по-ма

Председателството 
ОК на ССТН в Бооилеград 
неотдавна разисква за «ас 
таналия проблем и взе ре
шение в разрешаването му 
дейно да се включат мес 
тнлте конференции на Со
циалистическия съюз. Раз 
бира се, и всички компе
тентни служби и органи.

на

Босилеград

БОСИЛЕГРАД

Канализация на 

улица „Маршал Тито"
Съществува обаче и мне 

нието. че по време на зем- 
лемерството и описването 

заглъхнала 
администрация, 

компетентна за тази об
ласт, включвайки и коми-

година 
с 26 970

на площите е 
общинскатаКогато преди няколко 

месеца, местната общност
в Босилеград раздвижи ини ни и жителите от улиците 
циатива за въвеждане на >■ 29 ноември” и „7 юли“, 
местно самооблагане, за БеЗсъмнение, канализира- 
канализация на града и него на тези улица, която с 
други комунални обекти, улица „Георги Димитров” 
мнозина се с/»мняваха, че с иай-многолюдна в града, 
средствата ще се изразход првжтавлява добра осно
ват точно за целта. Сега, тза за поддържане хигиена 
след като започна канали- та н 
зирапето на улица ..Мар
шал Тито”, 
местното

дина. В тази канализацион
на мрежа те бъдат включе

сиите, пряко работили вър 
ху този въпрос.

В. Б. Б. К.
Както изтъкват в ,,Сто-

БИСТЪРчар” крайно време е да се 
необходимипредприемат 

мерки, (формиране на ко
мисия от специалисти), ко

града. Още повече, 
че хигиената в града за се 
га е все още на низко ра 

самооблагане е вндаце. Безспорно е и то
ва. че примерът на местна 
та общност в Бооилеград 
трябва да последват и ос
таналите, преди всичко 
местната общност в 

„Граджевинар”, ло Райчиловци, 
предназначе 

ни за канализацията 
дължина от около 500 мет 
ра) една част ще обезпечи 
общинската езмоуправител- 
на общност за комунална 
дейност, а една част от са 
мооблатанего, което мест
ната общност въведе в

Над 150000 фиданки за „Планина’84"ясно личи, че
ято да обиколи площите 
на двата сектора и да да
де официална преценка за 
процента на намалените до 
биви. Въз основа на това

В разсадника на Горска
та секция в село Бистър 
продължава

зирала собствени залесите 
лни акции. В „Мъртвица” 
околността на село Бранно 
вци и в Любатски район 
са засадени над 70 000 фи 
данни от този разсадник.

единственият и правилен 
,7ът за разрешаване на ня
кои комунално-битови цро 
блеми. Изпълнител на ра
ботата е строителната ко
операция 
а средствата

интензивното 
производство на посадъчен 
материал за нуждите «а 
залесителната дейност г 
Босилегр а дока община и 
по-широно.

В рамките на плодовито 
то сътрудничество между 
Горската секция рг Боси 

се включват легрвд и съюзната младеж 
осъществяването на Дъд ка трудова акция „Влаои- 

па”, бистърският разсад
ник това лято о доставил 
на бригадирите над 150 000 
Фиданки. И твои 

М. я. Горската

се-
което също 

напали
да се търси помощ от ре
зервите на републиката в 
концентрат за храна на до 
битъка. Каито ни осведомя 
ха в съответната общинс-

така ое1 нуждае от 
зация, а станалите за раз 
решаване на други видоюе 
номунално-битови 
С това пряко

Понастоящем в разсадни 
ка в Бистър растат някол 
ко стотици хиляди фидан
ки — смрина .ела, арггш, 
бял и черен бор, които 
вече догодина и по-дото- 
дина те бъдат засадени 
по голините в Бооилегрец- 
ска и друти общини п та
зи част на страната.

(в

въпроси.

ка служба такава комисия 
има при Щаба за селско
стопански работи и тя веч^ 
е на терена.

в
госрочната програма за 
икономическа стабилиза
ция.

А. Т. пролет 
' сенция е органиначалото на настоящата го

К. Г.
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РАЗВИТИЕ НА СУРДУЛИШКА ОБЩИНА40 ГОДИНИ СВОБОДНО
НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СУРДУЛИ-ЗА ДЕНЯ 

ШКА ОБШИИА
РАЗВИТИЕ. ИА СУРДУЛИШКА ОБЩИНАПРОМИШЛЕНОТО

Перспективата-го летите
стопански обединения

ново производство: троил- то стопанско развитие и#» 
воцствого на миюромотори Сурдулишка община е свъ 
за стъклочистачки, ноито рзаио с плановете на раз- 
1-ловно се изнасят на чуж- отггие на промишлените ги 
дестранни пазари. танти от Републиката и

Останалите стопански ор страната и деоизът "От 
ганиаацип също се обедини Враня до К/раня" се реалм- 
ват в големи стопански запра твърде успешно, 
обединения: така например За отбелязване с. че по- 
започват с работа промиш
лени цехове на химическа
та промишленост ..Галени
ка" от Белград (минерална 
вълна за звучно-топлинна 
изолация), свои цехове от
криват още мебелната фа 
брана „Стгпо". обуханата

Промишлените стопан
ски организации в Сурду- 
дишна община са можеби 
единственият пример" в 
10жноморавоки регион, ко 
йто потвърждава на дело 
как трябва да се обединя
ват малките стопански ор
ганизации в големите сто
пански обединения. Всъщ
ност, това е красноречив 
пример нак промишлените 
гиганти намират икономи
чески интерес да откри
ват свои цехове в стопан- 
сни изостаналата /Сурдули- 
шна община.

наследното десетилетие 
промишлено /развитие на 
общината е твърдо интвнзи 
и,по, и че община, която 
креди повече от десетина 
години с имала едва 
хиляда заети (в нолузаная- 
тчийски организации), днес

над

ФАБРИКА
ЗА
ХЛЯБ

40-годишният юбилей на 
освобождение на Сурдули- 
шка обпщна ще бъде озна
менувано трудово и търже 
егвено. Освен тъРжестве-

шш!На на освобождение и 
40-годишното развитие на 
общината ще говори пред
седателят на ОС Видосав 
Димитриевич. На същото 
заседание на заслужили 
организации и отделни ли
ца ще бъдат връчени Пето 
септемврийските публич
ни признания, награди и 
грамоти.

Всъщност, тържествата 
по случай 40-годишнината 
на освобождението на гра 
да от фашизма, ще започ
нат на 3 септември вечер
та, когато ще бъде изпъл
нена програмата „Самодей 
шгте за своя град" и ще 
се открие художествена 
изложба на .местните худо 
жнипи.

ното заседание на делега
тите на Общинската скуп
щина и изпълнителните Ръ 
новодства на обществено- 
пол итичеоките организа
ции. в промишлената част 
„Бело поле" ще бъде пре- 

най-даден на употреба 
крупния обект — новопо
строената фабрика за хл
яб.

Сурдулица: 40 години свободно развитие
За строителството на то 

зи обект, инфраструктур
ите съоръжения и обору
дването са 
около 80 милиона

Началото бе преди около фабрика „Кощана"), авто- 
десет години, относно пре- мобилният транспорт „Йе- 
ди промишленото развитие динство" и Памуковият ко 
на общината, когато тогава мбинат от Враня» гостилни- 
шната „ФАЕОС" (Фабрика • чарството и туризмът ми
за производство на елек- нават в състава на „Бал- 
трочасти решава да мине кан" от Лесковац ,,Народ- 
в състава на автомобилни- на радиност" с „Югоенс- 
те заводи „Дървена заета- порт". „Власиш-продукт" 
ва" от Крагуевац. Ново- също се озовава в „ПКБ" 
сформираната организа- (селоко - производствения 
ЦИя на сдружения труд »»5 . комбинат от Белград), 
септември" премина към С една дума, целокупно-

има над четири хиляди зае
ти, главно промишлени ра
ботници.

Всичко това показва, че , ^
Сурдулишка община навре Фаориката разполага с по- 
ме е схванала и успешно ЛеЗНа площ от 3000 квад- 

общоприетите Ратни метра, а в една смя
на ще се произвеждат око 
ло 9000 кг, или 27 
килограма на

изразходвани 
динара.

На 4 септември ще бъ
де ознаменуван Денят на 
местната общност 
ство-единство" в Сурдули
ца. На тази дата ще^ бъде 
предаден на употреба кул
турен дом в Чурковица, 
крайградско селище.

Реализира 
югославски становища: са
мо с обединени сили 
силни и само в 
стопански обединения 
откриват добри перспекти
ви на развитие.

„Брат-хиляди 
денонощие 

Освен това те се произве
ждат към 40 вида хлебни 
изделия. Фабриката трябва * 
да задоволи потребностите 
не само на Сурдулишка, 
но и на Ханска община,

сме
големите

се

За
строител ството на този 

окочиито дневни потребности 
са около 16 000 обект са'изразходвани 

ло 5 милиона
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБИОР 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 

в Сурдулица

кг, а ако динара, сред 
ства обезпечи от меешото 
самооблагане. На

се яви потребност и за 
Църнотравска и Бооилег- 
радска община. За строи
телството на

същата 
дата на този обект ще бъ
де откритатози обект възпоменател
на плоча на загиналите в 
Първата и Втората 
на война. На р. „Върла” 
Ще бъде пуснат

средствата са обезпечили: 
Фондът за насърчване 
внтието ,на

раз светов
недостатъчно 

развитите краища в СР Сър 
бия, Власиноките 
траяи, Основна банка „Юго 
банка” от Лесковац, застра 
хователния завод „Дуна-в” 
от Враня и „Власина-про- 
ДУкт”, относно ООСТ „Ма 
сурица", която 
нно е инвеститор.

честитят
в движе

нието 
изразход- 

дина-
Празника на свободата водоцен- кие нов мост, за 

строителство са 
вани над 800 хиляди
Ра.

на трудовия народ и всички граждани в общината като 
пожелават още много /крупни постижения в изграждането 
па социалистическото самоуправление и лични и семейни 
успехи

им
По, гховод 40-годишния 

юбилей и Деня на освобо
ждението на общината от 
фашизма 
ста в общината ще бъдат| 
положени венци и

едно време

на паметните ме-
На тържественото засе

дание за юбилейната ГОДИ;. Цветя.
СТРАНИЦА 4
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КЪМ 40-ГОДИШНИНАТА НА 
ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СУРДУЛИШКА Участието на Сурдулишка община 

в Народоосвободителната борбаПолзуване на пощата на 

окупатора за нуждите на НОВ
В четиригодишната Народоосвободителна 

борба (1941—1945 г.) в партизанските части и в 
действията по организиране на Народоосвобо- 
дителната борба от територията на Сурдулиш
ка община са участвували 3000 жители. Освен 
това едно огромно мнозинство от населението 
дейно участвува в съпротивата, като сътрудници 
и ятаци.

Спомени на Йован Манасиевич Обаче околодачата Съм изпълнил, 
пладне телеграмата се върна с образ- 
л ожени е. че наВ началото на втората половина 

на 1942 година Сурдулица 
чителен център за развитието на пар 
тизанско
край. Покрай другите активности, 
от Сурдулица се поддържа връзка с 
Ръководителите на народоосвбодите- 
лното движение в Македония, а след 
това и с Косово. За тези 
звана и пощата на окупатора в Сур
дулица, чрез договорени шифри, с те
леграми се организират и срещи дге 
жду ръководителите на движението 
от Вранския край и другарите от Ско
пие. В случая да посочим

В борбите са загинали 219 бойци, а като 
жертви на фашисткия терор са паднали още 
213 души, така че от територията на общината 
са загинали 465 души. Към това число трябва 
Да се прибавях и 18 войника, загинали в бивсша 
та югославска войска и 13 души цивилни жер
тви на войната*

С една дума, малката по територия и броя 
на население Сурдулишка община даде значи
телен принос за възтържествуване на свободата 
и победата над фашизма.

адресата, на която
става .зна- телеграмата е изпратена такова лице 

не съществува. Веднага отидох при 
Братския Ваоо Смаевич и го запознах с това.

Почувствувах, че поради това, той е 
малко нервен, но остана без комен
тар. Даде друг адрес, а и съдържа
нието на телеграмата, относно броят 

Цели е пол- на буретата е променен, вместо 13, 
назначени са 14. Преди раздялата се 
договорихме на утре ден около плад
не да го осведомим дали са изник
нали проблеми при предаване- на тази 
променена телеграма.

движение във

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МО
един при- Строитеяотво на явмунаяно - битвви 

обвити
Отново на пощата. На гишето съ, 

що Стоядин Томич. Прие телеграма
та, прочете съдържанието, погледна 
ме и повече за себе си, а не да раз 
следва, прокоментира „ 
бяха 13, а сега 14”. И 
коментар и образложение отговорих 
само с ,,да”. Той по-нататък не комен 
тира. изпрати телеграмата. Тази. ве-

мер.

Към средата на май 1943 година 
рано една сутрин получих поръчение 
от Васа Смаевич да се срещнеме на 
определено място в горичката Кали- 
фер край санаториума. Тръгнах вед
нага. Васо вече беше там. Кратък ра 
згсвор и получавам телекс—телег
рама, която.чрез пощата в Сурдулица чеР и следващия ден очаквах с нетър 
трябва да изпратя за Скопие на опре- пение. Няма ли и тази телеграма да

се върне. Този път всичко бе в ред.

пред пладне 
аз също без

В чест на 40-годишния 
юбилей. на освобождение 
на. Сурдулишкка община 
от фашизма в местните об

вич Комуна”. Извършена 
е поправката и застилане 
на ул. „Южноморавски бри 
гади”.

щносги на територията на 
общината е разгърнато ин 
тензивно

Според думите на Мило- 
. рад Анджелкович, предсе
дател на МО в Сурдули
ца, тези дни започва еле
ктрификацията на населе
ното място „Равнище” в 
продълежние на ул. „Бора 
Станкович” и „Й. й. Змай”. 
Към 220 семейства до края 
на годината тРя^ва да по
лучат ток, а стойността 
но обекта е около 4 мили
она динара. Освен 
продължи канализацията* 
1*0 ул. „Моша Пияде” и 
„Сурдулишки

делен адрес. Разговаряхме и за всич
ки евентуалности, които могат да из 
никнат.

комунално-бито 
во строителство. Между 
най-дейните в това отно
шение е местната „Братст 
во-единство” в Сурдулица.

Според договора, за всичко осве 
домих другаря Васо. Малко гоьдълго 
разговаряхме и за други задачи, а 
след това се разделихме. След някол 
ко дни, когато отново се срещнахме, 
доволен .ми каза. че телеграмата 
изиграла ролята си и че задата успе 
шно съм изпълнил. По-късно, когато 
разговаряхме за това, каза ми защо 
е настъдило изменението на числото 
— вместо 13 на 14. На тази дата —

Текстът на телеграма гла
сеше:

Адреса .......

Купихме 13 бурета, ела.
Йово”

Така наттрим е р по строен 
е водопровод за работниче 
ското селище в Бело по
ле. Стойността но обекта 
е оноло 6 милиона динара. • 
Приключи

е

На пощата в Сурдулица, като 
служащи, работиха и някои от Сур
дулица или околните места. Едни 'по- 
добре, а други познавах по-малко. Те 
мен и моето семейство също. Когато 13,,май, един другар от Скопие е тряб 
дойдох в пощата на гишето за те
леграми бе Стоядин Томич. родом от

строителството 
на канализацията в 
-Хайдук Велко” и ,.Васа 
Смаевич” на
около 1300 метра. Общо 
инвестициите възлизат на 
3,61 Ажлиона динара. Също 
приключи канализацията 
махалата на ромите, в но- 

улица на селището 
„Ливади”, в „Сараевсна” и 
улица ,,Милутин Стояно-

това ще
ул.

дължина отвало да дойде на среща, обаче поне 
же първата телеграма не е била връ-

мъченици”, 
а до края на годината тря
бва да приключи строител 
ството на водопровод в 
ул. „Югославска1' и „Васа 
Смаевич”. Запланувана е 
поправката и застилане на 
ул. „Драгица ХОивкович” в 
Сурдулица.

Власина. Добре познаваше мене и 
моето семейство. Въпреки че знаеше, 
че не се занимаваме с търговия на 
бурета не коментира съдържанието 
на телеграмата. Считах, че с това за

чена на време, датата на срещата е 
трябвало да се отсрочи за един ден, 
т-е- на 14 май. Срещата се състояла 
и проблеми не е имало.

■ V
пата

СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕДовчера Сурдулишка об 
щина бе ©дна °т най-неРа 
звитите общини в Южно 
моравски регион. С ексте- 
зивно селско" стопанство 
и без промишлени обек
ти и без възможности да 
обезпечи работа на безра
ботните, тя доживяваше 
участта на най-неразвити 
те райони в Републиката 
— засилена миграция на 
населението.

Това положение коренно 
се мени преди десет и по 
вече години, когато общи
ната започва интензивното 
си развитие, относно съ.зда 
ване на промишлени сто
пански организаци.

сто^ души, а перспективно
то й развитие обещава 
годно увеличаване броя на 
заетите и броя на живот
ните. С над 12 
це и кози тази ферма тряб 
в а Да стане една от воде- 
щите селскостопански 
ганизации в региона.

Период на интезивно развитие еже

ХИЛЯДИ сш

ка с тенденцията ежегод
но Да разширява произ
водството и увеличава броя 
на заетите-

Фабриката за машини и 
стоманолеярна „Мачна-ги- 
ца” също бе една от сто 
пански-ге организации с 
примитивно производство и

стопанисваща на ръба па 
рентабилността. Днес в не 
кните рекопс-гру.ктуиран 11 
и новопостроени цехове пр 
едотание намират 800 ду
ши. С производството на 
стоманени ла[-ери снабдя-

иата, а занапред асе пове
че стопански организации 
на циментовата промишле
ност 'ще 
ПРОДУКЦИЯ.

,/Народна радиност” е 
на 40 на сто от цименто- организация, в която работ 
ната промишленост в стра "т над хиляда ш повече ра 

ботнични. Всъщност това 
са домакини, коит-о своето 
свободно време 
за рънодедни роботи и по 
тоя начин се създава рабо 
та и осмисля 
време на хиляди работнич 
ки ие само в Сурдулишка. 
но и в съседните Босилвг
радена, Църнотрдвска и 
други общини, които работ
ят у дома си.

ор-

тъРсят нейната
Подобно е положение

то и с останалите стопан
ски организации: обувната 
фабрика „Кощана", мебел 
пата фабрика ,,Симпо” н 
други стопански организа
цип, които своята перспек 
тичва наползуват развитите впжддт 
и Реализират в развойните 
програми на едноименните 
стопаноки организации от 
Враня.

Някогашната фабрика за 
електрооборудване и лроиз 
водство на авточасти дожи 
вява същинско възражда
не, кога-го минава в съДта 
ва на автомобилните за
води „Дървена застава" & 
от К;рагуевац. Освен че се 
построява нова фабрика, 
пренасочва се производст
во-го на малки мотори за 
нуждите на автомобилната 

Тази фаб-

свободното

Казано с най-прости 
ми: пред сУрдулишкото сто 
панство и пред самата об- 
чгина се намира период на 
интензивно развитие.

ду-

Сел окото стопанство е 
на път да се разпие .
°т гюдещите стопански 
расли в общината. В овце-, 
Фермата дпес са заеш над

Материалите за 40- 
Развитиев едам ГОДИШНОТО

ни Сурдулишка общи 
на подготви 

Ст. Николов

Отпромишленост, 
рика има към 400 работни В чеха иа конфекция „Бело поле”
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4П-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСВОБОЖДЕКЪМ
РАЗГОВОР С ЙОВАН ДЖОКНЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ Съ. 
ВЕТ НА, ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШНИЦА Програма на търже 

стаеното чествуоанеБАБУШНИЦА СЕ СТРЕМИ ДА 

ДОГОНИ ЛО-РАЗВИТИТЕ ОБЩИНИ Лужница се готви тържествено да отпраз
нува 40-годишнината от освобождението си. I 
1 до 5 септември ще бъдат посвени родители 
на паднали бойци през Народоосвободителната 
борба, а по трудови колективи и местни оощиос- 

проведат спортни състезания за купата
Затопи се полагат все 

по-голсми у опни я за по- 
пълно използуване на про
изводствените 
постоянно повишение >на 
производителността на тРУ 
два и повишение :на лроиз- 
код стаената и трудовата 
дисциплина.

та „Оуша” — сега навсянъ 
де имаме симентадоко. го
ведо. Годишно в общината 
се изкупува над 3000 тона 
краве :и овче мляко, про
извеждат се 2000 тона те
лешко, говеждо и 1ОНСШК0 
месо. .

— Периодът от 40 годи
ни не е дълъг период от 
цреме, обаче постигнатите ти ще се 

на Лужница.
резултати в стопанското, 
общественото и културно
то разшггие на Бабушниш- 
ка община далеч надхвър
лят тези рамки — изтъкна 
между другото йован Джо 
кич, председател на Из
пълнителния съвет на Об- 
пшнската скупщина в Ба- 
бушница, когато го попита 
хмв с какви резултата по
срещат празника на свобо 
дата — 6 септември. Тези 
Резултати — каза Дядо кич 
— имат още ^ по-аидимо 
значение ако се има в 
предвид., че преди 40 го
дини в общината нямаше 
почда нищо. Истана, и 
днес тя се отнася к-ьм сто
пански изостаналите общи 
ни в СР Сърбия, но се по
лагат усилия да надеелее 
неразвитостта и да догони 
по-развитите общини.

И покрай намаляването 
броя на населението — по 
ради .миграцията му към 
по-големите промишлени 
центрове — от 37 300 жи
тели през 1950 — в 1981 
година общината имаше са 
мо 23 872 жители.

— Но затова днес има- и 
ме над 3000 заети в про
мишлеността:
,,Тигьр-вътрещни

мощности. В навечерието на празника ще се органи
зира марш ,,По следите на лужнишките парти
зански отряди.”

На 6 септември в Бабушница ще се със- 
тържествеио заседание на Общинската сиуп-

сиупщинатагои
шина, на което председателят на 
Станко Велкович ще изнесе доклад за 40-годи- 
шнияата от освобождението и свободното соци 
алистическо развитие на общината и ще бъдат 

традиционните септемврийски награди.

ХУБАВИ РЕЗУЛТАТИ В 
КОМУ П/1 ЛИО-БИЮИО- 
ТО ИЗГРАЖДАНЕ ВР'ЬЧС//И

След това културно-художественото дружес 
тво „Младост” ще изпълни подбрана програма.

М. Антич

:
11 годините на интензив 

по стопанско Развитие на 
Бабушнишка община не бе 
ше занемарено и комунал
но-битовото изграждане.

— Трудещите се и граж 
даните — подчерта йован 
Джокич — чрез местно са 
мооблагане построиха над 
150 километра .местни и Ре 
тонални пътища- Изграде 
ши са редица нови улицр в 
града но остават още мно
го да се направи в благо» 
устройването на града и се
лата.

Културата
държи
нран

йован Джокич

Добивите °т пшеница въ
злизат на 2200, а от царе
вица на 2100 кг от хектар 
и в това отношение ще 
трябва занапред да напра-) 
вим много повече-казва 
Джокич. От „зеления план" 
са набавени 500 трактора 

няколкпо стотин други 
прикачни 
ски машини. В момента 
водим акция по обединява 
не на четирите земеделски 
кооперации в една трудо
ва организация, която по- 
късно ще влезе в състава 
на регионалния агрокпом- 
плекс-

Четиридесет години сво
бодно социалистическо ра 
звитие за 
трудещите се в Бабушниш 
ка община са години 
стопански и културен по
дем. Културните богатства 
на Лужница стават 
ние на
шата страна едва през лос 
ледно врелге. В залата 
основното училище е отк
рита изложба на историче 
ската сбирка.

Бонинци, Ракита, Радосин. 
Годишно се прочитат над 
60 000 книги.

Всяка година в Звонци 
и Стрелъп се провеждат ли 
тературни четения» а акти 
вно работят и фолклорните 
секции в Бабушница, Звон 
ци и др. районни центрове.

На литературните чете
ния участвуват Драгомир 
Ма кич—Форски, Тугомир 
Ристич, Милован Минич и 
др; Драган Божипович, Ми 
ле Ставрич, Радко Чирич, 
Снежана Костич 
областта на изкуството.

Във всички районни цен 
трове се дават театрални 
и музикални 
ния и др. видове на художе 
ствена изява.

Трябва да се изтъкне, 
че в Бабушнишка община 
са електрифицирани всич
ки селиша от 1975 до 1980 
година. Също така, пона
стоящем в общината има 
800 телефонни постове, с 
които са обхванати и мест 
ните общности в Звонци и 
Стрелъд, а в скоро време 
трябва да бъдах обхванати 
и другите райони.

гражданите и
селокостопан-

напредимно в 
автогу-

ми”, химическата промиш
леност „Лужница", ,Лис- 
ца", „Текстилколор", „Пър
ви май" и др., като осъще
ствяват общ доход на око
ло 3600 милиона динара.

достоя 
гражданите в на-

на

ГОЛЯМА ПОЛЗА ОТ 
СДРУЖАВАНЕТО Първото филмово пред 

ставление оеше представе 
но през 1948 година 
ла на основното училище. 
Днес подвижното 
модерно 
3560
те на Бабушница седмично 
гледат по 3—4 кинопроже 
кции. а и гостува 
воички райони в общината.

Библиотеката започна да 
работи през 1945 година. В 
централната 
днес има над 35 000

— Благодарение сДРУжа- 
нето на труд и средства 
■през последните няколко 
години — споделя Йован 
Джокич — в Бабушница 
никнаха няколко промиш
лени обекта. Най-напред 
беше открит цех на „Лис- 
ца” от Севнице в СР Сло-

и др. вв хо-

кино е 
обзаведено с

предегавле-седалища, а граждани

Народният университет 
в Бабушница редовно ор
ганизира срещи «а писате
лите по повод „Месеца на 
книгата” и др. културни сь 
бития като по такъв

вения; в .резултат от сдру
жаване ое изградиха и мо
дернизираха и цеховете в 
металообработващата тру ц, '
дава организация „Балкан” рщ»_.___
в-цв Велико Бонинци, от 
неотдавна и „Първи май” 
от Пирот отнри свой цех, 
и т:н. като по такъв начин 
се поглъща търсещата рабо 
та работна сила. При то 
ва трябва да се подчер
тае. че огромно е съдей
ствието и на Фонда за

в почти

■ у»

В цеха на ,,Лисца” в Ба бушница библиотека начин
на дело действува към раз
витаето на нултурния 
вот в тези среди.

кни
ги, ноито редовно ползуват 
и районните библиотечни 
пунктове в Звонци, Велико

— В периода от 1961 до 
1975 година в Бабушнишка 
община в развитието бяха 
вложени 37 500 000

— Понастоящем в Бабу
шнишка община се правят 
сериозни убилия да се пре 
одолеят трудностите в „Ти
гър” — вътрешна автоГу- 
ма, „Лужница”, 

период от връх” и „Шести
ври” и др. Трудещите се и 
гражданите в Бабушнишка 
община са готови да поло 
жат още потолеми усилия 
в преодоляването на труд 

милиона динара, от които носиите. — изтъкна между 
87*/• в развитието на сто- Другото Йован 
панството. В

жи

Томислав Андреевичдинара,
което не беше достатъчно. 
В следващия

насърчаване развитието на 1976 _ 1981 ш
изостаналите краища в СР ^ у
Сърбия — назва Джокич.

„Църни
септем- ЗВОНЦИ

ПОДМЯНА НА МРЕЖАТАствително се засили стопан
Тези дни започнаската активност. Бяха вло- 

През изтеклите години жени в развитието й 518 
е направен прелом и в се
лското стопанство. Благо-

подмяна на
ката мрежа в Звонци и Ракита.

На мястото на вече дотраялите

електричес-

дървени
изправят ръст бетонени, а също ще 

се включат уреди за проток на трифазен ток.
По такъв начин ще се разреши един 

най-акутните комунално-битови проблеми 
Звонци и Ракита.

стълбове
Джокич, 

-председател на Изпълни
телния съдет на Общинска-$ 
та енупщмна в Бабушница.^»

Матея Андонова!

дарение редица мероприя
тия, напълно е прцменена 
породата на говедата на
пример. Вместо някогашна

последните 
години капиталовложеиия- от

на
та вървят с намален темп.

М. А.
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Границите на ограничението
н С това стабилизационната политика губи

ко о стр°ежа на една сграда в Белград, вяна от своите може би и най-главната бит- борнищи — само ако в рамките на реалните 
- С28°И _известна строителна организа- ка. Работещи в обществеиия сектор |на стопан стабилизационни промени съществено -нама-

ва Т Работника, тези дни на работа над- сгвото почти сами плагиат данъка на стаби- лим облаганията на дохода в стопанството. 
по^ГЗДеСеТ 5^ши‘ ^станалите са или на лизацията: те огплащат висони лихви (нато Досега в тази насока се предприемаше не- 
дооти 3 ИЛИ Са ®°лни' Всъщност, и едните и че ли инвестициите са само техни) на тях се Що. обаче ефектите са минимални. Дори до- 
пабл Те ЗИДаТ чаСтни къщи. На редовната си вима от дохода ако стопанисват със загуба, ходът, с който разполага стопанството, от го- 
Р ота дневно получават 700—800 динара, по-малко получават ано не са обезпечени су- дина -на година намалява, 

астните плащат 3000 динара. Затова мнози- ровини, найчвече чувствуват последиците на 
на строителни работници, макар че много ра- инфлацията и т,н. Всичко то-ва влияе на со- 3аЩ° в настоящия момент е важно пре- 
оотят, едвам овързват краищата. По време на циалното положение на работника Остана- разпределение на облаганията Успоредно с 
почивката изкарат тринадесетата четирима- лите главно живеят гажобре. Така биваше и МНОГС) ДР'У™ развойни грешки (инвестиции без 
десетата пък и петнадесетата си заплата, по-ра-но. сега разликата е само в това, че ген покритие, ориентация към внос, чуждестран- 
чувствително увеличават годишния си при лямо число от заетите в производството — ни кредити и тм. (с години наред пренебрег 
ход за един почивен месец. преди воичко онези в градовете — трудно мо ваме положението -на заетите в стопанството,

Така е сега с мнозина. Справят се ра- же да запазят и екзистенциалния си мини- което и доведе до заминаването им (особено 
ботниците. които след обед обработват земя,' мум. Това се вижда тези дни, ногато трябва на специалистите) в извън стопанските Дей- 
майсторите с.нелегални работилници, хоно- да се набави огрев, храна и останало. ности и частния сектор. Тези процеси може-
рарните работници и другите, които могат да ’ ха Да се допускат докато развитието се крепе
изкарат по-голям приход. На същите главно и Работниците със средни и по-малки ше върху кредитите, непокритите инвесги-
днес «е е лошо, както и на земеделците с лични доходи без други източници на при- Дии, загубите и вноса. Днес, когато трябва 
машини, занаятчиите, собствениците на :сдлу- ходи освен тези от Работното място са в та- да се обърнем към собственото произвед
ени средства и с повече жилища, на се.чей- нова тежко положение, че икономическата ство, по-големия износ, пълното ползуване на 
ствата с повече заети. На тях — както няко- стабилизация досега не им е донесла много мощностите — големи промени са трудно осъ 
га така и сега - е Добре не затова че доб- д,обри неща Хе м „акто и останалите щем®ими без съществено подобрение на 
ре раоотят и че допринясат за стаоилизира- положението- на заетите в ооществения сен-
не на югославското стопанство, но че се пол да ВяРВЗт в това’ че предприеманите меро- на стопанството. И това не подобрение 
зуват с някои от слабостите на нашата пко- пРиятия са в техен интерес, обаче очевидно е, което ще даде възможност всекиму който ра

че сегашната криза останалите по-леко по- боти във фабриката, — с т°ва че е във фаб- 
насят- От друга страна, всякаде се изтъква Риката — да получава повече от останалите.

Но трябва да се създадат условия работни
ците, които дрбре рабтят на машините да 
заработват ъгного повече.

Изходът е възможен — казват самите ра

номическа система.
В много трудно положение са пенсионе

рите и производствените работници преди и това. че само по-голяма продукция и лови- 
всичко — трудещите се в обществения сек- шено залагане на работниците — 
тор. а не на

ТЗ това се и състои, един от обществените ’на чаСТКИ валутните
" парадокси на нашата икономическа по- Рентиери и предприемачите може да из- у ова не може лесно да се осъществи. За 

литика. Казваме, че няма иконо.мичес- влече обществото от трудностите. да се намалят облаганията на стопанс
ки напредък без увеличение на продукцията твото и създаде пространство за възнаграж-
и по-гол яма заинтересованост на произволите Ц 0 т03и начин кръгът- е затворен. За да даване на^ добрите производствени работ
ните за работата, а с години констатираме и може да се подобри материалното по- нмци трябвало би допълнително да се обре-
това, че в най-тежко положение се намират ложение на работниците — необходима ни е МеНят воички онези, кшгто добре живеят без 
онези, които живеят само от своята месечна по-гол-яма продукция по-висока производител- тр^д* да ттРел1ахнем множество спечелени пра 
заплата. В последните години, особено днес, Ност. -изключителен труд: да бихме постигна СЛ°еВе В обществото'
тези процеси не само, че не са спрели, но все „„ „_е_. » г \ нарационалнистите в стопанството и извън
повече изпъкват, така че сега всички — от Р г ц те би трябвало да бъдат него, неоснователно големите заплати, данъч-

I Синдиката до Съюзния изпълнителен съвет повече стимулирани. Но, по-големи заплати ,1'0 необлаганите приходи и всичко останало, 
I — загрижено посочват на това как на работ- няма, защото -няма по-голяма продукция. И об ноето допринася за намаляването на дохода, 
^нидите е най-вече застрашен стандартът. ратно.

Бранпслав Радивойша

ВЪНШНАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ НА ЮГОСЛАВИЯ
ша степен на обработка". С това 
би била завършена половина от 
работата, а .това е и по-тежката 
половина. „Останало” би да се на
мали бремето на краткосрочните 
(особено неблагоприятните чуж
ди кредити и износът на нашите 
стоки и услуги да се 
под постоянния размер

СЪВМЕСТНО ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДЪЛГОВЕТЕ
11а неотдавна състоялото се 

* съвместно заседание на Пре 
дседателството на СФРЮ и 

на -Председателството на ЦК на 
СЮК (15 август, докладчик Милка 
Пла-нинц) бяха разгледани осно
вите на програмата за нормализа
ция на външната илатежоспоооб 
ност на Югославия. Самият преД-

ве, говори и едно от заключения
та в съобщението ад споменатото 
заседание, че „обезпечаването на 
външната платежоспособност
страната е 
икономически и политически зада
чи".

сегашни -и бъдещ-и -поверител-и.
Програмата за тази антивиост 

не с сам-0 нужност. -но наскоро 
трябва да стане -и плод и част на 
нашата действителност За създава- 
нст° й (с участието но стопански
те камари, банките и стопанските 
сдружения) -не кара само нашата 
икономическа обстановка, и-ито са 
мо временните трудности в прего
ворите с Международния монетен 
фонд (ММФ) но тази

,Държи”-на на уве
личение е оисоло 20 на сто годиш 
но. Пред-и (всичко това трябвало 
би да се предвидят бъдещите 
ресения в световните цени на жре 
датите, индустриалните стоки, не 
фга, а с това и — намаляване 
стойността на нашия динар.

Освен всичко

една от най-важните

Всичко, досега добре напра
вено на този план говори, че от 
настоящата платежна неспособ
ност. т.е. от „ненормалното” състо
яние в отплащането на Д7>Л1Говете 
на света, не трябва да се плашим. 
Но -всички досегашни и бъдещи по
ложителни резултати, остдцестве 
пи с -износа на стоки и услуги мо
же да бъдат -поставен под въпроси 
телен зна-н ако -.стопанските и об
ществените субекти" >не бъдат дей 
ствувал-и въз -осно-ва на ед-на об
щовалидна програма, която би би-

сът-

мет на разискванията на заседагаи- 
ето говори, че (във (времето до 
1990 годи-на) югославската външна 
платежоспособност трябва -нецре 
мен но Да се доведе -в състояние, в 
което по-нормално би се стопани
свало със света, а всички валутни 

международния

програма 
трябва да бъде логична „последи
ца'’, конкретизация на Дългосрочна 
та -провра-,мй за 
бил-иза-ция, когато

това трябва да 
-се предвиди и по-решителна бор 
Оа на -нашата страна за по-справе 
дл1И-в международен , икономи-чес- 
ки -ред, което на нас както и 
другите длъжници в света, би по
могнало не само по-лесно 
бо-рим с „вълшебния 
ММФ —

икономическа Ста 
се касае за -пко 

комическите отношения с тгужби- 
«а. Въпреки че Се касае за тези 
отношения, такава програма за на
шата (външна платежоспособност 
трябва преди воично да предвиди 
УРеждане на състоянието ,.в -нъ- 
щ-и : (оганраие на инфлацията, 
личеНие -на количеството 
твото на

-наи сътресения в 
овят на цените колкото е възмож 
но ттсндобре да сменчим и да мина 
ваме с възможно по-малки после
дици за наше'го стопанство. Този 

орок,

да се 
триъгълник": 

правителството — банки 
те, то и сътгеспно да се из борим 
за 1По-(1>епл1Но понасяне бремето на 
Дъл1ч)всте (от почти един милиард 
Долари» което натиска 
Развиващите се страни)...

следователно,петгодишен 
трябва да бя*де изпълнен с програ
мирана антивиост, а колко е важ
но в същия периоц да се направят 
възможно повече съществени ходо

ла солидна основа ига коордиипра
ната им активност и в обезпечава 
нето на работите в износа, 
но и в прегогво1рите с нашите

у по 
и асачос- 

цродунцията и уелдтите, 
преориептац-ия към изпое е „шс-

предимно

Д. М.



3 Комунист
ПРЕД РАЗИСКВАНИЯТА ТРИНА- ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК Ш/СЮКПО ПРОЕКТОЗАКЛЮЧЕИИЯТЛ НА

ДА СЕ ПРЕКЪСНЕ С 
„ОБЕКТИВНИТЕ ТРУДНОСТИ"заетите «в стопанствопочувствуват

то, макар че п Иросктозаключония
Го Г ,13, ‘е Строителите р« ст».«с~, •
“л„ стомсоено »■ ."«е »™“

В този случай, обаче, дока която най-много чувствува драс- 
1 У обтото и тичното намаление на инвести/ди-

ите ( с изключение на жилищното 
безпаричиетоТрудът като 

линия на 

разграничаването

заети,
то растат. разходите на 
съвместно потребление, към сгю-

имобшизирани строителство;, па и
Босна, на останалото стопанство 

това] чно и поради голямото натаварва-
Същински

мена-гия милиард 
сродства в совероисточна 
прибавяме и сведението за 
че 400 милиона, 
са „замразени” още от
на и, че никак не успява да „на носът, по-точно 
мери" обратен път нъм сдружения но това пак е изправяне пред не

преодолими пречки на международ 
ната конкуренция, несвързаносгта 

на „връзани на нашето производство.

части

милиард не с рдалични давания.
1983 годи- изход и за строителите е из-

работа в чужбина.

от този

труд и да се оползотвори в него.
неорга-

непод-Тази обстановка
ръде" на стопанството възможно е низираността, накратко — 
да се обясни с помощта на два готвеност за един така голям дело 
твърде илюстративни примера. ви залън. Когато нъм това се До

бавят още някои домашни болки. 
Първият пример е' положение- преди всичко затварянето на паза-

то с въглищата. На значително ос- ра> изиграването на институция на
тра критика, след оповестяването КОНкурси и публични тръгове от
на новото поскъпване на въглища- страНа на много инвеститори, неу-

кроти-мостта на цените, които и 
покрай това са по-низки в строи- 

,които при манар и малко по-значи телството от инфлаторния ръст и 
челния разговор за цените на в-ь- отново недостигът на средства — 
глищата. предупреждават до как- ст0 значително тъмната картина 

_ , ква степен нашите пени изостават 11а състоянието на строителството,
•>» -Я ни промени към подобрение (мал- 3 високите световни цени. Доко в което „Техноград”, разбира се,

ал1° на недостатъчно осведо- ко произвеждаме, а все повече хар 0 в разговора от този род се не ирави ИЗключение.
мения наблюдател на нашите акту- чиме), все пак личи че окончател- анализира износа, „ случайно зада Когато обобщим тази „притча" 
аляи обществени процеси може да но е прокаран път към търсенето ВЪГ1рн0сът _ защо той не е по- и я подведем под закрилата на 
се стори, че разискванията в об- на отговор на основния въпрос - гр отговорът ще се сведе до онова с което тя започна - ориен- 
щестаенодтолитическите органи- Кан се отнасяме към труда и за- ОСНОвната причина е „ние тирите, които предлагат Проектоза

I? “сЗ.“ «». » »~™. - с.™.- ™ч„„я„ 13 „««„е ЦК
рия пазар (?!). на СЮК, стига се до впечатление-

В партийните и синдикални организации на севвронсточна Босна та, последва практиката на „Тито 
все по-гласнц са исканията, че вместо „обясняпане на обективните тру- '»ито рудници на Би в удла, в 
дности", въз основа на това колко кой и как работи, еднакво да се 
разпределя бремето на икономическите п обществени неволи

с

Изключително интересна тема-зационните въпроси, и преди и се
га — «е са имали връзка с Лроек като «илюстрация на това настоява 
тозаключенията на 13-то заседание не. тук се нарича — облекчение 
на ЦК на СЮК. И малко по-осведо- на стопанството. С това, осязен Си-

заним а ват бу квално 
обществени

то, че съществуват множество оп 
синдикалнитеНещо тук. разбира се, не сел равдания искът на

съвпада, но оше не е заоелеязано ерганизации (партийната орга^иза- 
приемливото обяснение, което спо 

се намирал ция и членовете, то също така 
все по-гласно търсят), вместо обя- 
сняването на „обективните трудно 
сти” да премине най-после — в 
занимаването със субективната ра 

трудно е когато и да е да издър- бота... Малката игра на думи, 
жи бремето на администрацията в както е. очевидно, но това няма 
рудниците. Да се планира в такава да попречи на основния иск от 
обстановка развитието на основа- Проектозаключенията на 13 засеДа 
та на собствени средства (защото НИе На цк На СЮК. без изключе- 
ги няма) и „да се оправдава с про НИя всеКИ в това общество за себе

си да обезпечава условия за рабо
та и живот — въз основа на соб 
ствения си труд. И това да свър-

мения читател на вестниците или ндиката, се 
въобще „потребителят” на инфор- всички таканаречени 
мации от всички медии, е ма- субекти, а особено онези среди г 
жал да запази, че най-после става организации, които най-много почу 
въпрос за в се по-добре свързаната, вствуват последиците на преобреме 
взаимна активност и на Съюза на неността. Според някои факти, в 
комунистите, и Социалистическия севереисточна Босна повече от ед 
съюз, Синдиката и борческата и на година се говори за облекчение 
младежка организации. Не е това, то на стопанството и за ползата, 
разбира се, „изобретение' на Про- която в такъв случай би послед- 
ектозаключенията на 13 заседание вала. А твърде малко е направено 
на ЦК на СЮК, но без съмнение, в създаването на същинските усло 
с този документ е увеличено спе- вия за това, което най-добре пот- 
цифичнното тегло и значение на върждава числото от около един

__милиард динара „замразени” сред
ства, ^мобилизирани само в този 

За тузленските опити, завоят, момент- Поради изключително сло- 
който става в съвместното Аейст- жната и бавна формално-правова 
вуване на обществено-политически1 процедура на връщането на тези 
те организации, техните членове и пари в стопанските процеси, най- 
организации

ред някои преценки, 
на съвсем друга страна: един тон 

„ въглиаца наскоро ще бъде по-скъп 
и постоянно може да поенъпва, но

тиворечието на положението на 
нашите вълища на домашния и чу
ждестранен пазар — често пъти да 
же е и неуместно. А изходът раз
бира се, е най-лесно да се наме 
ри — в по-голямата цена на дома 
шния потребител.

този въпрос. жем с поуките от примерите, ко
ито споменахме, че бремето 
икономическите и 
трудности — да чувствуваме една
кво пак

е колко и как работим. 
е Няма да са необходими много 

усилия за да се разбере до каква 
с степен и как сме разбрали този 
м иок: летнигге производствени резул 

имаше тати, и покрай почивния 
най-добре ще потвърди 
дали пак сме „заети"

на
обществените

въз основа на оноваВторият пример, може би 
е най-пряко свързан с първия, 
ст.стоянието в строителството. Ог
раничението на извънстопанските 
инвестиции —г това вече знаят 
врабчетата по клоните — 
големи отр!щателни последици за

вече се мери с големите оптимисти не очакват,
конкретни плодове. Неотдавна, на- че до края на 1984 година — тези 
пример. Междуобщинокият съвет пари ще бъдат върнати на стопан- 
на Съюза на синдикатите, припо- ствогго, което, както знаем, жаду- 
знатливо определяйки се нъм ду- ва за пари. 
ха и същността на найновите доку 
мента на ЦК на СЮК, е подложил 
под остра критика маниерът

сезон, 
това, че 

с обективи-Иокането, че стопанството тря 
на бва да бъде облекчено, отскоро е 

много синдикални (дали само син- с по-други димензии 
дикали?) организации, които се из се появиха Проектозаключенията ността на строителните работи (въ- мите или наистина са използувани
черпват в обяонява1Нето на обекти на 13 заседание на ЦК на СКЖ.
вните трудности, които затрудняват Ако нищо друго, сега Ь по-ясно, че
развитието ни, а почти нищо не без създзаването на условия, кои-
предприемат в обясняването на на- то на сдружения ТРУД наистина!
чина на техното премахване, а по- да ще дадат «възможност сам да
чти нищо не работят в основната се брани и отбрани От извънредно това е само 14 на сто.
работа — обосноваване на стара- високите давания, не може да, се
та истина, че в обществените тру- говори за качествени промени, ко-
дности е единствено правата линия ито. както се видя, не са в състо- мата незаетост на хора и капаци- 
на- разграничаването, във «всяка оре-

строителството: само тази го-дина, 
покрай «всички поскъпвания. стой- зиРането на трудностите и тхроблеот както

като момент отношението нъм трупросът се отнася до североисточ- 
на Босна) се намали с 12 на сто; 
донато «в стопанството дохдът нара згласят за същинска линия на раз- 
она с 39 на сто, в строителството гРаничаването между труда -и без

делието. работника от безделни-

да и задълженията — да се провъ-

ка.
Опасвайки се от все по-голя- Златко Дукич

ян-ие да обезпечат нито държава- тети, строителите са принудени да 
та, нито пакетите на админиотрати взимат окъпи банкови кредити, ко

да, отношението към труда, задачи 
те, задълженията- - -

, вните мерки, а нито интервентни- ито дават «на инвеститорите — под 
те или останали, обикновено «време твърде «неблагоприятни 
нни предписания.

условия.
Най-много, разбира се, с тези про 
блеми се мъчи тузланският СОСТ 
„Техноград”, който, според най-но
вите информации, в този 
без каквато «и да е работа има да- 

Бремето на все по-малкото же 30 ,на сто от капацитетите, ко- 
участие на стопанството в разпре- ©то зазстрашава «до края на 1984

БАВНО ОБЛЕКЧЕНИЕ НА 
СТОПАНСТВОТО

Въпреки, че това синдикално цд СТОПАНСТВОТО СА 
становище подразбираше, опитите „ВЪРЗАНИ РЪЦЕТЕ” 
от 19 общини от североисточна Бо 
сна и завърши с оценката- че кога 
то става дума за провеждането на 
Дългосрочната програма за иконо 
мическа стабилизация, «ни тази го- делението на дохода, който тя са- година под раздел „повече работна 
дина няма достатъчно по-същест®е ма създава, най-много, разбира се, ръка” доведе 1000 души.

момент



Комунист 3
ПРОБЛЕМИ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★■А"

„Мора- ник са лагер прани различни катего- 
р-ии месо в стойност от 60 мили-

ването на големия проект 
ва II", рерионът Ще получи още

400 различни мини-ферми, то аРи (стари) динара.I около
Е гава може да се 'види колко на- 
1 дежди този край полага за разви- 
I тието на животновъдството. Шан- 
I сът бе тук, под ръка. Трябвало е са 
1 мо да се докосне. А тогава тази 
и година всичко са обърна наопаки.
I Добутъкът се разпродава, месото 
I се лагерира в хладилници, а Рядко - 
I някой селянин решава да бъде сто

'— Ние имаме загарантирани 
цени на царевицата и месото, ка
зва Вуячич. — Онзи, който е ут
върдил тези цени, този трябва да 
обезпечи месо и царевица по 
същите Да се купуват. Ак0 това 
не стори, тогава на пазара ще на
стъпи хаос, както вече и стана;

КЮ1В производител на месо. Как това на практика изглеж
да Вуячич илюстрира с примера

Вуячич, директор на нишки^ По- раната^ценТнТм^о 3(ю^с™' 
льопромет , и Златомир Павлович, ^ 
директор «а фабриката за храна 
на добитък в Ниш.

Защо — попитахме Божидар

върху чиято основа се формира 
цената на дребно на овежето 
меоо е утвърдена на 125 динара. 
Уважавайки . такова предписание 
„Польопромет” губи -на всеки ки- 
лоррам свеже месо по 100 динара. 

' Три са основните ПР^^^ И тази загуба организацията сама 
според мнението на нашите събе- «*нира через банкови кредити Т*. 
седнищ. - че на пазара за доби- “ само в първите шест месеца 
тък и месо настанаха крупни без- на тази ВОЯо о3, за банк ви ™*ви 
редици с днес несъблюдаеми после са ™атени 8’8 милиарди динара, а 
дици. Първата причина е енормно 33 ™™ите доходи н? ВсИЧКИ зае- 
виооната цена на царевицата, вто- ти в Польпромет двойно щьмалхо. 
рата — недостатъчния паритет на т'е” милиарди. Така или подоб-
цената на месото и царевицата и »° Работят всички ,кланиЧи » СъР-бия.

I ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПОГРЕШНА- 
• ТА ПОЛИТИКА

Несъблюдаеми
последствия третата — осезаемото намаление 

на покупателната мощ на жители 
те. Всички тези причини, 
те, не са от вчера, а са последица 
от дългогодишната добре начерта
на, а погрешно водена политика 

на животноводния фонд, Къ,м агРаРа и особено към животно 
въдството. Но. как това при нас 
обикновено става, от добрите оп
ределения направихме лоша прак
тика.

ДА СЕ СПАЗВА ДОГОВОРЕНОТОсмятат
Къде е изходът от това поло

жение?
Нишки регион, известен по богатството 

няма достатъчно храна за добитък, нито пък жителите му имат доста-
. Дърво, което в,СР Сърбия тря-

мнениетобва да се направи, по 
на нашите събеседници, е въвеж-гтъчно пари да плащат икономическата цена на свежето месо.
дането на пълна отговорност и про 
веждането на догворената полити
ка в аграра и животновъдството. 
Неспособните и безотговорни функ

Но, не е вече така. В четвър
тък, на 9 авг\гст, предлагането на 
добитъка беше .много по-голямо 
от потреблението. Макър че говеда 
та са продавани само по 140 дина
ра за килограм „живо тегло”, де
белите свине по 160, а млади те
лета и прасета (чието клане е за
бранено със закона, но за тази за
брана никой си няма хабер). по 200 
и 250 динара, т.е. по 180 до 200 
динара, нупувачи имаше твърде 
малко. Задарският „Месопромет" 
е купил шестдесет телета. Прода
дени са и около стотина прасета 
и още някое к>не или крава му- 
зара... и това е всичко. А предло
жени са над хиляда брави.

— До преди няколко седмици 
цените бяха с по десет хиляди по
вече за килограм, оплаква се Йор
дан Нешич от Горни Матеевац. — 
Това, което сега виждаш, това ти 
е разпродажба: „Дай 
деш”, защото селянина няма дос
татъчно храна за да изхрани доби
тъка си. Но и ногато я има, тя е 
много скъпа. Килограм детелина 
сега плащаме както нилограм царе 
вица, по 32 динара!

ца. този после ще брои милиони. 
Добитък, като ти казвам, -никъде 
няма да има — убеждава ни Бора 
Пецич от Долни Матеевац.

В четвъртък, на 9 август, ня
маше купувачи, следователно лип
сваше и пазар. Добре пазари са
мо собственикът на бюфета „Тра- 
волта”, който в големи количества 
продаваше студена бира.

— Ние разорихме единствения 
пазар за храна за добитък и месо
не само в страната, но и в нашата 
република. Какво това значи ако Ционери и Ръководители, на всич- 
тези дни от Комитета за селоко ки равнища, тРяова да заместваме 
стопанство при Изпълнителния съ- ЯъС специалисти и отговорни хора. 
вет на Скупщината на СР Сърбия това, необходимо е повтор
ни поръчат всеки регион трябва да 
обезпечи собствена храна за пре- заР и специализация на производ- 
храната на своя добитък — задава- ството в аграра в нашата републи 
ше си въпроса Златомир Павлович. Ка и по-широко и окончателно — 
— На нас в Ниш трябват тристо да се въведе пъдна икономическа

да цена на месото в продажбата на 
в дребно.

но да се възстанови единствен па

МЪРТЪВ КАПИТАЛ тин хиляда юна царевица за 
изхраним всичкия добитък, а 
най-оптимални условия можем да 
црхошзведеме само 200 хиляди то
на. Защо тогава съществува Репуб- Те еловия трудно става, смята Ву 
ликата и нейните резервни фондо- ячич, но ако се иска да се запази 
ве; ако ние, от септември на ми- Ф°нда на дооитъка, тогава произ- 
налата година, никъде не можем водството на месо трябва да се 
нито да купим, нито да „получим”, пРемира от отделни фондове. Рабо 
нито зърно царевица? ' тниците от кланишката индустрия

п СР Сърбия «е могат вече само 
Да се върнем тогава към л<>- от овоя доход и За сметка на своя 

раншната регионалнация на тгроиз- Стаодарт да плащат разликата в 
водещото в аграра. препоръчваг цената.. Тази трудова организация, 
нашите събеседници, па нека все- с големи мъки, отдели 3,5 милиар- 
ки произпежда онова за което, има ди стари динари и сдружи с АИК 
най-добри условия. Нишки регион Бачка Топола за повишението на 
не можо да произвежда и цареви- 1
ца и меоо, накто това ли Войво- 
дина не може да работи. Сегашна- Ооаче мие тези пари дадохме за 
та политика кара регионите и оп- покриване разликите в цената на 
1 чините всеки да произвежда встч- изкупеното говеждо и 
но за овои потреби.

Според данните на Републикан 
ския завод за статистика Нишки 
регион е трет в Сърбия по коли
чеството яа добитък, веднага след 
Кралевашкия и Подринско-Колуба- 
рсни регион. На петнадесети януа
ри 1982 година тук са ..преброени” 
173 709 говеда, 231 780 свине и 
260 608 овце. Миналата година жи
вотновъдния фонд съществено не 
се е менил, а на тазгодишния 15 
януари <а били преброени 153 351 
говеда, 228 982 свине и 241 691 ов
це. Как ще бъде следващия пет
надесети януари тук никой не ис
ка да прогнозира.

— Знаем, че това в сегашки-

хаквото да-

тяхното произвдетво на царевица.
13 почти идеалните условия на 

хълмисто-планинските предели как 
вито са предимно в региона, голямо 
число общини в развитието на жи 
вотновщдство са видяли овоя 
шанс по-бързо да излезнат. о-г 
„клуб на неразвитите". Поради

— Сега никой не иска да ни 
изкупува добитъка, намесва се в 

Джордже Коцич от продаденоразговора
Кнез Село. — Кооперациите ни из 
нудват. без оглед на това, че с 
тях кооперираме, купуват 
тъка тук на пазара. От селянина 
купят само говедо със счупен 
крак, което ветеринар е одре- ,

клане. А когато такова го- „Агрокомбиоат е планирал в теку-
да по-

свеже месо.
— Предупреждават ,ни, че из

пращането на депеши ,иа републи- 
' т°ва тук са строени и по стоггица канските резерви за доставка на 
мини ферми годишно, а нишкия чаревица едва ли не е углавно де- предлага Павлович, че трябва да_Ра

ло, а това Становище няма нераци- зберат че животновъдството може 
анален износ на царевица от ми
налогодишната беритба.

— А що се отнася до частни-доби-
те селскостопански производители,

лил за
ведо им докараш, те тогава дават щия средносрочен 
в безценяща.

да се развива само с неговото по-план
тясно свързване с обществения се 

Когато изнесохме 1,7 милиона ,штор, защото ние и днес не сме 
тона царевица, нейната цена

строи, освен съществуващите, още
али добит» ка четИ1Ри големи ферми за тов по

"оа?3:Гр:В€1м ГеТа Га. —ТГн'ойс^° З*“ Д С

' м превоза на телето До рал Своята фабрика за храна за до да се купи и за 35 динара. Този
да плащ Р пи „ Да из. битън, па вече следващата година рязък окоп на Цените на царови-
Мрамор петдесет хиляд • « ■ произвежда вместо дааде- Ч»га блъсна цените на мреото богато то не дойдат, тогава обвм-
губя цялата ^ сет даже тридесет и пет хиляди X ***** °б"1естве,шя *' та‘

концентрати. Ако се нищите и гражданите драстично
сведението, че със зверът- намаляха, сега в нишкия хладил

на Оставили на цедилка онези, които 
с нас сътрудничат. Обаче, мнози
на ог тях не искат чевръста за
дължения, а чанат матралази, па

кат. Затова голямо 
битък ще се унищожи, 
то я задържи още пет-шест

ка наистина не сс може.
Този, кой- тона различни

Велимир Филиповичмесе- знае и
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Когато последиците 

се взимат за причини
*Р ъй като цените са не само ще бцп.с доставен па Скупщината 
* неизчерпатална, .но и неизбе- на СФРЮ- До тогава ни остава да 

жна тема и този път не можем вярваме кан сме «а добър път на 
да не почнем от тях. Осведомявай- края "а годината да постигнем за- 
ки неотдавна от заседанието на планувания суфицит от 200 м.илио 
Съвета на опозната общност за це на долара, а с тона и малко да 
ни белградският сътрудник на за облекчим нашита неволи с валут- 
гребоката телевизия констатира, пата платежоспособност.
че цените наши са главната причи
на за инфлацията- На пръв поглед
тази диагноза припомня на умните АФП ш ЛИ неотдавна пренесоха 
изявления на ония хитри градени информацията за ,,паяка", който 
малчици от детските градинки. Но пред болницата в Ниш отнесъл пе- 
са.мо ,на пръв поглед. Когато се ра- правилно паркирани погребан авто- Сто и едно мнение на д^р Ж и воин 
змпели мадко, обезателно се стига любил. За заседанието на Прелее Ракочевич, икономист: „По отноше 
до извода, че това не е никаква дателството на СФРЮ и на Пред ние на нашето задължаване в чу- 
детена игра. Всъщност журналис- седателството на ЦК на СЮК, ко- жбина, лично се озвах в пролука
тът е само изрекъл у нас разпро- ито този ден разискваха за външ ,\Фжду истината, че зад „евтини-
страненото, почти общото убежде- на,та платежоспособност на Юго- те" пари и кредитите се скриват 
ние, че цените са причини за ин- Славия, те не назаха нито дума. най-общите закономерности на
флацията. Защото само така мо- Това, разбира се, отговаря на ус- одържаването и оплождането на
же да се обяснят многогодишните тановеннте понятия иа великите за производствения капитал. слеДова- 
начинания на икономическата поли малките,- В малките страни и ня тепно, и латентната опасност °т 
тика. Инфлацията, както вече е ма нищо друго, освен примитиви- големия преход на „разтегливдта" 
известно, искаме да обюздае.м гла зъ,м и бизарност- А ако се вещо и ,.нежна” кредитна система в 
вно чрез манипулация на цените, друго и случи, трябва да се напра „твърда", „тесногръда” и немило- 

ас се замразяват, час се размра- ви оттит това да се скрие от своя- врътна монетна (относно, „монета- 
зяват, час се либерализират, форми та и световната общественост. Осо риспгчна")
рат, автоматизират, час се съгласу бено когато ръководството „текла- дствуваЩИте схващания Сред поли
ват, определят критериите им и рира, както направиха двете пред тиците „ икпономистите. че трябва 
какво лу, още не. Всички останали седателства, че Югославия въ,в

Две големи световни агенции,

Върху летният троброй 
„Книжовна реч” неотдавна се спря 
„Политика”. В обзора се казва, че 
досегашният главен и отговорен ре
дактор „почти до крайни предели 
развивал тъкмо ония тенденции, 
които са критикувани и оспорвани 
в предишната редакторска полити
ка”.

наКогато се касае за дълговете.

След това се добавя, че и в 
троброя драстично са изпъкнали ос 
порванията на марксизма и .марк
систката мисъл, а натиска и при- 

отделни автори с 
като че

съствието на 
„опонентна” ориентация, 
ли достигнаха кулминация.система и тогава госло

Соед като споменава, че част от 
текстовете се отнасят до „Бялата 
книга” и че обща характеристика 
на тези текстове е обиждащ и дис 
кза-тифициращ тон „Политика” спа

„Кни-

да се взимат финансови
мерки, които «е се отнасяха непо- финансовите аранжмани с Между- стонкови кредити, 
средствено до цените само подтик 
ваха увеличението на

заеми и 
защото вечната

народния монетен фонд и банкови инфлация на разходите и цените
ще направи, че „чуждестранното на 
трупване” да има пропорционално 
все по-малка специфична тежест 
в нашия платежен баланс с чуж- 

Икономистите. „влюбени” 
литина и суверенитета, от принци- във високите проценти на стопан

ския растеж до голяма степен до
принесоха на тогавашната еуфо-

произвок-
ствените разходи. Но това преоб- те организации ще изхожда от по- 
ладаващо схващане никак не успя зицията на своето демократическо 
ва да свърже генераторите на про само управител но 
изводствените разходи с все 
подивелата инфлация. Като че 
връзките между разходите и цени 
те са само случайни и ефемерци,
в никой случай съществени. И все та на необвъ,рзва,нето. 
докато бъдем живеели с убежд§ни 
сто, че цените са причината за 
инфлацията, инфлацията ще бъде лено задължените страни Венецуе- на д-р Ракочевич на кръглата 
цената за побърканите причини 
последици.

га знак на равенство между
жевна реч” и „Бялата книга”. След 
това констатира: ,3а демократич-

социалистическо 
развитие, независимата външна по бика.по

ли ни Разскивания и климат в култу
рата е необходимо нещо по-друто 
от това". Ако добре разбрах, „По- 
лптина” се залага за по-голяма то- 
лератност на „олонентната ориен
тация” към марксизма и .марксис
тката .мисъл, към целокупната ак- 
туална обществена политика, 
партийните органи и комисиите и 
техните членове.

пите и становищата на политика-

рия на заздължаването в чужби-
След завръщането си от прека на”. Този цитат е °т изложението

ма-
4 па, Еквадор и Менсико Мият Шу- са на списанията „Социализъм” и 

КОВ1ИЧ, подпредседател на Съюзния „Икономика на сдружения 
изпълнителен съвет заяви, че

труд”,
са ноито с всички останали авторизи-

къмВ съобщението си От последно 
то ззаседание, Съюзният изпълни
телен съвет да осведоми, че след назрели Условията за взаимна ноор рани изложения публикува „Социа 
първата половина на годината сме .динения на развиващите се страни шзъм" в броя оп 6. След 16 ап- 
осъществили валутен суфицит от, за репрограмиране на дълговете. С рил. когато се проведоха разисква 
37 милиона долара. Стока 0 бм е н н и- 
ят дефицит с конвертируемия па 
зар е по-малък от същия миналата 
година през първите шест месеца пРОДължаване на сроковете за от- за същите. Бяха цитирани и отдел 
с 342 милиона долара. Макар че плащането и намаляване разходите ми икономисти, особено някои. В 
това хубаво звучи, от тези бедни за сервизираие на дълговете, кои- това цитиране д-р Живоия Ракоче 
сведения трудно можеше нещо то се репрограмират. Няма съмне- 
друго Да Се заключи. Да се надя- 
ваме че в предстоящите

В един понеделник Душал Ра- 
дович написа „По-често имаха 
во ония,

това би укрепнало съзнанието пра-
които се съмняват, от 

ония конто вярват. Обаче, ония ко

нията, ежедневниците и Седмични- 
каза той — за необходимостта от те вестници широко осведомяваха

ито вярваха направиха много пове
че от ония. които се съмняваха”.

един четвъртък, а вчера после
ден път бе миналия 
почина Душан Радович. По 
вод. ще, го четат и в бъдеще.

Ввич доста лошо мина. Сега са в
ние, че това е нова димензия в четвъртък, 

този по
мода ония, които нападат попити-месеци

ще се знае и нещо повече, защо- нашата международна активност в ците, подутината и 
то е оповестено, че отчетът за из решаване на прекадената 
пъл нен пеш на платежния баланс женорт.

системата, а 
не ония, които правят забележкизадъд-
на икономистите. В. Спиепчевич

Комунист ворен редактор Влайко Кривокапич, глав- тел Драпшга Павловия 
ни в отговорни редактори на републнкан- • АдреХ^еД^и^' „ 
ските и покрайнинскнтв издания — Доб- 34 всички издания‘шшш
(СР Словения), Мирко Михалевич (СР Хър • СГи . ; 
ватено), Матия Новооел (СР Черна го^), ^ни^теЛск*
Калман Пегкович (САП Войводина), и Ал- « Печата 
берт Души (редактор на изданието ЮНА).

• Председател на Издателския съвет на .Ко
мунист” — на изданието за СР Сърби, д-р 
Богдан Трифунович, заместиш, председа-

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

• Директор и главен и отговорен редактор на 
всички издания на „Комунист” Велко Ми. 
ладииович.

• Урежда единна редакционна колегия: ди
ректор и главен и отговорен редактор В& 
лко Миладинояич. заместник главен и отго-

трудова организация

се в четвъртък на сърбохърватски, 
хърватско-схрбсни (кирилица и ла

тиница), словенски, македонски и албанс- 
®аици' • ■ съкратени издания на Оъл- 

гарски, унгарски, словашки румънски ■ 
- русински езици.

за относно



НИЕТО НА БАБУШНИШКА ОБЩИНА
„ПЪРВИ МАЙ”

Освобождението 

на Бабушница
От 1 септември-втора смяна

Изтече цяла година
тт Дек„Първи май" — Пирот 

Бабушница. В началото ои 
този цех работеха 180 ду 

ши, предимно обучени кон 
фенционери от Образовате

лния център „Вук Кирад
жии". От края на шй 

в този

от От 1 септември трябваоткриването на на в да започнат и с редонно 
най-млад бабушниш- , производство. Новите ком

ки колектив на обучение фен пионери ще произвеж- 
се намират още 170 души. дат мъжко облекло. от 
Тези дни те започнаха с джинс- Новоприетите ра 
пробно производство.

в

Това стана (в навечерието на 6 септемвриботници ще работят във
1944 година.втора смя!на.

В цеха на „Първи май" 
изтъкват, че първото .дио- 
коление" конфекционери с 
успех са овладял и тайни
те на произзводствою — 
засега осъществяват нор
мата ои с над 70 на сто. 
Тяхната досегашна продук 
ция вече се намира на чу 
ждестраннмте пазари.

Заслужава да отбеле
жим и това, че над 40 ду 
ши от „Първи май" летува 
ха на Охрид заедно с оста 
налйте работници на ,,Пър 
ви май" от Пирот.

В Деня на освобождени 
ето на Бабушница — 6 сеп 
том ври — в цеха на ..Пър
ви май" Ще бъде открит 
библиотечен пуннт на На
родния университет в Ба- 
бабушница

Частите на Двадесет и втора сРъбена ди
визия и Пиротсния партизански отряд през ан- 
густ на 1944 година контролираха Лужница и 
селата към р. Нишава. Четническите части в За- 
планьето бяха разгромени напълно. Под бълга- 
ро-фашистка окупация се намираха Бабушница, 
Звонци и Велико Бенинци. В Бела вода се намира 
ше началството на Лужнишка онолия, а около 
него се нам ираха и последните останки на чет- - 
ниците на Дража Михайлович, които правеха 
опити заедно с окупатора да намерят изход и 
избегнат отговорността за злодейотвата, които 
бяха направили по време на войната.

Органите на народната власт и общество 
но-политичеоките организации усилено работе
ха върху организирането на народа в народоос- 
вободителното движение; в мобилизирането на 
човешки и материални резерви; върху укрепва
нето на единния Народоосвободителен фронт- 
Приливът на нови бойци беше масов. От тях в 
село Камбелевац беше създадена Трета пирот- 
с/ка (25 сръбска) партизанска бригада. Ставаше 
мобилизация на отделни специалности за Наро- 

, доосвободителната борба, предимно на бивши 
артилеристи и инженерци. След окончателното 
освобождение на Лужница мобилизацията беше

Най-смм а личният пример
Лоза Тодорович е една 

от най-младите работнич
ки в „Текстилнолцр", но 
и една от най-добрите. Ре 
довно преизпъднява норма
та си със 120—130

ро време и този въдрос Да 
се разреши. Но това е обе 
ктавла трудност. Ако пре
махнем субективните

«а сто.
Работи дейно и в общест
вено-политическите орга
низации. Член на Съюза На 
комунистите е от 1981 го
дина. Попитахме я какво 

общопартийно
то обсъждане на Проекто- 
закл начени ята на Централ
ния комитет на Съюза 
югославските комунисти.

— Преди всичко, очак
вам разискванията. да бъ 
дат резултатни. На първо 
място, очаквам от колгунио 
тите откровено и конкрет
но обсъждане на положе
нието във всяка среда.
Считам, че всеки кому
нист най-силно ще въздей 
ствува върху другите с лич 
ния си при.мер. Преди вси 
чко член на СК трябва да 
бъде добър работник 
самоуправител. Ако всеки 
отговорно изпълнява 
дълженията си — ще има 
много по-малко проблеми.
Мога да кажа — споделя 
Л. Тодорович — че ние в 
„Текстилколор” работим 

при много трудни усло- вич. 
вия, но се надяваме в ско

у

очаква от

на

Лоза Тодорович
М. А.

бости — а такива има: че 
уплътняване на Работното 
време, недисциллина и др. 
Именно, мисля че тъкмо те 
зи проблеми трябва от- 
сти отпуски по болест, не- 
крито да изнесем на съб- 

и ранията на СК, когато об 
сънсдаме Проектозаключе 

за- нията. И, разбира се, да

разрешена над целокупното мъжко население, 
способно за армия или за работа по снабдяваме: 
то на фронта и обновата на опожарената и опу
стошена Лужница. До края на октомври 1941 
година в НОВ доброволно постъпиха, а известна 
част бяха мобилизирани, 3083 бойци, които по
пълваха разни поделения на Народоосвободите- 
лната войска.

В началото на септември от Сърбия през 
Лужница се изтегляше 27 българофашистна ди
визия. Моралът на нейните войски беше' напъл
но паднал, капиггулантски, а направлението на 
изтегляне беше неблагоприятно и рисковано. 
Това нещо принуди генерал Козаров да поиска 
преговори с партизаните, но. не за да им нап
рави услуга, но за да спечели време и да из
тегли войските си от опасната зона. Партизани 
те обаче на този сектор в момента не разпола
гаха с

В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 
ЦЕНТЪР „ВУК КАРАД 
ЖИЧ”

Има свободни
местасе договорим как занап

ред да ти' изкореняваме. 
А такава готовност в на
шия млад- колектив е нали 
не — казва Лоза Тодоро-

През юнския загшевате- 
лен срок в Образователния 
център „Вук Караджич" 
останаха доста вакантни 
места в общи основи, и 
зза втора фаза. Така нап
ример през юни в първия 
курс трябваше да се за
пишат 210, а записаха се 
197 ученици. Във втори 
курс има дори 52 места.

Във втора фаза в текс
тилния отдел са се заяви
ли 69 кандидати, а имаше 
места за 60, но затова пък 
има свободни места в при-

М. А.

На посещение в братска Плевля пю-значителни сили, които да бъдат в 
състояние да спират изтеглянето на фашистки
те войски и приеха преговорите по две при
чини: първата беше — да прекъснат неприятел
ското изтегляне изключително по съобщителна 
та линия Велико Бонинци—Бабушница—Пирот, 
нато по танъ!в начин им попречат да захванат по- 

торитория и да не ограбват селищата, и • 
втората причина беше — в тези последни дни 
на бскрбата да не се пролива кръв, а възможно 
иай-безболезнено да се превземе 
тровете, които се намираха в ръцете на българ
ската войска и полиция. Тези становища на пар 
лизаните не бяха в противовес с диреккщвата 
на ЮКП, които на овеки начин се опитваше чи
слящите се към българоката армия да придобие 
за фронта орепцу фашистка Германия. Когато 
войските на 27 дивизия се отбили към село Гор
ици ац, партизаните

Бойци от Лужница направиха тези дни 
посещение на братския град Плевля, където при- 
съствуваха на тържественото чествуване на 40- 
годишнината от формирането на Пета санджа- 
шка народоосвободителна бригада- Пега санджа- 
шка бригада в декември на 1944 година е била 
попълнена с бойци от Сърбия, главно от Пирот- 
ско, - Белопаланашко ,и Лужница.

В течение на НОВ бригадата с имала над 
50 тежки боеве, особено срещу четниците в 
областта на Рогатица и Романия- До края па 
войната бригадата е дала 155 жертви и 337 ра
нени.

голяма
ро; 1.11 о- мате м ат» I ческм я 
дол (лабораппрен техник с 
Г)иологи>| и четвърта степен 
специалност), в трети курс 
има Ю свободни места за 
съчката специалност, както 
и и четвърти курс.

от

властта в цен-

М. Лцтич

ги нападнали. Фашистите 
употребили и минохвъргачни и убили трима сел
яни, опожарили1 плевник в селото.

Пътят през Лужница беше задръстен от 
камиони с акупатороката войска, 
ваше към Пирот. В Бабушница 
един полк. чийгго щаб се намираше в сградата 
па бившото околийско началство. Партизаните 
държаха позиции около града, 
село Драгинац. Оттам беше отправено и писмо 
до коменданта на неприятелския полк в Бабуш- 
ииица с искане да се предаде и партизаните вля
зоха в Бабушница почти без сражение. Населе- 
нигето на Бабушница в въодушевение посрещна 
освободителите си.

която отстъп-
пребиваваше

включвайки и

Гюра Златковнч 
(„Лоши времена")

Изглед от Бабушница
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ТРАДИЦИОННА. ИЗКУПУВАНЕ НА ПШЕНИЦАТА И ПОДГОТОВКИ 
ЗА ЕСЕННАТА СЕИТБАКУЛТУРНА ПРОГРАМА В ДИМИТРОВГРАД

МЕДАЛ Н и „ПРОКИСЛО ЛЕ10" Изпълнение на плана 

според възможноститеЛятната монотония в ку
лтурния живот на Димитро 
вград разби традиционната 
програма „Прокиело лето”, 
което ое състоя на 24 ав
густ т-г. С оглед на все 
даде „пресните" впечатле
ния от току-що завършили 
те Летни олимпийски иг
ри, двамата главни органи 
загори и едновременно ху 
мористи-мзпълнители Мом 
чило Анреевмч и Слобо- 
дан Алексич „настроиха” 
тазгодишното ..Прокиело 
лето” в олимпийски дух, 
нато „Прокисливда”.

И за „Прокислиядата” 
конкуренцията е била голя 
.ма. От „прес-конференцпя- 
та" узнаваме че същата ис 
кали да организират „Шо 
дер—сити” (Каменица),

„Лос—Верзар” и други, но 
Димитровград спечелва ор
ганизация с убедително мно 
зинство.

И тук бе запален „олим
пийски огън”, който после 
едва бе загасен! Пред зри 
телите в препълнената за 
ла на Културния център Се 
представиха участниците. 
За разлика от Лос Анже- 
лес. тук никой не „бойко
тира” „Прокислиядата”, та 
ка че бяха застъпени вси 
чки трудови организации, 
дружества и отделни про
фесии. Най-много аплодис
менти получиха ,,Цена(та)”. 
която се прояви във вси
чки „скокове” и чийто ре 
корд от „200 на сто в сра 
внение с—” единствено ос 
порва „Циле”, „което вече 
20 години плува в дългове 
и късосрочки кредити — 
и никак да изплува, а в по 
следно време само „чап- 
ка”.

тезатели", безспорно при
дава свежест на целия ян 
самбъл, н който домиишра- 

Момчи-

Разбцра сс — и тун по 
лична без медали. На „Про 

-- най-много меюислиядата 
дали спечели ТО „Услуга”. 
Между другите и „златна

• В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА СЕ ПОЛАТАГ
УСИЛИЯ ДАСЕ ИЗПЪЛНИ ПЛАНА НА^ха старите нсово 

ло Андреевич и Слободан 
Алексич, автори на теж-

ОСОБЕНИ 
ИЗКУПУВАНЕ НА ПШЕНИЦАТАводопроводна тръба от 

3/4 цола и златно повесмо 
за „редовно” снабдяваме на 
града с вода и „глетав” ме

же настъпи засушаване в 
период на иаляаанс на зър 
ного.

В момента се провеждат 
интензивни подготовки за 
тазгодшииата есенна сеит
ба. С акционната програма 

пшеница

С ационната програма за 
есенна и пролетна сеитба 
за 1983/84 година на тери
торията на Сурдулишка об 
щина е било
да се засеят 4250 декара с 
пшеница, от които 150 дка 
на обществения и 4100 дка 
на частния сектор. Обаче 
поради лошите кгхиматиче 
ски условия планът на есе 
ината сеитба е бил реали
зиран с 50 на сто, относно 
с пшеница са били засети 
3450 декара площ.

Тазгодишната жетва в 
общината с съпътствувана 

| от редица трудности: недо 
| ; статячсн брой комбайни, 
Ш липса на резервни части, 
I \ нес”азване на приетите Д°- 
Щ ; говорни условия за комбай 
я Iтиране. Въпреки това жет 

ЩЯт ! вата е успешно гтриключи- 
IЩя ла и зърното е прибрано.

стоветс, с които са засегна 
ти всички области на сто
манения, обществен и кул
турен живот на всекидневи 
сто нп.

дал за производство па „ка 
чествен” хляб. ТурисТичее- 
ният съюз от Димитровград 
също спечели ,,златен бу; 
дилник”, и то без конку
ренция.

НАШИЯТ КОМЕНТАР:
Понеже „Прокислото ле

изпланувано

В музикалната пък част 
на „Прокмслиядатв” 
много аплодисменти полу
чи „Маестро Гага”, който 
с'ьс своята цигулка у беди-

се предвижда с 
да бъдат ззасети 4270 де- 

— 170 на обществе-
най-

кара
ния и 4)00 ла частния се
ктор.

За успешно провеждане 
на есенната сеитба са не
обходими 119 тона семена. 
Засега
и земеделската кооперация 
в Иелашница са готови да 
обезпечат останалите П5 
тона. Необходимо е също 
така да се обезпечат 100 

тона 
торс-

аГ! „Власина-иродукт”РШ!
Д-Ч;

.1-; •Я’ 1 Ч
*

и 220тона азотни 
смесени изкуствени 
вс. „Власина-продукт” на 
лагер има 240 тона смесе
ни и 20 тона азотни торо
ве. относно уреа. Земедел
ската пък нооперация в 
йелашница на лагер има 
40 тона смесени торове,

п 1/

С акционната програма е 
предвидяно от територията 
на общината да се изкупят 
183 тона пшеница, като 
при това 38 тона се изку
пят от обществения и 145 
тона от частния сектор. 
Планът е реализиран на об 
ществения сектор, докато 
частният сектор не е до
ставил необходимите коли 
чества. До средата на ав
густ т.г. са изкупени 117 
тона пшеница или планът 
е реализиран с 56,4 на сто. 
Следва да се отбележи, че 
добивите на частния сек
тор са били доста ниски 
200—220 кг от декар, поне-

ч &1Ш
Момент от програмата че смесени торове 

280 тона, относно 60 
ще бъде

така 
има
тона повече, а 
необходимо да се набавят 
още 80 т°на азотни торо-

то" се помни до следващо
то,сравненията са необхо 

дими. Както и миналата, та 
на и тази, забелязва се не
достатъчна подготвеност, 
зарад късните ^упражне
ния". Обаче тазгодишната 
концепция е далеч по-спо 
лучлива и по-добре изпъл 
нена „на терена". Въвеж
дането на нови „лица—със

телно доминира. Успешни 
бяха и останалите инегруме 
нталисти, солисти и оркес
три, но се чувствува отсъ 
ствие на солисти—певци.

И да запазим олимпий 
екмя дух: тазгодишното 
„Прокиело лето" (,,Пропей 
слиядата") наистина заслу
жава — златен медал.

ве.
Следователно, в община

та са почти готови за есен
ната сеитба и ще трябва 
тази година навреме да се 
засеят площите, а не да се 
чака както миналата годи
на, относно последния срок 
за есенна сеитба-

Ст. Н.А. Т.

БОСИЛЕГРАД Прача е едно от оай-мал 
ките села в Димитровград
ска община. Когато мине
те през Белеш и поемете 
пътя из баира, след поло
вин час ако сте с кола, ло 
лошия и на места почти 
непроходим 
Ред навлизате в махалата 
Гаджинци. Две—три къщи 
почти напуснати. Такива в 
Прача има много. Селото

когато става дума за 15-те 
надници, които всяка къща 
трябва да даде при въвеж 
дането на тока, освен пет
надесет хиляди динара.

ПРАЧА

Още една изява на 

самодейците от Белут
И близко, 

н далече С електрическия ток и 
пътя Прача сигурно ще се 
доближи до града- Но си
гурно е и това че никога 
вече няма да има 150 жи 
тели в 37 домакинства на- 
кто преди. Сигурно е че 
никоганям а да завърши, 
преди много години са за
почнали да строят, защото 
градът отведнъж „отвле
че” селото и децата. Все 
пак. поне през лятото, за 
всеки „викенд” Прача на
раства бройно поне два— 
три пъти. Тези, които по 
пет дена гълтат пушека е 
гумарата, в кожарата или 
в някоя друга фабрика в 
града, идват в своето род
но село на чист въздух и 
студена вода от двете чеш 
ми в селото, които търсят 
.млади ръце да ги поправ
ят. И 
работват 
ГГрача тогава не е далече.

път, най-нап-
В миналия петък, в голя 

.мата зала на Културния 
дом в Бооилеград, група 
самодейци от седр Белут 
се представиха с подбрана 
културно-забавна програ
ма. Между другото само
дейците от село Белут 
пред любителите на театра 
лното изкуство и народния 
мелос се представиха с на 
родни и забавни песни и 
различни хумористични и 
сатирични изпълнения.

Всъщност това е втора 
културно-забавна изява на 
белутчани извън селото си, 
но не и последна до края 
на годината. Защото, както 
ни уведомиха, занапред са 
запланували подобна прог
рама и в други села в об
щината.

Няма съмнение, че акци 
вността на първичната мла 
дежка организация, която

всъщност е организатор и 
носител на съвкупната мла 
дежна дейност в селото е 
красноречив пример кан 
трябва да действува едн^ 
.младеле ка

ято се надяват да им се 
осъществи с изграждането 
на пътя, който строят’ го- 
раните. Наскоро и електри 
чески крушки ще 
нат в домовете- В момен
та е в ход акцията за елек 
трнфпкачня на селото. Ве 
че 5—6 пъти, както нп ос
ведоми председателят 
местната общност Нико
ла Панайотов, провеждат 
трудови акции за далеко
провода и ниокотокорвата 
мрежа. И макър, че в Пра 
ча са активни салто 6—7 къ 
щи с дваестина предимно 
хора на възраст, на списъ- 
на за въвеждане на ток Се 
намират 27 къщи. Това 
значи, че мнозина прачани 
живущи .в Димитровград, 
•ще подновят къщите 
Те участвуват и в трудо
вите акции, редовно 
пълняват задълженията си

е разпръснато, 
сравнително далеч една от 
друга. Човен, -който не 
вее тук, има впечатление, 
че отива напрало в друго 
село. Прача е едно от по 
следните села без електри 
чески ток И без. магазин. 
Тук лекар не идва, 
Детският, защото 
ца. Може би затова в Пра 
ча човек се чувствува мно 
го далеч от града. А 
пак. когато

махалите

организация. 
Още 4010640, че културно- 
забавният живот в Бооилег 
рад и селата му е все още

свет-жи-

на ниско равнище, въпреки 
че има всички възможнос
ти да бъде по-добър и
държател ей.

на

съ- дори и 
няма де-Обаче

още няма ной да поехме бре
м>6то и .да организира мла 
дите и талантливи самоде
йци в Босилеград, така >и 
по селата. В тази

все
започне раз 

прачани1н 
впечатлението се губи, за 
щото хората са свикнали 
да идват на пазар в Дими 
тровград почти 
тъ;к, пеша. Автобус за ос
таналите двадесетина 
в©ка в селото е мечта, ко

говор с някой
насока

и самодейното културно-
художествено дружество 
„Младост" трябва все по-често да об 

бащини те ниви.
всеки пе-по-оргат 

низпрано да действува.
си.

чо- из-М. Я.
А. Т.
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СРЕЩИ ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА
ЦИИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Ногато хуманизмът 

е водещо начало ООСТ „слога": без 

оборотни срецстваЧервеният нръст на Югославия 
присъди Емблема неотдавна

на червения кръст на първи
чната организация на ЧК на Медицинския и 
Стоматоложкия факултет в Ниш. Тази органи
зация с около 2000 членове е носител и на дет
ски общински, регионални и републикански при
знания и с право се счита
организация на Червения кръст 
ските и стоматоложките факултети

Общият доход е увеличен с 47 на сто, доходът и 
чистият доход с 40, а средствата за лични доходи с

снаб-56 на сто. Въпрекки затруднените условия — 
дяването добро.за най-успешната

на медицин- 
в страната ООСТДо - неотдавна 

„Слога", зан-имаваща се <;
че изразходваните средст
ва. които възлизат на 181 
061 000 
та бележат

търгов-ия и гоогилничарст- 
во, бе водеща стопанска
организация в Босилеград- 
сна община. Почти винаги

динара с 2 процен-Високото признание , бе
ше повод за срещата 
с председателката на орга 
низазцията ЗЛАТКА ЗАРЕ
ВА, студент на Медицин
ския факултет в Ниш, 
шенка от с. Белут. Босиле 
градско.

Червения кръСт. Какви ре 
зултати постигате на този 
план?

— Това е нашата най- 
резултатна акция. Годишно 
организираме две акции по 
кръводаряване с по 300 — 
400 кръводарители. В тези 
акции осъществяваме из
ключително успешно сът
рудничество съ,с Завода за 
трансфузия на кръв в Ниш.

Ф На Медицинския и 
Стоматоложнкия факултет 
в Ниш следват голям брой 
студенти от нашите краи
ща. Дейни ли са в първич
ната организация на Чер
вения нръст?

— Голямо МНОЗИНСТВО От 
тях усърдно участвуват в 
акциите на организацията. 
В акциите по кръводарява
не например, и като орга
низатори, и като кръвода
рители се проявяват Дра- 
ганка Миланова, Блага Сто 
ева и Драган Стоянов, кой. 
то- е шесткратен кръвода
рител и носител на „Среб
ърна значка" на ЧК.

90-голямо уве 
личен и е от увеличението 
на общия доход. Паради 
това доходът, който възли- 

30 434 000 динара и 
чистият доход от 21 340 000 
динара бележат

ни

отчиташе положителни де
лови резултати, със значи
телни средства във фондо
вете си. Обаче в последно 
време, ногато и 
производствени

за нана-

увеличе- 
ние по отношение на мина 
логодишния с 40 на сто.мощните 

организа
ции се срещат с различни

Ф Как изглежда дейно
ст» с която се заслужават 
високи признания?

— Непрекъсната, интен
зивна. многостранна и доб 
ре организирана — отгова
ря Зарева. — Дълги годи
ни, а особено от 1974 годи 
на нашата първична органи 
запия на ЧК провежда 
няколко твърде резултатни 
акции. Оригинална е акция 
та ни „Медицинско село”. 
Всяка година определяме 
така наречена „ме^цинска 
област” от по няколко се
ла в околността на Ниш и 
за всяка от тях оформяме 
патронажи а група, съетаве 
на главно от студенти във 
висшите курсове на двата 
факултета. Във всяка гР^- 
па е включен и по един 
лекар от нишките здравни 
заведения- Групите правят 
обиколки по своята област, 
по време на които евиден- 
тират основните характери 
етики на здравословното 
състояние на населението, 
вършат основни прегледи 
и оказват някои основни 
видове здравна помощ. Ак 
цията се оказа пълноценна 
и стана пример за подра
жание-

ф Кръводаряването е 
най-благородната акция на

За лични доходи 136 зае 
ти в тази организация (6 
повече отнолкото в тоя пе 
риод на миналата година) 
са отделили 15 630 000

затруднения, преди всичко 
с недоимък на възпроизвод 
ствен материал и сурови
ни, все повече обуслоовя- 
ват и търговските органи
зации да участвуват в про 
цееа на производството, от 
носно да авансират отдел
ни видове стоки. Всъщност 
това е една от основните 
причини, ■ кояуо неблагопри 
ятно въздействува и вър
ху тазгодишното стопание 
ване на „Слога”.

ф С кого още сътруд
ничите?

— Ползотворно е сътру
дничеството ни със старче
ските домове- Имаме спе
циални екипи, които

ди
нара или 56 на сто повече 
от тези през първите 
шест месеца от миналата 
година, а средният 
доход по зает възлиза на 
13 585,

оказ- личен
ГОЛЯМ ЛИЧЕН ПРИНОС

увеличение 33 на 
сто, срещу 10 164 минала
та година.

Както ските й способности ведна 
га биват забелязани 
става член на ръководство
то на организацията, а ве
че една година е и пред
седателка, 
дала и дава .голям 
принос за уопехите на ово 
ята първична организация.

всестранно деен 
член на ССМ в ОЦ „Иван 
Караиванов" в Босилеград, 
Златка Зарева се изявява

и тя

За отбелязване е, 
преки затруднените 
вия снабдяването все 
е добро. Понастоящем 
магазините в общината еди 
нствено няма захар, 
то останали стоки от пър
ва необходимост има в до
статъчни количества. А ка 
кто сподели Иванчов, 
ганизацията ще се стараят 

бъде

че въ-
Усло-

пак
с голямо усърдие и в ак
циите на Червения кръст. 
Дейността й в ЧК 
дължава и с първите сту
дентски дни. Организатор-

Безсъмненно е
личен впро-

Наистина според полу
годишната равносметка та 
зи стопанска организация, 
единствен снабдител в об
щината,' отчете положител 
ни делови резултати. Дефи

дока-

За резултатите на първи 
чната организация на ЧК 
на Медицинския и Стома- 
толожкия факултет в Ниш 
може да се каже още мно 
го. Но да не забравим най- 
осн^вното: хуманизмът на 
бъдещата пофесия дълбоко 
е залегнал в съзнанието на 
тези млади хора и е ста
нал водещо начало в дей
ността на техната првич- 
на организация на Черве
ния кръст.

ват редовна помощ на ста
ри и изнемощели лица. На
ши екипи участвуват в пла 
нинарските походи, в похо 
дите по партизанските пъ
теки и в многобройните 
маршове, като се грижат 
за здравето на участници
те. Даваме принос за успе
ха на „Седмицата ,на Чер
вения кръст” и на всичми 
останали седмици на соли
дарността.

в ор

и занапред 
нитът, които отчете на три добро. Още 
месечието от 1 748 000 ди-

то да
сега се пред

приемат мерки в онези 
ла. които трудно се снабдя 
ват да се обезпечат с не
обходимите запаси 
всичко с брашно. В

се-
нара е погасен и при това 
в различните фондове са 
отделили 5 709 000 динара. 
Но имайки предвид състоя 
нието на пазара, 
изтъкна директорът на ор
ганизацията- Васил Иван
чов, тези средства не са 
достатъчни. Още повече, 
ако се има предвид, че зна 
чнтелни средства трябва 
да се отделят за изграпада
не на магазини в някои се
ла- Понастоящем в ход е 
изграждането на магазин 
в квартал „Магурна", и той 
трябва към средата на сеп 
тември да започне с рабо
та. В скоро време ще зало 
чне и изграждалото на де
лова сграда за 
Рии и други потреби на 
организацията.

преди 
това

отношение и местните об
щности трябва да 
свой принос, като раздви
жат въпроса навреме все
ки селскостопански произ-

както дадат

К. Георгиев
водител т.е- потребител да 
сс обезпечи за през зима
та с брашно. Проблем пре\ 
дставлява това, че в мага
зините няма достатъчно по 
мешания за складове.

ШЕСТИ СЕЛСКИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ В СЪРБИЯ

Нишки регион е домакин
• СЪСТЕЗАНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТ 13 ДО 
16 СЕПТЕМВРИ Т.Г.

а в Ниш освен откриване- 
гшйоките игри п(е се про- 
то и закркиването на олпм 
веде и сьстезание по оказ 
ване на първа помощ.

М. Я.

Общините в Нишки ре
гион се подготвят за голя
мо спортно другаруване: 
Шести-ге олимпийски сел 
ски игри в СР Сърбия нае 
ляеоха в заключителен 
етап. След състезанията в 
местните общности, общи
ните и рстионит с общо 
над 250 хиляди участници, 

най-добрите, 
13 до 16 септеаи-

ликата с покрайнините- 
' Според приетата програ
ма Пронупие ще бъде до
макин на най-добрите със 
тезатели по народен много 
бой- Свърлиг — на борци
те, Гаджин хан — на със
тезателите по претегляме 
на въже, Мерошина — на 
състезателите по нрое, Жи 
тораджа — иа колоездачи
те, Куршумлия — на плув 
ци-ге, Ражан — на стрел
ците, Бабушница — ма во
лейболистите, Долевац на 
баскетболистите, Димитров 
град — на футболистите,

Домакините в Нишки Ре 
гион. с оглед на стабилцзв 
ционлите мерни, не ще на
станяват гости по хотели, 
както в предишните годи
ни. Воички участници ще 
бъдат настанени при дома
кините в местните общио 
сти, като по този начин 
те иззпишат и най-хубава 
та страница, на дружелю
бие и гостоприемство.

канцела-

Инаяс, според полугодмш 
ния баланс, през първите . 
шест месеца наизлъчени са 

които от 
ври т-г. ще се състезават 

званието 
За медали ще се състеза
ват 1670 състезатели от 14 

общности в реггуб-

годпната
тази стопанска организа; 
чия е осъществила общ до 
ход от 211 495 000 динара- , 
увеличон с 47 па сто. Оба-ийш

най-добър.за

Т. П.
местни
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ЧЕСТИТЯТ

Деня на освобождението на 

общината — 5 септември
на всични трудови хора и граждани в Сурдулишка община като

им пожелават нови завоевания в социалистическото строителство, 
обществено и лично благоденствие

Памуковият комбинат Враня-ООСТ „Юмко" САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ 
ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ДЕТСКА ЗАЩИТА, СОЦИАЛ
НА ЗАЩИТА, КУЛТУРА И ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
В СУРДУЛИЦА

СУРДУЛИЦА

на деловите приятели и клиентите
на всички трудови хора и граждани в общината

честити на всични трудещи се
и граждани

в общината5 септември — Деня на 

освобождението на общината 

от фашизма

че ститят

40-годишнината на 

освобождението от фашнзма
с пожелания за всестранен социалистически 
общината и многожични успехи 
Конфекцията на „ЮМКО" се отличава с високо 
богата разцветка и съвременна кройка

прогрес на
с пожелания за разцвет на социалистическите самоуправи- 
телни отношения в общината и много колективни 
успехи

и личникачество,

Заводи Дървена застава — ООСТ „5 септември"
СУРДУЛИЦА

на работниците и останалите трудещи се 
и ,на всички граждани в общината

ПРИВЕТСТВУВА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ С 
ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА — 6 СЕПТЕМВРИ

честитят
.ЛУЖНИЦА" произвежда:

40-годншнината на 

освобождението но общината 

от фашнзма

— шприцовани произведения 
ацотати,

от постирол, полиестер и полимер

— овални плочи от полиестер,

— части на санитарни уреди,

■— полипропиленови тъкани и чували гъвакави полиетиленови 
търби муплекс-шючи и други материали от метанрилати пожелавайки им многобройни, 

лични постижения
все по-големи обществени и

СТРАНИЦА 10
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ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
В БАБУШНИЦА

К. /------- Г В А В)--------- 1 .на трудещите се и гражданите? В общината 
ЧЕСТИТИ

Шести септември — Деня на освобождението На деловите приятели, трудещите се| и гражданите
на Бабушнишка община от фашизма

като им пожелава, нови трудови победи и завоевания 
в >ю-нататъшното самоуправително социалистическо 
развитие на необвързаната ни страна

ЧЕСТИТИ

6 септември — Деня на 

освобождението
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ,
СЪВЕТЪТ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ, 
СЪЮЗЪТ НА БОЙЦИТЕ и 
СЪЮЗЪТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 

в Бабушмица

Честитят на всички граждани и трудещи се

НА КОМУНИСТИТЕ, „ТЕКСТИЛКОЛОР" произвежда:

— забрадки, носни нърпички, пижами, гащи и други текстилни 
изделия с високо качество, съвременна кройка и приветлив 
десен "

Търсете произведенията на „Текстилколор"!

6 септември
освобождението

на

ПРОИЗВОДНА, ГРАЬЕВННСКА И КОМУНАЛНА РАДВА* ОРГАНИЗАЦША 
СА И. СОЛ. О. ООУР-а БАВУШНИЦА Ул. Едварда Карделщ 66:.

с пожелания за още по-големи успехи в социалистическото 
изграждане занапред

ПРОИЗВОДСТВЕНА, СТРОИТЕЛНА И КОМУНАЛНА 
ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ& СЛЬЕЖКЛ
% с основни организации

— Фабрика за глинени изделия,
— „Изградня” и

— „Комуналац"

ООСТ „25 МАЙ" 
СУРДУЛИЦ4

честити

Юбилея ня свебядата
ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

В БАБУШНИШКА ОБЩИНА и НА СЪСЕДНИТЕ ОБЩИНИ 
ПИРОТ И ДИМИТРОВГРАД

на трудовите хора и гражданите на Сурдулишка община 
пожелавайки им многобройии успехи в по-нататъшното 

изграждане на социалистическото самоуправително обще
ство и в семейния живот
„ГАЛЕНИКА" — ООСТ „25 МАЙ" в Сурдулица произвежда 

висококачествена минерална вълна 
в строителството

------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■■ ' ■

— 6 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО . 
НА БАБУШНИШКА ОБЩИНАс широно приложение.

САМОУГЕРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТ 
РЕСИТЕ ЛО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА 3 БОСИ. 
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

1АОШГЙМА МЛ1Ч1ЛД
т Ю1А ЙШАЙ ВЕ08ЙАВ - Щ.Е2И1К к

@ ЩЗ ПД М А С К А Т I С А — 8ЩБШЛСА
..... ....... ..-....... ...~ -... ...... .........................—-- ----------------

! ТРУДОВИЯТ СЪВЕТ ПРИ ОСНОВНОТО УЧИ
ЛИЩЕ „Г. ДИМИТРОВ” В БОСИЛЕГРАД 
ОБЯВЯВАI

ага; Ма^каИса —. ЯигдиИея * Те|«гКт1: Ят<ЬяЦса Й17 ~ Ъ\ 201. И А 104
\*аг<»<*т; Ьапкс ГШ]а1а бигИиНса МШШ 1Ш

* Тек*х 16775 * Тек, гайи» кой К1)К Конкурс,
•>/ ■ -,■ I. ЗА ДВАМА СТАЖАНТИ — ПРЕПОДАВАТЕ 

ЛИ ПО КЛАСОВО ОБУЧЕНИЕ, за определено 
време, в първоначалните четириоклаени училища 
в селата Плоча и Дунат (Дудинци)
И. ЗА ЕДИН ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ, 
в централното училище в Босилеград, за опре
делено време, до завръщането на работничката 
от отпуск по майчинство.

Условия: Училищна подготовка пи Пра
вилника за специална подготовка и профилите 
на преподавателските кадри в основните учили
ща, Служебния гладник на СР Сърбия (29/68, да 
е способен за изпълнявано на задачи във въдпи- 
тателиообразоеаггелния процес.

Личните доходи Са според Правилника за 
ЛД п училището.

Конкурсът е открит осем дни От деня на 
публикуването му.

Молбите, с доказазтелствата а изпълнява 
нс на условията подавайте До управлението 
училището и Босилеград.

Непълните и закъснели молби няма да се

■

честити

40-годишнината на 
освобождението на 

общината от фашизма
//а всички трудови хора

и граждани
в Сурдулишка община

пожелавайки им всестранен обществено-икономически прогрес 
иа| общината и много лични и семейни успехи

„МАЧКАТИЦА" — СУРДУЛИЦА
произвежда овисоколегиранм стоманени лагори в цименто
вата, рудодобиви ата и други видове промишленост, както и 
специални видове високок ачествана стомана

на

разглеждат.
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Ху/цтр о сатира • забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКЙ

Специалният номер" иа Манасия 

Мнтрев
п

Награда за нова наукаЗа дъщерите на богаташите от 
онова дреме било задължително да 
се смъжат за син на богаташ. Но ако 
нямало такъв ерген в селото или пън 
а съседните села, за зет бил харен и 
ерген — добър майстор, красавец, из
вестен пеонопееи, хоронгреи и овиря- 
жия или в крайна сметка честен и из
вънредно трудолюбив бедняк.

Минасчя МитРев от махала ,,БъР 
заци’’ (с. Долна Любата) не се числил 
:нъм ми една от посочените „катего
рии” ергени, а все пак се оженил с 
Дъщеря на най-заможния човек в 
селото и околията. Митреа бил мерак 
лия за отглеждане на коне. Една про
лет иа Тодррица (религиозен праз
ник, селски събор в Долна Любата) 
по стар обичай доднолюбатчами ра
зигравали канете си по селския мег
дан. С хубавия си кон и с безстраш
ното препускане. Манасия още ведна

га прпиле-ккъл вниманието на воички 
съборяни. А най-много ги въодуше
вил с една „специална точка". Имен 
но, след препускането опирал коня ои 
в центъра на мегдана, изправял го на 
задните крака и точно в момента, но 
гато конят заставал почти в отвесно 
положение. Митреп ставал от седло
то, прегръщал го около врата и го 
целувал в челото!

Тачи негова способност иай-мно

Иде празнино на слободата у нашите ол- 
штини, па я како човек од базата се зкеейцра 
кого да предложим за награда. Псколко ночи 
не мото да спийем, све ми това гайле У аиъло. 
п све около стаоилизацията се връчим, 
ни е судоцната и я с моята селска простотия 
све ои мислим дека и наградите хреое да би- 
дат за ония що са направили иекой стабилиза- 
:орели подвиг. .,

Мисли, мисли и се — сети. „Напредък"! 
Знам са че ме заджустрите та цела бусиловска 
опщина не може да ме спаси. Како бре за наг
рада, на цела година свите пищиме от тая зе
меделска кооперация. Не производи сироаини 
за сушарата, смачка цените на говедата, агро
ном не мож да видиш на н>ива и ливада, йош 
не е платяла на народо за ягнищата, а камо ли 
за телците що са продадени преди 2—3 месеца. 
И сваи Ьи ши критикуйе, и млозина Ьи пцуят, 
а ти си запел — награда да им се даде• Ти ели 
не си читав, ели ти нодзе с-чъРДът, друго не.ма 
що да е. Нолек орайЬа.

Преди некой време „Напредък" откупи три 
телци у село Бранковци. Колко Ьи е платил не 
е важно, ама е важно що е откупчико накарал 
тия телци у една кошара у коя улази бу- 
ра и унутре е дело езеро. Накарал Би, та 
Ьи накарал, морал човеко, но после ни
кой не се сетил за тия телци. И тека телците 
прекарали у тая кошара една неделя без слам
ка сенце, и без калка вода. Како са прекарали. 
Е, па не ячте нищо една неделя и не пийте 
нищо тия седем дъна, па че видите како са 
прекарали. И за големо чудо телците останали 
живи, оно верно сал кожа и косЬи, ама живи.

У нея

го омаяла най-заможжгя човек в се
лото.

— Той ще ми бъде зет! Само той 
и никой друг — отсенъл богаташът.

Речено — сторено. Митрев се 
оженил с една от дъщерите на най- 
богатия съселянин, станал добър дома 
кин и прекарал щастлив семеен жи
вот. Починал на 109 години.

Записал: К. Георгиев

ХУМОР\шт[РОСТГА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕВш Двама гимназисти се нри 
ят и се целуват в училищ
ния даор.

Изведнаж
Старо вино, стар тт>°н и стар приятел са винаги 
по-добри От новите. момичето сеЛ. Каравелов

сепва и остро пита:
— Къде научи така ху

баво да целуваш?
•— Ами? По цял ден на

дувам балони на по-младия 
си брат...

Лош приятел е по-лош от змия.
Цицерон

Добрият приятел е по-сигурен от скала.
Якутска лА

За мъдрия няма нищожен враг.
Гьоте Фризьор се обръща към 

клиента си:
— Комши, бих казал

!: Ама това ли е за награда слепчо слепи? Те 
ка че .ме пращате. Това е за укор и за резил, 
това са греове за добиците. а ти — награда да - 
им се даде. Срам да те е!

5 че ко
сата ви все повече побел
ява.

• На бягащия враг построй мост.
: С. Африкански: — Не е чудно след като 

толкова бавно забелязвате.: Полек де. чувайте си нервите за стари 
дънове- Како не йе бре за награда? Таквия 
чудища „Напредък” е правил коджа пути до
сега, че Ьи прави кой знае йош колно, а видиш 
V овия тежки времена тая организация си оп- 
стае, никако да пропадне, никой од нойните ру- 
ководите.ъе не е ни за уше потръгнен, а 
ли глава

' Не съда никого освен себе си.
Ап:Арабска

• Заниманията слагат печат върху характера.
Овидий

:
— Когато някой 

каже. че е убил петнаде
сет зайци 
на жена щи — знай, че 6 
хванал само един.

— А когато казва, че е 
хванал един?

— Тогава знай, че 
хванал нито един!

— А когато

ловец
: казва мъж5 камо

да го е заболела. Да откупиш телци, 
овци и говеда и после по десетина дъна да Би 
не рачьиш, а после Да имаш ненаква сметна, и 
това у овая криза, па това ти йе нова еконоходка 
наука. Е, за тая нова економска наука у овова 
тежко стабилизагорско време ,те за тая наука 
треое да се даде награда на „Нашгедък".

<Л1сСцдусс/

• ■

! Навикът примирява и с робството.
Питагора

•
Старо куче привиква и към верига.

П. Сир

■

не е

каже,
не е хванал нито един?

— Не отклонявай се ох 
темата! Аз ти 
ловджии.

че
Обичаят взима в(Ръ*х над разума.
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