
Бря-тстНо С улля и аремдепа ам 
СФРЮ Йосм Броз Тпв от 
14 февруари 1975 годмша 
издателство „Братство" е 
удостоаво е Орден братст
во и ед—ство с*с сребърен 
венец за особени заслуги в 
областта на информатив
ната и графическа дейност 
и за принос враз 
братството и 
ме наду пашите 
народности.

зЕвестник нд българската НАРОДНОСТ в СФР ЮГОСЛАВИЯ ето й'а
единството 
народи и
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С КАНДИДАТИРАНЕТО 

ОЦЕНКА ЗА РАБОТАТА
СТОПАНИСВАНЕТО В НИШКИ РЕГИОН В ПЪРВИ 
ТЕ СЕДАМ МЕСЕЦА

ПРОИЗВОДСТВОТО 

СЕ СТАБИЛИЗИРА
ПЪРВАТА фаза на под

готовка за делегатски из
вори, в която се утвърж
дават

Помолен да 
несъгласията и

Необходимо екоментира 
полеми

ките. които се водят във 
- поли- връзка с начина на пред- 

и лагане и избиране на кан 
нормативни решения прик дидати Узелац каза, че те- 
лючи успешно. В три ре
публики — Босна и Херце 
говина. Черна гора и Хър 
ватско са извършени или 
се извършват промени в 
Конституцията, регулиращи 
тази област, а всички ре
публики 
променят 
закони,
говори за кадровата по
литика и правилата за ка
ндидатиране и избиране на 
делегати. В тези промени, 
които трябва да приклю
чат до края на септември, 
се вгражда опита от пре
дишните избори и досега
шния опит от действува- 
нето на дегелатската сис- 

— изтъкна сек р ета
на Съюзната конфере-

както
^ 1,1 * а >зе^ац, да се прео- 
доллосет и известни 
и 1 и

• В първите седам месеца на годината физическият 
обем на производството увеличен с 4,6%, което е с 
1,49/о в повече от същия период миналата година.
• Растат заетостта
не загрижва увеличението на залежали стоки

елеме
псе „иконография' в 

кадровата политика. Те 
се изявяват в абстрактното 
изброяване на критериите, 
които кандидатът трябва 
да изпълнява за да бъде 
изоран на отговорен пост. 
понякога възниква въп
рос има ли изобщо хора, 
които да изпълняват всич
ките критерии. Нерядко за 
туй предложенията на кан 
дидатите се обосновават 
като се посочва кои оос 
тове досега предложеното 
лице е изпълнявало. Демо
кратичното проникване в 
тази сфера би трябвало да 
бъде ако се изнасят оцен
ки за досегашната работа 
на кажди датите, какво са 
направили, какво са изпъ
лнили какво са могли, а 
какво не са били в състо
яние да изпълнят. Това 
нещо пряко би укрепвале 
отговорността и дало по- 
пълно съдържание с дава 
нето на отчет за работата 
на делегатите и заемащи
те отговорни поставе в де
легатските скупшини м др. 
По такъв начин би се сте

програмно 
тическите определения

и производителността на труда.
зи теми предизвикват гол
ямо внимание. В досегаш
ната подготовка и в норма 
тивната част, подчерта 
той, не е приет тезиса, с 
който се фатишизира ста
новището за повече канди
дати и това не се взима 
като независима, спасител 
на демократична форму
ла. Подготовката на избо 
рите изхожда от тезиса, че 
Конституцията дава дос
татъчно пространство за 
педебгение на избирате
лната постъпка, а Социали 
етическият съюз поема за 
дача тези възможности да 
се използуват.

Макар че още не е изго
твен щателен анализ, пър
вите преценки за седемме 
сочното стопанисване в Ни 
шки регион обнадеждват. 
Според сведения на Репуб
ликанския статистически иц 
ститут, отдела в Ниш, фи
зическият обем на произво 
дстзото в този период

дина със 72,7%, а в първи 
те седем месеца дори със 
101,3%! За отбелязване е 
също така, че в региона 
расте производството на 
строителен материал за 
2,3%, преработката на цве 
тни метали е достигнала 
увувеличение от 9%, мета 
лообработващата 21%, про 
изводството на текстил

и покрайнини 
избирателните 

обществените до-
в

сравнение с първите седам 
месеца ма миналата година 5,3% и т.н. 
бележи ръст от 4,6%, или 
с 1,4% в повече от лани.
Коментирайки тези данни 
Славка Илич, изпълнителен 
секретар в Председателство 
то на МеждуобЩинската ко 
иференция на Съюза на ко 
нистите изтъква, че може

По-пълна оценка на тези 
показатели ще бъде напра 
вена на заседание «а Пре
дседателството на Между- 
общинската конференция 
на Съюза на комунистите 
към края на август. Но и 
покрай това, някои поло
жителни тенденции са на
лице: броят на заетите в 
първите седам месеца в ре
гиона е нарастнал с 3,4%, 
а производителността на тр 
уда бележи увеличение от 
1.2%.

Милан Узелац подчерта, 
че повечето кандидати 
на бюлетините не е „нито 
спасителна формула за по 
добрение на избирателната 
постъпка", но добавя: 
отсъствието на тази въз
можност е далеч от това 
да бъде някаква специфи
чна характеристика, свър
зана със самоуправлението 

делегатската система. 
Впрочем ако в заключени 
ята от 16-то заседание на 
ЦК на СЮК, Програмата 
на Съюзната конференция 
на ССТНЮ и във всички

тема 
рят
нция на Социалистическия 
съюз в Югославия Милан 
Узелац тези дни.

да се говори за постепенно 
стабилизиране на произво 
-1ГТВ0Т0 и задоволителни ре 
зултати. защото увеличе
нието на физически^ обем 
на производството. което 
започна през 'изтеклата го

Оценявайки 
та за избори, които ще се

подготовка

проведат през пролетта на 
1986 година, Узелац подче
рта. че подготовката вър
ви според плана. Той на- 

сега би трябвало

дина продължава и в наето 
яйцата. Още няма пълни данни 

за износа, но по мнение на 
С. Илич, благодарение на 
все по-доброто запасяване 
с възпроизводствени маге 
оиали. могат да се очакват 
и по-добри резултати в из 
носа.

снявало пространството за 
даване на произволни оце 
нки. изтъкна между друго 
то Милан Узслаз, секретар 
на Съюзната конфсрсн- 
циях па Социалистическия 
съюз на трудещите се в 
Югославия.

Увеличено е производст 
вото в някои водещи от
расли в региона, което съ
що оонадеждва. Произвол 
стното на електромашини 
и апарати е увеличена са
мо през юли настоящата го

помни, че 
да се тръгне по-нататък от 
първата фаза. 
необходимо в тази

Би било
актив

ност да се включи най-ши 
рок кръг трудещи се и гра 
ждани. Узелац изтъква че 
климатът в който ще про 
ведем изборите ще зависи 
от това дали успешно и повече

нормативни актове па пс- 
нокрайнини- За отбелязване е, че в 

първите седам месеца бро 
ят на трудовите организа 
щги. стопанисващи със за
губа е намелен (83 спрямо 
116 поез първите седам ме 
сена на 1984 година). Об
щата сума на загубите е с 
38 6% по-голяма, но като 
гр. има в предвид ижЪлаци 

все пак е по-малка

публиките и 
те с дадена подкрепа и въ

назможност за издигане
кандидати на лис- 

решат
Драгослав Маркович 

посети Босилеградткте. когато така 
трудещите се, тогава топа

навреме ще разрешим про 
блемите в обществото, ко- 

успешна ще бъде бор на прелето я«ш На 3 август тази година Босилеград посети
ха Драюслащ Маркович, члеи на 11редсодатслст 
вото на ЦК на СОК както и членовете на Пре 
дседателството на ЦК на СКС Жика Радойлович 
и Момчило Вичеитиевич. Те посетиха овцефер- 
мата в изграждане в село РадичОвци и цеха на 
Електронната промишленост от Ниш за произ
водство на ПВЦ кондензатори в Босилеград.

е реалност 
те избори. Затуй ми сс ст-

лко
бата срещу инфлацията и 

бъдат рува, чс наново ако се по
вдига този въпрос, това щс 
представлява връщане 
разискванията на началото 
което с ненужно, без оглед 
колкото й № ое водят по 
лемики по тези въпрос.

дали навреме те
някои закони, от-

ята
1 от лани.приети

пасящи се до 
Така също от значение с

насистемата.
Загрижва обаче чувегви 

телното увеличение на за
лежали стоки, което 
кожарообработващата про 
мишленост достига 70,2%, 
в обувната 49.3%, в маши 

строенето 49,3% 
работната на немстали съ
що 49,3% и т.н. 
голямото обременяване на 
трудовите организации е 
лихви, проблемът със скла

подготви и приеме е вда се
на самоуправителен начин Маркович, Радойлович и Бичентиевич про

явиха голям интерес за работата на новооткри
тите цехове на „Зеле Велкоиич" и „Здравлье" 
от Леоковац. В разговора със стопанско-полити- 

актив на общината, в който участвуваха

развоен пл-средносрочен 
ан на политическата сис-

Платформа за под- 
на 13-ия конгрес

Отговаряйки «а въпроса 
за ролята на Социалисти
ческия съюз 
Узелац каза, чс тази орга- 
низания не

о, в пре-:■

тема с 
готовка 
на СЮК.

чеокия
представители на обществено - политическите 
организации, Общинската скупщина и на някои 
трудови колективи, Цане Тодоров, председател 
на ОК на СКС в Босилеград информира присъ- 
ствуващитс за дейността на СК и останалите су
бекти в общината и за акциите им в разреша- 

множество актуални стопански и ко-
В, К.

Порадив изборите

може да се 
пооредствеиик

Вее пак, най-съществено
явява като 
между избирателните и те

с да сс разбие бюрократи- 
схващане според

да от залежали стоки ое 
нуждае от обемиста об»че 
ствсна акция.което изборите са задача они групи, които се опит- 

от организационно - тех- ват да запазят монопол в 
ническо естество. кадровата политика.

нането на 
мумалии въпроси.

К. И.



аЖ]I щ и у нПО СВЕТА
V

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В ЮЖНА АФРИКА

Расистите избиват и арестуват
Черното население в тази страна е изложено 

жесток терор и експлоатация и има само едно реше 
ние; с въоръжена борба да свали расисткия режим.

тер Бота. „Бота иска 
води преговори само с по- 
ръчени преповарачи" — за 
явил Туту, и добавил, 
истинските 
на миозинственото 
ние са намират в режимс-

на ките затвори. Макар че 
досега се застъпваше за 
мирни методи на 
Дездмонд Туту сега 
че обезправеното 
ние може да се освободи 
от неправдините. терора и 
експлоатацията само с въ
оръжена борба, с която ти— 
свали расисткото 
летво.

борба
счита,

нассле-
Извъирсдното 

ние в Южна Африка, като 
маневър на белите расисти 
са запазване на сегашния 
нечовешки режим, и е

положе ла

че
ус представители 

иаселепява да осуети справедли
вата борба на мнозинстве- 
ното

правите
черно население 

гази страна. Напук на не 
бивалия т.ерор на расистка 
та полиция и масовите аре 
сту-вания, в много места из 
бухват м-Шови вълнения и“ 
черното наоеление. Нацио
налната

в

АПЕЛ ОТ ДЕЛХИ

Долният дом на индийския парламент 
зовал живущите в -Южна Африка 
сплотят редиците си и заедно с черното населс 
ние да поведат решителна борба за сваляне на 
расисткия режим, в Претория, Индийският пре
миер Раджив Ганди изтъкнал, че най-новите ра 
сови стълкновения в Южна Африка предзестяват 
край на апартейда. Депутатите в Долния 
изразили

при
индуси да

уния на миньори 
те подготвя масова стачка 
за 25 авгуйт. Очаква се в 
стачката да участвуват око 
ло 200 000 миньора. По то 
зи начин ще бъде парализи 
рана работата на всички 
каменовъглени и златни ми 
ни в страната.

Дезмонд Туту. янгликанс 
ки бискуп от Йоханесбург 
и Лауреат на Нобелова на 
града за мир остро осъдил 
„програмните 
на расисткия премиер Пи-

дом
надежда, че предстоящата Министер 

ска среща на необвързаните страни в Луанда и 
40-та сесия на Общото събрание на ООН 
дадат принос в борбата за окончателно премах
ване на апартейда. Приета е и резолюция, 
ято се търси да бъде освободен заточеният

СЪРДЕЧНА СРЕЩА: РаифДиздаревич и Али Акбар 
Валаяти

ще’ к
РАИФ ДИЗДАРЕВИЧ ПОСЕТИ ИРАН с ко 

пре
ди 23 години лидер на африканското население 
Нелзън Мендела, а всички страни в света се при
зовават последователно да прилагат икономичес 
ки санкции против расисткия режим.

ДОБРИ ОТНОШЕНИЯ становища”

СРЕЩИ С АЛИ ХАМНЕИ, ХОСЕИН МУСАВИ И 
АЛИ АКБАР ВАЛАЯТИ СЛЕД РЕШЕНИЕТО НА ВИЕТНАМ ДА ОТТЕГЛИ 

ВОЙСКИТЕ СИ ОТ КАМПУЧИЯ ДО 1890 ГОДИНА

Въстаниците не вярват 
на окупатора

Решението на Ханой е 
виетнамски трик”, 
за цол да смекчи 

натиска на международна
та общественост на Виет
нам,

Най-новото решение на 
Виетнам, с което 1990

|Южна
[подкрепа

• Югославско-иранските 
отношения отбелязват по
ложително развитие на 
всички полета. Съществу
ват значителни възможно 
сти за разширяване на 
сътрудничеството в интерес 
на двете приятелски и не 
обвързани страни. .

обвързаните страни в Лу
анда и Осма среща на не
обвързаното движение на 
най-високо равнище. Муса
ки и Диздаревич обсъдиха 
и положението в кризисни 
те огнища и в този контек 
ст размениха мнения във 
връзка с ирано-иракския въ 
оръжен конфликт, 
оевич заяви, че Югославия 
още отначало подчертава 
насъщната необходимост 
от прекратяване иа вражда 
та между тези две съседни 
и необвързани страни. 
Югославия счита, че е не
обходимо конфликтът да 
бъде прекратен час пр- 
скоро, за да се изнамери 
справедливо решение пр_и 
пълно уважаване интереси 
те на двете стълкновени 
страни.

По време на двудневнот- 
си посещение в Иран Ра 
иф Диздаревич води раз
говори и с иранския пре 
зидент Али Хамнеи 
нистъра на външните 1 
боти Али Акбар Валаяти_

напърви път виетнамците 
оповестяват „оттегляме” на 
войските си от Кампучия. 

Този път, се казва в ко-

..нов
имащ 1

„Контадора"ментара на радиото, се из
ползува

Дизда
Югославия и Иран ос 

тават верни на необвър
заното движение и считат, 
че необвързаната политика 
е добра основа за разрещ_а 
ване на голям брой пробле 
ми на съвременния свят.

Това са основните акцен 
ти от разговора на съюз
ния секретар на външните 
работи Раиф Диздаревич 
с председателя на правител 
сивото на Ислямска репуб 
лика Иран Мир Хосеи-н М 
сави. В изчерпателна раз 
мяна на мнения бяха засе 
гнати актуалните 
си на днешния овят, а най- 
голямо внимание бе пос
ветено на подготовката за 
Министерска среща

о б стоятел ството. 
че наскоро ще започне се 
сия на
ние «а Организацията 
обединените нации. Твърде 
нисто на Ханой има за цел 
само да смекчи положител 
ния натиск на международ 
ната общественост на Вист 
гам поради окупацията на 
Кампучия.

• Срещата на министри 
те на външните работи в 
Картахена представлява 

ново качество в 
мериканските ходове

Генералното събр«го
дина се определя като кра 
сн срок за оттегляне на 
виетнамските окупационни 
войски

на
латиноа

от Кампучия, е 
..нов виетнамски трик” — 
оценява «радиото «на Де
мократическа Кампучия, 

напомня, че не за

В колумбийското 
ще и карибско 
ще Картахена започна 
же би решаващ
латиноамериканските стра
ни и правителства да съз- 
дадат основа за 
говорно и политическо 
ждане на кризата в Сред
на Америка в рамките на 
предложението на страни
те Контадора (Мексико. Ко 
л ум бия. Панама и Венецу
ела).

летови 
пристани-

МО-
опит на

като

ИЗОСТРЯ СЕ ОБСТАНОВКАТА В СУДАН
мирно, до 

уреОбръчи около южните гарнизонивъпро-
Така наречената Освободителна 

оглавяван^ от бившия полковник 
мия Джон Гаранг, се бори 
южната част на страната

армия на Судан, 
на суданската ар 

за пълна автономия иа
и ми

на не

На заседание дан (СИЛА), оглавявана от 
бившия полковник 
даноката армия Джон Га
ранг 
бъде
на автономия на 
част на страната и да бъде 
премахната

на времен
ното правителство на Су
дан министърът на отбра
ната Абдала заявил, че об 
становкагга в южната част 
на Судан е опасна и всеки 
час може да предизвика не 
съблюдаеми ' последици. 

Според неговите думи въ 
етаницитс на Джон Гаранг 
стягат обърча около гар
низоните на суданската ар 
мия в две южни области

Качествено ново по отнд 
шенис на сегашната 
ша е Фактът, че министг 

работи

КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СФРЮ и 
НРБ

«а су сре
търси незабавно да 
провъзгласена пъл-

те на външните 
ма Контадора ще се срещ
нат с колегите си от Бра- 
зил, Аргентина, Перу и 
Уругвай. Те 
н* публична

Нишлии във Велико 
Търново

южната

мюсюлманска ще дадат пъл 
подкрепа на 

Контадора 
- !1‘г призоват всички сред 
ноамериканоки 
нодпшп*т от тях изготвен 
документ за мира, сигурно 
етта и

та законодателна
..торият”.

система
Военният реж

им обещава, че мюсюлмвн 
ското законодателство 
ма да се прилага така, как 
то бе прилагано по 
на Нимейри, 
тоя да непълни 
условие на

На сцената във Велико Търново ще бъде 
но делото на Душан Ковачевич „Събирателен
тър”.

Народният, театър от чно-музикалвия театър „Ко 
Ниш поддържа дъдгогоди- нстантин Кисимов". във Ве 
шно сътрудничество с теат лико Търново Народният 
ри от Народна Република театър от Ниш ще изпъл- 
България. Това сътрудниче ни делото на Душан Кова 
ство ще продължи и през чевич „Събирателен цен- 
настъпващия сезон. Наско- тър” в постановка на Мило 
ро яа сцената на Драмата рад Берич.

мирния план наизпълне
цен на страни да

и са „готови да вървят до 
кра* . Или правителството 
в Хартум ще изпълни пос
тавените от тях условия, 

* Судан ще избухне 
гражданска война. Имен
но, така наречената Осво
бодители» армия яа Су-

време 
но не е го- ■сътрудничествого.първото относно ще потърсят от 

САЩ да подкрепят (подпи
шат) и гарантират 
документ, следователно да 
приемат задължаващо уре
ждане на кризата обоано- 
ваваацо се на него.

въстаниците, 
защото по този начин ще 
бъдат тозидоведени под въп
рос „единството и терито
риалната
д»ж.”

цялчет на Су-
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ПЗ ПРОЕКТОСТЛНОВИЩАТА

ХО НА КОНСТИТУЦИОННОТО 
ТО и РАЗПОЛАГАНЕТО 
ПРОИЗВОДСТВО

НА ЦК НА СЮк ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ НА РАБОТНИКА В РЕШАВАНЕ 

С ДОХОДА И СРЕДСТВАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ВЪЗ

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ СУШАТА В ПОНИШАВИЕ
ТО

Никога но-голяма
ЛИЧЕН ООХОП пР°дажба на Добитък

™ ™ • За пръв път в историята на този край от 80
сто от площите няма да се организира прибиране 
па царевица

на

от ДВЕ ЧАСТИ тновъдният фонд да бъде 
намален с 20 на сто. Пора 
ди липса на храна за до
битъка, производители са 
отказали да вземат креди
ти от Зеления план за на 
бавката на стада овце.

Директорите на земедел
ските кооперации в съсед 
ните на Димитровградска 
община села — Блато и 
Барийе чифлик са посо
чили, че от няколко де- 
оетки хиляди декара от ни 
вите, засети с царевица н* 
ма да се прибере нито ки 
лограм зърно. Подобно е 
положението в Димитров
градска и останалите об
щини в Понишавието.

Една от мерките, които 
спешно ще се предприе
мат. е обезпечаването на 
храна за добитъка, поне 
частично да се премахне 
опасността от унищожава
нето на животновъдния 
Фонд. С последиците на су 
шата в тази част на Репуб 
ликата ще бъде запознат и 
Изпълнителният съвет на 
СР Сърбия.

На естествените ливади 
на Стара планина, поради 
многомесечна суша, изоста 
на прибиране на отава, на 
изкуствените ливади доби
вите са с 90 на сто по-м а 
лки в сравнение със сред 
нородните години, докато 
силажна царевица ще бъде 
с 60 на сто по-малко.

Тези данни са изнесени 
на заседание на Щаба за 
следене на селскостопански 
те работи в Пирот, на кое
то е разговаряно за неза
помнената суша в Пони
шавието. За пръв път в 
историята на този край на 
над 80 на сто площи, 
носно 60 хиляди декара, 
няма да се организира при 
б пран е на царевица, поне
же производителите вече 
прибират царевичака за 
прехрана на добитъка.

Многомесечната суша 
особено зле се отрази вър 
ху животновъдното произ
водство. Вече е налице не 
нормално 
добитък 
ществувга

За да бъдат мотивирани 
шенствуване на собствения си 
обществените средства 
сдружения труд, трудовата организация и по-широки 
те облици на сдружаване

за постоянно усъвър- 
труд и стопанисване с

кмте и покрайнините съг 
ласно обществените до
говори и самоуправителни 
споразумения и в зависи
мост от разликите в стопа 
нското развитие и средна
та производителност на 
труда.

Поради различното по
ложение на работниците 
в ООСТ и работещите в 
общите служби и деловод
ните органи и различните 
мерила и начин за утвър
ждаване приноса и на ед 
ните. и на другите към 
осъществения доход на 
ООСТ и ТО относно ОСТ 
като цяло, съгласно Коне 
титуцията и Закона на 
сдружения труд трябва да 
се разработят и с основни 
те нормативни актове съг 
ласуват съществуващите от 
ношения. за да се създа- 
дат общи основи за фор 
мира не на тази част от 
личния доход на работни
ците и общите служби и 
делородните органи. Това 
е една от предпоставките 
за самоуправително уреж
дане на тези отношения в 
сдоужения труд и за осует 
яване на стълкновенията в 
елпуженмя труд и общест
вото.

Когато се утвърждава 
ппиносът на работещите в 
обшите служби, както и 
на деловодните органи от 
делно трябва да се оцени 

—дали и колко те допринас
ят за организацията и усъ 
вършеиствуването на про 
мзводството и труда, овлад 
яването на пазара, _ редови•> 
то снабдяване с необходи
мите суровини и възпрои 
зводствени материали и 
за обезпечаването на дру
ги условия за нормално 
производство и работа на 
организацията на сдруже 
пия труд.

в основната организация на

на труд и средства, както и в 
цялата система на сдружения труд, работниците тря
бва да имат материален интерес и съгласно принци
пите за разпределение 
да бъдат стимулирани към повишено

според резултатите на труда 
производство,

износ и производителност на собствения си труд и на 
труда на работниците от останалите организации на 
сдружения труд, с които сдружават труд и средства, 
както и за увеличение на целокупния обществен 
труд и доход и за ефикасно управляване с обществе 
ните средства като цяло, а особено със средствата на 
разширеното възпроизводство.

от-

И мен но затова работни- нова в цялата система на 
сдружения труд трябва 
да се разпределят в зави
симост от личния трудов 
принос, ма работника т.е. 
въз основа на 
най-точна преценка 
говите реални трудови ре: 
зултати. като при това се 
взимат поедвид и услови
ята за работа. Основите и 
равоаботката на тези мери 
ла трябва да се утвържда
ват с обществен договор 
на югославско равнище, с

сдружения трудкът
трябва да осъществява лич 
ния си доход на две осно
ви. както се предвижда и 
с Конституцията: /в зависи

в

възможно 
за неприносмост от личния 

към резултатите на труда 
и стопанисването, който с

предлагане на 
за клане, па съ- 

опасност живо
осъществил с личния си 
труд на работното място и 

приноса. ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЬЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В 
НИШКИ РЕГИОН

в зависимост от 
който е дал заедно с оста 

работници, към ре 
управ

налите
зултатите на труда, 
ляването и стопанисва мето 
с обществените средства в 

сдруже За всестранен анализ 

на постигнатото
обществени договори в ре
публиките и покрайнините 
и със съответни самоупра

споразумения, 
трябва особено

организацията на 
ния труд и във всички ос 

организационни об
труд.

вителни
При тоаа 
да се държи сметка да се 
изнамерят критерии и кон 

решения, които ще

танали 
лици на сдружения

сдружаванекакто и чрез 
на труд и средства с други 
организации на сдружения 

Затова трябва да

кретми 
събудят у работника ин- бележки. Значи, отделно 

внимание ще се посвети
След кратък престой, в 

Нишки регион ще започ
не интензивна политичес- на кадрите, но не само в 
ка дейност. От 1 септемв- Съюза на комунистите, но 
ри започва предизборна и във всички други обще- 
дейност в партийните ор- ствено - политически орга- 
г&низации. Това ще бъде низации, в които също нас 
удобен случай обективно коро ще започне предизбо 
и всестранно да се оцени рна дейност. Отделно ще 
извървяния път и дейност, се набляга, това е общо ис 
при конкретно посочване 
на допуснатите слабости и 
пропуски, както и това ка
кво трябва да се мени 
осъществяването на 
читс на партийните орга- 
зацим от първичната орга
низация до Междуобщин- 
ската конференция на СКС.
Най-добра оснопа за тази 
активност ще бъдат оцен
ките. които ще бъдат -изне 
сени във всички ореди по 
повод общопартийните ра 
зискваиия през изтеклата 
година, когато бяха изкрис 
тализирани и набелязани 
нови задачи.

терес за резултатите на стотруд.
да»с-

У
с
3
X
п
с
с кане на комунистите, с им 

сто на всеки предложен ка 
ндмдат да се дава и реал- 

в на оценка на неговите спо- 
з&да- собности, резултатите, ко 

ито е осъществил, както и

в

и
с
в

на пропуските, ако е има
ло такива.

Настъпва време когато 
са неминуеми и известни 
промени в метода и съдър 
жанието на работа на пар
тийните организации, осо 
боло в големите и сложни 
системи. Освен това в ре
гиона ще се разисква и за 
отношенията в СР Сърбия, 
за промените в политичес 
ката система, за системата 

Това изисква принципна на разпределение в сдру- 
и последователна кадрова жсиия труд, актуалйните 
политика, за чието водене проблеми в агропромиш- 
лоссга. поне когато се им- ления комплекс, 
ат предвид разискванията 
след 13-то заседание на 
ЦК на СЮК, членовете на 
Съюза ма комунистите в

г
* Ако по-късно се угвърди, 

чс ООСТ нс е в състояние 
да компенсира от дохода 
си средствата за тази част 
на личните доходи, тези 
средства се компенсират 
от резервния фонд 
сдружения труд, община
та, републиката и покрай 
мината). В този 
трябва веднага да се ут 
върдят причините за това 
и да ое вземат мерки за 
санация, а ако се наложи 
и за ликвидация на такава 
организация.

т
I

1

(на

случай
I
1

подготов 
ката за есенната сеитба, 
увеличението на промиш 
леното производство и лр.

I

т
л
7

(
С.Р.(ПРОДЪЛЖАВА) региона имат сериозни за-

I
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БОСИЛЕГРЛДг ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПОЛИТИКАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТ 
ЧИЙСТВОТО И ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СКС В ДИМИ 
ТРОВГРАД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИ 
ЯТА ОТ 16-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СК>К

„ДРЕБНО" НАРУШАВАНЕ НА 

ЖОНОПРЕДПНСАНИЯЕА
комунистите!
ВОДЕЩА ст

За осъществяване на за
ключенията от 16-то засе
ление на ЦК на СЮК в об 
атинската партийна органи 
зация тези дии разискваха 
членовете на Председате
лството на ОК на СК в Ди 
митровград. Основна кон
статация е, че първичните 
партийни организации са 
водеща 
ка сила в колективите си. 
но че в едно малко число 
първични оргаяизаци 
мунистите бездействуват и 
са извън

равмтелни общности на
• Дребното стопанство в общината е без дъл 

госрочни планове. • За бюджета на обшилата и за 
самоуправитслните общности на интересите, самосто 
ятелнитс занаятчии са значителен източник на доход. 
Зарегистрирани работилници и Босилеград 
наятчии от вътрешността на страната и трудно може 
да се контролира как изпълняват обществените за
дължения.

'интересите нищо не е нап 
оавено да се облекчи мате 
риалното положение на езр 
панството. Й

реситс. В тези 
нрез миналата

бюджети 
година те 

..оставиха" около 180 мили 
она динара. Въз основа на 
това бе планиран бюдже
та на общината и средства 
та на общинските СОИ и 
за тази година. — Макар 
че и сега имаме занаятчии 
ог вътрешността числото 
им значително се намали. 
Принудени сме от Републи 
канския
финанси да търсим 
нителни средства на стой
ност от 46 • милиона дина
ра — подчертава Григоров.

възнагражда
Резултати-ването според 

те от труда не се прилага в 
повечето среди. Все 
има мнение, че адммнист 
ративната работа не може 
да се измерва и преценява. 
Всичко това е, както 
черта Младен Димов, 
непосредствена зависимост 
с идейното

имат и за-

оше

идейно-политичес
В затруднените условия 

на стопанисване занаятчии 
ството ндребното стопанст
во имат голямо обицестве 
иомкономичсско значение, 
преди всичко ако се 
предвид, че за развитието 

са необходими относи
телно малки средства 
в, тази област

та и им се регистрираха 
работилниците.

— По-рано републиканс
кият Закон за занаятчийс
ките работилници не за
дължаваше занаятчиите да 
живеят там къдего регис
трират работилницата си. 
Това вече така сега не би 
г.а, защото според закона 
за данъците на гражданите 
данък се плаша само там 
кълето живее -гоя който 
с него е задължен или се 
мейството му — казва Си 
меон Григоров, 
на Секретариата.

Законопредписанията оба 
че и занапред не се спаз- 

и ват. От сегашните 300 соб 
ственици на работилници, 
над половината са от вът
решността на страната, т.е. 
толкова се пишат на чуж
ди или несъществуващи ад
реси.

под-
зКО-

секретариат за 
допъл

разграничава
ме в редовете на СК. Спо
ред него само 35 партийни 
наказания , от които само 
4 изключения

всички поли- 
и стопански протически 

цеси. Затова в тези
има

първи
чни организации занапред 
и Председателството и Об 
щинският комитет 
трябва

им
ясно показ

ват. че това разграничава
не не е на равнище на ко 
ето трябва да бъде. 
наложените

и че 
работа мо

же да намери голямо 
ло незаети. За развитието 
им обаче са 
планове и програми. Без 
това тази област 
стане още едно бреме и 
още един проблем който 
ще трябва да

Без оглед натова, че за
наятчиите са добър източ 
ник на приход, законопре 
дписанията са ясни. Че та 
ка нс може да се регистри 
рат работилници в начало 
то на годината констатира 
п републиканският

на СК 
повече да се анга 

жират и да им оказват по 
мощ.

чие
т.е. че 

мерки не са 
в унисон с отговорността, 
по-добре казано с безотго
ворността на

необходими
Въпреки ясните опреде

ления, бе подчертано цз 
заседанието, и

може да
известно чи 

или хора 
постове в 

трудовите организации, об 
шности и служби.

СЛО КОМУНИСТИ
на отговорни

секретар.конкретни 
всяка 

организация в
инспек

тор за приходи. Местната 
политика сигурно не бива 
да надделее общите об
ществени изисквания. Ако 
се водеше сметка за разви 
ти ето на дребното стопан
ство и на занаятчийството 
в общината сега този проб 
лем нямаше да се наложи 
за решаване. В случая не 
само че са нарушени зако 
нспрсдписанията, но на ед
но число хора се дава въз 
можност за забогатяване, а 
на други да падат под удар 
на мито и под.

те задължения на 
първична се решава.

В Носилеградска общи
на политиката за развитие
то на занаятчийството 
дребното стопанство 
реализира цялостно. Вмес
то дългосрочно да се 
ниоа

реализирането на 
щата и заключенията от 
споменатото заседание на 
ЦК «а СЮК

станови
На заседанието бе под

чертано, че в общинската 
партийна не сеактивността 

при известно число първи 
чни

организация се 
«увствува по-голяма акти
вност в приемането на но 

членове. От юни мина
организации не задо

волява. В реализирането на 
задачите от дългосрочната 
програма за икономическа 
стабилизация

пла
тази област 

се развива стихийно, с ко 
ето не се задоволяват об
ществените изисквания.
ОС сега са г 
Секретариата за стопанст
во. Финанси, комунална и 
строителна

засегави
лата до същия месец та^и 
година в СК са приети 62 
души, предимно млади 
непосредственото 
дство. Има обаче и

Вв едно чие- ПРИХОДИ — ГЛАВНА 
ГРИЖА

Отло трудови 
както в „Свобода” и „Ти
гър—Димитровград”, 
стигнати добри 
Има обаче

зарегистрираниорганизаци- произво 
първи

чни организации, които с 
години не приемат нови 

нито пък сре” 
тях се предприемат идей
но-политически мерки. Бе 
подчертано, че и в тази на 
сока е необходима по-голя
ма отговорност.

Защото занаятчииса по от вът
решността регистрират ра. 

ра ботилници
дейност към 

сколо 300 занаятчийски 
ботилници. Най-много 
тях са зидаростроители. ав 
топревозвачи.... На

резултати.
трудови коле 

ктиви и общности в които 
освен констатиране

в Босилеград? 
ПърВо. те тук заплащат по- 
малки

"ленове.
сред Как впрочем да се конт

ролира работата на занаят 
чиите

на съ данъчни облагания 
отколкото ' в други обшини 
и второ, както подчертава 
Григоров. Занаятчиите са

стоянието нищо 
но не е предприето и пое 
тигнато. Макар че не мо
же да
шък в общинските самоуп

друга
пък страна, нито сред са
мостоятелните

конкрет- във вътрешността 
на страната и да се обясн 
ят измислените адреси - на 
местожителство в Босилег
рад?

занаятчии, 
сек

тор няма работилници и 
сервиси за прецизна меха
ника или за поправка на 
така наречената бяла техГ 
ника. Ицчезнаха 
пред изчезване са повече
то занаятии.

нито в обществениясе говори за изли- значителен източник на 
приход в бюджета на 
щината и на самоуправите 
лнитс общности

А. Т. об-

ПРЕД ПРЕДИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ в ПЪРВИЧНИ 
ОБЩИНА*ИЗАЦИИ НА СК В БОСИЛЕГРАДСКА

на инте В. Б.
пък или

Подготовка за мобилност В тази област в Босилег 
радска община се наруща 
ват и законопредписанията. 
по-точно, онези, които оп
ределят условията за 
ксиване и регистриране на 
занаятчийски работили и ци.

След годишните почив
ки в Босилеград ска общи
на започна по-усилена .де
йност

ност в първичните органи
зации, която ще започне 
от септември ще продължи 
до края на декември; през 
октомври и ноември — из
борите, а през 
Ще бъде учреден Актив на 
комунистите — непосредс" 
вени производители. Общ 
инската изборна конферен 
ция пък ще бъде проведе 
на до края на февруари 
идната година

от-

и в първичните ор
ганизации на СК. В тях и 
в ОК на СК и Председате 
лството му тази акция е 
насочена, преди

ИЗМИСЛЕНИ АДРЕСИдекември
В Босилеградска общи

на числото на зарегистри
раните работилници заело 
чна особено да се увелича 
ва от 1980

всичко,
към подготовки за успеш
но провеждане на предсто 
ящите партийни избори. В 
началото на септември т.г. 

Босилеград ще бъде про

година и като 
чс ли с това ссразвив^т за 
наятчийството и дребното 

общината. 
Обаче не е така. През ми 
налата година *в Секрета
риата за стопанство, 
нанси. урбанизъм 
нална дейност 
Босилеград бяха

с което ще 
приключи партийната из 
боона дейност в общината.

Освен съвещанието 
секретарите през септемв- 

ще бъдат извършени и 
други подготовки. Членове 
те в първичните 
ции ще обсъдят изборни
те документи, 
планове на активността си 
по време на изборната де 
йност и ще изберат рабо
тни групи, които да изгот
вят отчети за двегодишна
та дейност.

в стопанство в
ведено съвеацание със сек
ретарите на 63-те първич- 
«и партийни организации, 
на което освен за задачи
те на членовете на СК 
тези избори ще стане 
ма и за ролята им по вре 
ме на изборите в останали 
те обществено-политичес 
ки организации, делегации 
и делегатски скупщини.

Инак, изборната дей-

със
фири и кому- 

кьм ОС в
организав зарегис 

трирани около 400 работил 
цици, а 250 бяха на занаят 
чии от

ду-
ще приемат

вътрешността на
страната. Тези последните 
се ..числена” за босилегра 
дчани. В Секретариата (пак 
с измислените адреси, 
са тукашни жители), им се 
даваха позволения за рабо

че
В. Б.

СТРАНИЦА 4 V
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ТЪРЖЕСТВЕНО НА 

ВСИЧКИ ЗАСТАВИ
Денят на граничаря — 

15 август и тази година 
както и досега на всички 
гранични застави в Боси 
леградска община бе тър
жествено чествуван. Тър
жеството започна в ка
зармата в Босилеград, 
централното тържество се 
проведе на граничната за
става «а командира Буди- 
мир Кърстич. По случай 
празника на заслужили и 
прилежни войници — гра 
нйчари и командири бяха 
връчени различни войни
шки признания, грамоти 
и похвали.

На тържеството в казар
мата в Босилеград, 
войниците и представители 
на обществено - политиче

мия и граничните части, 
като нейна неразривна ча 
ст. в тази борба, следейки 
пътя на нашите предшест
веници
местно е воички 
ли субекти имат голяма, от 

а говорност и задължение в 
опазването на суверените 
та и самобитността на Ти- 
това Югославия, при ко.е- 
то. ние граничарите и за
напред оставаме в първите 
редици на тази борба.

От името на население
то от Босилеградска общи 
на и обществено - полити 
ческите и трудови органи 
зации. Празника на грани 

пред чаритс честити председа
телят на Общинския ком 
птет на Съюза на комуни- 

ските и трудови организа- стите в Босилеград. Цоне 
ции от общината и регио- Тодоров. Между другото 
на за създаването и разво- той изтъкна, че гранични 
йния път на КНОЮ (Кор те части и населението в 
пус на народната отбрана 
на Югославия), за техния 
принос в Народноосвобо 
дителната борба и социа
листическата революция, 
следвоенното изграждане 
и укрепване на социализ
ма и придобивките от со-

ване на всички задачи 13 
войника 
са издигнати
чин, 18 войника получиха 
по 10, 7 и 5 дана наград
ен отпуск, 30 получиха ра
злични похвали и награди, 
а на гърдите на 'войници
те : Срджан Фабиянац, Иви 
ца Якшич, Момир Попов- 
ич, Сенад Муслия, Слобо- 
дан Пралица, Бранко Куна 
и Марко Аджич забластя 
най - голямото войнишко по СЛУЧАЙ 15 
признание — значка „При ря 
мераи войник".

граничари бяха 
в по-вйсо.к

кноювците, съв- 
остана-

АВГУСТ — ДЕНЯ НА ГРАНИЧА-

Тържеството по случай 
41-годишнината от създа
ването на КНОЮ и 32 го
дини и преформирането 
им в гранични части, про

„Ние сме зоркото око 

но родината_
„Не е лесно да си гран

ичар, но е и особена чест, 
защото това не може все
ки да бъде". Това са ду- 

[ м/и на войника - граничар 
I Франьо Филипович, който 
( по повод Празника на гра

ничаря бе награден 
значката „Примерен вой
ник''’. Макар че има още 
доста до края ца войниш
кия ои живот, този двадес- 

икономически

мат наградите и след то
ва следят подбраната про
грама, подготвена от „Ве 
терените" от ТО „Димит
ровград", техните другари 
се сменяват на пост. Пра
зникът е празник, но гра
ницата трябва 
да се пази. Граничарят е 
зоркото око на родината.

По-късно, когато под во

постоянносъсциалистическата ни рево
люция говори Милунча 
Петрович, командир 
граничното поделение в 
Босилеград.

След като напдмни, че

- * мг 7Т
0

на
йнишката палатка гостите 
и войниците с удоволствие 
опитват 
ул, когато разговара става 
неусилен, изведнъж 
ва оживеност и всички очи 
са обърнати към входа. А 
там един „цивилен" с му
стаци и широка усмивка. 
Всички го познават и 
се зарадваха. Това е Сто- 

командирите.

т.
- А стгодмшен 

техник от Бърчко е спече--щ войнишкия фас--”У ■ с 1натазгодишния празник 
граничарите се съвпада с 
40-годишнината от победа
та над фашизма и че гра- 

части от форми-

лил това високо признание 
със своя труд в изпълня
ване на поставените зада 
чм, с примерното си пове
дение сред другарите. А 
той не е единственият на
граден по случай Деня на 
граничаря. И докато той и 
останалите наградени прие

наета

♦ ЩЛ4ничните 
рането до днес твърде ус
пешно и дисциплирано из 

възложените об- 
Петров-

! му
’ •пълняват

ществени задачи, 
ич добави: — И ние в го- 

гол емия юбилей.

ле, един от 
който тук започнал своята 
служба в ЮНА. Едва 
може да се случи той да

Момент от приемането на честитки
лидината на 

40 години от победата над 
фашизма, празника си от
белязваме със завидни ре- 

всичко в об

вечерта е тържес- 
в залата 

Боси- 
бе изнесем^

За най-добра заета 
ва на тази част от 
границата, по случай 
Деня на граничаря, 

е провъзгласена зае 
тавата „12 февруа
ри". Това високо при 
знание тази гранич
на застава е получа
вала пет пъти досега.

Босилеградска обшииа пре 
неразривна ча

дължи 
твено събрание не посети границата по слу 

чай 15 агвуст, макар че се 
га службува чак в Скопие^ 
Наистина и жената му е 
от Димитровград, обаче сл 
учва се за този ден и сам 
да дойде, да посети „пър
вата си служба".

дставлявзт 
ст в осъществяването на 

по всенарод- 
обшестпсна

на Културния дом в 
леград. Тук 
подбраI г а култург»о-забавна 
програма. Подобни 
сства се проведоха и

зултати, преди 
астта на укрепването на бо 
еготовността и социалисти 

възпитане на вой-

кошдепцията 
на отбрана и 
та самозащита, което 
веднаж и в практика сс по

тръжне
наческото 

ниците-граничари, укрепва
нето на трудовата и лична

зар-тзърждава. останалите гранични
За извънредно оназене тапи в обшината. 

и укрепва- А. Т.м. я.по-дисциплина, морално - 
литическото издигане и 

заздравя -
на границата 
не на придобивките от со- 

революдпо-нататъшното 
ване на братството и един
ството на нашите народи 
и народности. Нашият все 
странен живот е постоя
нна и
борба в изграждането на 
собствения си път

ни остави

циалистическата 
ия и сътрудничество с насс 
лснисто граничната

Будимир Кръстич
отличена със специална гдо 
амота и преходно знаме, а, 

й Кръстич

в ООСТ „„СЛОГА" В БОСИЛЕГРАДзаета
ва на

С доброволен труд до помещениябезкомпромисна

път команггира
награда. Тър- 

в та-
който в завет 
първият боец и основател 

наши войскови 
Тито. А ед

с парична 
жеството продължи

работници от всички стро 
ителни специалности — 
казва той.

Не само, че е за похва 
ла поетата акция, но и 
участието на бивеши работ

ООСТ същия нс изграждат сами
те работници на „Слога". 
Директорът, па организаци 
ята Васил йованчов казва, 
че с доброволен труд 
бъде завършено изгражда
нето на обекта, а за необ 
ходимия материал ще

Трудешито се в 
„Слога" в Босилеград на 10 
август тази година започ
наха да изграждат 
обект. Именно, тогава бе 
положен основем камък ма

на всички 
части, другарят

съществените услов- 
борба

■ заставази гранична 
с подбрана културио- 

изпъл
нов

но от ще-забавна програма,
младежи и девой

в предстояншта
на този път, успешно да 
превъзмогваме всички об 

стопански за-

ия
нена от

членове «а АКХД „Мла 
дост" от Босилеград и вой- 

от граничните заста-

в която ще 
помете

нова сграда, 
бъдат поместени 
ниита на административни
те работници в организа.ци

ници в нея. На първия ра 
се ботен ден „акциящ" бе 

изразходват около 1,5 мили , и ДдСКСа11Дър Тодоров, биз
она динара. Доброволният

ки.
ществени и

и съпротиви е вс 
безпоша 

възлож 
ските задължения и при то 
ва ла дава пълен принос в 
таченето и опазването 
революционните традиции. 
Югославската народна ар-

трудения 
еки решително и 
лно да изпълнява

ници
сш работник на „Слога", 

и Очаква се неговият при мг 
да последват и други.

ви.
труд не е под въпрос 
той «пе дойде до пълна из 
ява, а п акцията «е се 
съмняваме понеже имаме

Iята.По случай празника, за 
извънредни резултати в об Изграждането на този

обуче обект въобще нямаше да 
привлече вниманието

на ластта на военното
безупречно изпълня

Б. К.ако
ние и
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ОХРАНАТА НА ТРУДА В СТРОИТЕЛНАТА ОРГА 
ИИЗАЦИЯ „ИЗГРАДИЛ" . БОСИЛЕГРАД

ПОЛУГОДИШНА РАВНОСМЕТКА НА СТОПАНСКИТЕ ОРБОСИЛЕГРАД
ГАНИЗАЦИИ

I

УКРЕПВАТ МАТЕРИАЛНИТЕ 

ОСНОВИ ИА ТРУДА Условие за 

безопасностСтопанските оргавизаци 
в Босилеградска община в 
през първите шест месеца! 
на настоящата година отче и 
тоха положителни делови 
резултати — нито една от 
деветте стопански органи з 
зации не отчете загуба.
Фактът е още по-охрабря- 
ващ, ако се има в пред
вид че през първото три
месечие, трите организа 
ции отчитаха загуба от 
13 343 560 динара, и че ^ 
тези резултати са осъщес
твени при неблагоприятни 4 
тенденции в стопанските 
~ и стопанската де- “йе

ча сто. а чистият доход ко 
възлиза на 152 618 

1300 динара бележи 
|от 66 на сто.

в региона или на репуб
ликанско равнище.тто

ръст Най-голсми лични дохо
ди през първите шест мс. 
сеца на настоящата дело
ва година са осъществили 
заетите в „Граджевинар" 
средно по 37 573 динара, 
след това във Ветеринарна 
та станция — 29 850. ООСТ 
„Напредък" — 26 793 ди
нара, а най-малък при 
..Автотранспорта" — 16 293 
и ООСТ „Услуга"
230 динара.

Безопорно е. че осъщест 
вените делови резултати 
в стопанските организа
ции в общината са охраб 
рявапц факт. обаче нали
це е и това. че в повече- 
то от тях все още няма 
място за самодоволство. 
Още повече, че все о®Де 
има редица субективни 
причини, които по един

За редовна и пълна охраиа в рабОгата на стро 
ителните обекти работниците в тази организация 
делят и значителни материални средства — през тези 
година за различни съоръжения и средства са запла
нувани 3,5 милиона динара.

Охраната на труда като 
значителен фактор в рабо
тата на строителните 
ботници (и нс само на тях) 
постоянно търси послсдова 
телно да се опазват прави 
ла.та и мерките за премах 
ване на евентуалните зло
полуки. От тази охрана за 
виси дохода на организаци 
ята, от нея зависи дали уве 
личен брой работници ще 
бъдат на отпуек по болест, 
дали обществото ще влага 
средства за лекуването им 
и накрая

(1 В разпределението на чи 
•Цстия доход също така се 
•«чувствуват положителни 

И тенденции,
разширяване на материал 

\ ните основи на труда от 
читат по-голямо увеличе
ние от средствата за лич- 

кни доходи. Именно за ли 
чни доходи 751-те заети са 
отделили 126 477 000 дина 
ра, увеличение 61 на сто, 

• за съвместно и общо пот- 
3 868 000 дина

ра, увеличение 67 на сто, 
а за укрепване «на матери 
алните основи на труда 
22 047 000 динара, увели
чение 98 на сто. Средният 
личен доход по зает въз
лиза на 21 329 динара, сре 
щу 12 467 динара през сра 

дори внителния период на ми
налата година, или съ
шият ггчита увеличение със 
71 на сто, но вое още е 
мис® го по-малък от тоои

от-

средствата за!
повреда, което ни радва — 
подчертава Драган Анач- 
ков инженер по охрана на 
труда в „Изградил".

За тази охрана покрай 
останалото обаче са н<й?б- 
ходими и значителни мате 
риални средства. През та 
зи година, например, за 

1 обезпечаване на различни 
съоръжения в босилеград- 
скяга строителна органи
зация са запланувани 3,5 
милиона динара, и над по 
ловилата от тях воче са, 
изра«ходв»ни. В тази орга
низация всяка тпета го
дина се провеждат и семи
нари по врем* на които се 
върши проверка на знания 
та и« таон област или пък 
се получават нови.

Макар че се отделят зна 
чителни средетва все още 
в охраната на твуда има 
трудности 
Аначков. В правилника по 
охрана н« труда се предви 
жда работжицмта всяка го 
дина лд идват на лекарски 
преглед, но с оглед недос
татъчните средства това не 
правим. На преглвд оти
ват само най-възрастните. 
Въпреки че тези прегледи 
изискват дрета средства за 
напред трябва да търсим 
възможности всеки работ
ник годишно да върцщ ком 
плетна-проверка на здраве 
то си.

ра-
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Охрабряващ факт е и 
това, че физическия обем 
на производството беле
жи увеличение и че до 
значителна степен са на
раснали средствата за раз
ширяване на материалните 
оонови на труда 
с 98 на сто. Всичко това е 
добра оанова за укрепва 
нс яа материалното със
тояние на босилеградско- 
то стопанство, а разбира 
се е и предпоставка за 
още по-добра стопанска де 
йност в следващия пери-

животите им

— В строителната органи 
зация ..Изградня" в Босиле 
град охраната на труда ст-з 
и?, неделима част в работа 
та. В спгажи*«ци*та работ
ят на-д200 души и всеки ра 
ботник има лични защит

или друг начин зле се от
разяват върху общото сто
пани ован е в съответните 
стопански овгвнизадии.

М. Я.

I ТО „ДИМИТРОВГРАД"СЛЕД ПЪРВИТЕ ШЕСТ 
МЕСЕЦА

ни средства, които осигуря 
ват по-сигуони 
работа.

условия за 
Вече се спазва и

подчертава
од.

Увеличава се физическият 

обем на производството
Инак, според шестмесеч 

ния финансов баланс бо
си легтрад ските стопански 
организации през отчет
ния период са осъщест 
вили общ доход от 997 
830 000 динара и в сравне 
ние с общия доход през 
този период на миналата 
година, настоящият е уве 
личен с 62 «а сто. В стру 
ктурата на този доход, ка 
кто и досега, най-голямо 
участие имат средствата 
от продажба на различни 
видове стоки, а главен но
сител на същия е търгове 
ката организация „Слога". 
Докато най-голямо увели 
чение не общия доход по 
отношение «на миналата го 
дина отчита строителната 
организация „Граджеви
нар" и Горската секция, 
а най-малко ветеринарна 
та станция.

правилника по охрана на 
труда. т.е. почтж всички ра 
ботшши ползуват защитни 
средства. Освен употребата 
иа личните защитни сред
ства полагаме усилия всеки 
обект да стане безопасен 
за работниците. Имайки

След санацията на загу 
бата през миналата годи
на, гумарците в Димитров 
град отчитат «само положи 
телки резултати. За това 
говорят и показателите за 
първите шест месеца на 
тази година. Онова, което 
най-много радва е фак
тът. че физическият обем 
на производството бележи 
постоянно увеличение. За 
шестте месеца от 1985 го 
дина това увеличение е 7,4 
на сто в сравнение със съ 
щия период на миналата го 
дина. Това значи че полу 
годишният план е преиз 
пълнен с 2,5 на сто. Овкуп 
ния тдоход е осъществен с 
98 на сто. а в сравнение с 
миналогодишния пол у годи 
шек баланс е изпълнен със 
Ю5 на сто. И останалите. 
Финансови показатели в 
трудовата организация ..Ди 
митоовград" показват срав 
нит-елио увеличение. Дохо
дът -е увеличен със 109, чие 
тият доход със 167, а съв
купните лични доходи със 
106 на сто. Последните по 
зает оа увеличени с 86,2 на 
сто, така че средният ли 
чен доход в „Гумарата" въ 
заям «а 24 <21 динара. Въ 
*р®ки значителното увадц

чение, в сравнение с лич 
ните доходи в републиката 
това е 
сто.

предвид правилната упот
реба на защитните средс 
тва и мерките, които се

по-малко с 18 на

предприемат да се осигури 
работата на всекиЩо се отнася до отделя 

нето във фондовете, как 
то изтъкват в „Димитров
град" е сравнително мал
ко, само 14 иа сто, но ос 
нетна причина за това са 
несъответно увеличеното 
отделям® от дохода, кое
то оамо за разни данъци е 
120 ша сто. А това, казват 
отговорните в гумарата. не 
е * унисон нито с едно об 
шествено определение.

обект
през последните години не 
се случи нито една тежка В. Б.

БАБУПШИЦА

Слаб сеиодобнв
Селскостопанските 

зводители от Лужница 
Дерекула тази 
ха много слаб 
Таац констатация 
се чуе и от прои»юджтели 
те и от селскостопанските 
специалисти 
шка община.

Изразходваните средст
ва бележат увеличение с 
63 яа сто И възлизат на 
806 446 000 динара. В стру 
ктурата яа тези средства 
«ай-голямо участие имат 
средствата за иабавка на 
стоки и материали и су
ровини и изразходваната 
енергия.

прои дат иасушани към 150 то
на вана. коего би трявва,- 
ле л* въде достатъчно за 
храна яа добитъка 
зимата.

От ранговер < миогииа 
селскостопански

Добои резултати в най- 
голямата трудова 
запи* в Димитровград; са 
отчетени и в износа, къде 
то голишиият план вече 
е осъществен с 57 на сто. 
Това представлява 
чение от почти 79 »а сто, 
от които 45 на сто на кон 
вертнруеми* пазар. Имай
ки предвид всичко това и

и
органи годияа има 

«недейив. през
може да

производ 
ктали узнахме, че те отда 
•иа ле помнят по-слаб се- 
нодобйв. ,

Що се касае

увели Бабушяи-в

\
В земеделска коопера

ция „Ерма” * Звонци нап
ример изтъкват, че триго
дишният сонодобив е дад- 
“ очакванията.
Малко по-добър е еенодо- 
бнвът иа „Цържн 
където

до жътвата 
на пшеница, овес и ечем
ик, тя приключва, а доби
вите ще бъдат средни.

Чувствително ще бъдат 
намелени

През първото полуго
дие на настоящата годи
на стопанските организа 

■ Бооилеградска об
факта, не суровини и въз 
производствен материал за
•ага има

еч изподцнн
щияа еа осъществили до- 

191 383 000 динара
достатъчно, 

марците очакват добри ре 
зудтати и след деветмесе-

гу- добивите от на 
равина. Продължителната 
ауша почти напълно е уни 
“сожида тави аъриана кул 
■^Ра в пяната община.

ход от
и същият в сравнение с

връх",
на ливадите е 

хвърляй изкуствен тор.
За нуждите на евнеферма 
та на Църни връх ме 6ъ_

през томиналогодишния 
зк период « ув«личен с 55

«*аиа-
А. Т

т. п.
еа»мпаяА * »РАтетво * за август 1М5



Комунист
Оргаи н* Съюза на югославските комунисти - ......

Съюза на комунистите а Съоби. Брои 1481 година ХУШ«те • '-ърои, Белград, 23 август 1983
а на

Г

СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ
няко; __ жизнени и икономически процеси. Трупат се оивното бе в пропорции не само на .отпорите

Платформата * Рсченмя в обосно.ванието на продължения на оосьждани*та по ключови- па онези, на които промените не отд^дерлт, 
гпрг / гз , 33 П0Дх0Т0вката на 13-ия кон- те теми, приемат се ивремонни мероприятие, ни и на страха от по-крупни преломи, а раа- 
1рес на яено посочват на степента
кштлОСТТа И ВЪЗМ0ЖН0стите за решаване на и инипомичсоката криза.

_ въпроси в нашата икономика. лилии трезв, разоира се, не може
а особе ■ вложеният текст на Платформата, гьрси че сложните икономически и ооществе- промените, оезкенечно да се изтраива върху
пт не б ° НЯкои неИни части, не представляв- ни въпроси, какъито са тези от дългосрочната глооалните или неразраоотените стратегичес
ко ходимия и желания досег на конкрет- програма да се приемат по съкратена процс- ки насоки,
н ст и яснота в преценката на положението Аур^, но много е сигурно, че това в нашите
и даването на отговори на 
си в обществото. В

на задьрЖава се са стату кво, а с ва, разоира се, опра се и на неспособността да се изправим
с лице пред новото, по-леоно е, и така ще

да оъде, ако не се разОере неминуемостта на

ь един такъв климат, като лек ветрец 
актуалните въпро- условия надмина всички мерки на нормално влияе предвестеното предложение на мероп- 

това отношение той е реа. функциониране на системата и има доминан- риятия и активност за по-бързо и цялостно 
лен израз на нашето състояние — можеше да тен оелег на неефикасност. последиците не осъществяване на Дългосрочната програма, 
оъде конкретен 
която Съюзът на

и ясен в онази степен,
комунистите и обществото димно, но се рефлектират далече по-широко а го разгледа Председателството на ЦК на 

досега успяха да осветлят конкретните проб- и по-дълбоко, предизвиквайки колективна об- СЮК. Според подхода за решване на натру- 
_леми в 'Отделните области на жиовта.

Едно; такова

до са само материални (макар че те са най-ви- което съчини съюзният изпълнителен съвет,

ществена апатия и недоволство. паните трудности и нерационалности в стопа 
Може би примерът не е най-добър от нството, според мерките които съдържа, ка-критично и самокритично

становище в предконгресната година след' гледна точка на темата, за която става дума, зало би се че ни предстои своеобразна рефо- 
приемането на Дългасрочната програма за ик но е твърде индикативен-, миналата година рма. Изходната точка е икономическата са- 
ономическа стабилизация, трябвало би да бъ- нелоялната конкуренция във външнотърговс- мостоятелност и отговорност на стопанските 
де дефинитивно, да ни въведе в качествено ката размяна отнесе към У00 милиона долара колективи, действуването на пазарните зако
нов етап на политическото дейстуване, в кой- от националния доход. Сумата тази година мерности, откриването на пазара към света... 
то ще бъде излишно всяко цитиране на стра- може би ще е и по-голяма, тъй като с внос- Дали така амбициозно замисленият проект Ще 
тегическите насоки и определения, доколкото но-износите работи официално се занимават остане на равнището на отличен „материал”, 
не ги последват оперативни съдържания. Има огромен брой малки организации. Всичко то- който върви по следата на Дългосрочната 
много разрези между тези дзе плоскости на ва се знаеше отдавна и се искаше да се изко- програма или ще вдъхне толкова потребната 
политическото действуване, както и дисона- рени, но трябваше да мине много време, че жизненост на нашата икономика 
ции между явното застъпване за прогресивното едвам този месец в Скупщината да се пред- тно е да се предсказва, поради повече причи- 
и фактическо буйствуване за онова което е ложи законопроект, чиято цел е да се регулира ни.

тази сфера на нашата икономика. (Стратеги- 
От многобройни примери, изглежда, ста- ческото становище за мрежата на нашите пред предложението придружават и съотвени пис

нахме отегчителни. Единствено само на поли- ставителства не бе спорно и преди няколко грументи за ефикасно провеждане в живота 
гическите събрания упорито се критикуват вси години, обаче неговото непровеждане обезце на тези идеи? Дали констелацията на отноше

доброто намерение и нанесе на страната иията в обществото и Съюза на комунистите
може в бизко бъдеще толкова да се промени.

неизвес-

Дали реформистическото тежнениеретроградно за обществото като цяло. на

чки видове на непоследователност и това, за ни 
жал, е най-последователното, което се прави много щети).

Подобни намерения — все в рамките на че да отговори на всички предизвикателства
най-добре на един радикален икономически завой? По-

в преодоляването на неприятните явления и
поведения. Неотдавна сериозният застой в ску стратегията, която синтетически 
пщинския механизъм по приемане на решен- изрази Дългосрочната програма за икономи- ложителните отговори на тези, съдейки по 
ия от жизнено значение за страната подтик- ческа стабилизация — съществуват и на ре- всичко, ключови въпроси, може да ни изве- 
на Председателството на СФРЮ 
своя авторитет на колективен глава на дър- но

да вложи дица други сектори — от общата политика дат на път по-добър от този, по който сега 
развитието, деетатизацията на обществе- с мъка вървим. Разбира се с непременното, 

ного производство и облекченията на сто- условие Съюзът на комунистите върху еди- 
панството, борбата против инфлацията до ус- ината платформа на интересите на страната

жавната с цел да се излезне от сегашната за
дънена улица.

Досегашните отлагания на съществените коряването на научно-технологическия прогр- като цяло, да мобилизира всички обществени 
промени, особено в сферата на икономиката, сс и материалното положение на работници- сили. В годината пред конгреса, едно такова 
нанасят големи икономически щети и по иеб- те — обаче същите главно се пренасят от до- искане с и предизвикателство и искушение» 
лагоприятен начин политизират отношенията кумент в документ, безжизнени и чужди на по-голямо може би от което и да е в нашата 
между републиките и автономните покрайни- хората, защото последните не чувствуват въз- следвоенна история. Ето защо, няма алтерна- 
ни. Отлагането стана съставна част на нашето действието им. 
ежедневие, защото, разбира се, много по-изго

гина: стратегическите насоки да попълним с 
Очакваше се, че през изтеклия двугодиш онези съдържания, с които единствено може 

дно става прилагането на тактиката на иро- си период в атмосферата за крупни промени, и да се потвърди и докаже правилността на 
такане (а най-често се касае за това) отколко че същите ще станат, но те упорито липсваха, утвърдените глобални определения.

Този ход ма охлюв към новото и по-нрогре- Слободан Куюнджичуто да се приеме реалността на съвременните

.. 1 опия период. Следователно, 
и амбициите й не бяха да „прово 
кира” дебатата върху нея, но прос
то да помогне конгресите да 
подготвят с онези съдржания, кое
то времето налага.

Затова смятаме, че полемизи- 
раието с Платформата би отклони 
до прод гото в ката от 
цел и ще я доведе 
заключения и предложения. Затова 
би било много важно по-нататъш- 
ииге активности и 'критични обсъ
ждания във връзка с Платформата 
да сс явяват предимно като пред
ложения за документите на 13-ия 
конгрес на СЮК. А вече е извест
но, че Отборът за подготовката на 
този конгрес разглежда 
за резолюцията, относно резолюци 
ите и по всичко личи, че вече

В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО ; целта

Недоразумения или навици се
политическия, стопанския и идей
ния живот у нас. Разбира сс, тя тр
ябва обезателно да послужи като 
основа за размисляне, конциииране 
и писане на документите на 
конгреси. Следователно, амбициите 
на Платформата, разбира се, «е са 
да дава неприкосновени отговори 
или само да наоочи разискващите 
към ключовите теми и дилеми.

Нейните творци, членовете на 
Отбора за подгтовката на 13-ия ко 
нгрес ма оюк, имаха предвид само 
това, и благодарение на това, тя и 
остана в рамките, обозначаващи 
нейното мМс. С нея ос искаше да 
ое тръгне и добата, в изготвяне на 
партийните документи и в крити- 
чеоко осветляване на междуконгре

В отклиците на 19-то заседание 
на ЦК на СЮК, а особено на пуб- 

Платформата

Нямаме намерение да полеми 
зираме с първите критици па Пла 
тформата, а още по-малко да им 
даваме съвети да не правят това. 
Имаме намерение оамо да обърнем 
■внимаието на всички читатели, а 
такива, според еьстоямието на не
щата, тези и предстоящите дни тря 
бва да бъдат ма стотици хиляди, 
че Платформата не, е документ с 
димензиите на резолюция, реше
ния или заключения, но просто из
ходна точка за обсъждане и подго 
-гонка «а конгресите и конферен
циите на СК.. Тя трябва да допри
несе на увеличената нрсдкопгрос- 

активиост в СЕОК, но и във вси
чки други сфери

ликувалия текст на 
за подготовка на 13-ия конгрес на 
СЕОК, някои от тоновете 
може да се сведат ма същата пло- 

целите им. Макар че пре
ла Председателството

същинската 
в разпри без

тозитрудно

скост с
леедателят 
на ЦК на СЮК Видос Жаркович в 

изложение посочи ня-уводното си 
колко принципни определения, все 
пак, изглежда същите не са разгле 
ждани като предварителни в чете

на Платфор- 
обзори

не то и преценяването 
мата. Напротив, в някои 
текстът на този документ се кри-

тезисите

и
тикува с подозиране и тънка изне
нада, защото повече се очакваше 
от това, което е предложено.

октомври ще излезне с проектоирс 
длбженижга.на В. Кршюкшшчна обществено-
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КОМЕНТАР единството
би ли съвсем «о-другояче изглеждали и отно
шенията в СЕ Сърби» ако и ио-рано в рамки
те на СЮ|К сс действуваше но-решително въ
рху принципите па становищата, които Пред
седателството на ЦК на СЮК утвърди през 
юли настоящата година. Нима би били възмо 
жни, макар майстороки съобщавани в разли
чни обстоятелства, такива конфронтации ме
жду републиките и покрайнините за най-важ
ните въпроси от системата и икономиката, ка 
запи в най-голям брой случаи точно от чле
новете на иай-висшите партийни тела на ст
раната и майните отделни части. И така на
татък.

някои начин недостаъчно под- ше всичко друго, само нс принос към един
ството и укрепването па оощлостта па наши-

такар по
чертани, в морето ма партийните становища в 
последните седмици, оаквючешета за ролята те народи и народности, и „омоинация с в»з- 
п раоотата на цл на смок, значително допри ходащо твърде напрегнатата постановка, пъл

на с икономически нрооломи и затрудненинасят на очакавенията, че нашето оощество 
чю-ефикасно и по-оргагшзирано най-сетне ще условия, лесно може да сс заключи до каква 
тръпне по утвърдените пътища, е. ясен акцент атмосфера довеждаше »оаа.

Ме може, разоира се, да се търси, че Сь-за отговорността на това наше нал-висше пар- 
гиино тяло за единственото и успешното деи- юзът на комунистите и неговият ць да раз- 
ствувано на Съюза на югославските комунисти, решават всички трудности в ооществото и 
те изцяло отразяват дълбокото чувство на. труд поемат отговорността за добрите и лошите 
ещите се, че отговорността и единството . в решения в отделни области, оатова съществу- 
акцията на всички равнища са преломни но ват компетентни органи и институции, които 
изгледите за излизане от .трудностите, в. кои.-, имат сври нрава, по и овои отговорности, 
го се намираме. А Съюзът на комунистите да- Съюзът на комунистите, впрочем, още отдав- 
тб водеща' сила на югославската самоуправи- на сс отказа от позицията на всемогъщ арби 
телна 'и социалистическа общност в това има тър и този’,'който до тънкости определя как, 
особено 'място и задачи. Въпреки всички мие какво Й кога трябва да сс работи и тази ст- 
нйя,' които му оспорват това или го поставят, рана. Дори и когото някой би го желел, това 
под въпросителни знаци, изразявайки боязън би’било твърде тежко без нсзамислими кон- 
или собствени убеждения, че. е минало време, фликти и,да се опита да .се утвърждават по- 
то на кбхезионното действуване на СК в ,ус- инакви отношения. Обаче, това нс значи и 
ловията на съвременното обществено развит- възможност, че тази огромна и водеща обще- 
ие. Изкуството, за жал ни говори, че особено стаена сила да се повлича в позицията на на- 
когатб се касае за комунистите, които с мяс- блюдател, свеждайки ос горе-долу на успсш- 
тото в обществото си силно влияят върху об- на дебата и глобални заключения за идейни- 

атмосфера и начините на поведение, тр
ябва на много неща да припомним в искани
ята за единство и отговорност.

Ме само обикновеният човек, който не е 
член на никакво политическо тяло, такива 
поведения може само да очудват и довеждат 
до връхно недоумение, пропито с грижа за 
настоящето й бъдещето. Момент е, съдейки 
по воичко, нещата сега да тръгнат в против
на, охрабряваща посока. Такава, по която с 
гювече известност и яснота ще укрепват вече 
помалко напуквалите нишки на единството и 
по-добрия съвместен живот.

„Централният комитет на СЮК — да ци
тираме част от заключенията от 18-то засе
дание — в ио-голяма степен отколкото досега 
ще има преглед за състоянието, активистта 
и осъществяването на политиката на 
ЦК на СЮК е решителен в това, че опреде
лени състояния и действувания в съюзите' на 
комунистите в републиките и покрайнините, 
които не са в унисон с политиката «а СЮК и 
които отслабват и нарушават единството на 
СЮК, да поставя на дневен ред и да ги раз
глежда, интервенира и търси отговорност". И 
по нататък:

„Членовете на Централния комитет на 
СЮК са длъжни активно да участвуват в изг
раждането на политиката на СЮК и станови 
щата и решенията на ЦК на СЮК и постоя
нно да допринасят за провеждането на тази 
политика и становища. Членовете на ЦК на 
СЮК поемат отговорността за собствената си 
работа и постъпки пред ЦК на СЮК и СЮК 
цялостно. В общественото ангажиране и ре
чите си трябва строго да водят сметка за при

те и други въпроси, които малцина съществе
но задължават.

Една такава партия, без разлика каква и 
•Множество добри становища и досега се в Конституцията водещата роля в обществото 

приемаха, разбира се й в Централния коми- й е утвърдена, не би могла да разчита гга ав- 
тет на СЮК, обаче в практиката малко се ос- торитет и уважение в очите на трудовия чо- 
ъществяваха. Липсваше необходимата упорит век. Тя в своята дълга революционна история 
ост в осигуряване преливането на съдържа- мястото си обезпечи единствено с постоянна 
нието им в жизнените процеси. Да кажем от-- и безкомпромисна акция за свободата и доб- 
кровено, че очебиещо липсваше и готовността рото йа трудовия човек, не отстъпвайки пред 
за откровено посочване на източниците на не каквито и да е покушения срещу равнопра- 
последователността, пък дори и пряко затру- виете» и съвоем конкретно борейки се срещу 
дняване на усилията за реализиране на стан- всекиго, който макар и за косъм се заканва- 
овищага и заключенията, инак единодушно ше на тежко спечеленото единство на стра- 

| утвърждавани и приемани. За много от тези пата и укрепването «а доверието и връзките 
неща греха поемат най-отговорните форуми между нашите народи и народности. Широки 
и институции, включително — как повече пъ- те народни маси, колкото и обобщено да зву

за- чи това, и днес очакват такова отношение на 
на Съюза на комунистите, следователно и на не- 

от който говия ЦК.

щата

СЮК.

ти е изтъквано и в разискванията на 
седанията му — и Централният комитет 
СЮК, както и другите форуми, 
трябва да се очаква по-гореща борба за един
ствения ход на нашето общество.

В една инак полезна атмосфера на под- например, да се надминат разногласията 
чертана критичност и търсене на по-разчле- някои въпроси в 
нени пътища на развието, възникнаха и някои то оставят впечатление тотално неединство и 
неща, за които не би могло да се' говори ка- разговор през прицела, вместо това да бъде 
то за принос към самоуправителното общес- мястото, където се показва максимално жела- 
тво и отношения. Демократизацията и самос- ние за съгласие и намиране на общия интер 
гоятелността се отъждествяваха с правото на ес, без разлика колко същият отделно е разно

и виден. Дали, ако бе другояче, би било възмо

Как другояче, с цялата самостоятелност 
на обсъжданията и решаването, биха могли. етите и единодушно утвърдените становища. 

Колективното и отделното действуване 
членовете на ЦК на СЮК, на членовете на 
Председателството и «а другите функционе
ри трябва да бъде във функция на 'Изгражда
нето и единството провеждане на политиката 
на СЮК. В ЦК на СЮК. в Председателството 
на ЦК на СЮК и другите органи на СЮК, 
не може да останат онези, които действуват 
противно на приетите от Централния комитет 
на СЮК" становища.

Ясно и решително. Но и тук Ще има мно
го работа.

напо
Скупщината на СФРЮ, ком-

изключителност на собствените интереси 
• разновиднитс затваряния, политическата фун- жно такова различие в преценките за днепш- 

кция с шанса] за лидерство, националната са- ото състояние в Косово и дали би било пот- 
мосвойност с поведения, идентични на откри- ребно толкова време най-сетне да се утвърди.

^тия национализъм, правото на своите интере- че този въпрос има жизнено значение за ця- 
1ои с такова, наблягане върху тях, което бива- лата страна, а не сама за една найна част. Не Света Тадич

ИЗМЕЖДУ ДВА БРОЯ

НАЧИН НА РАЗМИШЛЕНИЕ ме в свят далечен, наша гордост и 
надежда, а всичко което правим 
показва още неща — нашето отно 
шение към работата, към износа, 
към произведението, което наисти
на направихме добре — доживява
ме го като едно малко чудо, като 

да ни донесе и радост. Малката ко изключение, като основание за ра
ла .лого", темпераментен спестител, Д°ст- Какво биха правили „Форд ,

„Фиат", „Фолксваген", „Тойота"... 
ако всяка успешна сделка славеха? 
За тях успешната работа е нормал 
но явление.

ЮГОМАНИЯМиналата седмица мина под която първа употреби атомна, бом 
знака на отбелязванета на 40-годи ба, заявява че съществуването на 
шкината от хвърлянето на атомни 
бомби на Хирошима и Нагасаки.
Последваха и гласни размишления' т. 
какво това събитие означава в нас »-*»• Кога™ °е има в пРеДвиД к'°- 
тоящия момент и от становищато - 40 досега този свят е извлякъл по

ука от историята, е ясно, че така-ва 
Чудно, един ден; след бомбардира аргументация служи само ка-го оп- 
нето на японските градове, Айнща ит за оправдание на още едно ис- 
йн каза каквото имаше да каже: торическо мрачно намерение и 
„р.свободената сила на атома про- още повече като подкрепа за рав 
мейи обвей--нашия начин на разми новееието на страха.. н.о 
пйгенйе и поради това светът върви кой знае; може би наистина -двата 
към катастрофа, която никой' не града, е трябвало да платят страхо 
■це е в 'състояние да контролира", тната цена йа очевидна, демонстра 
Учените1 още тогава бяха наясно, цйя.'за Да може останалият овят да 
че ойова което'стана в Япония, ут- получи сдамчица надежда, че так-
ре може да бе случи и другаде. ъа ужаедаече ,никога няма да се
Днес четиридесет години след ужа повтори. .Кое е вярно, никой поло
са президентът!, на една велика да житслио и? може, да: твърди, А -го
ла и държавен глава на страната, ва еш най-лошото. .

Една стихия обаче има изгледиядоско оръжие толкова заплашва 
света, че фактически обезпечава

наскоро б;и трябвало да преплава 
Съединените американски щати (а 
не Америка). Рекламната кампания 
започна, вложени са големи средс
тва, а от другата страна на Атлан

на целокупната човешка история.
\

Инак „юго" ще могат да си
купят и югославяни. но на тях мо
же би няма да им е нужен, все 
локато „юго" бъде единак. И в 

плати четирикратно. Все пак, най- първата половина на годината, ко
гато личните доходи губят надпре
варата с цените, макар че масата

тика, както е известно, пари не се 
влагат в нещо, което не ще се отвее так.

интересното е това, което по пов
од ..юго1' автомобил става и се пи
ше у нас. Г^осрещахме го и го из- 
пращахме като щафета, следяхме

сза лични доходи е увеличена 
66% (при увеличение на броя на 

. . . заетите от 3%),- а производството
всяка негова крачка, кичехме го с е увеличено само с 2,9%. Откъде 
цветя, устройвахме всенародни уве- са намерени средства за по-високи 

Вярно е, лични доходи?селения по пътя му...
„юго" е наше чадо, което изпраща Лада Муминагич



Комунист 3
ОТЗВУК НА ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК , . ки секретар, машинописац в зрен- 

янинската жилищна кооперация 
„Будучност’'. И той счита, че в ра 
зпределението трябва да се извър
шат промени.

— Ако работникът почуствува.

а-яягг «ьгаяг - "зя стлпъ»! 4 ,на И«ДУМРията тогава всички ще се бооят
СмедеХ“алаГаИЛна"ГОШа'' в иГ* Д°Х°Д и ~ броят 
ред отновоП -Л!^иате ~ ^ “зГв^ ” 

с Р°ектостановищата на ЦК че отнасящите на июк във връзка 
ването на

надеоетото заседание на ЦК събу
ди висок интерес и сред зренянин че разпределението е стимулатив- 
оките работници. Това е и логич- но, ако за по-голяма и пожачестве 
но защото тези въпроси бяха обсъ- на индивидуална и обща работа се 
ждани на няколко събрания в Зре получава повече, тогава сме улучи- 
нянин, като бе константи рано, че ли целта, — каза Илдико. — Кога 
работниците не осъществяват пра- то почуствувам, че завися от собс-

вси-
От дохода, 

за по

ето панис-
съм 

се до тази
на мнение, 

област вото и задължението си да
с осъществя- становища трябва да се доизградят лагат и управляват със средствата ще ми подари или остави 

конституционното поло- — Страхувам се становищата във ма 'РазШ1/Феното възпроизводство друг, ще зная, че това е истинско 
И па^гтпп ^аботника в решаването вРъзка с конституционното положен в обществена собственост. разпределение,
гтш-нм НСТ0 ° дОХ0да и обще ие на работника да не останат само Какв0 кйзват 33 Разпределение НА ЮГОСЛАВСКО РАВНИШЕ 
ети «"хм»™?™ бЯ*а ПРИ Хлартия ~ каз«а КВ-металостру- т0 Р^отниците в графическата тру А Мира Стояношч, КВ-продав 
СЮК „ изппатен Т ЦК Н3 Р Мирослав Стеванович. - Пора- Д°^ °Р>ц™ц„я „Будучност в ач а труДОвата 0рга„изация „Гвож-
зисквания К яя,я пу?лични Ра- -Г| 1 отпори много неща в разпред- Зре 'я'™н ' джар" е «а мнение, че е осъщест-
привлече нзключТ ' ДокументЪт елението трудно се менят на прак- НМ^.й'** ВЪВ ВРЪ вяванет° на предложенията от XVIII 
н а' * пя б отнм т,™ ° ЧИТ5Л но . ,в ним ани е ™ка- При Нас, в производството е НИКОИНЕ НИ ПИТА заседание те се оздадат много по
засяга В "Гоша • защото лесно: колко си работил, толкова ~ Сигуряно е- чеа заработката _уеднаквени условия за ра6ота.
засяга съществени въпроси за ра- «че получиш. Но трябва да се нор- Нй ВС<ЖИ Ятрябва з3виои ОТ Г - По този начин, каза тя, ще

и решаването, за които се мира и работата в режията. Тогва к°"к° ра®°™- а К се създадат мотиви за по-качестве-
години, а почти ни- няма да пропадне нито една орга. за ви ВиДзва Щефкич, КВ-кн на радота и съвестн0 стопанисване 

шо не се умени. Новините, които низация труд. Това се отнася и до иг0везец- ~ Противоположно на с обЩ1естве„,ите средства. Най-съще 
се предлагат в Проектостановщца- Цялата администрация. Навсякъде ТОва днвС Имаме безбрОИ примври СТвеното системата на разпреде- 
та основателно получават работни- трябва да се измерва трудът личният доход да зависи от това ление а б стимулативна и при
ческа подкрепа Какво казват във - В конкретизацията на ста- къде рабо™ш- а не как и колко близително еднаква във всички кра 
връзка с- това работниците — ко- новнщата за конституционното п0 работиш. Според мен преди всич на Югославия,
мунисти в „Гоша"? ложение на работника трябва да ко тря6ва да <Ге Уеднаквяват усло- днешнОт0 ^оя-ние не е добро.

От документа, който е осно- бъдем предпазливи и ясни — за в,1ята за стоп нисв не в сродни и работниците от прищинска- 
ва за публични разисквания, оча- ла не направим уравниловка — трудови организации Нас работи та фабрика ^ училшцни канцела- 
ква.м да разшири пътя на работни подчерта ВКВ-металостругар Пре иците- малк° «и питат за това на рийни и домашни мобели „Напре-
ческата класа до позициите, от ко- ДРаг Пантелеич. — Какво предста- за™педстватаТзаНсъвместниаи офце ДЪК"• считат- че Проектостановища пто Тя може да разполага с цело- влява еднакъв личен доход за ед- 3 ередствата за с вместим и ооще та на цК на сюк във връзка с ра
купшгя доход — заяви Душан Ац- наква работа, ако колективите сто аеля«ето°наесревства за тазиИцелТ зполагаяето с дохода и средствата
ич, ВКВ — металосгругар. — В По панисват различно, един-добре, др голина искам ла жая”^ на «бЩ“таеяото възпроизводство
оекта ооаче има много общи мес- уг лошо? Какво тогава ще бъде к наппавила с моите паои да пРеДставляват добра основа за про- 
та, становищата на Съюза на ко- отношението ни към дохода? Кога самоуправителна общност на мен" в тази област и като такива
мунистите трябва да оъдат по-кон- то всички заработваме според тру , МТРПРГ11ТР палч е изпълнила лале тРябва Да се реализират последова-
кретни. Много неща, които са за- да си, когато се измерва и работа “^"вначало тона годин“б^а телн0'
сегнати в Проекта, се касаят до та в режията, някои неща ще изг- ния какви са 3аработките на слу
икономиката. Например, когато се леждат по-инакви. Постоянно гово жащите в самоуправитетелните об- 
уеднаквят условията за стопанисва Рим,, че раоота, която не може да 1ЦНОСТИ на интересите.
не, ще се изравнят и личните до- се измерва и не е цабота, а на пра ' Според думите «а Геза Пинтер това Решихме да променим състоя-
ходи. Но дали това е в духа на ктика всичко върви по старому. завежД1аР тоудови отношения в об н1''ето- Изострихме трудовата дисци
стабилизацията? И какво предста- Например, аз на работното си мя- ластта на разпределението нещо плина» започнахме да стимулира-

трябва да се мени, а казаното на ‘^е Редовното идване на работа, а
заседанието на ЦК, счита той, со- тези даи увеличихме и личните Д°~
чи необходимите промени. ходи. Налага се да кажа, че работ

— Идеята за две части на ли- ниците не бяха доволни от начина, 
чнмя доход е приемлива и трябва по който бе разрешено този жизн

ен въпрос. Затова оформихме ком

разпо твения си труд, а не от това колко
някой

ботата 
говори вече с

Според мен

— Допреди извесно време лич
ните ни доходи бяха твърде малки, 
мо и работата ни беше такава. За-

вляват двете части на личния Д°х- сто всеки трудов ден започвам от 
од или бруто личен доход? Въпрос нулата. Не мога да дойда на рабо

та, а нищо да не работя и нищо да 
задълженията не заработя. А безделието се явява 

към самоуправителните общности именно там, където няма мерила
на интересите? за остойностяване на труда. Виж- се приложи на практика — ка-

Ние с „Гоша'5 вече двадесет Дате ли колко организации раздел за Пинтер _ в разпределението ИСНЯ' к°ято преоцени воички рабо
години остойностяваме труда. В ят надвишен доход? Какъв над- трЯ5ва да търсим други решения, тни месга» а ПРИ увеличаването на
производството, разбира се. Имаше вишен доход? Когато е добро раз- понеже съществуващите, според личните доходи най-много получи-

сега. Как по-ин пределението такъв доход не съцде- мен едва ли имат не1д0 ’0бщо със ха Ра&отещите на най-тежките ра-
ствува. В „Гоша никога не се раз здравата логика. Ако трудовата ор ботни места каза работникът

се ганизация има средства за аморти Дж°РДже Симич и добави, че рабо-
способ тни кът трябва да знае къде се изра

е как ще се осъществява това, как 
ще се изпълняват

отпори, има ги и 
ак да се разбере фактът, че не се 
измерва работата в режията. Това Д"ля надвишен доход, защото

заработва според резултатите насе отнася до работата на отделни 
заети, понеже общо взето личният труда, 
доход на всички зависи от коли
чеството и качеството на продукци 
ята. Всяка година у съвършен ствува 
ме мерилата за оценяване на тру- целта 
довите резултати, а въвеждаме и в системата на
нови. Тази година въведохме и кри

зация и лични доходи, тя е
на да живее. След като се отделят зходват средствата, които създава
средствата за тези цели, трябва да р1г?ат°ва пРеДл'ожениЯта на ЦК на
се мине на отделяне на средства за ^ К са добре дошли, 
общо и съвместно потребление. То Подобно е и мнението «а фа- 
гава ше се покаже кой колко с тим® Шаля, юрист в „Напредък", 

обществената способен да носи това общо бреме. Изтъквайки трудното 
собственост в която работниците В този случай ще се стигне до "а дървообработвателиата промиш- 

терий .креативност". Разпределени от сдруже11ия Т|)уд г|,„г,ва да бъд- някакви облекчения за стопанства- леност, недоимъка на възпроизвод- 
ето на дохода ни е добро, но нова ат шаващ ,|)актор е очевидно, то. за които досега само говрим. сгвсн материал, несъвестното стопа 
та технология изсква и нови мери чс тс както „ всички останали сто- — Напълно съм съгласна с «исване и недостатъчната професи 
ла, съществуващите застаряват. Ми па1(СК'и и обществени субекти тря- продложението личният доход да оналиа подготовка на ръководните 

че в Проектостановищата тря . имат материален интерес св състои от две части — заяви кадри като причина за малките ли
не само за възможно по-висока ак "'ефът на отдела за оамообслужва- чии доходи, тя се застъпва за спло 
умулация на обществени средства, не в универсалния магазин „Белгр- таване на организациите за прера- 
но и за най-рационално използува- ад" в Зренянин, Светозар Момир- ботка на дървесинната суровина, 
не на същата в производството, а ов. - Една част да бъде парично- - Наи-много ме интеруват пр 
особено в инвестиционната полита- то възмездие за индивидуалната ра- оектостановищата на ЦК на ОЮК, 
ка и потреблението. Задоволяване- бота, а друга общият уопех на тру отнасящи се по новия начин за ра- 

мнението на КВ- 10 „а лични, съвместни и общсс- довата единица, ООСТ, ТО... При зпределоиие на дохода _ каза Тя, 
твени потребности трябва да бъде нас заработка вече, зависи от лич- — След като сменихме ръководст-

трудов ния успех на всеки зает и от об- ООТО н>а организацията, успяхме да
този •ния успех на отдела. Някои елеме- променим м<ного неща, от трудови-

са най-ополучливо тс навици до дохода. Сега работе-

Уводното изложение на члена 
на Председателството на ЦК на 
СЮК Киро Хадживасилев на Осем-

положение

сля,
бва да бъде вградено и определени 

измерване труда на работе- 
режията. Това е комплекс

сто за 
шите в 
сн въпрос.

ОТПОРИ НА РЕЖИЯТА

Подобно е и 
бравар Драган Янкович

XVIII за. обусловено от
принос на работниците и по
начин да ги насърчава и матерна- нти обаче па

стимулира към постоянно раз- подбрани и това подействува да се щите имат много по-голям интер-
способности и загуби — индивидуалният принос, ос за работа, знаят, че дохъдът за-

и Аз считам, че най-важното е раз- виси от работата им. Чрез намаля- 
обществената производтелност на пределението и заработката да за- аа|1с »а даванията за общо и съв-

„ пл1„_ труда К-ъм тази задача трябва да висят единствено от действителни- местно потребление
и за организациите, кои го ло пписпособена политиката на те резултати на труда. Налага се 1111 бъде облекчено в зпачител-
стопанисват. Защото е ясно, че „гиц„и опгани на самоуправитолни- да бъдат извършени промени в ра- на степен. Но Проектостановища-

Я^1"неСта мо те Гоб”вемо по™ск„ общи зпрсдеЛнието, но нали знаете как та на ЦК на СЮК «яма да бъдат
работа. не са мо те и е меркитс за върви това при нас. На хартия вси от значение ако не се осъществят

Фактическо осъществяване на е*- чко е хубаво, но от хартия труд- на практика.
иа минаваме към практическо осъ-

истинския
— Харесва ми, че на

ЦК на СЮК, а съшо 
е из

седавие на
така и в Проектостановищата

съща работа лнохъкнато, че за една и 
трябва да се получава 
лно еднакъв личен доход. Но не 

това да бъде валидно

приблизите »итие на трудовите
повишаване на индивидуалната

положениетосъм съгласен

тези организации 
тил. ие са имали

да продават продукцията 
на пазара и пр. Затова въпросът за 
измерване на работата в режията щата. 
— където са службите за развитие, 
обезпечаваме на работа, набавки и

гли
Подготвиха:

на ществяване. Д- Мицич, С, Барбарип, М, Недол-
Илдико Сомборски е техиичес- ков и 3. йовтович

(Из проектостановищата
ЦК на С»ОКк



4 Комунист
ДЕЛБИ

В СЯНКАТА НА САМОЗВАНИЯ АКТИВ
«г.; -ляга«- «■ичк*'* лвль/"Ч> *•?***•» .

Когато „активът" така нредда 
га тогава не с за учудване, че съб
ранията на хора, във всички ча
сти на трудовата организация ре 
шават в бъдеше стойността на вода 
да бъд-; не четирдесет, а петдесет 
динара. Какво ще бъде във „Фа- 
трас" при следвашато плащане на 
личните доходи, който не само че 
няма пари да увеличи стойността 
на бода, а това като стопанисващ 
със загуба според закона не смее 
да прави — това като че ли „акта 
ва" малко тревожи. А заместник 
секретарът на първичната органи 
зация на СК решително уведомява 
ново прекъсване на работата.

След разглеждането на зак- успя референдума за създаване 
ха за нашето идване в белопалана лючнтелния баланс трудовите хо па проста^ трудова организация 
шка „Будучност", на портиера трд ра в „Тегмаш" взеха решение (оез ООС!), а за въвеждането на 
бваше много време за да намери всичките да получат още по два, единствена текуща сметка не пе
ня кой стопански ръководител, кой месечни лични доходи (освен за каше пито да се разговаря, 
то би ни приел. Наистина, време шест месеца) и стойността «а бода Заключенията от 18 заседание 
е на годишни почивки па мнозина да увеличат от тридесет на петде- па ЦК на СК па Сърбия, отделно

сст динара. Техния пример послед онази 
ваха и ОбШитс служби само чс да го за преразглеждане 

Напразно им бъде намален за толкова колко нбетта на трудовата и основна ор-
тук не са мито разтле-

Въпреки че навреме уведоми-

тяхна част за задължоние- 
оргаиизираот тях не идват в предприятието 

но все пак не разбирахме защо 
толкова дълго чакане.
на портиера говорехме, че стопа то им губиташа „Фаграс"- заплаща, ганизация 
нски ръководители не ни оа нуж- Това е приноса па чиновниците за ждани па събранията на първич«и- 

разговаряме стабилизацията на тази ООСТ. Оба те организации на С-ьюза на кому-
трудовито

ни, а че искаме да
с няколко членове на СК, той по че, вярвали или не, и 
някое си свое нахождение упорито хора «а „Фаграс" рошиха да увс- 
въртеше телефонните номри в дире личат стойността на бода от трмд<;

кистите.
И на никой нищо.1 
Даже и след прекъсването на 

работата, е изключение «а секре- 
организа-оет «а петдесет динара, въпреки

че миналия месец с прекъсване на тариата на първичната
ция на СК във „Фаграс", никои 
па ни комунистите на „Будучност" 
не смятаха за потребно пито да се

кцията.
Най-после намери завеждащ 

директор на общия сектор и ни от
прави на етаж „първата канцелария 
вляво от стълбището". Канцелар 
пята намерихме лесно, а това кое 
то в нея заварихме ни изненада 
много... шестима служащи се нас-

работата изнудваха заплащането БЪДЕЩЕТО като неизвес- 
ностна намалени лични доходи, па днес 

никой не знае как това решение 
ще се изпълни и, защото според съберат.
закона те трябва да получават още — Защо ние за това да разго- 
по-маико заработка все докато не варяме? — разсъждавали, според

думите на Джурич,

Очевидно е, че в „Будучност" 
делбите са дълбоки и че СК, поне 
за сега, няма сили да ги преодолее. 
Очевидно е също така, че тук тряб 
ва нещо бързо и енергично да се 
мени. Обаче какво: това нашите 
събеседници не можаха точно да 
ни кажат. Споменаваха ни повече 
то възможности: от комплетна 
трансформация на трудовата орга 
нпзация, преразпределение на про 
грамите и работите между ООСТ 
и изнамиране на по-аку.чулативно 
производство на „Фаграс", па все 
до отделно на тази ООСТ От със
тава на „Будучност" и неговото 
-дружаване е някоя друга делова 
система.

комунистите 
от от „Тегмаш" и Общите служби. 

— Това «е е наш проблем. На нас
оанират загубите-

Както и да е, майсторителаждаваха със зряла и сочна диня.
Пищущите машини и „листа" на- „Тегмаш" при следващото заплаща 
събрали на една маса, а по оста- не ще занесат в къщи и по 12 ни е добре,
налите маси бяха разхвърляни пар- милиона стари динара, а другарите А и инак Акционната конфе-
чета дини и по-големи огризки. им от „Фаграс" по милион и двес ренция на СК, която трябва да ре
Инак беше „пълно" работно време та хиляди. А работят същи или по шава общите проблеми на цялата

организация тук твърде 
думите

добни работи. трудова
Трябва да споменем още, че рядко се събира. Според 

по-богатата ООСТ има и по-аку- на нашите събеседници тя тази
дина заседава един път, а минала

— десет и половина.
След такъв „прием" беше ни го-

яово защо така дълго чакахме при 
портиера. А и много неща, които

кггнгг ™ *—• ■ т-раооти на които може да настанят 
на работа капацитети и работни
ци, а че „Фаграс’' от всичко това таканаречения 
няма да има нищо. В тази ООСТ чески актив,

живее и работи от днес за утре. и безпартийни, стопански,
Такова положение в „Будуч- равителни и обществено-политиче 

ност" трае по-дълго време и ни- ски ръководители. Гова неформад-
кой няма сили нещо в него да но тяло превзе върху себе си всич шат ако веднага охвземат властта 
промени. Даже двете прекъсва-ния ки функции на самоуправителните на фамозния актив" и на работ 
на работата във „Фаграс („а пак органи и ръководенето и на кци оческия съвет и на обществено- 
ще прекъсваме", каза ни Илия Ми звната конференция на СК. _ политическите организации върнат
тич, „ако се повтори положението — От него идват всички пред- задълженията и правата, които
от миналия месец с личните дохо лож^ния и всички решения, говоре цо закона и по статута им при над 
ди"), нито неотдавнашната остав- ше ни Новица йованович, — Какво лежат. Струва ни се, че от този 
ка на почти цялото стопанско ръ- оешет-гие се вземе тук, това се ра- отчужДен център на мощ" произ- 
ководство на „Фаграс", като че ли 50ТИ в предприятието, 
никого тук особено много не раз-

мулативни производствени прог
рами и възпроизводствен материал та година не са сигурни да ли два

или три пъти.
Вместо Акционната конферен-

тари на първичните организации 
на СК в ООСТ в „Тегмаш" и в об
щите служби и от Илия Митич, за 
местник секретар на първичната 
организация на СК в ООСТ „Фа сс 
грас", стана ни порено.

ция на СК тук главната дума води 
обществено-полити 

съставен от партийни 
самоуп Но това, което съвсем е изве 

стно е необходимостта комунистите 
напълно да изменят поведението 
ои. И сигурно е, че няма да сгре

ОТ ДНЕС ЗА УТРЕ

Трудовата организация „Буду
чност" е най-голимата в Белопала 
нашка община. Тя произвежда тек 
стилни машини, строителни съоръ 
жения, метална дограма и съоръ
жения за птицевъдство. Тя трудоу 
строява около 600 работници кои
то работят в две основни органи 
зации на сдружения труд и в об
щите служби. В ООСТ „Тегмаш" 
се произвеждат текстилни маши
ни, а във „Феграс" строителни съ 
оръжения, метална дограма и вси
чко останало. В общите служби ос 
вен че се води счетоводство и ра
ботят останали професионални ра 
боти, ето консумират се и дини.

В първите шест месеца на та
зи година „Тегмаш"
общ приход над 324 милиона дина Като че ли ни е важно
ра, което е с 69 процента повече на нас да ни е добре. А за няка- девата организация 
по’ отношение на минадата годи- ква си оолидарност тук и дума да водиме единна политика.

а „Фаграс" (пак) отчете загу- не става. жеме да делиме работническата
би. Сега в сума от десет милиона Че събеседникът ни е прав го- класа, (?!) образлагаше „активът' 
и осемстотин хиляди динара. вори и фактът, че в„Тегмаш’' не предложението си.

лмзат всички несполуки в този ко
Велимир Джурич оценява, че лектив. 

гова „тяло" отлично работи", а 
Илия Митич му направи забележ-

вълнуваха. Трябва също така решително и 
ясно да се извърши разграничава
не сред комунистите зашото видно 
е, а това и нашите събеседници ни

СПОРЕД РАЗСЪЖДАНЕТО: НА 
НАС НИ Е ДОБРЕ

— Разъединени сме, казва ни 
Велимир Джурич, а нямаме сили 
да оправим това което не ни стру 
ва. Сигурно е. че не е добре, че 
работниците във „Фаграс" няма 
—няма па стачкуват, но е още по- 
лошо това, че ние комунистите от 
„Тегмаш" и общите служби сме ра 

осъществи внодушни към техните трудности.
само това

ка, че не винаги е упорито в про- 
зеждането на решенията, които 
оамото предлага!

А как този самозвани „актив" 
оаботи посочиха ни на един при- ти, които с работа и поведението 
мер. От него тръгна инициатива, си ,не заслужават това да бъдат, 
че на всички заети в „Будучност’' И общинското партийно ръководс 
след шестмесечния баланс да се тво. Общинската скупщина в Бяла 
увеличи бода от тридесет на четир Паланка и нишката Стопанока ка

мара би трябвало по-решително да 
„Към всички работници в тру- се включат в решаването на проб- 

ние трябва да лема в „Будучност". Тогава белопа 
Не мо- ланашката „Будучност’' ще има 

по-известно бъдеще.

потвърдиха, че в първичните орга 
низации има голям брой комунис

десет динара.

на.
Велимир Филипович
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. ф Председател на Издателския съвет на „Ко
мунист" — на изданието за СР Сърбия д-р 
Богдан Трифуновнч, заместник председа-

Комунист
е С указ на Президента на Републиката от 

23 декември 1964 година „Комунист" е от
личен с Орден братство и единство със 
златен венец.

А Директор и главен и отговорен редактор 
издания на „Комунист" Велко

„Комунист".

относно хърватско-сърбски (кирилица и ла
тиница), словенски, македонски и албанс
ки езици, а в съкратени издания на бъл

ва всички
Миладинович.

А Урежда единна редакционна колегия; ди 
вектор и главен и отговорен редактор Ве- 

' У Миладинович. заместник главен я ат-
гарски, унгарски, словашки, румънски » 
русински езици.- 1

лко



бъдещата ОВЦЕФЕРМА НА НАПРЕДЪК" НПК 
ИМПУЛС В РАЗВИТИЕТО НА животно^ъл?? 

ВОТО В ВОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА Д ПО ПРЕЦЕНКА НА СЪЮЗНИЯ СЕКРЕ ТАРИАТ ЗА ПАЗАР И ЦЕНИ

НЯМА ДА ВНАСЯМЕ ПШЕНИЦАВСЕСТРАННИ ПОДГОТОВКИ Пшеница няма да внасяме. Тази 
оценка е изнесена на заседание на Сек
цията по селско стопанство при Съюзна
та конференция на Социалистическия 
съюз. На това заседание е направена и 
оценка на подготовката за 
сеитба.

южните и източните краища на страна
та — поради продължителната .суша. До
говорихме се в тези краища царевица 
та да се обере преди вреем и да се ои- 
лира, а тези площи да бъдат заоети с 
пшеница. По маша преценка, в сравне
ние с миналата година засетите с пше 
ница площи ще бъдат с 8,9°/о по-големи 
и ако всичко върви според плана, би 
трябвало и добивите идната година да 
бъдат по-големи с 14,4%.

Семена има достатъчно, изкуствени 
торове, също, а обезпечени са и доста
тъчно резервни части за машините. Ше 
бъдат обезпечени и средства за кредити 
ране на производството.

На заседанието беше оценено, че 
резултатите от изкупуването на пшени
ца са добри. Очаква се т.ази година да 
бъдат изкупени 3 200 000 тона пшеница.

Очаква изграждането на овцефермата в Ра 
дичевци да приключи предсрочно. Наскоро ще започ
не изграждането на обекти, които ще се ползуват по 
време на паша. Формират се площи за производство 
на храна. две хиляди овце Ще бъдат обезпечени от 
„Ьласина—продукт" в Сурдулица.

есенната

Предвижда се през настоящата есен 
да бъдат засети 1 470 000 хектара с 
пшеница, 38 500 хектара с ръж и с ряпа 
77 600 хектара.

— Ако всичко което е предвидено 
засеем до 10 октомври ще можем през 
идната - год<и«а да очакваме добра рекол
та — изтъкна Томе Кузмановски, секре
тар на Общото сдружение по селско 
стопанство в уводното си изложение. 
Този орок трябва да се спазва, защюто 
е най-оптимален за посевите. Откло
нения от плана може да очакваме в

Изграждането на бъде
щата овцеферма на ООСТ 
„Напредък'5 в Босилеград 
(строи се в с. Радичевци) 
която ще се отглеждат око 
ло 4 хиляди овце и 500 ко 
зи върви според плана. Спо 
ред договора обектите тря 
бва да бъдат 
средата на . февруари идна 
та голина, но строителната 
организация „Градба" 
Скопие

сто все още не оа обезпе 
чени, но полагаме усилия 
да се реши и този въпрос 
На „Властна—продукт'5 от 
Сурдулица вече дадохме из 
вестни средства, по-точно 
аванс за две хиляди овци.

— Ако не се предприе
мат по-сериозни мерки обе 
зпечаването на храната ще 
бъде основен проблем в 
стопанисването на овцефер 
мата. Затова полагаме у си 
лия за формиране на пло 
щи за производство «а се
но, силаж. овес, ечемик... 
За делта са необходими 
около 400 ха. Досега на по 
вечато места в общината 
(в Извор, Паралою, Ресен, 
Бреснида, Р*дичевци) са 
определени плати и »е вър 
и* ат подготовки за изкуп 
взнето им. * посочените 
села ..Напредък” има сгои 
площи и »■ седскостопанс 
ккте производители ше 
предложим замяна на пло
щи. Средства за иангжувя- 
не на плочите ше обеапе- 
чи ..Агробамка” — натъква 
Александров.

Да припомним, прев ми 
налата година тази банка 
за целта на селскостопан
ската организация от Боси 
леград бе отпуснала над 
60 милиона динара, от кои 
то 13 милиона безвъзврат
но, а останалите да ее вър 
нат с лихва от 10 на сто., 
С оглед ма факта, че „На
предък'5 с изкупуването иа 
площите не започна до 
края на миналата година 
средствата са погасени. Сре 
дствата сигтрдо няма да 
бъдат под въпрос, а в „На 
предък" се надяват че ,.Аг 
ообанка" ще им ги отпус 
не при по-изгодни усло
вия от миналогодишните.

в

готови до

от
ДИМИТРОВГРАДполага усилия да 

предсрочно. 
Решават се или се вършат
ги завърши РЕКОЛТАТА ПРЕЛОМЕНАподготовки за решаване и 
на всички други 
от значение 
стопанисване на фермата. 
Да припомним, само за 
строителната част на необ 
ходимите обекти и за сю 
оъжениег ще бъдат израз
ходвани около 260 милио

въпроси 
за . успешно

В непосредствена зави
симост от добивите и та-

Последиците от дълго 
трайния засух в Димитров 
градска община тази го
дина сигурно ще бъдат по 
чти катастрофални. Това 
с мнение на най-отговор
ните хора в трудовата 
организация з» селско сто 
панство „Сточар” в Дими 
тровград, изнесена на из
вънредно заседание на Об 
щииската скупщина, про 
ведено на 16 август. С м-не 
нисто се съгласиха и всич 
ки делегати, разисквайки 
върху информацията за 
жътвата >и вършитбата в 
общината.

Както е известно, в есен 
ката. сеитба са засети 1525 
хектара, от които 1026 с 
пшеница. Поради недос
тиг на искуствеи тор или 
поради ненавременно на 
баняме на същия от стра 
на на частните селскосто 
па-нски производители (а 
и селскостопанската орга 
низация), а най-много по
ради дълготрайния пери
од без дъжд, добивите са 
преполовени. Както изтъ 
кнаха някои делегати от 
околните села, нерядко

селскостопанските произ 
водители са били принуде 
ни да косят житото преди зи година е осъществяване 

поради слабите на задълженията на об
щината към региона. Име 

за «но, и тази година от 1026 
хектара трябва да се 
предаде 1000 тона пшени 
ца, същото количество ка 
кто и миналата година. Из 

оа вестно е, че миналата го 
формирана дина, която даде изклю

чителна реколта, същия 
план бе осъществен само 
с 86 на сто или 867 тона. 

за това Както констатираха деле 
се прехвърля от комисията гатите на Общинската 
до Кооперант” и местните скупщина, зачитайки мес- 
общности. Сега обаче вече тоположението на общи- 
не е важно кой е вино- ната, възможностите за ви 
вен, но след жътвата тру соки добиви, площите и 
дно може да се устано- качеството им, а най-мно 
ви коя площ е за освобо го добивите, планът едва 
ждаване от данък коя ли ще бъде осъществен с 
не е. Има обаче и обрат 60—65 на сто. За това го

жътвата
добиви. Въпреки 
заключения на щаба 
селскостопански работи на 
време да се направят опи

ясните

на динара и с оправдание
се очаква овцефермата д,а 
даде още по-силен 
пулс в развитието на жи 
вотнбвъттетвото в община
та. Имайки препи в те«и 
неща тогава и срочното ре 
шаване на въпросите, свъ 
пзаки с овцефермата 
още по-значително.

съци на площите, от кои
то се очаква да бъдат на
малени добиви, същите 
доставени до 
та комисия след като жът 
вата е завършена в райо 
на на Понишавието и За 
бърдисто. Вината

им

е

Раде Алксаидров, дирек
тор на ООСТ „Напредък” 
казва че предприемат вси 
чки мерки за спазване на 
скоковете за изграждаме на 
обектите, които ше се пол 
зурат по впеме на 
за изкупуване ма площи за 
производство на храна, за 
набавка на стадото 
изтъква, че наскооо ше за 
почне изграждането на обе 
кги на пакетната. От зап
лануваните три такива обе 
кти един ще бъде изграден 
на Църноок. а два във Ва 
лози (над, Лисина). За на 
бавка пък на стадото са не 
обходими около 80 милмо 
на динара, от които 50 на

паша.

ни случаи, какъвто е на 
пример Висок, където по-

ворят и данните за изку
пените количества, изнесе
ни на заседанието: до 16 
август изкомбайнирани са 
75 на сто от засетите пло 
ши, а са изкупени само 
35 на сто от предвидените 
количества.

Както изтъкнаха от „Сто 
чар” и тази година трябва 
непременно да се 'инсисти 
ра и да се организира за 
замяна на пшеница за бра 
шио, понеже това е един 
от начините за изкупува 
не на по-големи коичества 
зърно. Това трябва да се 
организира не само в По 
нишавието и Забърдието, 
но и във Висока.

Тази година 
гурно ще бъде завършена 
в полсьс срок поради су 
шата. Проблеми

Той

чти петдесет на сто от пло 
ши те са предложени за 
освобождаване от .данък. 
Тъй като жътвата в този 
район току що е запои 
нала все още има възмож
ност комисията да напра 
ви преценка на площите.В. Б.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Сенодобивът и зърнодобивът по малки от лани
я» > Босилеград, Васил Ан 
таиасов. Именно дълготра 
якия засух, който захвана 
Босилеградск« община зле 
се отрази върху сонодоби- 
»а, а както ни уведомиха, 
няколко селскостопански 
производители, неблагопр 
китно повлия и върху з‘р- 
яодоби»*, отделно върху 
добива от ръжта и пшени 
пат*, които в планинските 
сел* започнаха 1 да зреят 
беа зърно.

са в общината напълно ве 
че приключи. Сега в пълен 
разгар с жътвата.

Състоянието е още нове 
че загрижаващо ако се има 
н предвид, че няколко се
ла в общината, към среда
та на месец 
силен и едър град, където 
причини големи 
Отделно в селата 
жието на Милевска плани 
на, където посевите и ово 
шиите растения са уиищо 
жени и до 90 на сто, а 
щетата , от града се 
ппоцеиява ша над 10 мили 
она динара.

Селскостопанските пром 
Босилеградс-

та година е по-малък с 
10 на сто, а поради засуха 
втори откос няма и да 
има, така че според преде 
нка иа компетентната а! 
ужба загубата при сенодо- 
бива в общината ще възле 
зне на «ад 40 милиона ди
нара. Разбира се, че това 
неминуемо ще повлияе вър 
ху рязкото намаляване на 
животновъдния фонд в об
щината. Още повече, ако 
се има предвид че още 
сега животновъдите са при 
иудоии да хранят добитъ
ка и с това изразходват 
хранителните запаси за 
през зимата. Инак сеноко

зводители в 
ка общин* с добива от та
згодишната реколта не мо 
гат да бъдат доволни, осо 
бено онези, които се бяха 
определили и имаха наме
рение да се определят 
животновъдство. Като каз
вам това имам в предвид, 

реколта

жътвата ои

има как-
юни захвана _ то и всяка година, но ко 

мисията настоява да бъдат 
разрешавани колкото

за

е въщети.
в подно- зможно по-бързо. Досега 

поради нарушения на дис 
циплина (или нещо друго) 
един частен комбайнер е 
изслючон от жътвата. Сре 
Щу него ще бъдат превзе 
ти определени мерки.

че тазгодишната 
ще бъде двлеч изпод оча
кванията, дори в ивкои се 
ла и при отделни селскос 

производители 
Нашето

тог/аиски 
и загрижаваша. 
миеиие сподели и рефере

Почти във всички села, 
както ям осведоми Антана 
сов свиодобивът вт първия 
откос в «равнение мияад*-

нтът но селско стопанство 
•ря Общинската скуггщи М.Я. А. Т.
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МЛАДИТЕ И КУЛТУРНИЯТ животТРАДИЦИОННОТО „ПРОКИСЛО ЛЕТО" В ДИМИТРОШ РАДПРЕД Бездеен
студентски клубПо-обстойни подготовки

програми. Тс са отр 
воич- 

и знаят 
по д го- 

отклик

вени
равили възванис до 
ки, които могат 
да подпомогнат в 
товките и очакват

културния живот и са зап 
лекували реприза на ко 
медията „Римска баня" сг 
Станислав Стратиев. Тяхно 
то намерение ще може да 
се реализира обаче, кога- 
то някои от самодейците— 
артисти сс завърнат от съ
юзната младежка трудова 
акция „Посочмс 85". Пред
вижда се съию така и една 
изложба на местни карика 
туристи.

Безспорно хумористично 
'-сатиричната и музикална 
програма „Прокисло ле 
то 85-то" е най-очакваната 
и най-посетената програ
ма. За съжаление обаче мо 
же и този път да се коне 
татиоа, че върху сцена
рия работят най-много два 
ма—трима човека, а това 
е недостатъчно. Организа 
торите пък не проявяват пс 
симизма, заадото в богатата 
си практика, въпреки мал
кия брой сценаристи. са 
правили добри и качест

Традицията в културния 
Димитровградживот на 

през лятото и този път не 
ще бъде изневерена: 
се провеждат усилени под
готовки за традиционната 
хумористично-сатирична и 
музикална програма „Про 
кисло лето'\ За 
от лани и предишните го-

Красяйят клуб на студен 
тите от Димитровград и то
ва лято не се прослави в 
културния живот на града. 
Без своя програма за рабо 
та, те не организираха ни- 
то една културна манифе
стация, с която да покажат, 
че съществуват и че рабо
тят. Тази тяхна бездейност 
продължава нялколко го
дини.

Сякаш студентите са до
волни от масо вото си у час 
тис в летния младежки фу 
тболен турнир на малка вр 
ата и като че ли считат, 
че това с достатъчно. А в 
предишните години те бя 
ха не само добри спортис
ти, но и добри самодейци 
в културния живот. Обик
новено подготвяха една 
или две музикални вече
ри с хумористично-сатири 
чни точки. Може би участ 
ието на някои студенти в 
хумористично - сатирична
та и музикална програма 
„Прокисло лето" се счита 
за достатъчно.

Тук не искаме да разеди 
нявзме силите, но е безспо 
рно, че една програма е 
недостатъчна за трите лет
ни месеца. Сладващи по 
различни градове в Репуб
ликата и сраната, студенти 
те могат да внесат извест
но оживление в културния 
живот на Димитровград, 
защото могат да „пренес
ат" нови идеи от градове
те в които следват.

Изостанаха художествени 
изложби например, въпре 
ки «е има млади художни 
пи. В Димитровград през 
лятото на почивка бяха из

вестни димитровградски ху 
дожници, които също може 
ха да ни се представят 
най-новите си 
ния. Идеята да се създаде 
художествена колония 
Пъртопопинци, въпреки го 
лемия ентусиазъм на култу 
рните дейци в града, не се

вече
с

ОТ ТЯХ.
Известно с.че Димитров

град има талантливи са
модейци—артисти и музи
кални изпълнители, които 
и досега нсведнаж са се 
доказали на димитровград
ската сцена. Опитът на 
сценаристите е богат, па 
затуй е реално да сс оча 
ква една качествена пго- 
рама, която навярно ще 
привлече голям брой граж 
дани.

Засега подготовките в*ьр 
вят добре. До коя степен 
ще се успее остава да сс 
види. но разчитайки на 
традицията може да се оча 
ква, че тазгодишното ,.П*у' 
кисло лето" да бъде едно 
от по-добрите.

произведе

в
разлика

доки, организаторите на та 
зи манифестация са реши- 
ли да се подготвят по-за- 
дълбочено, така че подго
товките ще траят от 23 до 
31 август. Безспорно това 
е за всяка похвала, имайки 

обстоятелството.

осъществи.
Ни в музикалната -само

дейност студентите не се 
проявиха. А известно е, че 
с не особено големи сили 
може да се подготвят кон 
церти на забавна, народна 
или рок-музика. Една така 
ва вечер на рок-музика на 
пример щеше да предизви 
ка истинско въодушевлен 
ие сред младите, които пре 
карваха летните си вечери 
в „диското" или пък по ка 
фенетата, а най-често на 
разходката.

Има и други облици на 
културна самодейност, но 
е било необходимо студен 
тите да се съберат и изгот 
вят програма, както прав е 
ха преди години. Културни 
ят център „25 май" разпо 
лага с голяма зала, малка 
зала, диско-клуб и с други 

охотно

предвид 
че в града владее известна 
лятна културна монотония. 
До известна степен оживле
ние внася широкоекранно- 
то кино с филми за Брус 
Ли и други от тоя тип— 
жанр. както и диско-вече- 
рите за младите в града.

Отговорните за културна 
та самодейност в града н* 
етояват да разнообразят Ст. И. —А.Т.

Е БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Книгата все по-търсена помещения, които 
щеше да предостави на ст 
улентите за организиране 
на различни програми. Ся-

9 РАБОТАТА НА ЦЕНТРАЛНАТА БИБЛИОТЕКА Е БАБУШНИШКА — ЛУ 
ХУБАВ ПРИМЕР КАК ПИСАНАТА РЕЧ МОЖЕ ДА СЕ 

ОТ РАЗЛИЧНИ СРЕДИ
ЖНИШКИЯ КРАЙ Е 
НАПРАВИ ПО-ДОСТЪПНА ДО ЧИТАТЕЛИ каш обаче между тях лип 

ентусиазирано 
ядро, което да привлече ос 
таналите и да се заеме с 
подготовката на каквото и 
да било представление.

Така остава да констати
раме, че клубът на студен
тите в Димитровград и та
зи година остана бездеен.

Ст. Н.

сва онова
ледък съживиха дейността 
си и училищните библио
теки, които средно разпо
лагат с 2000—3000 книги. 
Затова се полагат усилия 
книжният фонд да се раз 
нообрази и обогати с но
ви заглавия. Положението 
чувствително ще се подоб
ри. когато тръгне новият 

да библиобус. Неговите услу 
ги, относно „движещият с$ 
книжен фонд" ще ползуват 
и учениците в тези села.

средства на базата на сдоу 
жаване. Разчита се да бъ
дат купени повече от 1000 
книги. В

В Бабушница, центъра 
на пространния Лужнишки 
край, няма криза на чита 
тели. Централната библио
тека, която работи в със
тава на Дома на културата, 
е една от най-дейните в 
тази част на СР Сърбия. В 
нея членуват над 2000 лю
бители на писаната реч. 
Между тях всеки девети е 
работник от 
ното производство, 
трета от читателите са 
възрастни, а останалите са 
ученици и студенти.

Бабушнишките 
пък села ще тръгне библио 
бус, който е набавен тези 
дни. Само остава да се по 
ставят рафтове и да се по 
пълнят с книги и „движе 
щата се библиотека" БОСИЛЕГРАД:

непосредстве 
Една

тръгне на път.

Още 64 свободни 

места
В този пасивен край за 

разширяването и популяри 
зацията на пиоаната реч 
се отделя традиционно гол 
ямо внимание. Акцията не 
отслабва и сега. В нея са 
включени библиотекари, 

сс училища и местни общно 
сти. Благодарение на то
ва библиотечни пунктове 
има в Любераджа, Стре- 
лъц. Велико Бонинце, Ра 
досин, Звонци, Ракита 
още в други по-го леми ое 
лища. Пунктът в Звонци 
разполага с 10 хиляди 
мове, 50 на сто от които 
са на български език 
числящите се от българска 
та народност.

— Помещенията на биб-
глиотеката са тесни. Разпо

лагаме с две малки 
щения с обща повърхнина 
60 кв. метра. Това е недос 
татьчно. Рафтовете са от 
рупани с книги. Книгохра
нилището също е препъл
нено. Очакваме в близко 
бъдеще да разширим поме 

и щенията. Предвижда се до 
изграждането на Дома на 
културата и за тези цел ще 

то бъдат изразходвани 12 ми 
лиана динара. Убедени 

за сме, че новите помещения 
ще бъдат голямо насърче
ние за още по-голямо анга 
жиране в разпространява
нето на книги и привлича 
не на нови членове 
ви накрая Стоян Миловано 
вич.

— На читателите са пре 
доставени 36 хиляди книги 
от домашни и чуждестран 
ни автори. Годишно 
прочетат приблизително 59 
хиляди книги, 
фонд обаче е недостат^ь 
чен. Изискванията на чита 
телите а особено по-гол е- 
ми по отношение на но-

поме-

Съгласно плана и прогр 
амата по записване, в сре
дношколския образовате
лен център „Иван Карай 
ванов" в Босилеград, на 26 
и 27 август ще се проведе 
вторият записвателен ср
ок. Инак, след първия срок 
по записване в този сред 
ношжолски център има 
свободни още 64 места, 
от които в общите основи 
34 (в първи клас 29 и във 
втори 8), а в профилира
ното образование трети и 
четвърти клас 27 свободни 
места. Или по-точно каза
но. в трети клас в гхриро 
дно - техническата опециа 
лност — техник по органи 
че ска химия четвърта сте
пен професионална под
готовка има свободни още

10 места и в машинната 
металоструспециалност 

гари трета степен профес 
ионална подготовка още 5Книжният
свободни места.

В четвърти клас има св 
ободни още 12 места, и 

техничес-то в природно - 
ката специалност.

ви заглавия, но възмож* 
стите библиотеката да обо 

книжния ои фонд са 
споделя

Да кажем и това, че 
според решението на Пе 
дагогичеекия съвет в сред 
ношколекия център през 
настоящата учебна годи
на в тоети клас могат да 
се запишат и 10 задочни

гати
доста скромни 
Стоян Милованович, упра
вител на това ведомство.

През 1984 година напри
мер за купуване на нови 
издания са отделени само 
300 хиляди динара, 
настоящата пък 
очаква, че ще има повече

Освен това се организи
рат изложби на книги, ли

ученици и това в машинна 
та специалност: 
талошлосерската и 5 в ме
тал о стру гар ската 
ност.

5 в ме-зая
През тературни срещи с писа

тели от Ниш, Белград, Пи специал
година се

места. Нанос В. Велковичрот и други М.я.
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ЗАПИСКА ОТ СМТА „ВЛАСИНА '85"

Трета смяна: краят ще краси делото
Власина, 8 

година. В
август 1985 

бригадирския 
стаи на съюзната младежка 
трудова акция 
'85”

в навечерието на Четвър
тата вражеска 
МТБ „Девета краишка бри 
гада' наброява 35 бригади- 

- работници, студен- 
ученици. Четири уча

стия на съюзни младежки 
акции:

Петата МТБ „Тика Мар 
ич" от Мионица е форми
рана през 1978 г. Участник 
на се дам съюзни младежки 
трудови акции: „Автома
гистрала", „Посушйе", ,,Де 
либлатс-ки пясък”, „Стре- 
жево". „Джердап", „Буй- 
щина" и „Враня”. Лауреат 
на емблема „Велко Влахо-

кич" и други бригадирски 
признания.

Зад микрофона на търж 
ествената трибуна застава 
Костадин МомчилОвич, 
председател на Скупщина 
•га на СМТА „Власина" 85. 
Говори за значението на 
доброволния младежки тр
уд в социалистическото ст
роителство на нашата род 
бина — Титова 'Югославия. 
Пожелавайки високи трудо 
ви резултати на всички бр 
игади. той открива трета 
смяна.

А задачите на бригадри- 
те наистина са обемисти и 
сериозни. Те трябва да зав

ършат своята част от общ 
ия амбициозен план: 
бъдат залесени общо 800 
ха с бор и смрика и 
бъдат окопани млади наоа- 
ждения на площ 
Според думите на комадая 
та на акцията Драган Ста 
нкович бригадите от първа 
и втора смяна изцяло са ос

офанзива. да
„Власина давладее 

следобедна 
17 часа и 30

тържествена 
атмосфера. В

ра
ти и 600 ха.минути в за 

лата за обществени дейно 
сти кипи весело 
ние.

„ Ш амац-Са раево", 
Ясеновац", „Белград", „Огнастрое-

Сред гостите
Миле Стошич,

са улин”.председател 
на МОК на СКС в -Леско- 
вац, Костадин Момчило- ъществили своите задачи. 

Бригадите от трета смяна 
следят техния пример. Пла 
нът за първата десетдневка

На СМТА „Власина ’85" е организирана бо
гата обществена дейност. Тук работят курсове за 
футболни съдии, радиолюбители, водачи на ав
томобили, радио-оператори, карате-курс, курс по 
противопожарна защита (този курс се провежда 
единствено на тази акция). Интензивен е спорт
ният живот, разнообразно е съдържанието на ку 
лтурно-забавната дейност. Издават се стснвестни 
ци.

вич.
Скупщината на

подпредседател на 
Междуоб 

щг:н ската регионална об
щност, Перица Милосавле- 
*ич, секретар на Председа 
телст"Ото на МОК на СС- 
ТН, Зоран Додич, 
тор на Горското стопанст
во от Враня и други об
ществено-политически дей
ци от Южнбморавски

е преизпънен с 40 на сто. 
Със същ темп ще работят 
до края на акцията. Защо- 
то кр?ят (трябва да краси, 
делото.

дирек-

Б. К.

реги
он и околните общини.

В залата влизат, една
МЛАДЕЖКАТА ТРУДОВА БРИГАДА „БОСИЛЕГРАД" ПРЕЗ ПЪРВАТА ДЕСЕТДНЕВКА НА СМТА „ДЖЕ 
РДАП — 85"

след друга, младежките 
трудови бригади начело с 
командирите си. Отеква из 
вестният привет „О—РУК". 
Командирите на бригадите 
рапортуват.

Ето и „личните паспор
ти" на петте бригади в тре 
та смяна.

МТБ „Първи мосорски 
отряд'5 от Сплит,. формира 
на през 1971 година. Наб
роява 31 бригадира. Девет 
участия на СМТА „Мора
ва" и по едно участие на 
съюзните акции „Марио- 
во". „Козара", „Подринье 
—Колубара", „Кикинда" и 
сега на „Власина". Седем- 
кратен лауреат на най-висо 
ксто боигадирско призна
ние „Велко Влахович'’!

49 младежи и девойки от 
Зеница съчиняват бригада 
да „Иво Лола Рибар". Та
зи бригада е формирана 
през 1978 година и досега 
е участвувала на съюзните 
младежки трудови акции 
„Шамац—Сараево", „Ул-
цин'1, „Неретва", „Ливно", 
..Кикинда“, „Биелина". Спе 
челила е емблема „Велко 
Влахович", републиканско 
признание на СР БиХ „Вла 
димир Лазер'1 и покрайнин 
ско признание на САП Вой

Не щадят скли и пет си СМТА са участвували 
бригади и бригадири от ра 
злични страни, всякак на 
преден план са трудови 
тс резултати. Обаче не 
изостава и културно^заба- 
вната, спортната и други 
видове обществена дей
ност. В следобедните чаоо 
ве се организират курсове 
за водачи на леки коли, 
фото-курс, курс по радио- 
гониометрия... Твърде ус
пешно действуват спортна 
та и музикалната секции. 
Не по-малка активност 
проявява и активът на О 
юза на комунистите и мно 
гобпзйните комисии за об 
ществени дейности, в кои

тежък терен, а занапред 
същият ще бъде по-добър 
и нормално е, да се очак
ват и по-добри трудови ре 
зултати.

В бригадирския стан 
„Караташ", който се нами 
Ра на самия бряг на река 
Дунав се намират и брига 
лите: „Бора Маркович" от 
Белград, „Милан Бата ян- 
кович" от Чачак, „Вера 
Благоевич” от Шабац, „Сте 
фания Михайлович" от Кл- 
адово, „Рагби Джиндо" от 
Рогати ца, „Вера Мшпевич" 
от Стара Пазова, „Първа 
загорска ударна бригада” 
от Крапина, „Ацо Карама- 
нов" от Радовиш, „19 сеп
тември" от Аранджеловац 
п „Карл Маркс" от Лайп
циг (Германска демократи 
чна република).

Тук в бригадирския 
стан, който тази година че 
ствува 10-годишнина и ко
йто всъщност представлява 
ковачница на братството 
м единството между наши
те народи и народности и 
народите от прогресивния 
свят, защото и досега през 
изтеклите 10 години на та-

• Планът за първата десетдневка е преизпълнен с 
24,12 на сто. • Богата кулгурно-забавна, спортна и 
обществена дейност # Дру.аруване с бригадири от 
Сърбия, Македония Хърватско и Босна и Херцегови
на.
Младежката трудова 

бригада „Босилеград” от 
Босилеград, участвува в 
третата смяна на Съюзната 
младежка тоудова акция 
..Джердап 
шесто поред участие на 
босилеградските младежи 
на съюзни трудови акции..

Неотдавна посетихме 
бригадирския стан „Кара
таш”, тъкмо когато прик

с всеки удар на кирката и 
гееки метър изкопая 
нал дават принос в 
ждането на страната ни и 
пряко участвуват в прове
ждане мерките за икономи 
ческата стабилизация, 
те бригадири не щадят си
ли и пот. За това говорят 

резултати, 
първата

ка-
изгра

85". Това е
54-

солидните 
осъществени през 
десетдневка. Както ни увс 
домиха в Щаба на бригада

и
то са включени 
броя бригадири от босиле 
градската бригада.

С една дума: босилеград 
ските бригадири успешно 
действуват на всички поле 
та на бригадирския живот. 
Това дава надежда, че и 
от настоящото бригадирс
ко лято. босилеградската 
младежка трудова бр^ГА- 
до ще се завърне с редици 
бригадирски признания.

голям

лючи първата десетдневка 
и водихме разговор с бри 

Всичките израз
та, с изключение на първи 
те два дена, бригадирите 
от Босилеград ежедневно 
преизпълняват плана, 
планът за първата десет
дневка е преизпълнен с 
24,12 ма сто. Това наисти
на е добър резултат, опне 
повече, ако се има пред 
вид. че през първата сед 
мпцп са работили на най-

гадирите. 
яваг задоволство, от досега 
шната работа, въпреки че а
работата е трудна и изиск 
в а големи усилия и тг 
?з до се изпълни планът. 
Още повече, че горещини
те неблагоприятно 
йствуват 
Обаче имайки предвид, че

въздо- 
върху работата.

М. Я.

V

бс типа.
В бригадата „Раде Йовче 

веки Копчагин" от Скопие 
бгатски и другарски живе
ят и работят македонци.
албанци, турци. роми, чеп 
ногопци. мюсюлмани 
мирана е през 1978 голина 

ОК на ССМ

Фоп

от страна на 
в скопската обшина „Мен
тор". Участвувала е на съ
юзните акции „Партизанс
ки път'’. „Стрежево", „Ча- 
ковец" и „Сисак“.

Младежката трудова б- 
г/игада от Купрес носи име 

„Девета 
Тази

то на славната 
краишка бригада", 
партизанска бригада е <Ьп 
рмирана в село Благой не
далеч от Купрес на 18 я«У 
ари 1943 година, по пред
ложение на другаря Тито

Задоволство от успеха на трасето: Бригадите са се за
върнали и „Карташ" ехти от горда бригадирска песен

В часовете за отдих: босилегрпдски бригадири пред 
„апартамента” нп споят» бригада п бригадирския стан.
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ВОДОСНАБДЯВАНЕТО В ДИМИТРОВГРАД ООСТ ЗДРАВЕН 
ДОМ в Босилеграднищо ново СОСТ „УНИОНИНВЕСТ" САРАЕВО, ТО 

„КЛИМАВЕНТ", ООСТ „УНИКЛИМА" въз ос- 
ш>ва на член 29 >в Статута ма ООСТ „Умилелима" 
трудовият съвет на ООСТ „Уииклима" дава

наистинаВода има в иърголопннекого врело, 
малко огколквто ООИК11СВОИО, но все пак има за да 

оедоаоли 'нуждите на града и околиите иринча, прик
лючени на регионалния! водопровод, оанго тогава еже- 

чешма могат да се видят, както

да и а

дисьж) иа сттрошена 
ь старо време' хора е дамаджани и косри и, за ра-

ком оста Обяваал»ича ог „старото време" с леки коли или 
^ прокарват с бурета вода. На обикновения 
вече не е лоно, защо единственият, отговор е: »ИУ«- 
мала тръоа на трасето". КАдко случаи иа пукане има
ше досега сигурно всички тръби трбваше да бъдат 
подменени. Сегашните собственици и стараещите се 
за водопровода като основна причина за пукане 
търбите постоянно изтъкват некачественото изгражда
не на водопровода. Защо обаче същото продължава и 
там където те са подменили гърбите. Изразходваните 
средства за поправки «сигурно не са малки, а вода все 
ки ден по няколко часа няма. В такива случаи хората

човек

за приемане на единза приемане на едни инжииер иа продажба в 
Ниш ЛАБОРАТОРЕН ТЕХ

НИК за определеноиа
Обши условия: виеше или полувисше обрйзован 
'ис (УЧ или У1 степен професионалност) машинна 
специалност с тригодишен трудов опит в облас
тта на продажба, проектиране или монтиране 
на съоръжения в областта иа КГХ.

Специални условия: да е водач „В" категория и 
да има телефон.

Обявата е открита1 до попълване.

Молбите с доказателства за изпълняване на ус
ловията се изпращат до: СОСТ „УНИОНИНВЕ- 
СТ", ТО „КЛИМАВЕНТ", ООСТ „УНИКЛИМА", 
71000 Сараево, Ул. „Джемал Биедич" 103/А с 
обозначение „За обявата". Необходимите инфор 
мацим потърсете на тел. 456-166.

време до завърщане 
на работничката от 
отпуск по майчиист-

.)во.си поставят различни въпроси, дори и такива като на 
заседанието на ОбШиноката окуощина, където адии 
делегат от Забърдието попита дали е истина, че „ди
ректорът заповядал за Смиловци и Одоровци да се 
затвори водата".

УСЛОВИЯ; завър
шено средно медици 
нско училище, спе
циалност — лаборато 
рен техник.В „Комуналац" най-спокойно казват.

Няма вода, че след толкова и толкова чаоа ще има 
вода. Наистина тя и дойде след време напълно мътна 
за да спре отново. При това идват нежелани после
дици. Само след последната авария са зарегистрирани 
множество случ и на дезннтерия и цревни заболада- 
ния, особено при децата. Такъв е ислучая и със Стро
шена чешма.

когато

Обявата е открита 
осем дни от деня на 
публикуването й.

А. Т Молбите с доказате 
тства за изпълняване 
на условията на обя 
вата изпрашдйте на 

ООСТ Здра 
вен дом в Босилег
рад.

самоуправитедка1а ОБЩНОСТ К& .птГВ 
РЕСЙТЕ ПО ЗЛЖАЕ2 НА РАБОТА Б БОСИ-

кантни работни

правен техник и с успех завършен стажантски изпит.
молбите за изпълняване на предвидените ус

ловия, кръщелно свидетелство и удостоверение че 
не е под следствие се подават до ТО „Босилеград", до 
сточната служба в Босилеград, в срок от Ь дни от деня 
на публикуването на обявата.

Некомплектуваните и не в срока изпратените 
молби няма да се вземат под внимание.

ЛЕГРАД ОБЯВЯВА 
МЕСТА Т адрес

ТО „АВТОТРАНСПОРТ" В БОСИЛЕГРАД дава 
ОБЯВА Некомплекту вани

те и неизпратени на 
време молби няма да 
се разглеждат.

за приемане на:
1. АВТОЕЛЕКТРОТКХПИК — изпълнител 1, за нео
пределено време
2. АВТОМЕХАДИК — изпълнител 1, за неопределено

Комисията за трудови отношения в ООСТ Горска сек
ция „Босилеград" в Босилеград дава 

ОБЯВАвреме
Услових: Под 1 завършен ШУП — КВ автоелектроте- за приемане на: 
хник е трудов опит от една'година или без трудов ЕДИН СТАЖАНТ ^ неопределен време за Р^оти 
01ШТ И трудови задължения УПРАВЛЯВАЩ С1ШП1г,лпу1

Под 2 завършен ЩУП — КВ автомеханик с МАШИНИ — БУЛДОЗЕРИСТ 
трудов опит от една година. Условия: Освен общите условия предвидени със

С молбата кандидатите подават: Диплома за закона кандидатът трябва да изпълнява и следните 
завършеното чилище удостоверение за трудовия отделни условия:
опит кръщелно свидетелство, удостоверение че кан- а да №ма завършено училище за КВ раоотници — 

следствие, удостоверение за отбита управлаващ строителни машини — Булдозерист.
2. Срещу кандидата да не се води следствие и да не

ООСТ ЗДРАВЕН 
ДОМ в Босилеград

обявява
дидатът не с под
военна повинност и лекарско удостоверение. ,

Молбите се подават до ТО „Автотранспорт в е ОСЪЖдан.
Босилеград в срок от осем дни от публикуването на 3 мъжете да са отбили военната си повинност, 
обявата п. ЕДИН СТАЖАНТ ВКВ или КВ СЕКАЧ С МОТО-

и некомплектуваните рен ТРИОН, за неопределено време на работа на
площадка в гората край село Мусул. КонкурсНеизпратсните * орока 

молби няма да се вземат под внимание.
Решение за избирането ще се вземе в срок от 

на изтичането на срока за подаване

строителната
Условия; Освен общите условия предвидени със 

кандидатът трябва да изпълнява и следните 
отделни условия:
1. Да има завършено училище за 

в горското стопанство—

за приемане на ДВА 
ДЕКАРА по обща 
трактика за определе 
но време — до завър 
паване на задължите 
тното лекарско стажу 
ване

закона10 дни от деня 
«а молбите. ВКВ или КВ работ- 

специалност Секач снициОсновната орга- 
БосилеградКомисия»* за трудови отношения в

сдружени* труд „Услуга в
моторен трион.
2. Кандидатът да не е под следствие и да не е осъ
ждан.
3. Мъжете да са отбили военната си повинност.

Молбите с доказателства за изпълняване
I и П-изпращайте в срок от осем дни от

ООСТ

низация иа
дава обява
за приемане на
У елов ия^" К13/ ВК13аботник“сьс съответна специ- У“°™* “°ублику,ванет0 „а обявата на адрес: 
алност ш. трудов опит от 1 година. Посока секция Босилеград — до Комисията за тру-

Молбите е доказателства за изпълняване на отюшения.
кръщелно свидетелство и ^

Р се подават до Некомплектуваните и
молби няма да се взимат под внимание.

на
УСЛОВИЯ: завършен 
медицински факултет

Конкурсът е опфит 
15 дни от деня на пу 
бликуването.

условия, неизпратените в срокапредвидените
удостоверение че не е под следствие 
ТО „Босилеград", до Общата служба в Босилеград в 
орок от 8 дни от дежх иа публикуването на обхвата Ко сната кОМИСИ* на Ветеринарната станция в Бо- 

Некомплектуваяите и и* в срока подадените 
молби -няма да «е разглеждат

силеград публикува
Молбите с доказа 

твлетвата за изпълня 
ване на условията из 
пращайте на адрес: 
ООСТ Здравен дом, 
Босилеград.

КОНКУРС
Комисията за трудови отношения в Основната орга- за директор на Ветеринарната станция (преизбиране) 
низация на сдружения труд „Слога" 0т Босилеград уСЛОвИЯ; Освен общите, кандидатите трябва да из- 
„ава пълидват и следните условия:
* _ да,са завършили ветеринарен факултет и Да

имат петгодишен опит на ръководни места.
за приемане на: вмлПРНПИЯ из- Личният доход ое определя съгласно Самоупра-

РЕЦЕПЦИОНКР—ЗАВЕЖДАЩ ЕВИДЕНЦ вителНото споразумение на Станцията,
пълнител 1 (за определено р Молбите- с необходимите документи се доставят
ботничка -от 'ОтаусК ле майчинстю; Ветеринарната станция в срок от 15 дни от деня на

УСЛОВИЛ: Полувисша унилинща го- ^лик^ет0 на конкурса,
стилничарско-туристичеока специалност шш н Молби е непълни документи няма да се разгле-

..лика-пт училище, гимназия или IV степен микономическо учклшцв, икономически
специалност к.ато рецепциодсв.

ОБЯВА

1. Нвкоплетуваните н 
неизпратени на време 
молби няма да се раз 
глеждат.

'Или ладат.
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физическа култура ФУТБОЛ

Стартът — на 25 августБОСИЛЕГРАД: ФК „МЛАДОСТ" ПРЕД НАЧАЛОТО 
НА НОВОТО ФУТБОЛНО ПЪРВЕНСТВО

На прага е още 
футболен сезон

един мо по-високо класиране в
в тоя вид, - настъпващия състезателен <|бходимостта 

понеже следващият състеза сезон. Обаче нещата в ди билизация >на всички спор 
телен сезон 1986/87 ще до митро-вградския футбол все тни и обществено-политиче 
несе реорганизация на съ още не са изяснени док- ски дейци и любители на 
стезанията във футболния рац: футболистите -не про футбола в града, за да се 
спорт в СР Сърбия. Имен веждат тренировки редов- създадат необходимите

но> а управление почти предпоставки за достойно 
две групи на втора сръбс не съществува. ознаменуване на 40-годиш-
ка лига, ще се формират Всичко това говори, че ния юбилей.

три, а вместо 4 зони ще клуб, който чествува 40- 
се формират девет региона годишнина на съществу

ване не вижда по-светло
утре и че е крайно време ро започва първенството в 
да се тръгне от „мъртвата междурегионалната лига 
точка" и футболът веднаж
завинаги да застане на понастоящем се състезава 
здрави крака. Има и дру ..Асен Балкански". В пър. 
га възможност: клубът да вия кръг на 25 август в Ди

митровград гостува футбо 
нлият отбор „Единство" от 
Бела паланка.

Следователно налице е не 
от пълна моЕ по-голяма 

конкуренция 

за всяко място
но вместо досегашните

Как ще бъде — остава 
да се види, понеже наско-лни лиги,, докато зонални

те те бъдат премахнати.От преди десетина дни, 
под ръководство на треньо 
ра Георги Георгиев, футбо 
листите на ФК „Младост" 
от Босилеград започнаха 
с подготовки за предстоя 
тото футболно първенст 
во в Междуобщинската 
футболна дивизия Враня— 
група „А". Инак, тазгоди 
шното футболно първенст
во ше започне на 25 този 
месец, а босилеградските 
футболисти, първата среща 
играят с отбора на „ПП- 
РО" от Враня.

До коя степен босилегра 
дските футболисти са под 
готвени и с какви амбиции 
ше стартуват в новото фут 
болно първенство, тези дни

щност и това бе единчвид 
подготовки.

Що се касае до другата 
част на въпроса, класира
нето на „Младост" и тази 
година ще завиои преди 
воичко от начина и отго
ворността на всеки футбо 
лист. от тяхното отноше
ние към играта и дисципли 
ката. Разбира се и тази 
година амбициите ни са го 
рната част на таблицата. 
Още повече, че тази годи
на ще стартувамс със съ
щите футболисти, а в пър 
бия отбор ще играят и ня 
колко млади футболисти, 
така че конкуренцията за 
всяко място в отбора ще

В тази реорганизация 
„Асен Балкански" има 
шанс да влезе в регионал 
ната лига Ниш, която по 
качество ще бъде веднага бъде разформиран, но в 
зад втора сръбска лига и годината на този забеле 
с доста силен състав. Но. жителен юбилей това би 
за всичко това е необходи било твърде непопулярно.

група „Север", в която

Д. Ставров

ТРАДИЦИОНЕН ЛЕТЕН МЛАДЕЖКИ ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА МАЛКА ВРАТА

Отлична организация
Димитровград, юли 1985 г. отбора „Любишини мане

кени".
За този турнир органи 

заторът бе подготвил бо
гат фонд награди, чиято 
стойност достигна 20 мили 
она стари динара.

Организацията на тур
нира подпомогнаха следни 
те трудови организации: 
сложната организация на 
сдружения труд „Тигър5' — 
трудовата организация „Ди 
митровгоад", конфекция 

Свобода", зем. кооперация 
..Сточар". „Компас’' и Еле 
ктп^ дистрибуция. Особени 
похг-али заслужават хора 
та от организационния ко 
митет. както и председател 
ят на ОК на ССМ в

всички възможности за до 
го варяне на резултатите.

В самия финал се про
биха наистина четирите 
най-добри отбора. Първото 
л-зясто съвсем заслужено 
спечели отборът „Скорпи
он" от Димитровград, със
тавен от играчи на футбол 
ния отбор „Асен Балкан 
ски'" -и футболния отбор 
„Партизан" от Желюша. 
Във финалната среща те 
се наложиха с резултат 
5:2 над отбора „Любишини 
маникени" — миналото д и 
шния победител. На тре 
то място се класира отбо 
рът „Черни бисери" от Го 
индол. а на четвърто мяс 
то — отборът „Граничар", 
съставен от числящи се 
към ЮНА, от пиротския га 
рнизон.

бъде по-голяма.
Инак, х летния турнир 

по футбол на малка врата 
участвуваха 6 отбора,

зае отборът

отговор на въпроса потьр 
сихме от треньора Георги 
Георгиев.

— За някои по-обстойни 46;първо място

Вече двадесетина години 
главно спортно представле 
ние през летните месеци в 
Димитровград е традицион 
ният летен младежки 
•нир по футбол на малка 
врата. Тази година турни
рът бе организиран малко

а

„Освоячи".
Когато говорим за лет-

подготов-и съдържателни 
ки, нито сме имали срсдст 
ва, нито пък 
ти. Десетина дни на игри 
щето ..Пескара" упражнява 
ме отделни варианти и по 
добряваме физическите си 
възможности. Обаче, някоя 
ко футболисти.

тур
ния футбол в Босилеград, 
за отбелязване е и турни 
рът по футбол на

възможнос

малка
врата за пионери, в който 
участвуваха също така 6 от 
бора, между които и два 
отбора от село Райчиловци.

по-рано поради заминаване 
то на младежите от младе 
жката трудова бригада 
„Братство-единство" на съ- 

акция „Пона които юзната трудова 
сочие 85" в Толмин
Словения.

Победител в този турнир 
бе отборът „Блат" от еднои 

квартал в Босилег- 
Безспорно подобни 

тряб

разчитаме през настъпва 
щсто футболно първенство, 
поради обективни причи
ни изостават от пол готов 
ките. Този проблем не с 
нов, а най-вероятно и зана 
пред ше бъде актуален.

Преди да започнеме с

СР
менния Турнирът продължи осем 

дни — от 16 до 23 юли, с 
участието на 27 отбора. Са 
мият турнир бе твърде ин 
тсоесен и всекидневно над 
1000 любители на футбол
ния спорт наблюдаваха ин 
тересни и напрегнати 
човс. Състезанието се про

рад.
турнири и занаппел 
ва да се организират и то 
ез не само през лятото, но 

цялатаи през течение на 
година. Още повече по 

създава съ
Димитровград Зоран 
ров. Накрая трябва да пох 
валим и изключително доб 
рите съдии: Кирил Став
ров, Симеон Манов и Алек 
сандър Петров.

Ге-сФициалните подготовки, 
по инициатива на Футбол
ния клуб се проведе леточ 

по футбол на мал 
ка воата. в който настъпи- 

голям брой футболис 
отбор. Всъ-

този начин се 
стезателен дух, а се разви 
ва другарство и насаждат 
добри наовици сред пионе-

ма-
Най-добър срелъц бе 

Александър Станков от от
бора „Скорпион", а за 
най-добър вратао бе про 
възгласен Иван Гаков от

туонип
ведс по системата на купи, 
така че бяха

рите.хя и 
ти от нашия

•изключениМ. я.
Д. Ставров

ЗВОНЦИ
ДЕНЯТ НА ГРАНИЧАРЯ — 15 АВГУСТ ОЗНАМЕНУ 
ВАН СЪС
СРЕЩА МЕЖДУ ГУМАРЦИ И ГРАНИЧАРИтурнирОтлично организиран

за завоюване па пър 
во място — 25 хиляди ди
нара, а за второто 15 хиля 
ди динара. И след като го 
жорим за завоюването 
първото и второто 
да кажем, че тазгодишният 
шампион на традиционния 
„Джефо-в мемориал", кой
то младежта ют

Спортни срещикима до съдейството и 
ко останало, което придп»- 
жава организиране на един 
такъв, бихме казали серио 
ген
в чест на

всич-Слея седемдневно, или 
седем-по-точно казано 

нощно играене на футбол, 
в Звонци на 6 август при
ключи мемориалния турнир 
ио футбол на малка врата, 

като „Джефов ме

натурнир, който се играе 
загинал войник В чест ча 15 август — гьр—Димитровград" бяха 

Деня на граничаря, в ди- по-добри и в състезанията 
митропградската казарма по спортна стрелба, така 
този ден бс ознаменуван и че стрелците «а работни

ческото спортно дружес
тво „Тигър—Димитровг
рад” постигнаха 522 кръ
га, а отборът «а граничари 
тс 365 кръга. В , личното 
пък класиране най-добър 
бе Йоан Златанов 

опОртна 156 кръга, следвал от Ву 
кадии Маркович — 155 кръ 
га и Мирослав Маринович 
— 126 кръга.

Договорено е тези среши 
да станат традиционни.

място
от Звонци.

Седем наши, от 
гга все

известен 
мориал".

В турнира взеха участие 
24 отбора от Лиротска, и 
и Бабушнингка обшили.

Веднага трябва да се из 
че тазгодишният 
турнир, който ве- 

се играе

21 час
до към 1—2 часа 

игрището Звонци с подходящи спортни срс 
ши между войниците-гра
ничари и работниците—опо 
отмети на работническо- 
спортно дружество „Ти
гър—Димитровград". Про
ведоха се срещи по полей 
бол, шахмат и 
стрелба.

В състезанията по волей 
бол по-добри бяха грани 
чарите—'войници и те се 
наложиха с резултат 3:1, 
по шахмат пък по-добри 
бяха работниците от „Ти-

ирез нощта иа 
край река Блатъшница, ос
вен футболисти идваха и 
зрители и 
н,и места, а

организира в чест иа заги 
налия си другар Драган 
Милев — Джефер, стана 
отборът на село Ракита, а 

шампиони футболис 
Звонци. Да доба

от най-отдалече 
между тях най- 

естествено
тъкяе;
иощен
че трета година 
под светлината на прожек 

бе досега най-добре 
турнир.

вице 
тите на

много имаше, 
млади, но тук бяха и деца 
и жени, старци и войници.

взеха

със
вим, че трето място зае от 
борът на числящите се 
към ЮНА, които тези дни 
и пребивават в Звонци, къ 
дето прокарват телефонни 
каблм до всички дерекулс- 
ки села.

тори,
организираният 

Тук наистина безпрекорНо 
Функционираше всичко. От 

осветление,

които също такя 
участие в тазгодишния тур
нир.

За похвала е и спортмеи 
ството, което владееше ме 
жду футболистите, въпреки 
че наградите' ие б*ха мал-

прекрасното 
ва което бяха позавидели 
пя звоичани и мнозина ор 

градовете,
Д. С.Т. П.

гаиизвтори от
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ху/цер • сатира • забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

\

Коя машина?...
Тогава те отишли о'Де по-далече и 

поискали на бъдещата невяста да се да 
де нещо от мебели и друга покъшмна.

Домакините приели и тези условия.
Един от тъкменджиитс видял 

машина и казал:

Имало в Поганово преди тридесети 
Насам—натам,на години стара мома. 

профучали си годините, а тя не ое омъ
жила. Но ето, че един ден и на ме? и 
излязъл късмет: дошли тъкмнеджии от 
Драговита за нея.

Лели съм на годишни одмор, а због деиъциьу 
скуночу нема да идем камто Гърчко, реши да се 
црошетам до Горну Невлю. Чул съм дека про- 
ширили лутат и збирали наре да га насилую. 
Ьео планирал све да ви речем за нутат, ама си 
р„но, но-дооре да ви не казуем.

поидем си я нагоре със колата, лели не съм 
)и^срашън та да се чушкам но аутоОус, сам че 
см возим. Од джонин мое нагоре ноиде незгодия 
аа^ палата, ск "рц«ше, тутлвл. пошалд см;
за ти>» иу'1 хреое да йудс рачумицу млоги души ма 
сш _урло ме мшу да усагласе ставове, ама * юрнете 
илипди су но-милко, мс иуду за пример. л а ма 
юре, а нагоре, кауз кривулицеге, тиме »шчсше да 
преамую фсдериге ма колата, вкопча дека од 
лутат нема нищо. л торноневлммци ми казаше 
дск^ писали и на децата що су се иьрсиула мо , 
целу землю та и оиа да ирилеже по некои ди
нар, али всйина оди селото не даващ ич, остаре
ли кажу, па им пут не треОе.

помисли ка почму да влаче, но!)е, а деца не 
може да дойду због лош пут, че промене мишле 
не, ама доцкан че буде.

Рекоше ми дека се организую да иду на 
границу при войничетията у посету за Дан гра
ни чара, па и мене поканите.

Збрамо се и пойдомо. Войничетията ни пос- 
регоше много убаве. Поче и свечаното, оратише 
и друби писмени човеци од общинуту, алал им 
вера. Я чули уши да наяве и некога оди селото 
ама немз никой да орати по селсЬи. Па се нещо 
сети: Бре, ка идеомо на славу, туреомо по по- 
локу у джеп, а они съга, нити оратише, нити пак 
нещо донесоше за адет. После войничетията да- 
доше мезе и пийене, та и забовари на тия про- 
пус.

]нсвна

— Дошли драговитчани вечерта, до 
макмнът ги приел и посрещнал добре, 
както му е редът и дошло време да 
казват защо и за какво са дошли.

Междувременно на момчето не му 
харесало момичето, и драговитчани запо 
чнали да прашт план за „отстъпление”. 
Без да засегнат домакините, решили да- 
търоят по^голям мираз.

— Щ-е дадете нива в Б...

Домакинът пообмислил, посъветвал 
се с жена ои и казал ;

— Дадено!

Вижте,- какво ще дадете и
машина...

Като видял колко е часът, домаки
нът ги поизмерил, па казал:

— А коя машина искате: тази дсто 
върви по Ерма (така в Бурела сс казва
ше за локомотив—машина), или т>к ис
кате .оная, по-голямата, дето се 
по линията Ниш—Димитровград...

Тъкменджиите се стиснали и един 
по един, заглавили на вратата.

М. Андонов

движи

= © АНЕКДОТИ3МЪА РОС ТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
МАГАРЕШКА РАБОТА

Загубило сс магарето на 
един шоп, та тръгнал чо
векът да го търси. Срещ
нал го полският пазач.

— Като идеш насам, не 
срещна ли едно магаре със 
синджир на врата? — по
питал шопът.

—- Такова като тебе ли? 
— опитал сс да се подиг
рае оня.

— На мускул като мене. 
а на акъл като тебе —от
говорил му шопът.

Самохвалството унижава човека.
Сервантес

!■

:

Ако искате да говорят добре за вас, не говорете 
добре за себе си.

Паскал

Водата навлиза най-напред в лодка с висок нос.
Китайска

Пойдо си истият дън къмто град, ка камто 
ановете — патрола. йедно войниче диже руку. 
Я стану, бърже отвори вратата и му 
празник, а оно ме запита: Друже, имаш ли до- 
зволу? Суну се да извадим возачку дозволу, 
оно се насмея па рече — я Не съм саобрачаяц... 
Тегай ми сину, дека требаше да имам йош не- 
кикве оправийе за у пограничну зону, ама кой 
ти се йе сетил. Реко дека немам, дека съм оди 
ближнята села и дека не съм знал да че ми тре-

♦ Хитростта е като дребна монета —с нея не мо
же да се купи много неща. честити

И. А. Гончаров
а

Лакей и куче е едно и също.: Бенгалска

С тояга може да се нарани само тялото, а зли
те думи проникват в душата.

Китайска
» бе. I!

*

Децата ми казаше да си идем, а за друг пут 
да внимавам...

А със здравйе и извинявайте дека малко 
поодължи, ама нашата чудилета су голема.

IЛошият език е неприятел на главата.
Украинска

га

»
♦Интересът, балогото, щастието на всеки поот

делно са неразривно свързани с благото на ос
таналите хора.

* ♦
♦»Енгелс
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