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ТзР№КЩп С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и I 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа; дейност и за при- , 
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности
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АКТУАЛНО ПРЕЗ уСЕДМИЦАТА АКТУАЛНО

АМАМДМАНИТЕ НА 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ Продължителна суша
Цяла Югоизточна Сърбия тази година сполетя 

едно от най-жеслюките природни бедствия: продъл
жителна суша. От средата на юни до края .на август 
без валежи е голяма територия, така че реколтата 
от царевицата (доколкото изобщо може да ое гов(ори 
за реколта) ще бъде под въпрос. В полупланинските 
райони, към които принадлежат 
Димитровградска, Босилеградска,
Сурдулишка общини, царевицата напълно изгоря, а 
само край планинските рекички може да се очаква 
20 на сто от предвидените добиви.

Продължителната суша неблагоприятно ще се 
животновъдния фонд, понеже царе-

сел-

• КОНСТИТУЦИОННАТА КОМИСИЯ ПРИ 
СКУПЩИНАТА НА -ЮТОСЛАВИЯ, ВЗЕ РЕШЕНИЕ 
И НЕСЪГЛАСУВАНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КОН
СТИТУЦИОННИТЕ АМАНДМАНИ ДА БЪДАТ ПУ
СНАТИ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

• Една от най-актуални- 
те теми, ко-ято в послед
но време приковава вни
манието на обществено
стта е внасянето на про
мени в Конституцията на 
С-РФЮ. Неотдавна Кон- 
ституционната 
при Скупщината на СФР 
Югославия обсъди пред
ложените амандмани, с 
които се навестяват оп
ределени промени в нор- 

1 мативния дял на Кон
ституцията, и ги. пусна 
на публично обсъждане.
На публично обсъждане тези и други още несъ- 
са дадени и алтернатив- гласувани разпоредби на 
ни предложения, изнесе- бъдещата 
ни в досегашната работа 
върху конституционните 
промени.

адекватно, защото репуб
ликите и покрайнините 
твърде бавно се договар
ят и намират общ език 
при спорните въпроси.

териториите на 
Бабушнишка иВ течение на по-нататъ 

девиза, шната работа върху коя- 
поюече

Вероятно под 
че „повече хора 
знаят" Комисията ое е съ 
гласила в настоящата фа- 
за да не се повтарят мло 
гократно повторените ар 
гументи върху някои опо 
рни въпроси каквито са: 
компетенциите на феде
рацията. единна или ре
публиканско • 
нека данъчна политика, 
каква образователна сис
тема да- имаме и подобни.

-ституцион-ните промени 
този и други въпроси ще 
се изанализират най-за- 
дълбо-чено и вероятно ще 
се намери решение, с ко
ето отделните интереси 
да се подчинят на об
щия.

отрази и върху
вичното зърно е единственият фураж на много 
скостапаноки проивзодители. Именно поради това 
обходило е още огг.а селскостопански служби и ща
бовете по -оелскастопан-скаФО производство в о бщините 
да преценят щетите, които нанася продължителната

мерки за тясното

не-
комиаия

покраини- « ПОЛИЦИ БЕЗ 
ПОКРИТИЕ

суша и да ое предприемат спешни 
преодоляване. Една от тях безспорно би била и вна
сянето на данъчни облекчения за селскостопанските 
производители, които не очакват почти никакви при
носи от царевицата.

• Поради нарастване
то -на вътрешната непла- 

септември по тежоспособност, в обръ
щение започват да ое яв- 
.яват и полици без по
критие и 
книжа. Най-много

• През Ст. Н.

Конституция 
ще се разисква публич
но. Това е валидно и- за

други ценни 
шум

дигна „Агрокомерц" от 
Велика Кладуша, к-ой- 
то е пуснал в о-бращен-ие 
от 220 милиарда динара. 
Според данни на ОДК за

делегатите, на които тези 
амандмани ще бъдат из
пратени. В края на сеп- 

заседава 
коми-

тември пак ще 
Конституционната контрол и прилагане на 

разплаща-нията 
ползуващите -о-б ще ств ен и 
средства- от 1985 година,

сия и ше даде окончате
лен текст на предложени
ето на конституционните
амандмани. Дотогава от- утвърдено с незаконно п-о 
делна работна група ще ведение в 131014 случаи, 
изработи амандмани 11 
и 28 за банкерската и 
кредитната оистема-. След 
това проектът на аман- 
д-маните ще бъде изпра
тен в Съюзния съвет на 
Скупщината 
Югославия, която 
■като бъде -обсъден в -съот 
ветни отбори и комисии, 
ще представи окончател
ния текст на коя-ститу-цио 
ян-ите проме-ни.

между
Бабушница
ГЕЛЕФОННИ, ТВ —
ПРЕПРЕДАВАТЕЛИ,
ПЪТИЩА 5 -на сума о-т 149 милиарда 

динара, в 1986 —■ 154 440 
случаи на сума от 660 
милиарда динара.

При всички случаи 
СДК е възбудила углавни 

СФР дела срещу нар-ушители- 
след те, както и дела за сто

пански престъпления, тъй 
като с издаването на по
лици без покритие с-е по- 
дри.в-а стопанствата сигур
ност на страната -и сс -по
дхранва инфлацията.

ПОЛУГОДИШНИ
СТОПАНСКИ
РАВНОСМЕТКИ 6

на Незапомнена градушкаЗавърши малиноберът 
в Бурел
ПО-МАЛКО, НО ПО- 
КАЧЕСТВЕНИ

Н,а 21 авгу-ст Димитровград и околността-, му 
сполетя незапомнена градушка.

В продължение на около един час, колк-ото 
градушката вал я, е наваляло ок-оло 18 литра во- 
>а на квад-ратен метър. Градушката падна в 

коза количество, -че покривите -с по-малък на
клон се забеляха -като чели е на-ваяял сняг, а 
На земята- се направи ледена п-сикрнвка от около 
3—5 -сантиметра.

Улиците заприличаха на истински порои и 
ед-ва- ли има къща, -която не протече, а мазе- 

чта ое напълниха с (вода и пясък. Освен че уни
щожи л-озята около Димитровград, царевицата 
и -градините, градушката предизвика лре-къова-- 
не та- електрическия ток, а трафопоста в мазето 
на Общи,мака-та скупщина, бе нотоп-он, така че 
поляма част от града остана без ток до подунющ.

Последиците от пороите са още видими п-о- 
улиците. Н-е-щ1о -подобно «е ое с случило а» Ди- 
м-ит|р'0|В1град повече ат 60 години. Градушката за
хвана само- -града' и най-близката му околност.

А. Т.
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Доброволни дарения 
за Сремски фронт
30 000 ДИНАРА ОХ 
ДОЛНО ТЛЪМИНА 7

та-сти-шало до 
становище -как фе

Не се е
• С контрол -от страна 

на СДК е усташовеиго, че. 
то-зи начин на взимно 
разплащане между орга
низациите на сд-руж-ения

единно 
дера-цията да урежда да 
нъчната политика. Има 
мнения според които да
нъчната политика е еле-Комуяална дейност в 

Димитровградска
община
ГОЛЕМИ БЛАГОУС
ТРОЙСТВЕНИ 
АКЦИИ

единния югоъ труд е доста разпростра
нен. За това нещо -най- 
ярко свидетелствува и че 
етбто протестиране на по 
л-ицитс. „Страдат" н-е са-

меит на 
сла-вски пазар, докато пък.
други търсят за същата 
да отговарят републики
те и покрайнините.

8

мо деловите партньори, 
но и банките,- които ава- 
лират полиците. Какво 

финанси Щ-с стан-е с най-новия -сл-у- 
ииоистираше, чай на „Агроком-орц", на

БРИГАДИРСКИ
ОТЧЕТИ Още през февруари на 

стоящата година- съюзни 
ят секретар за 
-например
че е необходимо този -въ
прос да се- разреши

9

ОТКРИТ 22-ия ФЕС' , 
ГИВАЛ НА АРТИСТИ 

ПОСТИЖЕ-ЧНИТЕ 
НИЯ В НИШ

окото- ще бъде известно.
М. А. I10

ПО-
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НакраткоУСИЛИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНОАМЕ РИКАНСКАТА КРИЗА

Решителна крачка към решението ПЕКИН 
«онлрес на Китайската 
КП ще бъде открит на 
25 октомври т.т. Глаани 
конгресни теми са: ико 
номичеоката реформа, 
реформата на политичес
ката система и политика 
та на ^отваряне към света, 
МОСКВА: Михаил Гор 
бачов, генерален секре
тар ,на ЦК на КПСС зая
вил: „Ще следим курса 
•от Рейкявик относно ще 
вод им диалог р който и 
да било президент, кого 
то избере американският 
народ". От Москва са 
опровергани вестите, че 
към края на септември 
Горбачов . ще пристигне 
в Ню Йорк, за да присъ 
■ствува на откриването на 
годишната сесия на Об
щото събрание на ООН 
и да се срещне с Роналд 
Рейгвн.

Тринадесетият:

МИНИСТРИТЕ НА 13 Л АТИНО АМ ЕРИКАНС 
КИ СТРАНИ СА СФОРМИРАЛИ КОМИСИЯ ЗА 
КОНТРОЛ НАД ПРИЛАГАНЕТО НА МИРНОТО 
СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ ГВАТЕМАЛА

дни (до 7 'ноември) да се трареволюционери и мо-
освободителнитеприложи споразумение

то от Гватемала? Не се 
знае съгласен ли е 
шингтон да прекрати в

На 24 август в Кара- външните министри на този срок помощта си 
кае. столицата на Венецу страните от „Група Кон ' на никаратуанските кон- ние. 
ела, е завършила среща- тадора" (Мексико, Вене
та на външните миниег- чуела, Колумбия и Пана 
ри на 13 латинюамерикан ма), „Групата за пюдкре- 
ски страни, която се оце па" (Аргентина. Брааил, 
нява като решителна кр- Перу и Уругвай), пет це 
ачка към решението за нтраяноамариканскя ст- 
прекратяване на въоръже рани (Никарагуа, Салва- 
ците стълкновения в Цен дор, Хондурас, Гватема 
трална Америка. Тази ла и Костарика). В Коми- 
оценка се основава на фа сията са и генералният се 
кта, че е постигната, ос- кретар на ОАД и един 
новната цел на орещата: виоок функционер на
сформирана е Комисия, ООН.
която ще контролира пр 
илагането на мирното сп 
'оразумение от 
ла. Комисията съчиняват

гат ли
фронтове в Салвадор да 

Ва- оключат е режима на пре
з идеята Дуарте договор 
за национално гюмире-

ЮГОСЛАВСКО-СЪВЕТСКИ СТОПАНСКИ ПРЕГОВО

СССР няма да намали 
вноса си от Югославия
Проблемът с югославския суфицит ще се решава 

чрез по-нататъшно развитие на стопанските 
ния между двете страни

Съветският съюз е 
най-полемият външно-тъ 
рговоки парти вар на {Юго 

Комисията най-напред Славия. Стойността на 
.трябва да разреши възни югославско-съветския ст 

Гватема- кналата дилема: достатъ- .окообмен е около 7 мили ри. 
че,н ли е срокът от 90 ар да долара годишно,

но това не е предел. За
това' започналите в нача 
лото на седмицата в Бел
град югославско-съветс
ки стопански , преговори 
се оценяват като възмо- 

, жност за усьвършенству- 
■ ване «а сътрудничество

то. Съветската делегация 
изнеое конкретно пред
ложение за интензивира- 
не на стокообмена: вся 
ка година да ое органи
зират дни на югославс
кото стопанство в СССР 

сто
панство в СФРЮ под ше 
вствюой на стоп ан оките 
камари на двете страни.

отноше-

Стана дума и за съвмест
ни капиталовложения и 
омесени предприятия, а 
,най-много за 
излизане на трети паза-

съвместно

Една от главните теми
на преговорите е и югог 
лавският суфицит от 1,5 

койтоНЯКОИ ЧУЖДЕСТРАННИ СПЕЦИАЛИСТИ ПОВЕ 
ЧЕ ОТ НАС ВЯРВАТ, ЧЕ ЮГОСЛАВИЯ ЩЕ РЕАЛИ 
ЗИРА СТАБИЛИЗАЦИОННАТА СИ ПРОГРАМА

милиарда долара, 
е основен проблем в сто-

ХАРАРЕ: Бялото яаселе 
ние на Зимбабве вече ня 
ма 20- предварително/ ре 
зервирани места в парла 
мента. Това решение на 
парламентарното мнози
нство не е изненада, по
неже мнозинственото пр 
авителство на Роберт Му 
габе е имало правото да 
повдигне въпроса седем 
години след Ланкасгерско 
то споразумение.

папско-търговските ни от 
вошения със СССР. ,п гг к

свободния пазар? — Ние и .не помисля
ме да уравновесяваме тъ 
рговокйя си баланс чрез 
намаляване на стокюобме 
на. Застъпваме се оробле 
мите да се решават чрез 
понататъшно развитие 

на стопанските отноше
ния между двете стра
ни — заяви шефът на 
съветската' делегация Ев
гений Питовранов.

Маргарет Мад: „Югославия реално подхожда към 
проблемите си и продължи ли така, ще получи въз
можността отново да се намери на свободния пазар"

Външните дългове на вия.1 Особено голям е тан 
нашата страна са интере таресът им за финанси- 
сна тема за домашните и ране на търговията 
чуждестранни финансови Югославия и на югослав 
експерти. Твърде често оката търговия с между

народните й партньори.

с и дни на съветакото

те изнасят критически 
мнения и предлагат ре
шения. Случва ое някой 
чуждестранни опециалис 
Ти повече от нас да (вяр
ват. че Югославия, ще ре 
ализира стайилизациюнн- 
,ната си програма. Една 
от тях е Маргарет Мад, 
подпредседател йа нюйор 
коката банка „Менюфек 
черерс хановер траст". 
„Външните дългове на 
Югославия не са ни при
близително страшни ка
то например дълговете 
на някои латиноамерика
нски страни «ли на някои 
нейни съседи от Източна 
Европа. Югославия реал 
но подхожда към проб
лемите ой и продължи Ли 
така, ще пи изтласне на 
заден план и отново ще 
получи възможността да 
се яам(ери на .свободния 
пазар" — занвила Марга 
рет Мад.

КЪМ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БАБУ реализацията на призива за въоръжена борба и 
ШНИШКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА въстание, изпълняване на боевите, партийно-поли-

тичееките и културнопросветните задачи, които 
всекидневно поставя народоосвободителната и ре
волюционната практика. Това диалектическо един-НАЧАЛОТО
ство определя и прогресивната насоченост на са- 

ГЮРА ЗЛАТКОВИЧ — МИЛОШ БАКИЧ мия отряд, който действува на широка територия
в южната част на Сърбия.

Развитието На НОВ-а И двйстува- Веднага след формирането, както в отряда. 
МО ПОрТИЗаНСКИТв части до тжа и на терените, където той действува, се съз- 

_ р с дават бройни партийни клетки на ЮКП, в които
формирането на седма ч^ръоска например През февруари на 1942 година има 37
бригада членове на ЮКП и 55 членове на СКОЮ. Малко 

преди това, през януари на 1942 година, в цело- 
Окръжпият комитет на ЮКП за Леаковац, съ- «упната военна и политичеока организация и в

органите на първата народна власт на бабишкия 
терен в Запланье и Лужница в различни облици 
са организирани над 600 души.

Първите въоръжени акции на Бабишкия пар
тизански отряд през 1941 година .същевременно 
представляват първите негови забележителни въо
ръжени и политически успехи. Частите на отря
да унищожават общинските и околийските архиви.

гласно директивата на ЦК на ЮКП .от 4 юли, вече 
през септември 1941 година формира Бабишкия 

'партизански отряд. В първите дни на своето съ
ществуване отрядът наброява 35 бойци, а след 
четири меоеца техният брой нараства на 250 бой
ци, разпределени в> три чети. Полсъоно тук се озо
вават бойци от 30 околии не само на Сърбия, но 
■и от Хърватско и Черна гора. Между тях се на
мират: осем офицери, подофицери и жандарми, ликвидират предателските органи на окупаторска- 
15 учители и професори, трима лекари и инже- та власт, осуетяват плячкосване на' народното иму- 
мари, 38 ученика и студенти, над 186 занаятчии, щество и осуетяват врага ща укрепи окупаторската 
работници и земеделци, а от тях 50 на сто са били власт. Това е отговор на воички опити на окупа- 
печаябари. Посочените данни ясно показват със- тора и неговите слуги да се унищожи съпротивата 
тава на кадрите, техните възможности и класо- на народа и да ое принуди към послушност. Това 
ва структура, както и националната принадлеж
ност на бойците от .отряда. Такъв състав гаран
тира готовността му и неговата способност за ре
волюционно изпълняване програмата на ЮКП и Партизанският отряд руши обекти на комуника-

I
Според подпредседател 

ката на споменатата ню
йоркска банка голям бр
ой сегашни 
кредитори (600 финансо
ви ведомства) проявяват

югославски е отговор не само на окупатороката »войока на 
Германия и България, но и на народните преда
тели от воички видове, които верно им служат.

голям интерес за кантата- 
Югосла1Вловложения
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ВЪВ ФАБРИКАТА чл 
съоръжения В нищ ЕКТРОМЕДИЦИНСКИ

ДО КРАЯ НА АВГУСТ

Започва
производство на 

изкуствен бъбрег
• ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА 

ЕИ ЩЕ ..ИЗЛЕЗНАТ’ 20 БНКРггл
ИКОНОМИИ НА СТОЙНОСТ МАРКИ ‘-^ИНУСТ

Обезценяването 
флацията

на парите — ин- 
у нас вече мина критич 

ната граница на трицифрено число и 
се заканва'още повече да увеличи око 
ростта си. На воички пунктове 
шия и коном ически и обществен 
вот се предприемат мерки да се
инфлацията, да почне да ----
да се стабилизира стойността
цпоналната монета — динара. Но то- да задоволят операциите в платежния 
•на предпоставя стабилизиране на сто оборот. Това 
п анството: по-гол ям а

в на- 
жи- .■1

.спре

на на-
намалява.ОТ ЦЕХОВЕТЕ НА 

• ВАЛУТНИ 
5,5 МИЛИОНА наложи да се печатат

производител- банкноти с нови, много 
мост на труда, по-голяма и качествена 
'продукция, увеличение на износа връ 
щане на чуждестранните 
под.

Възелът около 
те от ФРГ 60 
бъбрега е 
фабриката

Фо-големи от 
досегашните стойности' от 10 000, 
20 000 и 50 000 динара.

До края. на този месец в оборот 
ще се пуонат банкноти от 20 000 ди

на парите води нара, а до края на годината и банкно 
към увеличение количеството на съ- ти от 10 000 и 50 000 динара. На еним 
1Ц:и,те в оборота. Дооетаншите багакно ката: позата банкнота от 20 
ти от

внесени че не
целокупните 
ти на югославското 
еол-аз-ване, понеже се 
ценяла, че здравните 
домета а се 
най-малко 250 
■ни бъбрега годишно.

може 'гя1 задоволи 
потребно с- 

здрав 
пре

изкуствени 
развързан, а 

за електро-ме 
дицинеки съоръжения 
състава на Електронната 
промишленост в Ниш 
пълни условието да при 
ложи договора за коопе
рация със запад ногерман 
ската фирма „Фрезени- 
ус , въз основа на който 
ще започне

дългове и

Обезц еняв апгсто1! ве
нуждаят от 

изкустве-из- хиляди 
Ст. Ст.1000 и 5000 динара не мотат динара.

Специалистите От ф:\)- ПРИЯТНА ВЕСТ ЗА БОЛНИТЕ 
риката за електромед1и(ци 
нски съоръжения в Нищ 
предвиждат, че до самое 

производст- 
домашен изкуствен 

да ее стиг
не за три—четири роди
ни, а най-късно до,края 
на петгодишния срок на 
договора за кооперация

Календар
на

събитията
40 милиона долара 

за лекарства
производст- 

бо на домашен изкуствен 
бъбрег. До края на го- 

фабри-

тсятслното 
зо на 
бъбрег можедината нишката 

ка ще произведе 20 изку 
стаени бъбрега, разбира 
се. в кооперация с чуж

Фабриките за производство на медикаменти ще 
получат още 80 милиона долара, които им принадле
жат съгласно решението на Съюзния изпълнителен 
съвет

• 30 август 1941 г. — 
Мики братство 10 стр. 3 
Коминтерн приема реше
ние партийната организа 
ция в Македония да ос
тане в състав на ЮКП. 
Същия ден ЦК на БРП(к) 
изпраща писмо до ЦК 
на ЮКП, че е съгласеп 
с решението на Комин
терн, но търси да се сме
кчи наказанието на Ме
тоди Шаторов, бившия 
секретар на ПК, който с 
решение на ЦК на ЮКП 
бил изключен от пар
тията.

дестрашгия партньор.
— Целта ни е да про 

иззеждаме около 200 из 
кустаени бъбрега годиш 
но — казва- ДРАГАН ЦВ 
ЕТКОВИЧ,. директор на 
фабриката за електроме-

- Зам-естн ик- губери ато- 
РЪТ на Народната банка

Споменатите валутни ‘ 
средства ще бъдат разп
ределени на фармацевт- 

Ста.нкович тези дни съоб ичн-ите организации въз 
твърде основа на списъка, кой

то с направен в Съюзния 
ле- комитет по труда-, здраве 

опазване и социална 
щита. Ръководейки се от 

за внасяне на необходи- -• този списък. Народната 
понеже банка на Югославия из

прати телекси до" делови 
тс банки в републиките и 
покрайнините па дават ак 
редитнви за внос на суро 
вили за производство ил

със споменатата запедно- 
германгка фирма. Според на Югославия Слободан 
този договор есички вно 
ечи части за домашния 
изкуствен бъбрег ще се 
плащат със стоки. Така 
ще се решава проблемът

щи вест която 
много зарадва болните. 
Производител ите на 
карства в нашата страна 

недоимъка .на валута, получиха „зелен сигнал" 
Вече- от тази година здра 
вните организации ч.це ку 
пуват изкуствени бъбре 
ни срещу динари.. Осъ
ществените по то*зи начин
ВЗЛУТНИ _ИКОЧОМ1И.И щс
възлезчат на 5,5 милиона 
марки.

дицинеки съоържения. — 
Това количеств>о може да 
задоволи основните нуж 
ди на здравното дело в 
нашата страна-. За тако
ва производство нишка
та фабрика има всички 
услозия от помещения 
до специалисти. Заплану 
ваното производство оба

за-
г

мите суровини. 
Народната банка на Юго
славия спешно отпусна 
40 милиона долара, гара 
нтирайки плащане в ср
ок ог два месеца.

• 31 август 1936 г. — 
В Женева е отрит пър
вият световен младежки 

койтоконгрес за мир,
продължил до 7 септем
ври. Делегатът на Юго
славия Иво Дола Рибар, 
който бил избран в де

ло карства.

циите, стопански обекти, складове и транспортни партизански отряд, под оръжие само- от Лужнйца 
и Църна .трала в 19 местни десетини има прибли
зително 200 бойци. Това е сила, която- попълва 
незаетите пространства-, за да не може врага с по- 
малки части да проникне. Покрай това местните 
партизански десетини с останалите организации

средства и с това допринася към съвкупната ан
тифашистка борба.

Разбира се, че Бабишкият партизански отряд 
без подкрепата и широкото участие на

левия президиум и адми
нистративния съвет на 
конгреса, изнесъл доклад 
за единството на младо
то поколение в борбата 
против войната и фашиз
ма.

народа,
не е могъл да постигне успехи в борбата срещу 
численно много надмо-щните сили на окупаторите 

контрареволюцията. В общ план
на терена сс грижа-т за материал мото осигуряване 
на партизанските отряди, организиране на рабо
тилници за поправка, и -поддържане на бойната- те
хника, обезпечаване на бази за скриване на ма
териални резерви, скриван е на пропагандната тех
ника-, нелегални, ранени и болни партизани, -прие-

сеи силите на
пристъпва към всестранно укрепване на народо- 
освободителното движение, както и към организи
рането на различни облици на борба и съпротива 
срещу окупатора и неговите слуги .В солата и гра
довете в органите на народната власт сс избират манс и изпращане на куриери и т.н. За доброто
най-добрите патриоти и от една част сс формират боево обезпечаваме десетините организират разуз-

НОО (народоосвободитслми от- и аванс и осведомяване за движението па врага и
политически активи, а от па съмнителни лица. В осъществяването на лозун

га.: „'Ми зърно на окупатора." местните лартизап-

• 1 септември 1939 г.
— Нацистка Германия 
бег обявяване на война 
напада Полша, поради ко 
ето Англия и Франция 
обявяват война на Герма 
пия. Така започва Втора
та световна война.

• 1 септември 1961 г.
В Белград (от 1 до 6)

се провежда първата Кон 
ференцйя на ръководите
лите на държавите и пра 
жителствата на извънбло- 
ковите страни. Конферен 
цията открива Йосип 
Броз Тито и държи при-" 
гетствено слово.

• 4 септември 1933 г.
— В Белград излиза I 
том па Марксовия „Капи 
тал", който в затвора пре 
вели Моша Пияде и Ро- 
долюб Чолакович. Книга
та била подготвена за пе
чат от Лугуст Цесарсц.

нелегални местни 
бори), а от другата — 
най-боево настроените млаДежи сс създават омо-

ски десетини смрсчаизат врага да проведе реквизи
ция но селата. От време на време отделни местим 
партизански десетини* сс ангажират в по-малки ак
ции: прокъсван-с на ПТТ линията между Църна 
трала- и Рупля, участвували цървенкювеката и ссм-

ювоки активи.
1941 година (през ноем-ври) сеКъм края на 

пристъпва към създаване на нелегални местни пар
тизански десетини, селски диверсаитскистражи,

В селата, «ъдето са съществували, ус- 
формират следните местни партизански

групи и лод. 
лов-ия се 
десетини:

— в девет лужнишки оела се формират 11 
партизански десетини (в Извор и Сурачево по две,
Рссник, Стрижевци, Братишевац, Любераджа, Бог- 
дановац, Щърбовац и Остатовица по една).

осем църнотравски села има осем местни 
партизански десетини (в Смокчинци, Цър|Вешсовци, членовете на изворската
Козарница, Чука, Тодоровци, Златаици, Ба-ина-ц и коит-о между другото доставят пропаганден мате

риал .и до българските войници.
(Из книгата „Ссдма сръбска бригада")

чекии-ската десетина, хващаше и съдене на преда
тели — ангажирали се любераджката и сам чекии- 
оката десетима, изгаряне на общинските архиви 
от страна на. остатовашката -и членове на извор
ската местна десетина, относно разпространяване 
на пропаганден материал, ангажирани всички ме
стни десетини, между които оообено- се изтъкват 

десетина
в

парти запека,

Млачищс).
Така покрай 250 активни бойци от Баб,ишк1ии
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МАЛОЛЮДНИТЕ МЕСТНИ ОБЩНОСТИ ИМАТ 
ТИЕТО СИ

ТРУДНОСТИ В РАЗВИ
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССМ В 
БОСИЛЕГРАД ПО ВЪПРОСА ЗА ТРУДОУСТРО
ЯВАНЕТОМалцина нищо не правят Кой е за пенсия 

- да върви,
В малките местни общности трудно се осмцеств и делегатска система. В 

ява самоуправителната и делегатска система. Изход тях е трудно да ое осъ- 
трябва да се търси в обединяването на две—три съ- ществяват и самоуправи 
седни местни общности в една основна самоуправи- телците права. Затрудне- 
телна и делегатска клетка. .но е действуваието на

самоуправителните орга
ни в местната 'Общност, 
на об'ще'(Л1вен’0-П1Сютати'че 
оките организации. В го 
лямо число малолюдни 
местни общности, в. кои 
то има малко млади, ед, 
ин човек „заема повече 
обществени постове".

Младите настояват за подробна проверка 
всички трудови организации, за да няма ра-във

ботещи пенсионери
и 'незаконните и. нечест-Трудоустрояването

деяния о тази област все ло-чосшо и по-често 
са предмет на обсъждане от страна на общест
вено-политическите организации в Босилеград-

известна и

щини няма стопански об 
екти и одруженият труд 
не участвува по-зяачител 
но в икономическото им 
развитие. Не е малко чи 
сло такцва местни ' общ- 
но'сти и миграцията оста 
ви .следи.

В посочените общини 
има повечето малюаодни 
местни общности. В Боси 
леградска община на цри 
мор село Барне, моето

Трудещите се и граЖда 
.ните в местните общнос
ти все повече , стават субе 
кти и непосредствени уча 
стници в раздвижването 
на въпроси, във взимане 
то на ршения от общ ин
терес и в осъществяване
то' им. Не всички обаче 
местни общности укреп
ват самоуп1рав(ителния си 
живот, т.е, не осъществя 
ват докрай общите инте
реси и потреби. Причи
ни има повече.

(Покрай разликите в 
икономическото разви
тие една от причините е 
демографското положе
ние и 'състава и а населе
нието. Тези два фактора, 
разбира ое не винаги в аб 
сюлютек смисъл на дума 
та, най-често' диктуват 
целокупния живот и ра
бота- в местната общно
ст. В повечето, да не ка 
Ж)ем почти във всички 
местни общности в се
лата на Бооилелрадска,

. Димитровградска, Сурду 
лшшка и Бабушнишка сб

ни

ока община. Причината за това е
безработицата- е -един от най-острите 

.(бл-еми на общината. Вместо да се смекчава, 
,сз.и проблем ог година ,на година ста-ва по-ос
тър.

Изхождайки от тези безспорни факти, Пре
дседателството на Общинската конференция на 
Съюза на социалистическата младеж в Босиле
град на последното си заседание реши отново 
да актуализира спазването на Закона за пенсио
ниране. Инспекторът по- труда е „задължен" да 
извърши оодробна проверка във всички трудо
ви организации, за да установи има ли труде
щи се, които изпълняват условията за пенсио- 
.оране, а все още работят. Доколкото ги има, 

.от инспектора се очаква да наложи на организа
циите им да тим връчат решения за пенсия.

жестока:

Имайки предвид това, 
както и многобройните 
задължения и .компетен
ции на местната общно

представлява една мост 
на общност има към 20 
жители, Жерав-ино към 
30, Го-леш малко- повече, до въпросите за веенаро 
В Димитровградска об
щина оелата Грапа. Враб 
ча и -Прана са пред „из
чезване". Тъй' като наое-

ст — от, съветите на пот
ребителите, мировите съ
вети, чрез делегациите,

дна отбрана и обществе
на самозащита — налага 
се въпросът: как такива 
местни общности да дей 
ств-уват занапред ?лението представлява ос Общинското младежко ръководство счита, 

та по този начин ще бъдат освободени поне 
няколко щаботни места.

копната стойност, вся
как -и в местната общно
ст, от бройнюстта му за
виси дали една задача 
или акция ще ое реализи 
ра по-бързо или по-бав
но, или дали изобщо ще 
се реализира. В тези сре 
ди е трудно да ое разви
ва и

Изхождайки от факта,' 
че местната общност не 
трябва да бъде много го 
ляма. нито много -малка, 
не толко1з'а ко-лкото- в нея 
трудещите ое и гражда
ните да осъществяват са 
моуправителните. си и де 

самоуправителната легатски права , и задъл-

М. Я.

ДИМИТРОВГРАД \

За по-тясно сътрудничество
же:ния налага ое малолю 
дните местни ■ общнос
ти да- се приобщават към 
други, съседни местни об 
щности. — В това отноше 
ние има и възможности, 
казват в ОК на ССТН в 
Босилеград: ЖеравинО' и 
Лолеш, «а пример да сфо 
рмират една местна об
щност, Ба-рие и Муоул 
или Плоча също така...

и „Братство" вече набел
язват и конкретни плано 
-ве в тази насока. До 30 
(септември същите трябва 
да бъдат готови.

(В тази насока занапред 
ще се действува и в про
веждането на „Майските 
срещи", на които и досе 
га участвуваха предста
вители на народностите, 
живеещи в Косово.

Занапред тоза сътруд 
ничество ще ое обогатя
ва и' оразнооб-разява.

Е светлината ва заклю
ченията на Шестото за
седание на Централния 
комитет на Съюза на 
комунистите в Сърбия в 
трудовите организации 
в Димитровградска об
щина след заседанието 
на ОК на СКС и приемане 
то на,оперативен план — 
започнаха да ое обсъж^тт 
възможностите за по-тяс
но сътруд,ничество с тру
дови организали и инати 
туции в КооО(ВО. Така на 
дело ще се допринася 
-към развитието' й , укреп 
вашето на братството и 
единството между наши 
те. народи, и народности.

Най-големите трудови 
организации в Димитров
град — „Тигър—Димитр 
овград", ' конфекция „Св 

В, Б. обема"-, „Ци-ле", „Сточар"

БОСИЛЕГРАД: ДОБРОВОЛНИ ДАРЕНИЯ ЗА
„СРЕМСКИ ФРОНТ"

80000 динара от 

Долно Тлъмнно
цията са се отзо-вали над 
90 на сто -от населението 
в селото.

Местната' общност в се 
ло Долно Тлъммно — Бо 
оилеградска община не 
само-, че е една от по- 
активните местни общно
сти в общината- в кому
нално-битово отношение,

Разбира .ое, всичко то 
ва трябва обстойно даТези дни в местната- об

щност раздвижиха още 
една хуманна акция. Име 
нно, в ход е акцията за ,д,стоящото публично ра- 
събиране на храна, дре- 

нещаегно

се изучи, и самоуправите 
лн© да се регулира. Пре

В рамките на по-тяс
но сътрудничество с Ко
сото свое място ще «ам-е 
-рят и средствата за масо 
ва информация на бълга 
-реката (народност ;— „Бр 
атотво". Радио—Ниш (пр 
сдаване за българоката 
•народност), ТВ—журна
лът.

но тя. твърде отговорно- 
изпълнява и другите ви
дове обществ-ени задъл
жения. Между другото 
общоюгославската 
ция, която раздвижи Съ
юзът на бойците за съби: 
ране на доброволни даре 
ния за „Сремеки фронт" 
най-добре потвърди .това. 
Име-нно .докато в потече 
то местни общности ак
цията все още е в ход, 
а в някои и в застой, в 
местната общност в Дой
но Тлъмино твърде успе
шно приключи. За целта 
са събрани над 80 000 ди 
нара и в Общинската ор
ганизация на 
Босилеград, която 'е но
сител на. акцията в мест
ните общности подчерта
ха, че за сега е на първо 
място в общината. Още 

факът охрабрява.
на .местна

зиогаване върху юонститу 
цконните изменения ^ и 
допълнения е удобен мо 
мент за разискване и ре
шаване и на този въп- 
рос.

хи и друго за 
пострадалото' семейство 
■на Веселин Митов, на ко-ак- гото в пожар неотдавна 
изгоря къщата и цялата 
му покъщнина.

М Я

> С по-изчерпателнс: пи, 
сатае за проблемите, ре- 

- зултатите и успехите те 
ще съ действуват за по- 
доброто информиране -на 
читателите в нашите .об
щини за събитията там, 
а ще ое тюдейчат корени
те на евентуални слухове.

СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ДИМИТРОВГРАДВ

подготовки за избориЗапочват
тели, секретари и касие
ри в първичните синдика 

Съще-

Тези дни на заседание 
на Общинския синдика
лен съвет ще бъде уточ-' 
нен календара на йзбор-

В първичните синдика
лни организации и кон
ференции в Димитров
град тези дни 
подготовки за избори.

Именно, през 
щи’я месец ще 
предизборни активности 
за евидекгиране на кан
дидати за членове на из
пълнителните и надзира- 
Темни отбори, за членове 
на' комисии, за председа-

лни организации, 
временно с това ще бъ- По такъв начин ще съ 
дат предлагани и канди- ните активности. Предло- действува за по-скорош-

:но преодоляване на тру- - . 
д,постите и установяване

ССТН, в започват

дати за . членове на кон- жение е споменатите ак- 
ференциите на синдика- тивности за започнат от 

В Димитровградска 1 септември, изборите да 
•община такава конферен бъдат проведени до края 

за-оега съществува са- на ноември, а конферен- 
селскостопанската цията в „Сточар" да се

следва-
залочнат

на по-кротки мостове, на 
братството и единството

та.

ция 
1ЦО В
трудова организация „Сто 
чар".

между всички наши варо 
ди и народности.

един
Председателят
та общност, Кроне Нико
лов ни, уведоми, че в ак-

учреди до края нц декем
ври тази година. М. А.А. Т.
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ДИМИТРОВГРАД
БАБУШНИЦА

ПРЕИМЕНУВАНИ НЯКОИ УЛНЦН
С решение на 

тровград са установени 
ществуващи и

Телефони ДВ-пре- 

предавателн, пътища...Общинската скупщина в Дими-

събития**

-садяик", а улицата съеди 
няваща всички улици, 'во
дещи към Горски разса
дник" и излиза «а ул. 
„Велко Влахович" се пре 
именува » ул. „Роза Па- 
по". В квартал „Селище"

Лятното затишие в об телали връзки в община
та. Телефони трябва да 
получат селищата Студе 
на и Валтаиш, а в Пресе
ка работите по телефопо 
строителство са в заклю
чителен етап.

Съвместно с Телевизия

щ еств ено-*пол итичеокия
живот (сезон на годишни 
почивки и за обществе- 
нснполитическите дейци) 
в Бабушнишка община 
съвсем не означава без
действие. Напротив, 
ред думите на предюеда- Белпрад са 
теля «“а Изпълнителния 
съвет на Общинската ску 
лщина ПЕТАР СПАСИМ, 
понастоящем на терито- , песе качествен 
рия та на общината уси на телевизионната 
лшо се работи върху ст 
роителешото на редица 
инфр астру ктурни обек-

Улица „Маршал 
започва от Тит-О" 

Лукааишка Занапред „Сре- 
се преустановява

махва.
бърна”рампа и свършва до ав

томагистралата за село
Градини, площад „Осво&о 
ждение" и

първата улица вляво
Улица „НгакоЛа Тесла, \„Власаки Алексо-в” 

а улицата с

от
в е ули

ца „Пети конгрес”, вто
рата „Македонока'.’, тре- 

„Зелен- тата „Иван Горан Ксша- 
чич”, а четвъртата, вли-

•неприятно 
название „Гробарска” се

опозанапред
номера на улица 

„Маршал Тито”.
„Симо Милошев” 
м-енува в „Кадиняча", 
напред 
Киров” ще

ще предприети 
акции по изграждане 
телевизионни

«осят преустановява в 
горска". Улицата в „Ти
гровото”

на-
Улица препреда- 

гатели, което ще д-сю-ри-се пре-и селище, пара- валца се в улица „Иван 
лелна на улица „Сутйес- Геран Ковачич” 
ка" занапред ще 
рича улица „27 юни” а 
улицата.
■над „Сутйеска". по

а за
улица „Найден 

се нарича 
„Симо Мило-шев’-'. Досега 

„Момчил

прием
ще сена 

-се на- рича „Бранко Чоп-ич"
прог

рама и в селищата, кои
то досега почти не прие
маха .програмата на Теле 
визия Белград. Става

;
петата- поредна улица е 
„Владимир Назор", а ше
стата — „Босутска".

шната улица 
войвода” намираща се 

въз-
ти.се преименува 

улица „Царибродски 
партизански

ДУ-
Безопорнов активиране ма за строителство на 

то на бившата фабрика три ТВ п-репреда-вателя 
за тухли е задача номер за Вучидел, Ракита и- 
едно. ,След ликвидацията Кърнино. Остава да се 
й и няколкократните без засили мощността- на ТВ 
успешни опити да бъде препред-авателя за Ба-буш 
продадена, тя е пренесе- ница, с което ще се раз 
на в собственост на Об- реши и проблемът за 
щмноката -скупщина; Пра прием на програмата 
вят се -опити да се наме- във Велико Бонинце. Сл- 
ри партньор — някоя по- ед построяването на те-

отряд", до- 
като участъкът от улица 
„Момчил войвода” 
ду автомагистралата и 
улица „Христо Ботев” е

меж-

ггреименувана в улица „Би 
до-е Смилевски". Дооегаш 
ната улица „Хр. Смир- 
не-ноки" ще се казва ул. 
„Едвард Кардел”, а ул. 
„Стефан Димитров” — 
ул „Джуро Пуцар”. Ул. 
„Люба Алексова” ще но
си име ул. „Велко Влахо-

зи. -препредаватели цяла
та община ще има качес 
твон прием на програма 
та на Телевизия Белград.

В настоящия момент 
се строи и пътят към Вр 
ело.

голяма стопанска орга
низация, с която ще се 
интегрира, относно коя
то ще поеме организа
цията -на производство
то. В та-зи насока общи
ната има подкрепата на 
фонда за развитие на 
стопански недостатъчно 
развитите общини в Ре -иаква пълно ангажиране 
публиката, към които пр -на разполагаемите сили 
-инадлежи и Бабушниш- ч-и средства, за да приклю 
ка община. Засега се во
дят претвори с някол
ко фабрики от Църна тр 
а-ва, Лесков-ац и Ниш. Ед 
навременно -с това ще 
продължат изследвания
та на качеството на- гли
нените находища.

вич" все до пресечката 
с улица „Моша Пияде". 
Преименува се и ул. 
„Марко Шукарев" 
улица „Владимир Бака- 
рич", а „Крум Златанов" 
ще бъде отсечката отули 
ца „Моша Пияде" до ул. 
„Велко Влахоиич".

Улица „Сутйеска" запо 
чва от мостчето на ста
рото пазарище и про
дължава Есе до края 
този квартал, дежато ули
ца „Гинока" се и пре-

Целокутшата тази кому 
нално-битова дейност из.Димитровград

в
За новопроектираните 

улици на „Петърлашки 
пут" ще сс вземат след
ните названия: „Скоюз- 
ска", „13 май", „Горан- 
ска" .и „Осма сръбска 
бригада".

Останалите улици зала 
зват досегашните си наз
вания.

вишелието, е наречена 
„Сава Ковачевич”. Улица
та, -вливаща се отдясно 
в улица „27 юни" ще ое 

„Партизанока".

чат навреме тези важни 
за живота на хората ак
ции.

Оттук и заключени
ето че летните мосе-

нарича 
Тази в . горския разсад
ник от „Петърлашки пут" 
се преименува в „Проле

ни -тук ое ползват це: 
л-есъобразяо за разреша
ването на жизнените п.р 

В настоящия момент -обл-еми на населението' в 
твърде уоилено -ое рабо- Бабушнишка община, 
ти и върху подобряване 
-на Телефонните съобгци-

а досегашнататарска",
„Пролетарска" се преи- 

„ЮНА" и про-
на

меиува в 
дължава в „Горски раз- Ст. Н.М. А.

-отговорност. От органи на ОС 
(обществения право-защитник, об 

прокурор, съдията- 
Секретариата на

БОСИЛЕГРАДна Общинската 
Босилеград на лосле- 

на скупщината п-о-

Делегатите

Функцията „не е" властскупщина в> 
дната сесия 
търсиха да се утвърди евентуал- 
н ата отговорност, т. е. 
ните злоупотреби във връзка с 

гр а доу стройств е - 
общината, на

ществен.ия 
следовател и 
вътрешните работи) те потърси
ха час ггоокоро да утвърдят евен
туалната отговорност и евентуал
ните злоупотреби и да предпри
емат мерки от компетенцията си.

евентуал-
Сключен договор без решение на Общинската скупщина н 

на Изпълнителния й съвет. Заплатени са средства пак без реше-
на изпълнителния й орган

изготвянето на
тази делегатска скупщина ините планове на 

Босилеград и на проекта за -огра- 
ОС. Оправданието на 

решение е още 
има предвид,

ние на
нара__ не е реализиран ,понеже решение на ИС и ОС. Даже, про
и ОС, по-точно Секретариатът за тивоположно и на „дивия" дого- 
-стоп-анстао, финанси и прадоус- вор. 
тройство не е изпълн-ил всички

Планове ме са из- нете са
готвени а ОС нй ЮАРТ е за-пла- би и десетина пъти потече, сред- -са да разискват’. и 
тила -аванс от един. милион ди- ства -о-ткодкото преди дНс поди: политическите ор-ганиза-ц.ии в об- 

’ . ни. Затова делегатите на ОС взе- щ-ината. Едно е сигурно. Истори
' вместо това, без решение на ха решение ИС да предприеме ята на иа-станал-ото положение е

за най-известна на хора на отго- 
на Любен Ранге- 

яа ОС,

Все ощ-е е рано да се к-онста-дата на
това делегатско 
по голямо ако се

тира, дали има или няма злоу- 
Ссга за изготвянето на плано- погреби. Очаква се покрай -пооо- 

необход-ими новц, може чс-иите органи наскоро по въпро
-обществено

изготвенн, а 4е 
значителни

че пла-нове не -са о-б- задълже-ния.са изразходвани 
ществ&ни средства. Тъй като за 
настаналия . проблем писахме и 
един от последните броеве на 
вестника, сега историята на- слу 
чай предаваме в най-къси черти.

През 1983 година делегатите 
на ОС в предишния

ОС и на Изпълнителния й съвет, ме-рки за изготвянето им
с тази организация е сключен до- о-безпечатен-е на средства и за ворни постове:
говор за изготвяне на проект за из-намираи-е на изпълнител. При лов, бивош п-ред-оедател
сградата на ОС. За този проект, това те -потърсиха този орган да Симеон Григоров, бивш и
когото ЮАРТ в началото е обе- изготви щателен анализ -и да ут шен секретар на Секретариата за

(!) върди действителните причини, стопанство, финанси и г-радоус- 
които са повлияли да не ое р-е- т-ройотво и на Васил Таков, пред 
адиз-ира рсше:ии-ет10 еа ОС. До- седател на ОС, а ® предишния 
колкофо сс утвърдят пропуоки -и -мандат председател на ИС. 

значели за плановете. Тези сред- злоупотреби щс предложи да се 
обаче са заплатени пак без наложи отделна, т.с. колективна

мандат са 
изготвяне на

Бооиле-

сега-
взели решение за 
пространствен план 
градска община и на детайлен и 

Босилеград.

-на
безплатнощавал да изготви 

са заплатени 
които

2 160 000 динара.генерален план на 
Сключеният през 
договор между 
щима и ЮАРТ от 
— цената- възлиза на

-година1985
Общ-илс-ката скуп 

Нови Белград 
5 840 000 ДИ

средства са били предна-

В. Божиловства
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авдмСТОПЖТВО ■пдризвошвв^явамвуипявииииишшш
Полугодишни стопански равносметки БАБУШНИЦА:

СКРОМНИ ДЕЛОВИ РЕЗУЛТАТИ НАД ОЧАКВАНИЯТА
.Бабушнишките стопан муналац". където средни 

оки организации през ят личен доход е 48 868 
първото полугодие на динара. За шестте месе- 
текущата' делова годи- ца на ръба на рентабил 
на са осъществили срав- ността е работила хими- 
-нително добри резулта- ческата промишленост 
ти. Само трудовата ор- „Лужница", но с оглед че 
ганизация „Балкан" е от с уопяла да погаси загу- 
чела загуба от над 27,7 . бите след тримесечието 
милиона динара, и то тук ое изразява задовол- 

револариза- ство от нейната работа.
' В стопанството (спо
ред броя на трудочасове 
те) са работили 1363

И,наа< стопанските ор- ши, относно 5 на сто по 
ганизации са осъществи вече по отношение на 
ли общ доход от прибли
зително 6,5 милиарда ди 
нара или 96 на сто пове 
че по отношение на съ
щия период през мина
лата година. При това 
промишлените организа 
дии са реализирали общ 
доход към 3,3 милиарда 
(участие 51 на сто), селс
кото стопанство над 2 
милиарда (32,1 на сто),

Общият доход увеличен със 71 на сто, дохо
дът със 108, а чистият доход с 80 на сто. Само една 
стопанска организация отчита загуба. Личните дохо
ди в общината по-малки от региона и Републиката

Колкото обезпокояват 
скромните шестмесечни 
делови резултати на сто 
папските -организации в 
Босилеградска община, 
още повече обезхрабря- 
»а фактът, че в човечето 
от тях бавно се разреша
ват субективните причи
ни за незавидното стопа 
шоко положение. В резул 
тат на тбва комуналн-о-

■ Чистият доосод е увели 
чен с 80 на сто и възли
за на 631 632 ‘ 000 дина
ра, За лични доходи са 
изразходвани 409 628 000 
динара, увеличение с 95 
на сто, за съвместно и 016 
що потребление 7 398 000 
динара, а за разширява
не на материалната осно
ва на труда,22 313 000 
динара — увеличение 75 
на сто .При това средни
ят личен доход възлиза 
на 67 487 динара и по от 

.ношение на средния ли
чен доход в стопанството 
в региона и Републиката 
е далеч по-малък.

-Безспорно' е, че делови 
те -резултати осъществе
ни пр-ез първите шест ме 
сеца на настоящата де
лова година, въпреки че. 
с-а осъществени при 
-вънредно затруднени ус
ловия ,н-е са на желаното' 
равнище. Налага ое да
леч пощ-елесъ-образно да 
ое. ползуват ооичгои ви
дове вътрешни ресурси. 
Още повече, ако се има 
в предвид, че отделни 
стопански организации

През първото полугоди 
шт.е босилаградокото сто
панство е 
общ доход 3 335 605 000 
динара и в сравнение -е 
общия доход ■ през 
щия период на миналата 
година е 
71 на сто. В структурата 
на този доход най-годя-

осъществило

вследствие 
цията на залежалите су
ровици и -готова продук
ция.

съ-

уве личен със *
ду-

-мо участие и понастоящ
ем имат търговската ор
ганизация „Слога" и Ав
тотранспорт". За осъщес
твяване на

сравнителния период, а 
промишлеността 892 ду 
ши, относно 3 на сто по 
вече. В промишленост
та са заета 65,4 на сто от 
общия брой заети лица 
в общината. Следва вед
нага да се отбележи, че

услужната' организация 
„Услуга" според полуго
дишната равно-ометка от 
чита загуба от 14 181 556 
динара, а- останалите ра
ботят п-очти на -ръба на 
рентабилността — без 

„оборотни средства и оку- . 65 на сто. При това дохо 
мулация. Това яеблагопр дът отчита ’ увеличение 
иятно се -отразява и вър- 108 на сто и възлиза на 
ху материалната основа 
на труда, както и върху 
материалното състояние 
на трудещите се. Мал
ките лични доходи в по
вечето от тях. едвам мо
гат да задоволят най-нео 
бходимите потреби на - 
715-те заети в тези орга-

този Доход 
осемте стопанаки орга
низации са изразходвали 
2 747 679 000 динара и
-същите са увеличени с

тук не са взети предвид 
бро-ят на заетите в тру
довите единици 
фекция

из-
на кон- 

„Първи май",590 924 000 динара. Най- 
грлямо увеличение на то 
зи доход отчита строител 
ната- организация „Град- 
жевина-р" — 182 на сто, 
след това „Из-градня" — 
171 на сто и „Напредък" 
— 158' на сто, а най-мал
ко „Услуга" само с. 4 на 
сто.

същите не ползуват док
рай.низации. м. я.

ООСТ „ЮМКО" — ТЕ „БЕЛО ПОЛЕ"

Сепнаха поръчки» от чужбина
Колективът на трудовата единица все пак успя 

да преизпълни полугодишния си производствен план
Трудовата единица за ят личен 

производство- на коифек- работещи 
ция „Б-ело поле" в’ Оур- 103 000 динара, 
дулица не изневери "едно — Обсъждайки полуго- 
хубаво постижение от дишните резултати, дело- 
първото тримесечие: от вият колегиум на „Юмко" 
9 трудови единици на се определи за по-смело 
ООСТ „Юмко" — Враня 
само белбп-олските конфе 
кцианери успяха да пре
изпълнят полугодишния 
си -производствен план.

■ Този път -обаче успехът 
им е значително- п-отма- 
лък, поиеже планът епре 
изпълнен само е 0,6 на 
сто.

излизане на чуждестран
ните пазари. Затова и 
ние тук се надяваме, че 
през второто полугодие 
ще имаме повече работа, 
съответно и по-високи 
финансови ефекти — 
подчерта Стоилкоюич.

докат-о останалата сума гумароката промишлено 
ст „Тигър" и гостилница 
рството и туризма „Цър- 
ни връх", чиито делови 
резултати са обект на ра 
зискване в собствените 
ООСТ.

Обща оценка е, че сто 
ланските организации 

през шестмесечието са 
работили добре, без ооо- 
бени застои в производ
ството и сравнително до 
бра снабденост с възпро 
изводствени материали и 
суровини. Посочва ое съ 
що- така, ч-е вътрешните 
резерви не са използу: 
вани докрай, че премах 
ванет-о ,на субективните 
слабости и пропуски мо 
же и трябва да подобри 
стопанската, дейност.

е реализация на строител 
ството,доход на 212 

достигна
гостилничарстао- 

то и туризма и комунал
ната дейност.

През шестмесечието и
изразходваните средства 
бележат ръст с 99 на сто 
(три процента повече от 
дохода), или общо над 
4,75 милиарда динара. 
Вследствие на това до
ходът бележи -по-скром- 
но увеличение от 86 на 
сто, относно над 1,7 -ми
лиарда динара. След раз
пределението на дохода 
■стопанството отчита ос 
татък
към 284 милиона

К. Г.

СТОМАНОЛЕЯРНА „МАЧКАТИЦД" - СУЧРДУЛИЦА

Приходите изпревариха разходите
... но не успяха да настигнат галопиращите об

лагания върху дохода
През първите 6 месеца който -са едва ли не трой 

на настоящата делова го но по-високи в сравнение 
дина 811 работника на със същия период на ми- 

. стоманолеярна „Мачка- налата година. (Този

доход в размер 
динара, 

а ‘От него за разширено 
възпроизводство (разши 
ряване материалните ос 
нови на труда) към 273 
милиона и за лични 
ходи към 970 милиона ди 
нара.

Следва да , -се отбеле- .

— Секнаха поръчките 
от чужбина, а предлага
нето на домашния пазар 
е максимално — обясня
ва инженер Драгиша Сто 
илкович, ръководител на 
единицата.

■От началото на януа
ри до края на юни ТЕ 
„Вело поле" е ушила: око 
до 63 000 мъжки и дам
ски якета и панталони, 
рокли, манта, работниче- 

комбинезони и пр. 
Над две трети екг произ

тича" в Сурдулица успя- факт красноречиво показ 
ха да о-съществят една от ва кака облекчаваме по- 

-стабишиза- ложениеТО на стопанство
то). Така от заработените, 

е общо 3,08 милиарда ди- 
от цара на колектива остана 

ха само 810 милиона ди
нара (чист доход).

Полугодишното 
изводств-о «а стоманоле
ярната е 'над 3,5 хиляди

Накрая да п-ооочим, че 
шестмесечните резулта
ти ще бъдат обсъдени - 
от -работническите съве
ти на трудовите органи
зации, както и от деле
гатите на Общинската 
скупщина на предстояща 
та- ее-сия, насрочена за на 
чалото на идния месец.

наи-важните
ци-онни цели. Именно, 
общият им доход ое 
увеличавал по-бързо 
производствените разхо
ди (82 срещу 64 процен
та), което наистина може 
да- ее отчете като значи
телен уопех на този сто
пански колектив. Прихо- тона стоманени отливки, 
дите обаче не успяха да а планът й е преизпъл- 
на-стигнат галопиращите ” нен с 3°/о. 
облагания върху -дохода,

до

жи, че между най-добре 
-стопанисващите е орага- 

сдруже- 
ния труд „Лисца", в коя 
то средният

про- низащията на

ски
личен до-.

ход е над 128 хиляди ди 
нара ,а прц доста 
ни условия

водените количества са из 
несени » СССР, ГДР, 
ЧССР и Либия. Средни-

труд- 
работи „Ко,К. Г. Ст. Н.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СВкомунист
и на Съюза на комунищиТеТ^рбиГ*""'™ Брой 1584 година Х1Л

Белград, 28 август 1987г

ТИТО И НАШЕТО ВРЕМЕ
вещ петдеостгошмш^^Г'' 46 П° П0' Карй'елю,в'ая'а 0МЪРТ- една година след гру- айнина), писмата до сръбския приятел и 
то на Йооип Броз Титл , идаан'е" бата ескалация на контра революционните .'говорите на 'сръбските приятели, „отда- 

партията да ие се объпн ° начел'0 на сили в Кооово, в м-омента- на обществената лечността' на морето ог домашния гост, 
времето след смъртта М\Г в логлед и на кРиза и контраверзните идейни течения, ри.вилегиите на функционерите. .. 
ва на истински начин Л' Всъщнс>ст- с ^ н'° без раалика на тежестта на самата об- Не е случайно, че мнозина с вай-голя- 
говото дело и нъговат РаЗПЯащам'е с не~ становка, на този конгрес бе изразено еди- мю безйОкойств-ие питат: какво би било да 
защото откровеното 3 ИСТО|ричеока Р°ля, нното определение да се продължи с по- е жив Тито? Търпял ли би той събитията 
менносгга е един ° излрамне пРед съвре литиката по развитието на обществото, в Косово, инфлацията, обедняването на ра- 
нцини на епо 01 Н^1СЪ1Цествените при която бе практикувана до конгресаг „Опре- ботничеежата класа, поведението на отдел- 
негов жизнен хашюто Тито®о ангажиране, делението за крупни промени в «бществе- яи хора ог самия връх на властта, на които 
литик I стил като революционер, по- пата система и в политиката поради ик-оно- действителността е найнслабата точка (ка- 

и държавник със световен глас и мичеоката криза, която избухна през то че ли имат п-о-важни работи) . . , 
в Ритет. 1979/80 година, би било знак за недъга- Мнозина известни революционери, не

смърт, както вост или дори на 'авантюризъм на челните, само теоретици, които по дефиниция са и 
изтъкнатите Титови спо хора в страната, или знак на болест на ед- идеолози, предупреждават за това, че об- 

движщщи, може да се озанчи 'като прело- -но общество", 
мен л критичен момент. Тигровата смърт е

Икономическата, поли -сме най-голям

Времето след Титовата 
забелязва един от

щеотвото е попаднало почти в патологич- 
Одцаина е казано, че сами на себе си а криза, преди всичко поради това, че по- 

враг и че позицията на нятието за сменяване и сваляне в Югосла-преломен момент.
тическата и обществената криза, на която Югославия не е толкова силна, но .че съ- вия след. Тито загуби всякакво значение, 
драстичните .събития в Косово дават осо- щата плува върху вълната на нашите ела- Пред носа на ръководството на страната 
бен белег, без прецендент в следвоенната бости. Когато обществото биваше в криза, аюа кантрареволюция, е учебни белези, 
история на югославссия социализъм, пра- — например в началото на седмдеоетите а същото няма и да помисля, че някой 
ви настоящето време критично.

Някои сериозни изследователи
двоенгаия период в живота на югославския м-ент на революцията и в моментите кога- .но, че за кюнтраревюлюцията- някой по- 
сх>циализъм вече забелязаха, че е трудно то хората се преброяват върху национална малко, а някой повече е виновен, 
да се проникне във всички платформи, ко- сонова, той като президент на държавата Отговор на въпроса какво би направил 
ито предлагаха ръководствата на федерал- и председател на партията може да се по- Тито в едно такова положение е даден в

неговото идване начело на партията: „ръка 
Основният въпрос се свежда поправо на аадствата би били нови и подмладени и

години — Тито откровено говореше, че в рябва да отговаря за това. Но, обратно 
на сле случаите на потагаквая-е на класовия м-о- ми други ще 1ое обвиняват, явно или тай

ните единици след Титовата смърт поради служи и с крайното средство.
простата причина, че, те не са предоставе
ни в ясна и чиста форма. „Някои стано- това дали днес Югославия и цяло е прие- не би ги разяждали политическите борби 
вища и идеи се скриват в идеологическо ла мисълта, така често изговаряна'в наве- като дотогава, 
рухо някои са дадени с Езопов език, така чарието и след неговата смърт: „След Тито Затова под д-етицюиза-ция не трябва да 
че на моменти югославската политическа — Тито". подразбираме само вербалните нападения
сцена приличаше на бал под маски. Впро- Жизненото положение на мнозинство- срещу Тито и ролята на неговата личност 
чем познато е че в политическите борби то югославяни се влошава от ден на. ден. в историята, но и не единството и „играта" 
картите се често скриват дори и в стабилни За това очевидно говорят реакциите на на критика (без най-малко -самокритика), 
и хомогени общества-. Така е природата посъгепването на хляба, новото събиране на което — по всички белези — иска да се 
«а политическия живот". гражданите от сръбския и

XII конгрес на СЮК се проведе две народ в Косово (следователно и след пле- Югославия след Тито. 
години след Титовата и три години след нума за драматичните събития в тази по-

черногорсасия провъзгласи за нов политически стил в

Мирко Арсич

У
шения на обществения ред, пре натите пленуми ръководството 
-стъпления... както обяснява М. на контрарсволюцията в Косово 
Булилия в своя „Речник на чуж- е заповядало да се извършат 
дите думи". В края на краищата още по-груби нападения срещу 
се твърди, че косов ските п-робле сърбите и черногорците и е запо 
ми еа п-ривид, че са подобни на чна-ло други акции, с които\по- 
нробломмте в останалите части казва, че „подготвено посреща" 
на Югославия и затова не им е заключенията на пленумите и че 
нужна особена грижа от органи /пито за педя не отстъпва от фа- 

Но и днес не са редки док- те на ,СР Сърбия и Югославия. |щи1стаидн|ите си цели. Аргумек- 
тримните оценки и дозираните Защото-, както се твърди, в Косо тите за тази оценка се намират 
информации и други облици за ио е осуетен врагът, тъй като твърде лесно. Ще оп-оменем са- 
скрив-ане на и-стината за събити- веч-е не се решава да организира мо едно село (Доб-рево), в което 
ята в Косово. Т-о-ва се прави до- улични демонстрации както пр за само няколко дни станаха три 
.ри и ,на -публични събрания, от -ез 1968 и 1981 година-. Всички ексцеса — пожар в православни 
местната общност и. първична- оценки, к-оигго не съвпадат с вече те гробища, провюкативно в-еое- 
та организация .на СК, Покрай- оп-омб,натите, ое 
иин-Омия комитет на СК в Кооо- за измислици и загов-ор на сръб 
1во, до Скупщината на СФРЮ и |С.МИхе -националисти ранк-овичев- 
ОР Сърбия; на тези събрания ко и подобни.

-ръковод-ств-а години 
народ упорито повтарят оценка 

по-доброто" състоя-

• НА ПЪРВАТА КОЛОНАкосавски лдкировки
които веч-е не можеше да се гш 
ши устата като преди.

дългоТрябваше да измине
-- ое узнае, че още от 

дни след освобождение-
време, за да
първите
то косовските ръководства са лъ 

югославската общественост 
покрайнина.гали

за събитията в тази 
Разбира се, лъжите им не са 
щели да минат без подкрепа (яв 

тихо-мълком) от ръководна или 
ства -вън от Косово. провъзгласяват лис в навечерието на -мюсюлман 

оки празник (Байрам), и тухла по 
главата на момчето Никола Ки-

И сл ед коятр ар еволюцията 
тази покраи-лрез 1981 година в

Махмут Бакали и други п-ро 
лъжат тв-ърде уоп-еш 

отслабваше

нина 
дължиха да сич. Разбира се, и в това селоО01В-0КИТС

•Но събитията след заседя- реагираха заЩктнич-еснн, провъз 
ексцесите за детежа 

игра. Поправо — реагираха та-

но. Но колко повече 
подкрепата <угс-грлтт, толкова по- 

възможността за
пияна и заключенията на ЦК на гласявай-ки 
СЮК и ЦК на СКС принудиха и

та за „все 
ни-е в Косово, а изнасилването,малка ставаше 

„лакиране''. Трябва да ос яодчер 
тае, че за разкриването на кооо» 
ските лъжи допринесоха средст
вата за масова информация, на

побоите, авариите, пожарите, ло иай-упориггитс поборници за -ла- 
зунгите -и (пам-флетите... и 
нататък ое провъзгласяват за ек се -откажат поне временно от та- 

сл-сдрватслно— за иару- зи работа. По-точно, след опомс

ка, като го правят години наред 
криза да техните „висшестоящи” идоли.по- кирап-е на -кооовюката

Рпстко Йоветичоцсси,

(



ЯВ комунист

СТОПАНСКИЯТ ПРЪСТЕН Е ПСЕ ПО-ШИРОКВАЛЕВО

Чрез капиталовложенията за изграждане на фабрики в 
съседните общини и на цехове в центровете на по-големите мест
ни общности в селата, стопанството на Волево вижда своя конк
ретен интерес, с когото се решава и проблемът на нетрудоустро- 
яването.

■В стопанството на Валевска 
община няма несполучливи капи

Това и някои трудности 
осъществяването на сто 

-таловложения, нито дългове, ,чи нето в стопанството в сог 
ето отплащане да е
под въпрос. Миналата година е тези дни за активността 
осъществен износ на стойност от щаствяванет-о 
към 100 милиона долара, докато 
вносът е тройно по-малък.

доведено момен/г бяха една от
!В

на политиката
икономическата стабилизация д 

, се разисква и на заседанието г 
Тези и други данни за сто- ‘Общинския комитет на СК ®1 

накисването показват, че стопа ®алево. На н-епо особено е подч 
нството във Валевска община ртано, че членовете на СК тря< 
се числи всред най-успешните ®а повече и по-отговорно да с 
не само в Сърбия, но и в страна ангажират в разрешаването *
.та. Въпреки всичко, което е нап- два най-големи развойни про( 
ранено оценява ое че възможно- леми в общината — голямата не 
стите за успешно стопанисване трудоустроеиост и неблагоприят- 
не са използувани. На пример, “ата стопанска структура, Въп 
само в 13 организации на сдру- реки факта, че Валевска община 
жения труд съществуват капаци- има най-развито стопанство, ко
теги в които би могло работа да ето уопешно стопанисва, тя има икономически интерес на валев- 
получат 3500 нови работници, и около оедем хиляди души, кои окото стопанство, казва Душан
особено във втора и трета смяна то чакат работа. Всред тях има Миха-йлович, председател на ОС Стопанството във Валевска

община при Основната банка е 
Формирала фонд за насърчаване 
на по-уокорено трудоустрояване, 
в когото воички стопански ор-га-

бов-ия, Лиг, Лайковац, Оссчина,- логии и с по-сложното 
Коцелева и др.

— Воичко това ередставява

произ
водство.

Макар че не с желан, темп, 
както е запланувано, в тази наоо 
ка се правят и решителни крач-

Недостатъчно се влагат средства дори над стотина с факултетски лъв Валево, преди всичко пора- 
в нови производствени капаци- дипломи. Определение е този ди това, че едно трудово място 
тети или за по-цялостно ползува- проблем да се решава чрез по- във Валево е далеч по-скъпо от-

нататъшн© развитие на трудово колкото неразвитите среди, за-
интенЗивките дейности с по-ви щ-ото изисква огромни влагания ни-зации са сдружили по Два на 

техничеоко-техноложко ра в инфраструктурата и обществе- сто дохода си иди по десет 
попълване на оВо- ната надстройка. Трудовите ор- на ,сто от осъществената си аку

мулация. С тези средства, които

не на съществуващите, па затова 
не изненадват данните, че изно- 

чсът на капиталовложенията е по- соко
чти еднакъв с износа на акуму вншце, чрез
лацията, осъществен само през бодните места в съществуващи: ганизации
една година. Също така се ножа- те капацитети, особено във вто- могат ефикасно да решат и проб не 'са малки и с помощта на дру

ра и трета смяна, чоез ново тру лема на собственото развитие и ги- в някои оелски центрове са
доуотрояв1ане, а особено в дисло това чрез безвъзвратни средства изградени първите цехове. Във

от Фонда за неразвитите краища. Валевска Каменица Модната ко 
Затова в град Валево не трябва нфекция „Узор" от Валево 
повече да ое откриват нови ра- Ри й'ех за шиене, „Микромотор" 
ботни места, които не са свърза °т Шабац цех в Бадинович, ТО

„Иверак" от Валево цех в село 
Папучке,. а„Металсервис" откри

чрез тези влагания

за, че някои -организации на сд
ружения труд ползуват определе 
.ни облекчения на пазара, които цира-ните капацитети в селските 
не оа резултат -на труда, а които центрове и чрез трудоустрояване 
ползуват за некритично повиша
ване на личния и общ стандарт.

огк-

в нови производствени цехове, 
които ще бъдат открити в някол 
ко по-малко развити съседни об ществуващите или с

ни с усъвършенствуването н-а съ- 
въвежда-

щини, каквито са Мионица, Лю- нето на нови, съвременни техно-

а ве за решаване на създадените 
производствени и развойни про
блеми. (На 3-та стр.)

КООПЕРАТИВНИЯТ СЪЮЗ НА ЮГОСЛАВИЯ СКЖ взе решение за реафирми- 
ране на кооперативното дело, за 
тава презПотеря на председател следващите 
числото на организациите от до 
оегапшите 2165 се увеличи па — 
5000... Ако се съди по воичко то-

години

Измина почти една година скоро. Чак неотдавна РК на ' избира СР Черна гора, а под- 
' от,както ое търси нов, истински ССТН в Босна и Херцеговина ин- председателя САП Войвбдина), ва:' „и въга'ре!ки тези определения, 
човек на Кооперативния съюз формира Кооперативния съюз, така че_на досегашните функци изглежда че кооперативното де 
,на Югославия, но все още не се че няма ,,-св01Й кандидат" и че е юнери мандатът е продължен за ло -и във важните политически 
'знае кога проблемът ще се реши съгласна той да бъде потърсен още три меоеца. институции, а и сред отделните
и кой ще изпълнява длъжността от следващата след тях поред личности, се омаловажава. Зато-
председател. Невероятно, но е република или покрайнина. Но, ° ’1'03и начин 1К е изнаме- ка само по оебе си се налага- въ
така. И въпреки определенията ,ни тук не е краят. Нека опоме- рию но'вс> решение, кризата още просът за съдбата на кооператив 
От Дългосрочната програма за. нем, че -на председателя на КСЮ п,с,веЧ|е е задълбочена, а Оотаве- нрто дело. Как ще се. осъществ 
Икономическа стабилизация, 10 мандатът е изтекъл в края на е челни хора' да се из- ят амбициозните задачи на юго-
*и 12 конгрес на ОЮК, както и не миналата година, а на п-одпред Т/?Р!!1 ,олед годишните почивки.
^отдавнашният Пленум за аграра, седателя през май тази година. - ..,,_Л>0Ю^га 06 спучшаше Ре®Убли'
тази функция не е привлека- След отказването на СР БиХ, . " РУД110 да намират хора намали минимално, а увеличи 
телна. ' - подпредседател трябваше да да- ?а _ФУ|НКЧИ1И във едерацията) износът? Ако се съди според из-

д-е СР Словения. Но, за беда, от причина беше
СР Словения пристигна съобще- ят линен доход), но все пак не
ние в КСЮ', че нямат кандидат ® случило, че даже и за наи-
за тази функция и че оега я пре „ и функции не са заинтереоо
доставят на други, Фе. на следва ” ра 0,11 т^и 0,®ласти-които съюзни функции се пред

лагат. Още по-вечс кара на раз- 
Когато всичко това беше ка мишление фактът, че за това не 

оказа, че има трудности в изби-- зано неотдавна на Скупщината са заинтересовани 
рането на предполагаемия чо- на КСЮ и когато се видя, че твено-пюлитическите общности,
век за тази функция, въпреки че /‘гази работа няма край, взето е -Чудно е, че ,във .времето, когато
процедурата била навреме за- ©оломанско решение: задължени тръгваме в обновата н-а з-анема-
почната. Пю предишния утвър- ето на предоедател до 1-ви октом реното кооперативно. дело в ™НИ^е ,^ИШНИ Ра3гов°Ри-
ден- редрелед, в Кооперативния ври 1987 година ще изпълнява 'Югославия, решаването на този °шилп за, тази Рд« '

Югославия кандидат за Радко Ов-илар, а не подпр-ед-седа, про1блем отлагаме всеки месе-ц и съм>нТа °е' ‘телЮ1Н,тер‘?ки- А ®
председател -би трябвало да пре телят —Квшм-е Чорбе, които и до че функциите в Кооперативния 'фесиоя^^Чеп^™ши°Т' биха 
дложи СР .Босна и Херцеговина, -сега се намираха н-а тези функ- съюз на Югославия не са приз- тябсляч я поли™Чии 
Понеже тази република не е оп- ции.' Защото, както е казано, сл- лекателни. Именно това е най- опеоат^н^
‘ределила свой кандидат, Скуп- ед отстъпването на- мандата, не лошото за кооперативното дви- вота на хп^яДнГ™? Р Д

- !щината на Кооперативния съюз е имало време за консултации жение като цяло и то по време рана. пали.
на ЮШослав-ия е отлагала вее до (председателя (е тря|бвал'0 сега да когато и Пленумът на ЦК на

славския аграр да се увеличи пр 
оизводетвото на храна, вносът

бО|ра на първия, челен чов-ек на 
'кооперативното- дело, ще бъде 
трудно това? да стане.

мал-
В края на мин-алата година 

беше -подготвено заседание 
'Скупщината на Кооперативния 
съюз, на .Югославия, на което ме 
жду другото е трябвало -рутинно 
да бъде сменен -председателят. 
Обаче, в последния момент се

на
И накрая:. ако- профееиюнал 

на ,'пите политици н-е са заинтересо
вани за „селсиси" функции, защо 
тр-ва място, без ключ, не <се пред 
ложи .на някой от 200 000 югос-

щия пор-ед...

нито общес лавюки рекордьори в производст 
;во на храна?, Някой от тях това 
и каза в .разговора на неотдавна

би-

съюз на

Б. Гулан



Комунист 3
МЛАДЕЖКИ ТРУДОВИ АКЦИИ

Бригадири този край. Й обратно, ако МТА 
ое ползва за почистване на трото 
а-ри, бригадирите придобиват ко 
мплекс на малоценност.

Обаче за голям дял -от дне
шните младежи и девойки акци 
ите от стар строителен тип не са 
интересни, дори в Съюза на- ооци 
алистичеоката младеж предлагат 
за тях алтернативни програми. 
Така например около 400 младо 
жи и даво-йки, предимно студен 
ти, през лятото -отидоха -навред 
по света в международни кампо 
ве. Интересът за кам-повете е го 
лям. Защото, кога,то в печата пу 

бригадирите блику-валя кратък текст за такъв

ОТ НОВ тип
бригади н-е 
градове като

са -изпратили големи 
Оси-ек, Сиоак, 

йяюсхи загребоки общини , и т.н. 
(Някои от тези градове иначе

_ през това лято са домакини
ое писа налатр ^^Г*0 злачение <пРез ми бригадири от всички 

което е па-ч д а е имало 59, през -страната. Така
тъй като настоящата 40) „ броя На бр-ига

о през д-и-рите е намален (-от 39 000 
години ня- 32 000 души) 
се ин^герег ‘
акции ако

нещо в ТЯХ не е в ред, ако има 
Недиоциплина, ако се „крадат" 
точки и -така нататък. Тъй като 
през настоящото лято 
Аобл-еми

През настоящото 
ш-е сравнително псммаяко 
за трудовите акции, 
бираемо донякъде 
последните няколко 
кои вестници по-вече
Су1!-1Г за

лято има на
краища на 

на -един Осиеж ое 
-случи да -н-е изпрати своя брига

да да, макар че други, според дого- 
_ . но е повишен бр-о- во,ра. са отишли в- Осиек.

ят -на бригадирите на така,наре
чените акции огг нов тип (м-еж- Интересът на
дународни -камп-ове, .табори, изс- зависи -обаче и от характера на ВИД трудови акции, в какцелари 
л-здователски акции). Преценява- акциите. Милованович споменава ите на Съюза на социалисшчес- 
ое, че на тези и на други акции лъв връзка с това Босаноки Пет «ата младеж в Югославия в сгр-а 

нямаше за такива пр участвуват окол-о 8000 младежи Р°®ац. Д-ор-и 110 бригадири от Дата на ЦК в Н-оии Белград 
акциите в пе и девойки, така че броят на уча тазгодишната, първа и втора омя пристигнали само 500, само да

чание е-стестве™МачГ0' МЪЛ СТНИЧите през миналата
за пропагандирането С^деи'стау:ва година е приблизително Чия и в тРета ;рмяна. А там в не-
те и просто е ™ акции- един и същ. Средната възраст п-ристъпен терен се прокарва ка- а»3. в нашата страна през лято-
д-ежката' о. невер<>ятнс> ка* мла. «а бригадирите е 10 години. То- нал за водопровод. При трудни то има-ше ооем кам-па (6 в Слове 
бото съд-е" рга?1изаЧия- при ела ва са п-редимво- ученици, а след- условия заедно работят миньори н,ия- 2 във Войводина). 
ма-оова ™Ие Н3 оредст®ата за -ват работници, а найнмалочисл-е- и бригадири. Или, акцията Туз- Какво представляват табори 
егвеноч И '<рормация- пък п обще -ни са -селскостопанските произ- ■ ла—Зв-орник: прокарва .-се тунел те? В Словения младежта напри 

политическите организа- водители и студентите. Кале мла 11 ое. работи в три оме,ни. И в м-ер в една болница за алкохоли 
ции, всяко- лято успява да. Съ дите ое рекрутират за акциите? ' М-едвгджа иокат да се върнат, за ци . лекуват по застар-ели методи 
оаре няколко десетки хиляди Милованович казва, че в някои щото на хората в тези планински и там се сПбрал-и младежи и де 
младежи^и дев-ойки за -младежки по-малки градове и в „ор-га-н-иза- предели довеждат ток. Младеж- в-ойки от -разни профили (от ме 
труд-о-ви бригади. ции с традиция на доброволен -та„ слодсв-ателио, -както -и младе дицияа до политически науки)

Изненадата е още по-голяма младежки труд. се заявя,в-ат и по жта след войната, се интересува за да ое занимават с проблемите
не 300 кандидати, а трябват 50. От, за важни работи и обекти, кои 

звънец. И -ДРУга страна, някъде не успяв-ат то -щ-е -вн-есат преобразование в 
те знаят за стопроцентовата ин- да наберат нито една -бригада, 
флация, за по-ниското жизнено Така ' от Хърватско досега не са 
-равнище, стачките -й другите не- пристигнали 17, от Сърбия 5. от 
доволства, което би трябвало да Словения 4, от Черна гора 3 от 
окаже влияние върху намаляване Босна и Херцеговина 1 бригада.
.то на моти-вите за безплатен т-руд Все пак, това е малко в сравне- 
из патриотични -подбуди. ние със заявените 682 предвиде

ни бригади ,а интересно е, че от 
казването от акциите (нарушава 
престижа им). Лошите условия 
за работа на ,,П-е-ще,р" през 1981
година (не е имало топла вода) съвременен цех в Долна Грабов- стопанско 
в младежките станове. И след ница. Фабриката за кожа и ко ко недостатъчно 
толков-а години, въпреки че днес жши изделия „Милан Кита-нович" -ища в Сърбия, както и на други 
е всичко в ред, някои бригадири приключва изграждането на съв средства, 
от „Пе-щар" избягват да отидат рем-ен цех за производство на 
на трудова акция. П.рез настоя- кожени .ръкавици, глав-но за из

нос. В село П-очута Хи-мичеоката 
-промишленост „Зорка" от Ша- 
-бац наскоро щс изгради и цех 

. за преработка на лековити бил
ки, а Дърво-п-ром-ишлената тру
дова организация „Стеван Фил-и 
тгович" от Валево в сел-о Став-е 
строи -цех за производство на ам 
балаж -от дърво. Има още такк 
-вя прим-ари. В -иов-о-изграден-ите ц-е 
хове и тези които ще се строят 
работа щс получат към две хил
яди души.

трудовите

чата -се писа на и-скат да се върнат на та-зи а-к се' осведомят какъв шанс имат
да заминат на тях. От друга стр

и наста

на тези болни. Тук, естествено.ако ое знае, че бригадирите
живеят под стъклен (На 4-та стр.)

Стопанскйят пръстен 

е все по-широк-Но тези две неща не трябва
изглежда да се довеждат в пряка 
връзка. В разговор с Аца Мило 

. ванович, председател на Коми 
сията -на доброволни младежки 
трудови акции към Конференци 
ята на Съюза на социалистичес 
ката младеж в Югославия, узна 
хме че ттр:ез' настоящата година, -в 
сравн-ение с миналата, е намален 
броя -на младежките трудови ак щото лято и това е характерно.

(От 2-ра стр. на разчита и на помощ от Фон
да за насърчаване по-ускоренбто 

развитие на етопанс- 
разюитите кра

-Сериозни крачки -ое правят 
и в .раз-решаването на втория по . - 
-острота проблем в развитието на 
Вале-века община — да се изме
ни неблагоприятната стопанска 
структура Най-много се очаква 
от реализацията на инвестицион
ните програми на „Круши-к", сл
ед това от „соларната" програ
ма на „Еш-инд". -от -програмата за 
„-си-нтер" акумулатори, -от дреб
ното -стопанство, а особено от 
трудовата организация „Сърби- 
я-нка'', която работи -в рамките 
ма СОСТ АПК „Ва-леио", поне- 

Хубаво е, че интересите на же е недопустимо в тоаи край 
стопанството във Вал-ев-ска об- да се произвеждат най-качестве 
щипа -в изграждането на „стола-н «и малини и -сливи, а досега от 
сиси-я пръстен" -около Валево, ка тях не са произведени нови паза 
кто популярно валев-чани са рно по-атр активи и и по-доходни 
кръстили тази развойна наоо-ка, -изделия, макар че съществуват 
-н-е -се опира на общи-наките гра найлсъвр-еменни -преработвател- 
ници. „Кр-ушик",' нам-голямата ни мощности, 
трудо-ва организация в се-в-ероза 
-падна Сърбия с над де-ост хиля
ди работници в Любов-ия ще пс- 
строих цех, а в Лайковац фабри 
ка за литиумии батерии. Този 
колектив веч-е в М-иоиица -пост
рои фабрика ,за ми-кро-лив,
О-осчи.ма фабрика- за производ
ство -на -пластичен -ам-балаж, ко- рява -в-

иЮ 6 м л
На 15 август тг в Саница бе тържествено ознаменувана 

45-годишнината от формирането па първата югославска младеж 
бригада. На тържеството освен бригадирите на Съ- 

трудова акция „Босански Петровац" присъству 
първата акция на която през лятото и есен- 
бяха ожънати и сложени в партизанските ск- 

и Шиша над 200 вагона жито.

ка трудова 
юзнта младежка 
ваха учениците в 
та на 1942 година 
ладове в Гърмеч, Клековача

Особено окуражаващ е фа 
югът, че отговорните във Валев 
ока община полагат усилия, из 
х-ожда-йки от съзнанието, че за- 
.нови работни места, машини и 
-огради са и-еобходими знания и , 
-кадри. Това определение ос внед 

стопапск-отч? развитие 
школуване на талантливи 

от уч-сиици и студенти, които -след

а в

ято твърде успешно стопанисва, чрез 
„Елинд" е запланувал част 
•програмата си да пренесе в Ко- 
целс1ва-. В откриването- па тези и 
д-руги програми Валсв-ска общи

тош-а ое включват във вялев-ското 
стопонство-.

Йонни Стонч



4 Комунист
СЕМИНАР ПО МАКЕДОНСКИ ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРАПо-добро сътрудничество ВСЕСТРАННА АФИРМАЦИЯ

Очевидна е готовността на Нишки регион да помогне Ко
сово да се разплати с албанските шовинисти и сепаратисти и по- 
бързо да преодолее икономическата си изостаналост — бе оценено 
на заседание на Председателството на МОК на СКС в Ниш

В афирмацията и разширяването на най-младия славянски 
език навред по света свое особено място заем“ и Семинарът по 
македонски език, литература и култура па университета „Кирил 
и Методий" в Скопие. Тази изтъкната манифестация на македо- 
нистикате, която всяко лято, най-често през август, се провежда 
в Скопие и Охрид, тази година отбелязва двадесетгодишнина на 
съществуване. През изтеклите двадесет години Семинарът стана 
ценен славистки пункт, твърде познат и признат в световната на
учна общественост.

Утвърждавайки собствена- п-ро Започналото еътруднмчест- 
-грам-а за осъществяване на зак- »о между издателствата — ниш 
люпенията на ЦК на СК в Сър ка „Градина" и п-р-и-щин-ско „Еди 
бия за Кооово, П-редседателст- нсгво" — трябва да ое разширя- 
вото на МОК на СК в Нишки -ва, а нишката Галерия на' съвре- 
регион определи задачите на ор менните изкуства. Музеят и Ар- 
ганизациите от този регион, хивът трябва да установят (по- 
Драган Анджелкович,

Годишните сборници на преСкромното си начало Семи
нарът за македонски език започ- даванията са най-,показателното 
ва през 1968 година, копато оото и най-,трайното доказателство, 
чна професионална и научна де 1 -м ногото-мни антологии на пости 
йност в областта на македонисти жен-ията на съвременна македон 
ката. На първия семинар участв-у ока лингвистика и филология, 
ваха само 21 участници -от 12 литературна история, теория и 
-страни и Югославия. Първите критика, национална ,история и 
участници, днес изтъкнати наши история «а изкуството и остана- 
и чуждестранни слависти, пред- лите вече' споменати Научни об- 
стазляват своеобразни истори- ласти. И не е случайно, че семи 
чеоки личиО'Сти и за Семинара и Марлите сборници заедно с уче 
за съврем,вината македонистока и бните издания от година «а го- 
яродължавайки присъствието си дина стават все по-изразителни 
■на Семинара и -през следващите Ьт страна на славистките и други 
години. С научни трудове те да- те научни кръгове в Югославия 
ват свой ценен принос за разви- и в- целия свят. 
тието и афирмацията на македо 
мистиката.

доклад- крепки връзки е еднородни ор- 
чмк на заседанието, и участни- га-низ-ации от Кооово, за да бъде 
ците в разискванията оообено запазен културният, музеен и ар 
подчертаха значението на уси
лията за прекратяване на изсел оръбския и 
ването на -сръбоки и черногорски род и албанската

хииен материал от значение
черногорския наг 

народно-ст. И
оем-е-йота от тази наша покрай- съществуващите облици на

рудничеств© между СВР в Ниш 
-Сдруженият труд от Нишки и Прищина трябва да бъдат по- 

регион и вече сътрудничи с орга съдържателни и дългосрочни, 
низа-ции от Кооово и по този на

за

сът
вина.

Всички петнадесет общинс
ки комитета на СК ,са длъжни 
да съчинят до септември собст
вени програми за сътрудничест 
во с общини в К-ооов-о- (в стопан 
ството, образованието, култура
та, здравеопазването, правосъ
дието и пр,). Регионалната стопа 
-нската камара получи задълже
нието да изучи възможността 
з а по-нататъшно сдружаване на 
труд и средства със стопанството 
■на Косов©.' Има много задълже
ния и за ССХ-Н, Синдиката, 
-С-СМ, Конференцията на жени
те и местните общности.

чин оказва немалка помощ за 
ускореното му развитие. Елек
тронната промишленост построи 
там четири фабрики. Машинна
та промишленост едва, „Първи 
май" една „Нитекс" една: в тези 
цехове работят 2600 работника.
Тази година капиталовложени
ята на трудови организации, от 
Нишки регион достигнаха 800 
милиона динара, а кбгато се реа 
лизират, работа ще има още за 
1200 работника. Оовен спомена
тите нишки и пиротски органи
зации, в Косово започнаха да 
■строят нови обекти и „Вулкан",
„Югодуван" и „Джуро -Салай".
Председателството на МОК за- готовността на членовете на СК 
дължи стопанските, самоуправи- от Нишки регион да помогнат 
телнмте и обществено-политичес Касово да ое -разплати с ал-банюки 
ките ръководства на тези колек- те шов.инисти и сепаратисти и 
ниви незабавно да окажат по-ви набързо да преодолее икономи- 
-ос-ка профеожша-лна помощ на чеоката ой изостаналост.

Инак издателската дейност
■на семинара обхваща още и ня
колко учебни помагала от всичПочти с всяко следващо пр 

ав,еждане този семинар разширя 
ва о-бема на своята.дейност, ка
пото по броя на участниците, та
ка и по облиците на преподавате 
л-на и допълнителна македонис- 
тика. И-м-енн© поради все -по-голе 
мия интерес на чуждестранните 
слависти за македон-окия език, 
литература и култура, броят на 
участниците рязко нараства, па 
.на следващите негови провеж
дания лрисъствуват значително 
ло-голям брой заинтересовани за 
маке-донистмката. В този смисъл : 
е възможна и следната илюст- : 
рация: на юбилейния деоети ое- 
минар участвуваха 124 славис
ти огг- 25 страни и Югославия, а 
рекорден брой участници на се 
мин-ара бяха на двадесетгодиш- - 
нилата — 145 домашни и чужде 
странни -слависти от 26 страни на 
В-сички континенти и Югославия! 
Сказки от областта на македоис 
ката лингвистика, филология, ли 
тературна история, археология, 
етнология, фолклор, музика, 
изобразително изкуство и театър 
провеждат най-изтъкна-ги ' специ 
/али-сти, -най-често 
професори и 
'тях трябв-а да прибавим и елеци 
аляите предавания от областта 
на македонската национална

ките три нива на лекторските 
Ьредавалия и упражнения, а след 
това и няколко отделни речни
ци (македонско-руски, македсн- 
ск-о-полски, македонско-унгарски, 
мак-едонокорумънски, македон- 
ко-английски и македонско-чеш
ки, две п-о-малки сбирки на под 
брани най-популярни македон
ски народни песни и най-новото 
издание на семинара — неговия 
Еъзп-оменателен сборник (Спо.ме 
ница), излязъл от печат тези дни 

В рамките на съпътствуваща 
та програма се реализират цел* 
-съобразни екскурзии по Соц-иа- 

' листич-еока република Македо
ния. особено в околността на 
Скопие и Охрид:, посещения на 
-музеи, художествени галерии, 
-културни институции, черкви и 
манастири) присъствието на теа
трални представления, филмови 
прожекции, изложби и фолкло-р- 
Йи концепти; посещения на фе 
■свивали (наприме-р на „Староград 
ските охридски срещи", „Сгруж 
ките в-ечери на поезията”), разго 
вори с изтъкнати македонски пи

Следователно, очевидна е

своите основни организации на 
-сдружения труд в Кооово. В. Филипович

Бригадири от нов тип
(От 3-та стр.) соната инфлация, с голям брой 

стачки и др. проблеми в- о-бщест 
Младежкият доброволен 

вътрешни цричи-
няма построяване, знамена и др. во-то.
„реквизити" -на класични МТА. труд има свои 
и това е доброволна акция.

Формите на организиране зна ое-нти и пропагандатори и всяка 
чи са нови, интересуват млади- година, без п-о-големи затрудне 
те, и за понататъшната съдба на ния, ое събират с десетки хиляди 
доброволните младежки трудо бригадири. Някой 
-ви акции, без оглед на това бе че

ни за съществуване, свои интере-
сатели и литературоведи; присъ 
стви-ето ва поетични 
специално организирани за уча 
стниците (на ко-ито се изпълня
ват стихове и други текстове на 

ис -македонска художествена лите-

унив-ер.оитетоки 
академици. Към рецитали,

е пресметнал, 
за 45 години на младежките

пак-ч-е имат и отсъствия, все 
бригадирите -са в-ое млади х-о-ра и 
това не -би трябвало да загрижва. 

- Дори и ако продължим ,с ви

тория и исто-рията на изкуство
то, както и за о-беществ-ено-поли 
тич-еокото

трудови акции са участвували 2,5 
милиона югославяни.

ратура, в помещенията на семи
нара, чрез които участниците се 

устройство на Югос- запознават с най-новите издания.
Б. Радивойша лавия.
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*<л*№елл
НА ПЪТЯ ОТ МОИНЦИ ДО вълковия

ООСТ „НИШАВА" — ДИМИТРОВГРАД«»

Добивите по-слаби от ланиРаботите на 
ния път от Моин'Ци 
Вълковия са в 
гар. Въпреки 
те, механизацията

регионалпп ^оупРавителна общност 
л временните условия

продължат и 
гаасгю досега, пътят 
бъде завършен 
делия срок, То,ва 
вр еме но

нено за движение трасе 
«а пътя в ждрелото на 

занапред чрека Ерма. Какво и
ще кои места ще .се работи, 

ще бъде уточнено косато 
съще- започнат работите. Най-

пълен раз 
горещцини-

Н©благоприятните ус
ловия по време на есен
ната сеитба, «акто и дъж 
довната пролет и сушаво 
лято зле се отразиха вър 
ху добивите от зърнени
те култури на ООСТ „Ни 
шава". На площ от 210 
хектара, от които 42,4 хе
ктара с пшеница, 45,7 
хектара 'С еч-ми-к, 60 хек
тара с, овес и 42,4 ха с 
фураж след прибирането 
на зърното се отчитат зна 
чителмо по-слаби добиви 
от лани.

Добивите при пшеница 
та са били 2000 кг сред
но от един хектар, или с 
35°/» по-малко от 
при ечмика са били 2100 
кг, или по-малко с 20°/», 
при овеоа 1150 кг, или с

45°/« по-малко от лани, до- 
като най-слаби са били 
добивите при фуража — 
по 900 кг от един хек
тар, или дори 75"/» по- 
маотко о-т лани.

Както ни 
„Нишава" 
и сенодобивът е бил зна
чително по-слаб. Вместо 
очакваните 1 700 000 кг 
сено са получени 1 300 000 
кг, така че ое оказва ну
жда за идната зима и 
■сламата да се използува 
за храна, на добитъка. 
Поради сушавото лято 
не е имало втори откос 
в някои изкуствени лива
ди, а и. сеиодобивът от ес 
тестените ливади е по- 
малък.

на
на ар

меиците и на общинска
та самоулравителна общ 
ност за пътища 
усилено на цялото

в предви-

значи, че тази 
зима виоочани няма да 
■бъдат отсечени половин 
година от центъра на ©б 
Щината и „от света"

Тези

работи вероятно напукналият ту 
нел ще бъде срутен, а на 
останалата

трасе
на дължина от 6,5 кило
метра. Прокарването на 
трасето трябва да прикл 
ючи дк> «рая 'На този 
сец да когато остават и 
войниците, а ще продъл
жи с работа общинска
та само-управителна общ 
ност и предприятието за 
пътища от Нищ, ■ което 
е и изггпълнител на работи 
те. Както ни осведомиха: 
в общинската СОИ,
29 ноември пътят от 1М0- 
инци до Вълковия, по-то 
чяо споменатите 6,5 ки
лометра трябва да бъдат 
насипани с чакъл. Асвал-

уведомиха в 
тази годиначаст ще се 

„премахнат" опасните 
места. Това ще бъде вре 
'.менно решение, понежедни трябва да за

почнат работите 
тя .към Невля. Обезпече
ни са 75 милиона 
ра от сдружените 
стла на трудещите се от 
Димитровград (две над
ници), републиканската 
и общинската СОИ за пъ 
тища. На дължина от 
2,5 километра, 
нин мост нататък, пътят 
трябва да бъде завършен 
тази година, по-точно до 
15 ноември.

От първи септември ще 
започнат работите вър,-

ме и на пъ_ за трайно- решение — ту
нел — за сега няма сред 

дина- стя-а. По този начин наое
сред- лението -от отсечените ое 

ла на тази част от общи 
ната ще бъде свързано 
отново с рейсова линия 
с Димитровград и Пирот.

Да кажем Че за тази 
цел средства на стойно
ст от 154 милиона обезпе 
чи 'фондът за насърчава
не- развитието на изоста
ващите общини и Репуб 
ликаяската - самоуправи- 
телна общност за пъти-

лани,до от Джо-

М. А.

В БОСИЛЕГРАД
това настилка, която на 
два километра вече е 
сложена преди, ще про
дължи през следващата 
година. Дължината йа 
пътя е 8,5 километра).

Стойността на работи
те, които сега се прове
ждат е 670 милиона дина 
ра. Средствата обезпеча 
ват републиканската са- 
моуправителна общност 
за пътища (една полови
на), републиканският фо 
нд за подтик развитие
то на изоставащите об
щини и общинската са-

Изкупвателната цена 
на телета 1200 динара

ху санация на съществу
ващото, в момента забра А. Т.

П оради най-нов сто уве 
л мнение на продажната 
цена на месото, селско
стопанската организация 
,, Наа р ед ък'' заним аваща 
се с изкупване на доби- ^„Напредък"

800 динара в зависимост 
от качеството на гове
дата.

В основната организа
ция на сдружения труд 

в Босия е-
тък и други видове сел
скостопански

град ни уведомиха и то
ва, че засега все още ня
ма масово продаване на 
добитък в общината, но 

значи, че след 
месец-дка няма да има.

Дътготрайният засух и 
и другите неблагоприят
ни климатически условия 

от зле повлияха * върху таз
годишния сенодобив и 

В „Напредък" ни уве- зърнодобив и сигурно е.

произведе
ния тези дни увеличи из
купвателната цена на До
битъка. Понастоящем те- това не
лета и юнета от първа ка
тегория х:е заплащат и до 
1200 динара. Агнетата ое 
изкупват по 1200 до 1500 
динара, в зависимост 
качеството.

ЗАВЪРШИ МАЛИНОБЕ-РА В БУРЕЛ \

По-малко, но по-качественн
домиха, че са утвърдили че ще се почуствува не- 
изкупвателната- цена на достиг на храна при мно- 

за Го селскостопански про
изводители. „Напредък" 
обаче не е в състояние 
да облекчи този проб- 

готе- лем.
дата сс дв-ижи от 600 до

годишно равнище. За раз 
лика от миналата година, 

поради намалените 
интересът сред

,ни да сдружават средст- 
ния договор те са длъж- 
ва за набавка на посадъ
чен материал.

Малиноберът в района 
на Бурел в Димитров: 
градска- община завърши. 
Изкупени . са девет ваго
на малини, което в срав
нение с миналата година 
е с 36 на сто ломалко. 
Основна причина за 
ва е продължителната су
ша. В Поганово напри
мер добивите са намале
ни дс-рй с 50 на сто, (ми
налата година 46,
23 тона), в Драговита с 
20, а в Баноки дол. с 30 

в Борово

овцете, аъпрекщ че 
сега не се върши изкуп
ване, същата възлиза на 
600 до 700 динара. Изкуп 
вателната цена «а

а; и
добиви
производителите за пре
даване на малините в ща
йги е бил много по-го- 
лям Тази година в- щай- нара за около 20 хиляди 

качество фиданки, които безплат-

Тази година са отделе
ни милион и половина ди м. я.■ ?

ТО
ГИ като първо 
с'а изкупени 56 ТЕЗИ ДНИ ПОЛУЧИХА НОВИ ТЕЛЕФОНИно се дават на -про.изво- 

Последните 
задъл-

хиляди 
докато в бу дител ите.

34 хи-. ‘ след тавоа имат
килограма, 
рета са предадени 
ляди килограма. Посред- жеиие малините ина пре- 
ством ,Коапераят" мали- дадат «а „Кооперамт" от 
ните са-изкупени за „Дж-с носно „Джериин". П.пез 
рвин" от Княж-ввац.. Въз есента ще. бъдат дадени 

на дъягогодиш- още 15 хиляди фиданки:

Желюшз, Белеш, Лукавнца...тази
• Повиквателен номер е както и за Димитров

град — 010
на сто. Сам© 
приносите са на минало-

ствуващите 22 телефонни 
поета- ще бъдат монтира 
ни още няколко десетки 
(засега има заявки 
100 нови телефонни по 
сто®е в Смилсшци, Пър- 
толопинци, Мъагош, Ра- 
дейна, Петърлаш и Одо-

Може и за празника на 
свободата — 8 
в Димитровградска общи
на да зазвънят телефо
ни. Монтират ое телефо 
нии по-стове — в Желю- 
ша 302, в Белеш 141, в- 
Лукавнца 91, в Гоиндол 
8.3 и в Градини 51 номер.

основа Интерес сред производи
телите съществува’. Да ка
жем още, че тази година

септем-

За
един килограм малини 
първо качество са изкупу 
вани по 800, а второ по 
400 динара. Но това не 
са окончателни, а така на 
речени „аконтни" цени, 
което значи че оигурио 
по окончателната равно-

ИСКРОВЦИ

Ток и в Миленовци
на откъснатата 

14 къ- >
ро®ци.

По-късно ще се взимат 
мерки за подобрение на: 
телеграфонощенските съ 
общения и със оелата от 
районите Поганово, Трън 
ски Одоршщи, Долна Не- 
вля и Висок,

и жителите
^Жителите*й, подпомогнати 

са прокарали тра- 
от центъра на 

дължина от 1,5

■ й*ч|В скоро .време 
от село Искра»:(и 
щи ще получи ток, 
от изселилите се оттам т> , 
сето на бъдещия сл-ектропр 
село Искравци до махалата 
'.илометр»;

Както- ни уведомиха 
димитровградската- поща 
в скоро време ос очаква 
преместване на старата 
телефонна централа от 
Дим-итроград в Смилов- 
ци, където покрай съще-

в,

сметка производителите 
ще. получат още някой 
динар.

на

М. Д.
А. Т. М. А.
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КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ В ДИМИТРОВГРАДСЛЕД ИЗГОРЯЛАТА КЪЩА НА ОСЕМЧЛЕННО СЕМЕЙСТВО В 
С. ДОЛНО ТЛЪМИНО

Реконструкция на 

водопроводаКОН ЩЕ ПОМОГНЕ НА МИТОВИ?
пим и няколко електри
чески уреди. Бяхме спес 
тили и около 700 хиляди 
динара. Пожарът взел 
всичко.

В избухналия през нощта на 16 .срещу 17 
август в опустощителеи пожар бе изгоряла къ
щата и цялата покъщнина на семейство Мито- 
ви. Това осемчленно семейство, в което живеят 
шест невръстни деца е безсилно да предприеме 
каквито и да е крачки за нормализиране на 
живота. Помощ пристига, но трябва много: де
цата са без облекло и обувки, без храна и 
без покривка ...

свода. Това значи, 
както и на вече завърше
ната част, създава се въз
можност да 
интервенции без

След завършаване на 
реконструкцията на водо
проводната мрежа в глав

че

ПОМОЩ ЗАПОЧВА ДА 
ПРИСТИГА

ое вършат 
да се из

на-та улица, от площад 
„Освобождение" до Ниш 
«ата банка, миналата сед ключва целият град. Срс- 
мица започна подменяне дегва на стойност от 18 
на старите водопроводни милиона са обезпечени 
тръби и от Нишката бая поред-ство-м ре-гионална- 
«а до рампата на дължи та и общинска сам-руцра-

общности за 
здравеопазване, а рабо
тите ще бъдат завърше
ни до 20 септември. Вед
но с водопровода ще бъ-

Дакато в семейството 
на Митови се говори вОсвен бедата .неотдав- МОГЛО Е ДА БЪДЕ 

на семейството на Веое- ПО-ЛОШО 
лин Митов от Долно Тлъ
мино сполетя 
нещастие. Строената: с 
тежки мъки къща и опе 
'Стяваната с години покъ
щнина за няколко дги-ну- 

, ти отнесе избухналият по 
жар през
срещу 17 август. Сега Ве

минало време 
утрешният ден им

и докато
е все

по-неиавестаи, в местна
та общност и общината 
предприемат 
създаване на 
по-щастливо 
децата. — Раздвижихме 
акция за оказване на по

ста от 215 метра. Според гаителни 
сведенията, които полу
чихме в „КоМуналац", ко
йто е изпълнител на тези 
тръби са поставени пре-

още едно — 'Следствието все още 
не е приключило — каз
ва съдията — следовател 
в Общинския съд в Боси
леград Никола Димит
ро®, но съиоем е извест- 

нощта на 16 но, че електрическата ин
сталация е причина за 

селин и съпругата му На настаналото бедствие. И 
дежда са безсилни да пре сега е тежко, но после- 
нриемат каквито и да е диците са могли да бъдат 
крачки да обезпечат и 
най-минимаотни

мерки за 
сигурно и 

детство на
ди повече от 50 години. 
Сега гърбите ое подме
нят,
ще подобри снабдяване
то на тази част от града

де завършен и тротоара. 
Ще бъдат сложени нови 

което значително дялани камъни за борд
юр и нова асфлатова на-

мощ — подчертава Кро- 
яе Стайков, председател 
на Съвета на местната об 
щноет. Човешката солида 
рност започна да се чув
ствува. Първи помогна 
Центърът за 
работа. В магазина

стилка.

още по-страшни.
— Само случайността 

'на невръстните си деца. ни остави живи
Надежда. Славица изляз-

условия социална 
в се-казва

Най-в ъзрастната
тях Славица е на 14 го- ла по нужда, видяла пла

мък на покрива и ни ра
збуди. Когато излязохме 
покривът падаше. Сама в 

Емил и нощта с децата нищо не 
можах да направя. За 
всичко беше късно. Все 
пак сме живи, па зана-

всред лото това семейство се 
снабдява с хранително-дини и с една 

дима по-малката аи 
тра Ружица са ученички 
в оедми клас.
Рмилиян са близнаци. Ро 
дени са 1975 година.
Имат трудности със здра 
вослосзното състояние и 
развитие. Емил е завър

таше. Еми- итекли войници от съсе- 
отив-ал на дната застава. Не е имало 

обаче какво да ое спася
ва-. Пожарът и 'нощта са 
прогълтали всичко. Ве 
селин, който вече месец 
дена е овчар в о-вцефе-р- 

телния ножар, когато по- мата на ООСТ „Напре- 
сетихме теша семейство, дък", по време на п-о-жа

г*> вкусови и други стоки. 
Трудно обаче върви с из 
намирането на

ое-с-
къща, в 

която да се поместят.
Докато се търсят 

можности къде да се сме 
стят, Митови през 
са край 
нощем в сеното ста плев
ника си. В местната об 
щнсст е проведен разго 
в-ор за събиране на по
мощ и парични средства 
за изграждане на къщи.

въз-

деня 
пожарището, а

пред как и да е...
Първи на помощ са пр

шил първи 
- лиян не е и 
училище. Драган, е на пе 
тгодишва възраст, а най- 
малкият Новица има трн Нов водопровод 

за Бребевница
години.

Два дни слещ опистошм В договора на представи 
тели на местната общно
ст, Общинската скупщи- 

о бще ствено -по лити-на.
Обезпечени са 14 ми

лиона динара за но® во
допровод от каптажа 
край Пъртопопинци до 
село Бребевница. Това се

ческите 
Центъра за социална ра
бота е взето решение Об 
щинската скупщина, „На 
предък", „Изградня", Це 
нтърът за социална рабо 
та и СОН за детска 
щита да съберат 
два милиона 
обезпечаване 
ал за нова

организации и интервенции -на „Комуна 
лац" понеже става 
за некачествен материал, 
който е вграден във водо
провода. Новият водопро 
воя Ще мине

дума

ло и сега е свързано с 
водопровод но той по
вече е в авария, откол- 
кото да изпълнява функ
цията сй — да снабдява 
селото с питейна вода. 
Не помагат ни

по съвсем 
ново трасе. Работите щеза-

около 
динара за

започнат след завършва
не на реконструкцията 
на- водопровода ® града, 
понеже машините тук са 
ангажирани.

на матери- 
къща. Тези 

средства не са достатъч- 
общност 

Ще раздвижи акция за 
събиране на около 30 хи

честите
ни. Местната

ма
малкия пазарОчаква селядк динара, 

помощ и от Червения кр 
ъст. Паричната помощ 
може да се окаже Вече е подписан дого

вор и тези дни ще започ- 
^^т работите за урежда 
«е на .така 
лък пазар в ДимитрОв- 
прад. Да натю1М|Ним, че 
същият ое намира меж
ду улица „Маршал. Тито" 
и железопътната - линия, 
срещу магазина на „Сто- 
лар" от Пирот. Той 
месец и половина работи, 
макър и неуреден, но про 
изводителите на плодове 
и зеленчуци ое справят 
сами. Пазарът ще бъде 
уреден до 5 септември.

А. Т.

Пожарът прекъсна детското безгрижие: Митови 
на пожарището

пос
редством 
на местната общност До 
лно Тлъмино — 64130-645 
-1536.

Как и дали

джиоо-сметка
ра е бил' овчар на Цър- 
ноок. У „дома"' е присти
гнал два дни след пожа
ра. Късно го- 'осведомили.
— Не зная какво да пра 
вя, откъде да тръгна! — 
казва той. Вижте тези де 
ца! — покйзва н-а синове 
те. Дъщерите този ден 

последиците от неополу- бяха отишли да пазят до 
ката. Тук буквално няма битък. Бедно 
нищо, нито за ядене, ки
но за пиене, нито с как
во, нито пък на какво да ■ тех в „Изградня" и пес-

техме. Успяхме да си ку

картината бе поразява
ща. Няма нито следа от 
къща. Само някои метал 
ни предмети показват, че 
тук е имало дом. Наисти
на, детски глъч и сега се 
чува, но и най-малкият 
Новица знае и чувствува

наречия ма-

частично 
ще ое компенсира из-губе 
ното засега е трудно- да 
ое говори. Надяваме се
че солидарността, която 
никога не ни бе чужда, 
няма да изостане. Съдба 
та и бъдещето на Слави 
ца, Ружица, Емил, Вми- 

имахме. Преди това рабо лиян, Драган и Ношица
зависят от нея.

вече

живеехме, 
но най-основните неща

В.Б—М.Я.се приготви.
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И ОТЧЕТИ • ПОВОДИ И РАЗГОВОРИ
МТБ „ПЕРА МАЧКАТОВАЦ" Най-добър 

сред добриге
— СУРДУДИЦА

ДЕЦАТА обичат
„Ь.,,,п'?'“«ТВб“' Гм“*Д‘Т‘ 
тен ударник "Пера Мачк«товац"

на МТА 
стана петкра-

смяна) не отидоха'в Ново 
село. В Общинската кон
ференция на ССМ 
ват, че планът ще бъде 
реализиран с

АЛМИР МАКАРЕВИЧ, вота под „открито небе" 
граничар,иа гранична- — Тук научих 
та застава „Станимир Ве Човекът 
лкович — Зеле" на ю-гос по-.п-ознат 
латско-,българската пра- вот също Научих 
ница на тазгодишния 15 представлява 
август — Деня на, грани другарство какво 
чаря бе удостоен с най- ' тавяява 
голямото войнишко ори 
знание — значка „При
мерен войник". Това бе 
п0;3од за срещата

каз-Тазгодишният 
на сурдулишката

много, 
сега ми е много 

неговия

състав Ществената си 
Б' бригадирския 

Добрите

дейност 
стан..младо

жка трудова бригада __
38 бригадира и 4 брига- 
дирки
на хубавата

по-интен
зивно- залесяване ' през 
есента, 
условие да 
ванияг дъжд.

жи- 
каквоколективни 

резултати бяха осъщест
вени с максимално 
жиране на всички 
"ве на бригадата. Все 
единадесет от тях 
„малко по-добри 
калите" и заслужиха тит

смяна на МТА В^1ТВТОР^ Лата -УДарнйк". Това са:
ТА "БеЛГрад Саша Кръстич (комен- ъшяажм 

87 (бригадирите бяха- дант на бригадата) Вла- ИЦИ
зиГмтб пДШмВЪ ДИЦа Кръстич- Сърджад
катг)вДпМТха»'П МаЧ_ КрЪСТИЧ- 3оРан Митов,
катовац стана петкратен Любиша Михайлович
ударник. Сурдулишките Небсйша Йованович Го-
бригадири заслужиха лен ран Игнятович, Марян
тата на- акцията, коят-о Вукашинович, Драголюб реДиЧи смело кранът по
им дава „виза" за учас- Йсванович, Небойша Дж пътеките на славните си
тие на младежка трудо- окич и Владимир Йович предходници. През наето 
ва акция -през следващия Единадесет бригадира и ящото бригадирско ля- 
бригадирски сезон, и по бригадирки бяха похва- то 10 пж>неРа и 2 пио- 

грамота за об- лени с грамоти нерски инструктори бя-

разбира се, при мокренотоостана верен 
традиция на 

младежта от тази общи
на в областта на добро- 

младежки труд 
Макар че беше най-мла 
дата бригада

завали очак-анга- 
члено 

пак 
бяха 

от оста-

Л1РОДС-
доворието, от- 
- и последова-1 говорносттаРастат

достойни
замести-

телността в изпълняванеВОЛНИЯ
то на възложените 
чи. Това 
Считам

зада-
опит.ни с е голямтози младеж, инак за во 

йнишко че в живота 
този опит ще намери сво 
ето Място.

Когато

мипонятие 
•опитен граничар.

Алмир е от Добой. За 
вършил е средно строи
телно
на строителния 
тет. На границата е ооем

стар,

Бригадирското движе
ние в Сурдулишка общи 
на редовно се подмладя
ва, а новите бригадирс
ки сили от (Пионерските

говори за дру- 
. гарството нашият събе

седник каза, че в колек
тива, в този бент

училище, студент 
факул- на мла- • 

дежи ,от всички • краища 
на Югославия са му всич 
ки добри другари Няко 
лкс- имена с удоволствие
изтъква унгареца Дер 
Оскар, албанепа- Калай 
Хил, сърбина Драган 
Джурджевич,

лучиха
ха членове на пионерска 
та трудова бригада на 
МОК на ССМ в Лескозац,

тшца, но продължитлната която работи на Рътан. 
лятна суша осуети реали Бригадата с провъзгласс- 
зацията на плановете. Ко на за най-добра на акци

ята и е предложена за 
най-високото рецубликан- 
око признание, което се 
присъжда за изключител 
ни успехи в областта на 
млапежкйя добооволен 
труд.

македоне-- 
ца Александър Калалиов- 
ски...не позволи...

Местната трудо-ва 
ция „Ново село", която 
за първи път бе органи
зирана ла-ни .тази година 
бе замислена като амби

Командирът на 
такова ' награда и прили- 
в-ич казва: „Всички са ка 
то Алмир. Лош граничар 
тук няма. Той е само, де- 
то се казва, всред добри 
те най-добър. За 
Да- г-с- п-редложиха друга
рите му. Аз съм убеден, 
че на прилежен младеж 
такава награда и ггрили-

ак- зас-

мисия .съставена от пре
дставители на Горската 
секция и общината, е 
установила, че при таки-

циозно -начинание яа мла 
дите от Сурдулишка об- 

добро-
на-гра

ва условия не може да оещина в местния 
волен труд. Запланувано залесява- и затс-ва сфор-

бригадибеше залесяване и про
карване на горски пъ-

А. Макаревичмираните две 
(по една за първа и втора к. г.

чи.месеца. Известни’ -са му
всички пътеки, рътлини, - Алмир е активен 
долинки в района ко-га- ботата 
т-о- с другарите си па-зи 
със зоркото- гранич-арс- 
ко -о-ко-. Не само че безул 
речно изпълнява възло

в ра
на младежката 

организация. Времето за 
свободни дейности про
вежда в уреждането на 
заставата, в
футбол, баскетбол. Чес
то е заедно с младежи
те -от селото, 
оказва по-мощ на местно 
население. „— Не можем 
едни без други — казва 
той. Всички тук сме пра 
.динари. -Когато трябва 
не изо-става и нашата по 
мощ. Това ни сплотява, 
така границата ещще. по- 
сигурна.

МТБ „ДОБРИНКА БОГДАНОВИЧ" (БАБУШНИЦА) НА МТА „САРАЕВО 87"

ПОДМЛАДЕНИ, НО ПАК ДОБРИ шах—мах,
жените задачи в опазване 
то ната на акцията за общест

вена дейност. Инак бри
гадата опечели 13 удар
ни чески' значки и още 
толкова похвали.

Бригадата от Бабуштт- 
ца бе характерна и по то 
ва, че в нейния -състав ра 
боти най-старият1 брига
дно Слобоиаш Стояз-юаин 
■е най-млад комендант 
на акцията Небойша Ко 
-стич. Бригадата -е работи 
ла по уреждането' на зим 
ските олимпийски 
ни, уреждаше -извора' на 
р. Мнляцка и уреждаше!

1 на ггаркоте в околността 
на Сараево.

Тазгодишното участие 
и постигнатите резулта
ти иа бабуш,нишката -бри 
гала в- ОК та ССМ в Ба- 
буш.ница сс оценяват ка 
то тнъод.е уопошни.

границата, но- се 
отличава и с други каче 
ства-. Другарите и коман
дирите му казват, че е 
добър-другар, винапц го 
тов да -помогне, да дава 
принос в кДквато и да е 
акция или активност.

В резултат на подмлад 
яване на бригадата — та 
згодишните трудови ре 
зултати не оа на онова 
равнище, както в преди 
шиите години, 
ст 6 бригади ша 'акцията 

бабушниш

Младежката трудова 
бригада „Добринка Бог- 
данович" от Бабушница 
тази година участвува 
на младежката трудова 
акция „Сараево 87" в пе 
Риюд от 7 юни до 4 юли. 
Бригадата бе значително 
подмладена: в нейния 
став участвуваха главно 
средношколци, младежи 
и пионери от основното 
училище. За отбелязва
не е също така, чс на бри цента 
тада заминаха 54 души, 
мчесто заплануваните 48 
бригадири.

тук често

Вее пак

в тааи акция 
ките брйгздири -са заели ...„Питате ме как опе 

ч-елих наградата. Отгово
рът е съвсем прост. Опе 
челик я е дг^гарите, е 
колектива и не я 
за лична, но за 
иа. Затова ми е още 
по-скъпо-цен.на" — безре 
зервио казва Алмир и до 
бавя: — Тя ще бъде под 
тик за нови уопехи, дока
зателства и насърчения.

То-зи младеж, роден да 
леч от границата по-ра- 
ио е съвсем малко знаел 
за границата, за войни
шкия тук живот, за лет 
ните горещини, студени
те зимни дни, силните ,вс 

-трове и дъждове, за жи

то
четвърто място. -Оредшю- 

на трудо Качествата на Алмир 
не -останаха незабелязани 
■и от първичната партии 
ша оргашизация в заста
вата. Предложили са го 
и наск-ор-о ще го приемат 
в редовете на СКЖ. По 
този повод т-ой казва: По 
стъпването в редовете на 
ОЮК и най-голямото во
йнишко признание 
ми бъдат подтик за: нап 
ред, задължение за при 
нос в изграждането на 
нашата, Титова Югосла
вия.

то изпълиемие
исирм-а е над 120 про 

Далеч по-добри 
са постигнати

вата считам - 
колектив 

п-о-таре-,резултати 
в обществената дейност:

опечели лента-бригадата

УДАРНИЦИ
Горан Адамович Драган Петрова, Ми-

заревич, Саша Стоикович Лил р енкович, 3о- 
ша и Милян Ранчич, Сладошой ^ Сто
раи Стояиович, Деян М“ Р К„ едната от ко- 
янович (с две ударнически зяпкъл
ято спечели като ветеран

ще

<
Ст. Н. м; я.
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НИШ: ОКТРИТ Е 22-ИЯ ЕСТИВАЛ НА АРТИСТИЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА 
ЮГОСЛАВСКИЯ ИГРАЛЕН ФИЛМ ПРЕД НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Голям интерес сред зрителите Домашно празненство
• • Всяка вечер от 22 до 29 август в древната Ни

шки крепост любителите на филмовото изкуство гле
дат по два филма родно винопроизводство

съпътствуваща „Филмо
вите срещи" програма,. в 
която тази година са вне
сени редица новини.

Инак и тази -година ще 
бъдат раздадени тради
ционните фестивални на
гради: „Чел е -кула" за 
най-добро артистично' по
стижение, „Царица Тео
дора" ,за най-добра жен
ска ' роля и „Цар Кон- 
статин" за най-добра мъ
жка роля. Също така за 
женска и мъжка роля 
ще бъдат раздадени на
градите: „Голямата гра-

ползува с голям автори
тет и че „криза за зри
тели" няма: всяка .вечер 
древната Нишка крепост, 
.въпреки че разполага 
няколко

Началото на учебната година в семейства, 
които имат ученици, би трябвало (според въз
можностите) да сх; ознаменува по тържествен 

. начин, понеже има голямо възпитателно значе
ние. Това особено Се отнася до първолаците и 
учениците от долните класове. Целта на такива 
празненства .относно тържества е между дру
гото и тази: ученикът да почувствува, че него
вите родители придават на училището и на 
него значение и стойност. Оттук тези тържест
ва трябва да се организират подобно на търже
ствата по случай 'именден, рожден, по-важни 
дати и под.

Организирането на тържествен обед учени
кът ще почувствува, че търгването му ;на учили
ще не е Обикновен, делничен ден. По време на 

. сбеда и след него на ученика трябва да се 
даде възможност активно да участвува в разго
ворите, да ое говори за училището, ученически
те задължения, преподавателите, съучениците, 
ученето, за доброто ученическо и пионерско по
ведение в училището и извън него. Детето тряб
ва да говори свободно и за своите лични инте
реси, желания, намерения, чието изпълнение ще 
обезпечи училището.*

Този ден е удобен момент на ученика да се 
подари книга, играчка или прибор за въвеж
дане на ученика в техническата култура, маса за 
работа, полица за книги и т.н. Също така на 
ученика може да се подари нова ученическа 
чанта, костюм, обувки и т.н. Изследванията са 
показали, че първолакът повече държй да му 
се купи и шмкромна ученическа чанта, но да 
е нова, огколкюто да тръгне на училище със ста
ра чанта, в облекло и обувки от по-възрастните 
си братя и сестри.

На тържествения обед могат да бъдат пока
нени и гости: роднини, близки, приятели, връст
ници, лица, които оообено цени и обича и по
ддържа май-добри приятелски отношения. След 
обеда разговора може да се насочи към уче
ническите дни (някога и сега), условията в се
мейството и училището. В такива моменти' на 
детето трябва, да се каже, че училището му дава 
възможност да стане добър специалист, майстор, 
деец в изкуството, *в науката, спортист, лекар, 
пилот ит.н. На детето трябва да се каже, че 
именно чрез училището и ученето може да се 
стане полезен член на нашето общества което 
особено цени прилежните, трудолюбивите, по
лезните. Трябва да ое изтъкнат примерите на 
■ученици с добри трудови навици и поведение, 
които с упорита работа постигат добри резулта
ти в училището и които навсякъде се посочват 
като пример. Но и тук трябва да ое подхожда 
внимателно, за да не се натрапва на ученика 
суетата на отделни родители, които поставят 
пред ученика не по силите му задачи: „От теб 
очакваме да бъдеш най-добър и «ай-поимерен 
ученик!".

Педагогическите и психологическите изслед
вания са потвърдили, че в семейства, в които на 
училището и ученика ое придава съответното 
значение и уважение, проблемите са по-малко

, 11о 22-ри път Ниш е
център, в който са се съ
брали сто-тици филмови 
артисти, постановчици и 
други филмови дейци, ка 
кто и няколко хилядни 
почитатели на родното 
киноизкуство. Този фес
тивал, протичащ под' по
пулярното название „Ни
шки филмови срещи" е 
единствен от тоя вид не 
само у нас, но и в света. 
Тук в центъра на внима
нието са филмовите ар
тисти и техните артистич 
ни постижения.

с
места,

нс е в състояние да пое
ме всички любители 
киното м по няколко сто 
тип души остават извън 
стените й.

хиляди

на

ТАЗГОДИШНИТЕ ФИЛМИ

Любителите на киното в Ниш ще видят об
що 16 филми, миналогодишна продукция на ро
дното киноизкуство: „Лагер Ниш", „Марюча 
или смърт", „Любовта на Бланка Колак", „На 
път за Катанга", „Животът на работниците", 
„Октоберфест", „Кралски завършек", „Случило 
се на днешния ден", „Ангел-пазач", „Хай-фай", 
„Винаги готови жени", „В името на народа", 
„Стратегия Шврака", „Вече видяно", „Осъде
ни", „Офицер с роза".

/

Кадър от филма 
„Офицер с роза"

По традиция «а един 
дан преди отлепването на 
фестивала се провежда 
„Контакт-програма" с фи 
лмови артисти, а всеки
дневно публиката има въ- ’ 
зможност да контактора 
с артистите. Особен инте
рес предизвика кръглата 
маса .— трибуйа, на коя
то артистите разиокваха 
върху своя статус днес.

На 29 вечерта се пред
вижда закриване на фес
тивала и връчване на на
градите.

„Филмовите срещи" на 
22 август в Нишката кре
пост откри популярният 
югославски артист Бо
рис Дворния. Той изтък
на,. че Нишкият фести
вал на артистичните пос
тижения се различава от 
другите тъкмо по това, 
че е място за омбен на 
опит, договори за нови 
творчески усилия, вдъх
новение за живеене на 
филма в нови условия.

Наред с официалната 
програма се провежда и

мота", „Грамота", „На
града", „Дебютанска на
града".

Освен официалните на 
гради ще бъдат присъде
ни редица д.руги награ
ди, които дават различни 
вестници и описания у 
нас.

„Нишките филмови оре 
■щя", след няколкоднев
ното прожектиране на 
филмите, и тази година 
потвърждават, че югосла 
вският игрален филм се Ст. И.

БАБУШНИЦА:
VПо-богата културна програма за 

на освобождениетоДеня
В чест Деня на освобо

ждението на Бабушниш- 
ка община огг фашизма 
— 6 септември. Култур
ният дом подготвя бога
та културна програма. 
Според програмата, пред 
вижда се прожектиране 
на няколко филма в ме
стните общности Ст.релац 
и Завидинце. Културно- 

■ художественото дружес-

орнаменти (бродерия, тка 
ници и пр.) от Лужниш- 
ки,я край за Общинската- 
скупщина, която ги даде

пълнена на тържествено
то събрание по повод 
Деня на освобождението. 
Програмата се състои от 
рецитали, подходящи ре
волюционни песни, а ще 
ое представи и танцови
ят състав при КХД „Мла 
дост".

В чест на Празника 
особена дейност ще раз
вие секцията по изобрази 
телно изкуство при кул
турния дом. Покрай ор
ганизирането на колек
тивни изложби, в настоя
щия момент върху грън
чарски изделия рисуват

по отношение на оетнешното учене и поведение. 
И накрая в заключение да изтъкнем: въвеж

дането на обичаи в семейството (па дори и най- 
.гзм-ни и символични) на тържествен начин да 

се ознаменува започването на новата учебна го-' 
дина, относно тръгване на детето на училище, 
сигурно ще послужат на полезното възпитател
но- предназначение: ученикът повече да обича 
и уважава родителите, себе си като ученик и 
което е най-съществено — да заобича училище
то, в което ще

както подарък на делега
циите от побратимените 
и общините, е които съ- 

Бабушнишкатрудния,и 
•община.

В ознаменувавето 
Деня на освобождението 
се гГзедвиждат и редица 
други културни 
ми, които трябва да до-

на

тво пък подготвя концерт 
за местната общност в 
Долно Кърнино,

Наред с това за Бабу- 
шница се подготвя прог- 

която ще бъде из-

програ-

принесат тазгодишното 
чествуване да бъде, още 
по-тържествено и достой-

Ст. Н.

тръпне с по-толяма радост.
Владимир Чолович, професор 

и педагогически съветник
рама. но.
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КАК СЕ ПАЗИ ПРИРОДНАТА СРЕДА?
СПОРТНА СТРЕЛБА

Турнир в чест на
Деня на граничария

ОТРОВЕНА РИБАТА В ННШАВА
Масово отравяне нари 

ба, в Нишава е станало 
на 13 август. Отровената 
риба е забелязана от Го 
ивдол към Пирот и пър
вите предположения би
ли, че ТО „Братство" 
виновна за т-ова или пък 
градската 
на Димитровград,

не може до такава сте
пен да замърси, т.е. да 
затрови реката. Наисти
на, тук наблизо Самоуп- 
равителната общност за 
водно стопанство от Ниш' 

е прави регулация на река
та, но това е доста да
лече. •

— Акб рибите са от
ровени от ТО „Братство", 
как тогава и нагоре от 
Желюша са забелязани 
отровени 
тук. Според нас 
може да бъде замърсена 
само ако някоя организа
ция е чистила своите па
рни котли или пък от ци
стерните на специализи
раната организация за 
почистване на сенкрупи 
от Пирот. Те винаги пра 
знят цистерните тъкмо 
срещу „Братство" и то 
направо в реката. Кой им 
е позволил това не е ни

Катастрофа на старта В. Димитровград в чест 
на Деня на граничаря — 
15 август се проведе със- 

Ниш, 22 август Ишпит ■ тезашие по спортна стрел-
ренът тревист, време™. ■™к?еТ° На -Но®оселац". Те- ба (дисциплина въздушна
Голмайстори- 1-о __ я у?3®0 за игРа. Зрители: 200. пушка). Състезанието
— М. Кръстни в. 48 мин ,‘?тро®?14 в 22 минута, 2:0 ганизира Общинският 
4:0 Р. Кръсгич В. 76 мин Ст' АнК°и'ов в 75 мин; ‘стрелчески съюз и. Съюза
зат'елен удар; 5-0 __м к»? едина«е:0етметров нака- на трудовите инвалиди
картончета- М Го.™« лл ^-Ч в 87 минУта. Жълти (кюмиоия за спорт и ре-
отбора на ОФК Ниш" С^тЛ™4 ИДКШаТ^ 
от Ниш — добър. ' Същ,ията Зоран Миладинович

ОФК ,,Ниш" „А. Балкански" -—5:0 (1:0)

канализация 
която

направо се влива в ре
ката.

ор-

В компетентната общи 
нека инспекция веднага 
след случилото се нщцо 
/не можахме да • узнаем, 
тъй като инспектора е на 
годишна почивка, а ни
кой не го замества. Отго 
вор потърсихме © ТО 
„Братство".

риби, казват 
водата

от креация).
В отборна конкурен

ция първо място спечели 
„Граничар", на второ ое 
класира отборът на СВР, 
на* трето военна поща, 
а на четвърто* територи
алната отбрана, и т.н. до- 
като в отделното класи
ране найчдобър беше Бе
лоти Григоров, следван от 
Зоран Велков и Гоша Гли 
горов. *

■В първата първенстве- 
на оре/ща в регионалната 
футболна 
Ниш, димитровградските 
футболисти

дно да ое наложи над 
/,А. Балкански". Димитро 
•вгради ами слабо се 
жеха, играта им беше ра
зпокъсана, без точни п-б- 
давания.

дивизия двм-
— През последните 

триестина дни в нашата 
трудова организация не е 
работено нищо, което се 
различава от всекиднев
ната ни работа, катего
ричен беше комерчес-

прстърпяха 
висско поражение от 5:0 Ос ве н дв а-три 

полушанса за отбелязва
не на гол — не показаха 
нищо пове че.

от новошгезлия в 
дивизия футболен отбор 
на* ОФК „Ниш".

тази

Във втория кръгВ този слаб мач, в кой
то домашният- отбор има
ше превес във всяко от
ношение, не му беше тру

дими-
тровтрадчами на 30 ав
густ ще бъдат домакиня 
на отбора .на 
лост'.’ от Първа Кутина.

БАСКЕТБОЛ

А. Балкански" —„Будуч- п

„Омладинац"
ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — 
ПИРОТ (Малошище) —

95:99 (3236)Партизаи" победип
В третия кръг на про

дължението на баскетбол 
лото първенство в Регио
нална баскетболна диви
зия — Ниш, димитров- 
градча-ни загубиха от 
„Омладинац" от Мало
шище с 95:99.

Играта беше слаба', и 
малобройните зрители ос 
танаха разочаровани. Слс 
дващ мач „А. Балкански" 
ще играе на 2 оептемшрм 
в Бабушница".

Димитър СТАВРОВ

ФК ;Д1артизан" (Жилюша) — ФК „Звезда" (Блато) — 
2:1 (0:1)

В първия кръг на пър- резултата в своя полза, 
ва общинска футболна Особен хубав гол отбеля- 
дивизия — Пирот, фут- за Аца Станулович, като 
болистите на „Партизан" от 30 метра вкара топка- 
от с. Желюша спечелиха та в горния десен ъгъл и 
и първите точки. След постави окончателния ре- 
слаба игра в първото по- зултат на мача — 2:1. 
лувреме, което гостите 
спечелиха с 1:0, успяха 
да се съвземат и да заиг
раят през второто много 
по-добре и да променят

кият директор Тодор Ма
нии. Той веднага ни по
кани да видим на място 
как се събират отпадъч
ните води при преработ
ката на кожи.

Наистина положемме-

известно.
Така твърдят в „Брат

ство" в Желюша. От ви
дяното на място излиза, 
че е така. Остава предпо 
ставката за миене на нар 
ните котли.

В следващия кръг „Па 
ртизан” гостува в с. Ко- 

срещу отбора на Нагоре по
то от преди няколко го- течението на Нишава са 
дини (когато нашият ве- конфекция „Свобода" и 
етник за нещо подобно ТО „Димитровград" в чи 
писа) не е много изме- йто състав е цеха за гал- 
нено. В „Братство" все ванизация. Последният е

сравнително голям замър

сгур 
„Хайдук".

МЕЖДУОБЩИНСКАТА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА „ЮГ"

още замърсената вода се 
събира в една голяма ду
пка, където се утайва и 
след това отича в. реката. 
Количеството, което оти
ча от дупката, 
ща ое на десетина метра

отбеляза гола. Оба сител но тук има и срав
нително пречистване на 
водата. От друга страна 
по това време гумарата 

намира- че е работила, само е 
вършен ремонт на маши-

„МЛАДАОСТ" (Сувойница) : „МЛАДОСТ" (Босиле
град) 2 : 1, (0 : 1)

ков и
че през второто полувре
ме не успя да залази ре- 

като че ли се1987 година. Игрище- зултата, 
повтарят 
ните недостатъци в игра
та им.

Сувойница, 23 септември 
Сувойница. Зрители около 100 души. Теренът 

игра. Отборът на „Младост" 
състав: М. Чипев, Д.

минало Г0ДИШ-
то в
твърд и неподходящ за 
от Босилеград игра в следния 
Златков, В. Ивков, В. Захариев, Б. Воинович, С. Яки- 
мов, М. Глигоров, В. Тасев, С. Стоичков, Б. Тасев и 
М. Цветков.

от рогата, с еднакво с ■ ните. 
количеството което изли- Случилото се предупре- 
за от производствените ждаване, че за защита на 
халета. И доколкого тази човешката среда в Дими- 
система за пречистване тровградска община не 
да е проста, доколкото и се води особена грижа.

Налице е. че от ТО „Бра 
тство" не може да се тър 
си да набави най-съвре- 
мени филтри за пречист-

Следващият втори кръг 
бо-силоградския отбор е 
домакин на новия отбор 

„Младост”двата отбора. Като 
казвам това .имам в пред 
вид, че босилетрадажите 
футболисти през целия 
ход на играта бяха по
добри. За разлика ' от 
тях, домашните футболи
сти просто казано, от 
две голови положения и 
двете ги оползотвориха. 
При това имаха блато- 
склонност и на съдията.

огбор

в - дивизията 
от П рекодолци.

В настоящото футбол- 
в Между-

на
да сс чувствува неприят
на миризма, все пак впе
чатление е, че тази вода

но първенство 
общинската футболна ди 
визия Враня борилелрад- 

футболен отбор

м. я
ТЪЖЕН ПОМЕН

Изминаха две' години от 
смъртта на скъпия ми съп 

руг

е а не на отпадъчните во
ди. Също и от гумарата, 
защото и двете трудови 
организации,
„Братство" в никой слу
чай не могат да отделят 
средства за такова нещо. 
Но най-минималните мер 
ки за опазване на човеш
ката среда трябва да бъ
дат предприети, да не се 
повтори случилото се.

ският
„Младост" стартува 
загуба. В неделя по под
ходящо време за игра, ио

със

особенокБлагой Стояновна извънредно лошия те
рен в Сувойница босиле- 
градскитс футболисти за
губиха от футболистите 
на „Младост" от Сувой- 
ница-. Резултатът от 2:1

*>4
Бата Блажко Як 1

от Димитровград
Опечалени: съпруга Вера и 
млогобройни роднини, бли- .

.. зки и познати

I
Босиленрадсюият 
и този път през първото 
полувреме погаза по-доб
ра игра, когато М, Цвет-

■

1 за домашния огбор не 
играта

■г,1
* А. Т.съответствгува на
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Карикатурен• ИЗ „БЛЯСЪЦИТЕ НА ОСТРОУМИЕТО"

■* От поилки долни чувства страхът с иай-про-

Шекспир
(клетото.

Народен и ония 

друг леб
* Който се страхува, е роб.

Сенека
* Страхът е най-обилният извор на породи.

К. Д. Ушински

* Колкото неизвестността е по-голяма, толко
ва страхът е по-силен.

Жегата «вия дтдюзе малко попу-Б. Дрангов

* Често страхът от едно зло ни отвежда към 
по^голямо зло.

шти и я реши малко да се разодим из 
чаршиюту. Оди лавлиончето надоле
гледам посредиМо чаршиюту. Са йош 
ка «аправ1имо мщмуту куйу, па наъам 
до пощуту дру1)е П(рода1в;нице, че 
заличи ,на пред. Тротоар ат, вера—кле
тва, вече нема да разкопуйемо,
'све що беше за под земи, заришка-

Н. Боало

* Страхът от опасността е хиляди път по- 
ужавяващ от самата опасност .. .

ни

Д. Дефо що

* По необходимост трябва да се бои много 
онзи, от когото се боят много.

мо га.
Ка псннадоле преди продаеницуту 

|на Атемс, 'оецну ме 'за рукне Стаария. 
Несъм га одаина видел и тамън мис- 
лейо да си пооратим с нега, а он ко 
уплашен одзърну . се натам—навам 

;и ми уоуну паре у шайе.
— Молим те Манчо, улезни у ву- 

рньуту та ми купи йедъннароден леб. 
Молим те!

— Какъв, леб?
— Народан, црн. Улезни, нема гу 

жва че ти даду.
— Що си ти не купиш, те купил 

си си йедън?
' —- Не ми даваю повече.

— Ко бре за твойе паре че ти не- 
даваю леб, куде това може — поче я 
та се ядосуйем.

— Ама Манчо ли знайеш тека съ- 
га по ТЮВ1О1Т0 кико лебат поскутхе, на 
два бели леба даваю едън църн. Я 
узо йедън църн, а ние с бабуту йеде- 
мо по два. А бел.нечу оти за 
бел .че си купим два църни 
!ВТ»рну и кусур.

— Теквая значи работа —• реко 
и си мислим колко работе не знам от 
кю се поману да се шетам по чарши
юту. А леб ли не купуйем, знам дека 
йе поскупел ама за това 2:1, народан, 
бел, църн... ич ме не йе брига, що я 
не давам паре за гьега, син ат и снаа- 
та га купую. Улезо у лебаруту и купи 
на Сташрию йедън народан леб. О.н 

- благодарни та нема дека, си отиде.
Я продужи надоле, па ми нещо дойде 
у главу. Колко знам народ йе народ, 
сви омо народ. А овам четим и у вес- 
|нмкат, гледам на телевизии), кажу де- 

ов.ажа опщина йе дужна да обез- 
беди 30 поето' народан леб. Я сам 
прост човек и ако йе тека, а ко в и до 
със Ставрию, тека йе, значи дека на
род йе само 30 поето. А мво йе ония 
народ до юто поето. Й кво че. работи 
тия що е децата изеде четири леба на 
дън, а има само 4 или 5 милиона пла 
ту. Когакю души он требе да дърпа за 
рукни тека ко Сташрия мене, та да ку
пи църн то йест, „народан" леб. А 

•ония „венародният" нека руча кой 
сака, ели?

Сенека

оев докАчение
Навръща еи водата

Поскъпването на хляба има и свои положи
телни неща: така например млинът в Любе.раджа 

. (Бабушнишка община) считан доскоро за „несполуч
лива инвестиция", сега се оказа като твърде сполуч
лива инвестиция, защбто поскъпването на брашното 
и хляба „му надолси" да „навръща водата си на своя 
млин"...

Ст. Н.

Разпиша е само в цената едън 
и че миНеотдавнашните недоразумения при купуването 

на „народен" хляб един димитроиградчанин коменти 
ра така:

— Ех, защо ли се блъскаме толкова рано за „че
рен" хляб. Та и белият е „черен" (защото хлебопекар 
ницата в Димитровград се намира много близо до 
гумарата).

— Вярно е I— добавя друг, но да не беше разли 
• ката в цената!... Перица Илиев

М. А.

уО-М. ПЕТРОВ---------~—-------------------------------- -Я шаяй фш&м ьта
ка
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