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ьря-тстйо на СФРЮ Йоснп Бре* 
Тате от 14 фаару- 

арн 1»7» г. Иаратап- 
стао „Братство" а удо
стоен с Ордан (ратст- 
во и единство СЪС сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на б 
единството между на

шите народи и наро
дности.

- 86СТИИН ма 6ъЛГдрсната нлроаност в са>р Югославия » м&
ГОДИНА XXIV е БРОЙ 1099 ф 25 МАРТ 1983 Г. ф ЦЕНА 4 ДИН.

въпросаЕна незаетосттаИТЕ СИ ЛИ В босилеграДска община ПО ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ 1982 
ГОДИНА

За повече ред в 

заемането на работа
Добри стопански 

резултати
е САМО „ЦИЛЕ" Е ИМАЛ ЗАГУБА ОТ 10 189 000 
ДИНАРАДО КРАя НА МАЙ Т. Г. ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ 

ТРУД В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА РЯБВА ДА СЪГЛАСУВАТ СВОИТЕ НОР
МАТИВНИ И САМОУПРАВИТЕЛНИ АКТОВЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР 

ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА. ЗАНАПРЕД ПО-ГОЛЯМ КОНТРОЛ ПРИ ПРИЕМА
НЕТО НА НОВА' РАБОТНА РЪКА. ОТГОВОРНОСТ- ЗА ВСЯКО НАРУШЕНИЕ

Въпреки затруднените уй бележи гостилничарство — 
ловил на стопанисване през 22%. Това е, преди всичко, 
изтеклата 1982 година ос 
навените организации на 

в Димят*

ПО резултат на успешната ин
теграция на Димитровград 
ската гостилничар ока сир 

община са по- ганизация на сдружения 
труд „Балкан" с „Компас".

сдружения труд 
ровградска г^” 
казали добри резултати. 
Според вече известните 
данни от заключителните 
баланси за изтеклата годи
на — само „Васил Иванов 

1 — Циле" е имал загуба от 
10 189 000 динара..

X'

Какво е състоянието в въпросът по настаняване 
на работа досега в Босилег 
радска община не е бил 
достатъчно обсъждан!, ка- 
1Кто в организациите на 
сдружения труд, така и 
пред обществено-политиче 
ската структура. Затова в 
досегашната практика е 
имало много неправилнос- 
ти, заемане по приятелст
во, семейни и роднински 
връзки и други аномалии. 
Това п^к, от своя ^страна 
е създавало голямо недо
волство оред лицата, които 
търсят работа. Обаче и по
край тези неправилности 
никой до сега не "е подве
ден под отговорност.

С изключение на Горска 
та секция останалите тру 
дови организации въпреки, 
че са приели и подписали 
Обществения договор по 
настаняване на работа, 
все още не са съгласували 
овейте нормативни доку
менти. Поради това и не 
са спазвани общоприетите 
становища и политиката 
гго заемане на нова работ
на ръка.

Ето защо на заседанието 
бе взето решение до края 
на май т-г- всички органи

зации да съгласуват 
своите самоуправителни 

споразумения с Обществе^ 
ния договор. Воички орга 
низации на сдружения 
труд в най-скоро време 
са дължни да изготвят 
свои развойни планове и в 
тях да набележат потреби 
за нови работни места. 
Договорено бе, при 
да се формира Координа 
циенно тяло, което ще 
следи хода на настаняване-

областта на незаемането в 
Баоилеградока община и 
как и по кой начин 
сериозен въпрос занапред 

и по-безболез-

Физическият обем на 
производството в оравне- 
ние с 1981 година е увели
чен с 10 на сто. Като ос
тър сигнал трябва да се от 
бележи факта, че икономи 
чността на производството 
е намаляла с 2,8%. Ръстът 
на изразходваните средст
ва е по-шлям в оравнение 
с 1981 във всички органи
зации на сдружения труд 

в областта на строителство с изключение на „Циле", 
то — само 9 процента, д „Пекара" и „Кооперант”.

ТОЯ

по-успешно 
но да се разрешава, — бе 

на оо-ше основен въпрос Общият доход в органи
зациите 
труд е повишен със 71 про
цента, като при това тряб 
ва да се отбележи, че най- 
малко увеличение е имало

проведенотосъждане на 
на 21 март тази година съв 
местно заседание на изпъл 

на об-

сдруженияна
ОСС

органи«ителните 
ществено-политичеокито ор
ганизации, Общинската ску 
пщина и самоуправителната 
общност на интересите по 
заемане на работа в Боси-

то, както и правилността 
в това отношение.

М. Я. яай-голямо увеличение
Трябва да се отбележи, 

че почти една трета от за 
тубата в „Циле" вече е 
наваксана и сега вече въз 
лиза на 6 968 000 динара. 
На деветмесечието тя бе
ше много по-гол яма и бла
годарение ангажирането 

ков, ще бъдат пуснати Още на колектива до края 
15 поста, също в село Звон ва *982 година значително 
ци. В останалите села в оеше намалена, а това не* 
района: Ракита, Ясенов ЩО говори, че съществуват 
дел, Пресека, Нашушкови изгледи в скоро време на- 
ца и Берин извор засега не пълно да бъде сакирана, а 
съществуват технически ус положението в тази органи 
ловил за • даване на теле-' зация на сдружения 
фонни постове. Повиква- Да се нормализира, 
телният номер за село 
Звонци е: 010.

леград.
Понастоящем, в Ьосиле1 

ращека община, според ин 
формацията: 
страна на - 
ване на работа, временно 
са без работа 1034 лица. 
Сред тях 568 са без необ 
ходимата квалификация и 
тяхното настаняване на ра
бота е затруднено. Въпро 
сът е още по-изострен ако 
се има в предвид, че от об 
шото число незаети 803 ли
ца са до 30 годишна въз
раст — години когато

е в най-голяма тру-

ЗВОНЦИ
изготвена от 

СОИ по настаня

Пуснати-телефонни постове
е* От 18 март тази година 

и село Звонци се включи в 
автоматичните телеграфо- 
псущенски съобщения в на
шата страна. Беше мон
тирана нова автоматична 
централа и вече са пусна 
ти 72 телефонни поста.

В скоро време, както ни 
уведоми управителят ' на 
пощата в Звонци Иван Та

чо- труд
. _векът 

"дова способност-
Средните лични доходи 

от 8754Наистина мнозина от 
тях както бе изтъкнато на 
заседанието, на което при 
съотвуваха и директорите 

трудовите организации 
са от село, 
собствени имюти и имат ус
ловия солидно да живеят* 

семействата си от сел
скостопанско производст“ 

членове на се 
лични 

занапред
труд оу СТРОЯ'ва|Н ето

динара в Димитров 
градското стопанство през 
изтеклата година са с 27,5 
на Сто по-го леми в сравне 
ние с 1981 година, но 
с около 30 на сто изпод ре
публиканското

М. А.

I сана ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ В КАНЬОНА НА ЕРМАВъпреки огромните 
доилия и ожесточената 
борба да се премахнат 
последиците от срутва
нето на скалната маса 
на пътя Сук.ово — Звон’ ’ 
ци и да се дойде до те- ; 
лата на загиналите рабо 
тници Любисав Тодоров 
и Оиниша Станкавич, но ; 
ви срутвания осуетяват М 
това. Създадено еизкуст- «I 
вено езеро «а дължина К 
от иад един километър, щ 
а четири села: Трънски Ж 
Одоровци, Петачинци, § 
Иокровци и Куса врана * 

Щабове щ

притежават
равнище.

■ Ако се има на предвид, 
че само една организация 
на сдружения труд е има
ла загуби и че се е рабо

със

во или лица
мейства с високи 
доходи. Затова тило при затруднени ус

ловия може да се приеме, 
че са постигнати задоволи
телни стопански резулта
ти. Загрижва обаче това, 
че производителиосттй' на

при
трябва да се води ометка 
за материалната основа в 
домакинството и за други- 

стдаржащи
самоупратавдел-ните

по заетост-

те елементи 
се в труда не е на желаното ра 

внцще. Затова пред субек
тивните ошри стои сериоз
ната задача занапред да се 
ангажират много повече, 
за да могат Да се осъщест

споразумения 
та. Това досега в Босилег
рад не беше в практика.

В информацията,
са откъснати, 
те по всенародна за«ци 
та действуват безукор
но. Пълна мобилизация

а и в 
Любеиразиокванията на 

Рангелов,. Боне Велинов,. 
Доне Тодоров, Драган Ми | 

Стойне Иванов, Иван :

:
на силите и постоянно , -ууиш...
дежурство.:.

(На 10-та стр.)

идват приамствено задачи 
те от стопанската стаби.

А. Т.нов,
Стойнев, Раде Константи
нов и други се посочва, че

лизация.?



| по СВЕТА
КОНФЕРЕНЦИЯ НакраткоМОЙСОВ ЗЛ СЕДМЛТАЙд3ИЕОБВЪРЗАНИТЕ

Пет поръчения • БЕЛГРАД: Делегация на 
г, ю.-!а на югославските 
синдикати, о-л^яаана от
председателя на Съвета на 
ПОС Боголюб Ноделкович, 

няколкодневно 
Мозамбик,

финан-еяодуна роднитеТ елеви- 1В м
сови отношения-В интервю пред

31 гя Сараево, съюзният
-външните работи

замина на 
пссешение

*а МОСКВА: Щефът на съ
ветската дипломация Аи- 

Громико приел спе-
пратеник на кихай 

мое

се/к в
• Третото поръчение се 

и правото па палесги-независимост,
и оонопава-

Таизания.•рота.р на 
Лазар Мойоов отделно -из 
тъмна пет поръчения за но- 
чштатъ-нтно действуваме 

необвързан м тго страни, 
които беше сложен

ДРей 
циалния
скота правителство в 
ковските консултации на 
двете страни Чиен Чичен. 
Громико и г

сана народ IIа 
моо пределен ис

собствена държава.
въ'рху
особен акцент па Садмата 
конференция а Делхи. не па

• Четвърта приоритетна 
задача на необвързаните е 
да раздвижат акция в Съве 
та за сигурност на ООН за 
разрешаване на въпросите 
във връзка с Намибия-

Чичен подчер-бяха 
да изнамерят

• Великите сили 
призвани 
-компромис, който 'не дове 
де до разоръжаване, защо 
то -напрежението -» техни
те отношения създава теж 
ка атмосфера в света.

„положителното значедали
ние" на политическия диа- 

СССР-иНРКи-лог мсжл.У 
тай'.
• БОН. В Германската фе 
дерална република продъл 
жава неизвестността око
ло състава на новото прави- 

канцлера Хел-

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ В ЮГОСЛАВИЯ • Недо поръчение и ед- 
насоки вСИИН Н ОТКРОВЕНИ па от основните 

действуването на необвър
заните е разрешаването на

9 От развитите страни 
се търси в съвместен диа
лог да изнамерят 
■ри за тежкото положение

телство на 
мут Кол.
• ВАШИНГТОН. В Зг« 

Атлантик и Карибско

въоръ-иракско-иранския 
жен конфликт-

0'ГГШЮ’

ден
море започнали 
на военно-морските 
на САШ, Великобритания
и Холандия.

маневри 
силиВАЛУТНАКРИЗА В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАТА 

СИСТЕМАПо покана на председа
теля на Съюзния изпълни
телен съвет Милка Пла
нини, в началото на седми 
цата на петдневно офици 
ално приятелско посеще
ние в нашата страна при
стигна председателят на 
Министерския съвет на Съ- 

' шеттекия съюз Николай Ти 
хонов.

В първите разговори, ко 
ито преминаха в сърдечна 
и откровена атмосфера, де 
легациите на Югославия и 
СССР, оглавявани от Мил- 

" .ка Планинци Николай Ти 
хонов, се запознаха с вът
решното развитие на две
те страни. Говорейки за 
стабилизационните меро
приятия, Милка Планинц 
подчерта, че нашата стра
на е здраво решена да на 
мира опора върху собстве
ните си сили, които са до
статъчни да избавят югос
лавското стопанство 
кризата.

Двете делегации със за
доволство константираха, 
че югославско-съветските* 
междудържавни отноше
ния се развиват по възход
яща линия. И този път бе 
ше подчертано, че принци 
пите, залегнали в Белград
ската и Московската дек
ларации от 1955 -и 1956 го
дина, са трайна инезамени 
ма основа за по-нататъшно 
развитие на сътрудничест
вото. Оценено беше, че съ^ 
ществуват интензивни кон 
такти между .републиките 
и покрайнините, парламен
тите, градовете и обществе 
ио-политическите 
зации/

Югославската 
ката
Даха и стопанското 
дничество и изразиха 
М1Но задоволство от обема 
и качеството 
търговския стокооборот. 

Съществуват реални изг
леди стойността му в края

на петгодишния период да 
възлезне на 32 милиарда 
клирингови долара. Обаче 
беше забелязано, че същес
твуват простори в иконо
мическата сфера за ко
операция, специализация 
и съвместно излизане на 
трети пазари, и за конкре 
тни сделки в агрокомиле

Трета девалвация на 

френския франк
• ПЕКИН: Китай отхвър
ля най-новото виетнамска 
предложение за свикване 
на регионална конферен
ция за Кампучия, считай
ки, че този въпрос е не са 
мо регионален, но трябва 
да се решава съгласно ре
золюцията на ООН.

кса, строителството, маши 
ностроенето и туризма.

Голяма част от разгово
рите беше посветена на от 
■ношенията в света. Двете 
делегации изнесоха възгле 
дате си във връзка с меж 
дународната обстановка 
и въз основа на това беше 
оценено, че съществуват 
общи точки, но бяха ува
жавани и разликите, кои
то са резултат на различ
ните положения на СССР 
•и Югославия.

Тихото® посети Мемори 
алиия комплекс „Й. Б. Ти- 

^ то" и Загреб, а в четвър
тък се водиха заключител 
ей разговори между деле
гациите на двете страни.

• Извършена ревалвация на западногерманската 
марка, холандския гулден, ланската крона и белгий
ско-люксембургския франк.

С решение на финансови 
те министри на страните 
от Европейската 'Икономи
ческа общност са извърше 
ни промени в курса на за 
пздноевропейските валу
ти. Западногерманската ма 
рка ревалвира с 5,5 на сто, 
холандският гулден с 3,5, 
датската крона с 2,5 и бел 

ги йско-л юксем бернският 
франк с 1,5 на сто. Извър
шена е девалвация на френ 
ския франк н италианската 
лира с 2,5 на сто, а стой
ността на ирландската фун

• МАНАГУА: В северната 
част на Никарагуа нахлу
ли около 3000 контраревол- 
юшюнери, бивеши сомоси- 
сти. Дипломатически изто
чници твърдят, че там се 
водели най-жестоки бор
би след победата на наро
дната революция през 1979 
година.

та е намалена с 3,5 на сто. 
С това е създаден нов па- 
ритет на стойностите на 
осем западни валути (освен 
фунтата и драхмата), кои
то съвместно „плуват” в 
западноевропейската валу
тна система.

Най-новата девалвация 
на френоката валута е 
трето по ред намаляване 
на стойността й, през пое 
ледните 18 месеца. Тъй ка
то през този период фран
кът девалвира с 12,5 на 
сто, а западногерманската 
марка ревалвира с 16,25 
на сто, френската

• КАЙРО: В 
Египет
пър и Египет наскоро Ще 
разменят посланици, с ко-

прекъ
ще се устано 

вят дипломатическите 
ношения между 
страни.

столицата на 
се узнава, че Кл

ето след петгодишно 
сване отново

от-
дветезиИЗРАЕЛСКИТЕ ЗЛОДЕЯНИЯ В ЛИВАН ПРЕД 

ИНТЕРНАЦИНАЛЕН НАРОДЕН СЪД
валута

загуби 28,5 на сто от стой 
настта си по отношение на 
марката.

• ПАРИЖ: След общинс 
ките избори във Франция
опозиционният
лва „офанзивата”
Ш,У социалиетическото 
вителство. С писане в сти 
ла "Правителството си 
заминава”

ДОКУМЕНТИ ДА МАСАКРА В 
ПАЛЕСТИНСКИТЕ ЛАГЕРИ

печат заси 
си сре- 

пра
Две са основните причи

ни за поевтиняването 
франка и на'

поскъпването на 
марката. Първо, миналата 
година Франция . отбеляза 
дефицит от 93

Интернационален народен съд, който засе- 
ива в Токио, тези дай разгледал документите 
за ужасното-клане на палестинци в лагерите Са- 
бра и Шатиша в Бейрут. Бил прожектиран 18-м.и 
нутов филм и множество фотографии, 
лагерите от първия влезнал 
журналист —
Хшюокава.

— „Правителст-
милиарда 

външнотърговската раз 
мада с ГФР. Настояването 
на Париж за ревалвация 
на марката се обосновава 
с факта, че западногарман 
ските стоки ще бъдат по- 
окъпи за французите в 
резултат .на КОет0 ще ° 
намали в,носът 0т таз^ 
страна. Втората, прич™* 
са домашните цени. В 
арм т.г. във Франция е от 
белязана инфлация от 1 6 
1На сто, а в ГФР от 0 2 ца 
сто. ’ ма

®°т° остава", деоната пре- 
са създава неизвестност в 
обществеността, с която ис 
ка да Докаже, че „Митеран вече не 
ката’’.

във
заснети в 

там .чуждестранен' 
японския фоторепортьор Такаказу

Филмът и фотографиите са покъртително 
свидетелство за страшните оцени на маоакра 
гавренето с телата на загиналите, полагането 
експлозив и мини върху труповете, за да бъдат 
убити близките им, когато ги пренасят.

След изказванията на свидетелите, между
народният съд ще произнесе присъда на Израел 
въз основа на Хартата на ООН и Декларацията 
за Човешките права.

органи- ,
владее с обстанов-

и съоветс- 
разгле- • МАДРИД: Около 20 000 

“ски граждани демон
стрирали недалече от Мад- 

РРотив военните ба- 
СРУа САщ а Испания, гьр 

и чи от социалистическия 
премиер Гонаал 
Де нар(ЗДен
излизането 
НАТО.

делегации
сътру
взаи- .на

на външно-
яну-

ес да прове 
референдум за 
на Испания от
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ЮБИЛЕЙ НА МАКЕДОНСКИТЕ КОМУ НИСТИ: ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ОТ 
СЪЗДАВАНЕТО НА КОМУНИСТИЧЕС КАТА ПАРТИЯ НА МАКЕДОНИЯ

В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН
::

Действителност, мечтана 

през векове
РАВНОПРАВИЕ НА ДЕПО♦I

I !
Равноправието на народите и народностите, еди

нството на работническата класа, братството и един 
сивото и съдружието, са съществена основа на стаоил 
,ността на нашето общество. Това беше и си остава 
трайно, основно определение и начин на практическо 
действуване на Съюза на 'комунистите. Затова Двана 
десетият конгрес на СЮК, Деветият конгрес на СКС, 
отделно .внимание посветиха на междунационалиите 
отношения, и затова Съюзът на комунистите и наш - 
то' общество като цяло, с основание винаги посвеща
ваха отделно внимание «а постоянното разширяване 

осъществяването на равноправие на 
всички полета и във всич-

Развитието на СР Македония през изтеклите десетилетия на свободен жи
вот е пример, който ясно показва какво могат да направят един народ и работ 
кическата му класа, водени от своя авангард — Комунистическата партия.

стремежи на македонския 
народ към национален а сво
бода, самостоятелност и 
държавност.

Говорейки за борбата на 
македонските -комунисти в 
(рамките на ЮКП при си-

На 19 март т.г. се навър 
шиха 40 години от създава- 

* нето на Комунистическата 
партия на Македония -и 
Първото заседание на ней
ния централен комитет, Съ 
стояло се в Тетово- В чест 
(на този велик юбилей на 
македонските комунисти 
и на целия македонски на
род, в Скопие миналата съ 
бота се състоя тържестве
но 'заседание на Централ
ния комитет на Съюза на 
комунистите в Македония, 
на което происъству в аха де 
легация на ЦК на СЮК, 
водена от Митя Рмбичич, и 
делегации на централните 
и по крайнин ските комите
ти на СК във всички репуб 
лики и покрайнини.

ката национална и полити
ческа зрялост на македон
ския народ.

Марковоки по-нататък го 
вори за разрастването на 
въоръженото въстание в
Македония от 1941 до 1945 
година и за укрепването 
на партийните организа
ции, което доведе до съз
даване на Комунистическа
та партия на Македония-

на простора за 
народите и народностите на 
ки области.

единството,Осъществяването на братството и 
равноправието и съдружието в Южноморавоки репи- 

тема на разискване не само ради консти- 
политичеоки решения, на преди

он е честа
туционните и другите
всичко заради жизнената практика, резултатите и по- 

| следователността принципите на равноправие да се 
* осъществяват напълно. В този регион с над 51)0 000 
| жители — 77,46% са сърби, 12,08% се числят към ' 
| албанската народност, а 2,44% се числят към българ 

народност, докато 4,80% са числящи се към ет
ническата група на рамите, а живеят и незначително 
число друш народности.

Характерно е, че всичките 13 общини в региона 
Постепенно се развива практиката

ОГРОМНИ РЕЗУЛТАТИ В
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО
СТРОИТЕЛСТВО

ската
Развитието на СР Маке

дония през изтеклите десе
тилетия на свободен жи
вот е пример, който ясно 
показва какво - могат да 
^направят един народ и ра
ботническата му класа, во
дени от своя авангард — 
Комунистическата партия 
— каза Марковоки. Днес 
в Македония съществуват 
около 3000 основни и слож 
ни организации на сдруже 
•ния труд- Промишлеността 
осъществява 40 на сто от 
обществения продукт. По
строени са системи за на
появане на 140 000 ха пло
щи. В обществения сектор 
работят 460 000 трудещи* 
се, което е 17 пъти повече 

1945 го- 
С е лс ко стопа нското 

население е намалено от 
70,6 на 22 на сто. На фа
култетите, висшите и полу
висшите училища са дипло
мирали 64 000 лица.

Спазвайки последовател
но принципите на АВНОЮ 
за федеративна общност 
на югославските народи и 
народности, Комуни етиче
ската партия относно Съю
зът на комунистите в Ма
кедония през изтеклия пе
риод даваше активен при
нос за укрепване на брат
ството и единството с ос
таналите югославски наро- 
ди и народности.

са изостанали, 
един брой ООСТ от развитите краища да реализира 

програми в този край, какъвто е случаят със 
„Застава” от Крагуевац, „Навил” От Белград, химичес- 

Панчево, „Кристал” от Зайчар,

ТРИ ВЕЛИКИ ДАТИ свои
— Тази година ознамену

ваме три събития от изклю ката промишленост от 
мий опг Ниш и др. Цеховте, построени по такъв на- 

само, че обезпечават нови производствени на
соки, и сигурност на пазара, но и разрешават акут- 

проблем на незаетостта. Такова сътрудничество 
е присъщо и в самия регион, така че „Симпо” строи 
цехове в Сурдулица и Прешево, „Здравье" в Босиле
град и Медведжа, „Зеле Велкович” в Босилеград и др. 
Това свързване на доходни начала представлява ново 

обществено-политическата практика

чително значение за исто
рията на македонския на
род и борбата му за наци
онално и социално освобо
ждение — заяви на търже 
•ственото заседание предсе
дателят на ЦК на 
Кръсте Марковоки. — То
ва са 80-годишнината от 
Илинденското въстание, 40- 
годишнината от създаване
то на КПМ и 40-годишни- 
ната от Второто заседание 
на АВНОЮ, с решенията 
на което Македония стана 
неразделима част от феде
ративната общност на рав
ноправни народи и народ
ности в Югославия.

чин не

нияЛ. Колишевски първ сек
ретар на ЦК на КПМ

!екм лен гнет на македонския 
народ в кралска Югосла
вия, Марковоки се спря 
върху Четвъртата нацио
нална конференция на 
ЮКП (1934 г.), на която 
беше приета заключение 
за създаване на комунис
тически партии в Слове
ния, Хърватско и Македо
ния. Реализацията на това 
становище в Македония 
закъсня поради опортюнно 
то поведение на покрай- 
нинското партийно ръковод 
ство под влиянието на ЦК 
на Българската работничес
ка партия (комунисти), ко
йто търсеше „автономия” 
за македонската партийна 
организация. Повдигането 
на македонския народ на 
антифашистко 
обаче представляваше по
беда на революционната ли
ния и политика на ЮКП по 
отношение на Македония, 
континуитет във вековната 
борба за национално осво
бождение и израз на висо-

| съдържание в
и съдецствува за изграждане на икономическо равно
правие между народите и народностите в региона.

| В региона от 125 училища и образователни цен-
| трове, в основните училища, където живеят числящи-
♦ те се към народностите, обучението става на езика на 
| народностите, а в смесените среди, в Прешево и Бу- 
\ яновац, обучението се провежда на двата езика. Не- 
х достигат някои учебници, липсват помещения и про- 
X читна литература, което в предстоящия период ще 
| трябва да се разрешава. В Прешево е обезпечена и 
X двуезична администрация в обществено-зтолитически- 
X те организации, органите на управлението, самоуправ-
♦ ителните общности на интересите, съда и др.
♦ За таченето на братството и единството и съдру- 
| жието в региона в голяма степен допринася култур- 
X ното сътрудничество в региона и извън него, което е 
| в постоянен растеж.
X Завидни резултати са постигнати и на плана на
| информирането на българската народност на роден 
X език чрез „Братство" и Радио Ниш, докато час по- 
X скоро този въпрос тРябва да се разреши и за жители 
I те от албанската народност в региона.
| За трайно и пълно осъществяване на равноправ-

^х ‘На употреба на езика и писмото в подетите акции 
X трябва да се издържи докрай, беше изтъкнато на за- 
X гаданието на МОК на СКС в Лесковац на 16 март
♦ тази година, когато се разисква за осъществяването 
X на равноправието, братството и единството и съдру- 
X жието на народите и народностите в региона.
х Оред всички трудещи се и гражданите региона
X преобладава съзнанието за ясната идейна борба про- 
| - тив воички видове нацагонализъм, против контраревол 
| юционните събития, които започнаха вражески да 

действуват в Косово, а отчасти прикрито чрез пам- 
флети и лозунги, които разпространяват в общините 
Црешево, ^уяновац и Медведжа, в които живее на
селение от албанската народност.

по отношение на 
дина.

Велика е ролята на дру
гаря Тит-о през 1941 годи
на, когато с решителна под 
крепа на македонските ко
мунисти осуети политика
та на Българската работни 
чеока партия (комунисти) 
за отделяне на Комунис
тическата партия- на Маке
дония. ЮКП и другарят Ти 
то решително се застъпва^ 
ха за въоръжено въстание 
в Македония, а станалите 
събития показаха, че с то
ва се сбъдват вековните

въстание

ЗАПОЧНА XV ЦИКЪЛ НА МЛАДЕЖ КАТА ПОЛИТИЧЕСКА ШКОЛА НА В. 
„БОРБА" "

МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ ДНЕС
Досега се включиха над 13 000 младежи и девойки от всички краища на

страната
е печатано интервюто на другаря Пито, 
дадено на (вестник „Младост” на 30 (но
ември 1979 родина по повод 60-ш диш- 
нината на СЮК (ЮКП), СКОю и ре
волюционните (синдикати. И в това ин
тервю другарят Тито с 'известната му 
иизйанерока проницателност твърде 

пластично определя мястото, *ролята и 
задачите на днешните млади поколения 
и нашата страна в почнататъшното ра
звитие на социалистическото самоупра
вление.

„Младото поколение днес" е тема на 
XV цикъл на младежката политическа 
школа „Душан Петрович Шане" на вес
тник „Борба", който започна на 21 март ^ 
и ще продължи до 4 юни 1983 година. В 
тази политическа школа, като своеобра
зен вид на марксическо образование и 
идейно-политическо издигане на югослав 
оката младеж, досега се включиха над 
13 000 младежи и девойки от воички

В Съюза на комунистите в региона от над 40 
000 членове ■— почти 36 000 са сърби, 2,157 са албан 
ци и към 1450 българи, 195 черногорци, над 250 роми 
и пр., което е шляма сила не само в борбата против 
(националистите и другите видове врагове, но за осъ
ществяване иа още по-пълно рашгооравие във всички 
области 'На живота и труда и създаване на истинско 
съдружие в този регион.краища на страната.

Като уводен текст в трзи цикъл Б. Костадинов
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,А7Г!Г«л!"»™—т"БОСИЛЕГРАД: ОТ 
СТВОТО НА ОК НАДИМИТРОВГРАД: ПРОБЛЕМИТЕ СНАБДЯВАНЕТО

лш и (пи шдоршюшс! Прието предложение на 

ново статутно решениесемейство с две 
например, даза едно 

МЮМСИ Д0ЧЯ|
що юворим- 

Нужно е,

чям.п сана част от населението на Димитров 
град^^еден дьт са получили прах за пране преди

5—6 месеца?

Известно 0» Чв 
снабдители нл н аселони е то 
от Димитровградска общи 
да с разни стоки са „Тър- 
гокооп” и „Услуга" от Ди 
•митровград и „Ангропро- 
Агет'’ от Пирот. „Търгоко
оп” има най-много магааи 
,ни, голяма част от които 
са по селата. „Ангропро-
мет" 4Ш& 11 мвг^зина от
които пет са с колониално- 
хранително-вкусови изде
лия, между другото и прах 
за пране. Тъй като граж 
даните с този артикул се 
снабдяват чрез списъци, 
естествено че 
газините на „Ангропромет” 
са ориентирани една част

обаче да со 
„Ангропромет"

възмо-шеиие е допусната 
жиостта и за провеждане на 
извънредни заседания на 
Конференцията в случай да 

от об-

Проектопредложеиието на 
Статутиото решение на орга 
иизацията на Съюза на ко
мунистите 
община и

Общинския комитет, не- 
тела за

каже, че 
когато е търсил да открие 

Димитровград с 
да снабдява

До октомври миналата 
година воичко беше в ред: 
всяко домакинство полу
чаваше по един килограм' 
прах за прано по 
Обаче, от октомври ч до 
днес, а това значи 
5—6 месеца, в магазините 
,на „Ангропромет” не е до
каран пито грам прах за 
пране. За същото вроме 
магазините на „Търгокооп” 
редовно са снабдявани. В 
„Ангропромет'’ също о 
своите магазини в Пирот 
«шал прах за пране. По то 
зи начин една част от на
селението на Димитровград 
е останала.без основното 
хигиенично средство за 
пране. Какво значи това

главни
магазин в 
обещал
|щитс както и тези 
рог. Очевидно тона не се 
спазва. С празни обеща- 

„ Ангропромет не 
со перат ЛР°-

в Босилеградска 
отчета за работа

съ*
потърси една трета 
ЩИЯ брой на първичните 
партийни организации в об
щината. За всяко заседание 
се избират нови делегати, по 
начин както и за редовна об
щинска изборна конферен 
ция.

в П/и-члон.
ми

органи и 
февруари 1982 —

говите 
период
февруари 1983 година, бд- 

които най-много

вече
.ншя, на
могат ДП
хи. Гражданите/които не 
по овоя воля са ориентира 
ни до се снабдяват в мага
зините на „Ангропромет”, 
с пълно право са огорчени 
от постъпката на същия. 
И още нещо. „Търгокооп", 
п „Ангропромет" са в сДру 
жеммето на „Инекс”. Но,

ха въпроси 
обърнаха вниманието на про 
веденото през миналата се
дмица разширено заседа-

Що се касае до отчета за 
работата на Общинския ко
митет, неговите органи и те- 
също така даде съгла- 

Продсодателството 
сие (и по същия ще рази
сква и Общинският коми
тет), се изтъква че Общин
ският комитет, неговите 
органи и тела в периода от 
февруари миналата година 
до февруари на настоящата 
година е раздвижвал иници
ативи и постигнал забеле-

ГI редседителствотомие на
ОК на Съюза на кому

нистите в Босилеград. Иа 
членове

на

заседанието освен 
•ге на Председателството при 
сьствуваха и членовете

ла,към ма-
оовен като членове, друга 
полза почти няма.

иа
Комисията по статутни въД 
роси към ОК на СКС в Бо-* 
силеград, която 
и даде проектопредложение
то На Статутиото решение, 
(предварително тази коми 
сия бе направила съгласу
ване на същото със Статута 
на СЮК, СКС и Статутиото 
решение на МОК на СКС в 
Лесковац).

А. Т.от гражданите.
всъщност

ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШНИЦА

НУЖНА Е ЗАЩНТА НА ОБЩЕСТВЕ
НОТО ИМУЩЕСТВО

жителни резултати в идейно 
-политическото, организа
ционното и акционното ук
репване на организациите на 
Съю3& на комунистите в обСпоред новото Статутно 

решение, което ще бъде обсъ 
дено и от страна на Общин 
ския комитет, когато се оча

щината. През тоя период се 
чувствуваше непрекъсната
активност на СК в осъщест
вяваше целите ифДелегатите на трите съвета на Общинската скупщина 

сия обсъдиха между другото и отчет за работата на общинския 
ник и отчета на Секретариата на вътрешните работи

същото и да бъде при 
ето, Общинският комитет 

като най- 
орган в организация

та на Съюза на комунисти
те в общината между 
изборни конференции. Из
борната пък конференция 
провежда свое редовно засе
дание един път в 4 години, 
когато обсъжда и приема от
чет за работа на ОК на СК

квана съвместна се 
правозащит

задачите
гто икономическата стабили 
зация. Предприемани сасе установява 

висш
спе

шни мерки по въпроса на 
снабдяването, в провеждане
то на социалната и здравна 
та политика, в образовани
ето, културата и други акти 
вности,

На съвместно заседание 
на трите съвета на Общин 
ската, скупщина в Бабуш- 
иица на 16 март делегати
те голямо внимание посве
тиха на загрижващия ръст ЗАСИЛВА СЕ ЧАСТ- 

' на углавни дела от област- НОТО ЖИЛИЩНО 
та на стопанската престъп- СТРОИТЕЛСТВО 
■ност- Броят на разкритите 
углавни дела от областта 
(на стопанската престъп
ност. през изтеклата годи
на в Бабушнишка община 
възлиза на 20. В сравнение 
с 1981 година — техва е с 
три и половина пъти пове-

самоуправителните работ- пред ще е необходимо кад 
нически контроли — беше 
заключено на сесията на 
ОС.

Дверово да укрепва имущест
вено-правната служба към 
Общинската скупщина в 
Бабущница, като по такъв произтичащи 

заключенията на партийни
те конгреси, както

от

начин се подсичат корени
те на явления на 
телство срещу обществено
то имущество.

и заклю
ченията на проведените за
седания на ЦК на СЮК и 
ЦК на СКС.

посега-
и избира нови членове на 
Общинския комитет. Оба
че, в новото статутно

На сесията на Общинска 
та скупщина беше създаде 
на комисия за провеждане 
на конкурс за даване 
незастроени площи на част 
ни лица. По-късно на от
делни сесии на Съвета на 
местните общности и Съве- 

Делегатът Иван Димитри та на сдружения труд бе- 
евич затуй поиска конкрет ше гласувано решение за 
НО ла бъдат посочели ко- обявяване на конкурс за 
лективите, в които са ста- общо 68 плацове: 66 в »в 
нали такива углавни дея- „Плужине", а по един плац 
ния. В отговор ш делегат- в „Лозище" и „Ливагье". 
ския въпрос на скупщина
та бе изнесено, че най-го- 
лям брой углавни 
«а стоианока престъпност

ре-
М. Антич М я.на

ДИМИТРОВГРАД
че! Цената на водата не е увеличена

Искането На ООСТ „Ко- па” на заседанието на Ме 
муналац” от Димитровград ждуобщинеката общност 
цената ;на водата да се уве- за цени за общините Пи- 
личи с 250 на сто засега рот, Димитровград и Ба- 
не получи „зелена светли- бушница, състояло се на

17 март т.г. в Пирот. Въ
преки настояващията 
представителите на „Кому- 
налац” да бъдат убедител
ни в подкрепа иа кока 

■{ делегатите на общността 
< не приеха като оправдано 

3 това рязко покачваме на 
щ Цената. Мнозина от гврисъ- 
Щ ствуващите не

средства.
Ясно е, че водата трябва 

да има икономическа цена. 
Но дали наистина, тази 
на е икономическа или е 
и нещо друго? Защищава
ме ли по този начин жиз
нения стандарт на 
щите се и действуваме ли 
съглаоно .решенията от ре
золюциите, със стабилиза
цията? Никой 
„Комуналац" да стопанис
ва със загуба. При това 
консултации със сдруже
ния труд, с 

1- щяост и други заинтереоо- 
и вани не са направени: Доба 

ВД ли се към това и фак
та, че водопроводът техни 

е чеоки още не е приет, яс- 
но е защо делегатите от 
Междуобщин ската 
щност за цени 
да приемат решение по то
зи въщрос докато не 
жат думата и 
заинтересовани в Дими- 
■фовград.

На отделни - 
ветите 1на Общинската 
щина беше

це-оеоии ,на съ-.
скуп

прието реше- 
са извършени в коопера- И1ие за бюджета на общи- 

„Будучност" и ООСТ ната през 1983 година. 
„Таламбас". *

в заключение беше прие и°щ'Ите бюджетни
то, че към -буйствуването * В ,наст°ящата 
на столаноката престъп- шп ДОСГИгНат сума от над 
«ост най-много допринасят г -«™иона динара, или

лица, ' на
които вече са били подвеж 
дани под отговорност 
подобни нарушения, 
втора причина беше

деяния
на

I \
. ■.

ция труде-

прихо
година

не желаеIII И1Йй11т арсто в повече в 
сравнение с изтеклата 1982 
година.

приетите на работа
искаха да

поемат отговорността 
нещо, което е извън всич- 

декговорени рамки I. 
резолюции. А новата 
за един „кубик" вода, ко
ято търои „Комуналац", ^ 
12.80 динара Обосновани е- 
то на „Комуналац" 
за изплащането на аморти
зацията на водопровода от 
Пъртопопинци |до Дими
тровград нямат 
че той често
рии и това е 
начин да

за местната об-за
а като 

посо- 
н ер едовният кон- 

счетоводствените

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ки
чен цена

П.ри обсъждане отчета 
на общес-даеното правоза- 
щитничество в Пирот, бе- { 

За да може Секретариа- Ше ИЗТъК1Нато, че то успеш 
тът на вътрешните работи но осъществява 
в предстоящия период по- макар че от 328
}^ШИО Д3 разкРи,ва Углав юи не е 
■ните деяния, е необходимо
по-тясно сътрудничество на

трол на 
олужби.

т
е, че об-.ролята си, > 

представ- | 
Успяло да завърши 

V“ нРб-Аставка. Изтъкнато | 
оеше същ0 таКа, че зана-.

не искаха

ои ка-средства, 
търпи ава- 

.единственият 
се обезпечат

останалите
Димитровград

СТРАНИЦА 4 А. Т.
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СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В СУРДУ ЛИЦА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТНА ЗАСЕДАНИЕ НА 
НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

Разискване по обществено 

вредните явления Обсъдени и приети 

няколно отчета
На последното заседание на Съвета, на сдруже 

ния труд и Съвета на местните общности при Общин
ската скупщина в Сурдулица под защита 
части на Власински район, като специални природни 
резервати. Това са: остров Стратория, „Стойковичева 
махала’ плаващите острови и крайбрежната зона на 
Власинското езеро при мотел „Езеро” на „Промая”.

>1 «Ш&И;
След сеоията ма Общин 

ската 'Скупщина, състояла 
се «в края ма миналата го 
Дина. когато бяха 
разговори за обществено- 
©редните явления, органи 
те, задължени за реализа
цията ма приетите реше
ния, последователно се за 
мимават с тази лроблемати 
ка. На сесията ма Общин 
ската скупщина от 11 март 
т.г. е направен анализ вър 
ху изпълнението на приети, 
т© решения. В анализа се 
изтъква, че се полагат уои 
лия за засилваме дейност
та на упълномощените ор
гани и организации по осу 
етяване и премахване ма 
обществено-вредните явле
ния и отношения, че все 
още има нови облици 
такива явления, които спъ 
ват провеждането на опре 
делени стабилизационни ме 
рки. Няма достатъчна ак- 

х тивност по превантивно 
действуване ма органите и

изискваданъците, което 
задълбочен контрол от ком 
петентните органи.

И занапред има явления

Изхождайки от доставени 
отчети, 

разискванията

На Състоялото се на 17 
март т.г. разширено заседа
ние на Изпълнителния 
вет на Общинската скупщи 
на в. Босилеград, председа- 
телствувано от Васил Такев, 
на дневен ред бяха някол
ко отчета: за работата на 
органите на управлението, 
правосъдните и отделните 
органи на Общинската скуп 
щина, както и отчетите за 
работа на общинските са- 
моуправителни общности на 
интересите.

те предварително 
съ- както и отса сложени

във връзка с тях личи, че 
не всичкиза нередовно заплащане,ма 

наеми, въпреки че поло'же 
нието тук е поде бреме, до 
като за заплащане ма /из
разходвана електроенергия 
нищо не е направено. Има

коитооргани,
финансира Общинската ску 
пщ-ина,. цялостно са изпъл
нили своята обществена фун 
кция и задача. Това особе
но се отнася1 до правосъдни- 
те органи, на които,

на Изпълните

няма синхронизирани 
ции ма упъдномощемйте ор 
гами и ООСТ и по-широко, • и явлемия за незаконно от 
за да се окаже мавремен чуждаваме ма обществени
ма помощ на ергените, а имущества, е кеето ;се на-

. се оценяват като общест насят материални вреди ма
вемо-вредн:и поведенията 
ма някои местни общнос
ти при сключване ма до- се явят отрицателни явле
говори с частни лица за ния при погаевзне ма дъл-
електрификация, па се явя- жимите суми и издаването
ват проблеми при приема- на меници. Също има явле
нето на обектите от страна шя синдикалните организа
на компетентните комисии, ции при ОС^СТ незаконно

Местните общности, се да се явяват като ползува
пооочва - по-нататък в. ана Щй потребителски креди-
лиза, ме търсят помощ и ти, а и в областта на меза
професионални консулта- конния труд и обогатяване
ции с общинския правоза- на отделни лица по незако
щитник и с останалите ор % иен път- 
гами,. въпреки че са нали
це постоянни проблеми 
при реализацията ма дого
ворите. В работите с част 
ни изпълнители ме се зап
лащат облаганията и данъ
ка върху оборота за вгра- ното досега, 
ден и те материали, а има 
явления и за прикриване на

ак-

спо-водени ред оценка 
.тгаия съвет, много дела от 
1982 год. са останали и преобществото.

Оценява се, че мотат да несени за решаване през 
настоящата година. Така 
например, в отчета за рабо 
та на Общинския съд в Бо 
оилеград, от общо поднесе
ните 557Р през 1982 година 
са останали нерешени 588, 
което число според броя на 
Съдиите, както се изтъкна 
на заседанието, е много. От 
друга пък страна Общински 
ят съд в Босилеград е увели 

които е

Освен това на заседание
то, на което присъствуваха 
и представители на общес
твено-политическите органи 
зации, бе разгледан и при
ет Общинският договор, 
отнасящ се до по-ускореното 
и - интензивно развитие на 
дребното стопанство, проек
топредложение на Общесг чил броя на делата, 
твения договор във връзка решавал на мястото.На заседанието е прие

то заключение, че и занап 
ред приетите решения ос
тават актуални й че на ед 
Да от предстоящите сесии 
да се разисква за направе

с рационалното използуване 
на обработваемите площи, 
проектопредложение за из
менение и допълнение на 
Статута на Общинската 
скупщина и други текущи 
въпроси.

При това бе посочена й 
една неправилност. Именно, 
средствата предназначени 
за пътни и дневни разходи 
(за излизане на терена) не 
се внаедт предварително 
на текуща сметка, а - след 
това от тях да се изплаща 
на тези които излизат на 
оглед, но се дават чрез кви
танции, което не е в съгла
сие със закона.

на

С. М.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА КАПИЯТА „ИМАШ 
КЪЩА, ВЪРНИ АПАРТАМЕНТА”

Занапред - по-конкретно За отчетите на общински 
те самоуправителни общно
сти на интересите, Изпълни 
телният 
че в тях повече се посочва 

. материалната страна, а Съв
сем малко, а в ндкои дори 
изобщо не се изтъкват осъ 
ществените задачи набеляза 
ни в плана и програмата за 
работа през изтеклата годи
на. Затова Изпълнителният 
съвет взе становище, зана
пред съвместно с отчетите 
им, да се обсъждат и плано
вете за работа.

В акцията е запазен континуитета и се очаква 
наскоро тя да даде първите резултати
•I •

Инициатива за повдигане 
на въпроса, т-е. акцията 
„Имаш къща върни апарта 
мента” в Бабушнишка об
щина раздвижи Общински
ят комитет на СК още 
през есента. Оттогава па 
©се до неотдавна по този 
©ъпрос почти нищо не бе 
предприето, когато на 14 
март т.г- по инициатива на 
Общинокия синдикален съ
вет по този въпрос на съаз

съвет констатира,

В жилищната политика 
обаче © Бабушнишка общи 
на има повече слабости. 
Голямо е числото на сък- 

например, 
ко е числото

вартирантите 
а твърде м._ 
на тези, които дават квар 
тирите под наем (според 
сведенията за заплащаме на 
обществени облагания). Не 
е за занемаряване числото 
на 'притежаващите жилищ
ното право, които имат по 
вече квартири, а 'изразител 

покрай общественото 
жилище да се притежава и

Бабушница

голямо конкретизиране в 
разискванията, като напра
ви забележка на боязливо
то (изложение ма председа
теля на ОСС. — Очаквах, 
изтъкна тя, че поне чис
лено ще се посочат онези, 
които 'имат повече жили
ща. Не е хубаво някой да 
има и къща и апартамент, 
а от друга страна има и 
такива, които с малки ли- 
чми доходи отиват © пен* 
сми като съквартиранти.

ха приети павечето заклю
чения, които ако се реали 
зират вливават надежда, 
че акцията няма да бъде 
безрезултатна. Наскоро се 
очакват и първите резулта-

местно заседание разиск
ваха председателствата на но е 
ОК на СКС, ОК на ССТН,
Общинския синдикален съ семейна къща

рата е в Бабушница, а къ
щата в по-близките села до 
града. Има и случаи квар
тирата в Бабушница да се 
ползува, а къщата да се да- 

висок наем. Голяма

Тези въпроси тце бъдат об 
съдени и от страна на Об
щинската скупщина, насро
чена за 28 март тази годи-

кварти-
вет, 00 на СУБНОР и на 
ОК на ССМ. ти. на.

М. АнхичЕ ЖИЛИЩНАТА ПОЛИ 
ТИКА. СЪЩЕСТВУВАТ НЕ 
ПРАВИЛНОСТИ

М. я-

ва под
пък част от притежатели
те на обществените апарта 
мемтти с кредити от трудо-

БАБУШНИЦА: ИЗ СЕКРЕТАРИАТА ПО НАРОД 
НА ОТБРАНАКакто е известно с общ е 

ствено-политическ ата 
ция, която водят общест
вено-политическите сили, 
трябва да се премахнат от 
рицателните прояви в жи- 

шлитика. Разбира

<\ак- таничши в ЮНАвите организации или от 
банките са построили се-
пийни .къщи, «о общест,ве- против нотрмоелте

жилищната политика
подчерта Мирча Петровччч 
— е икономически ят наем.

„лекарство”Главното
в

Най-вовмте възможности, които предлага 
Законът за военната повинност досега са поиска 
ли да използуват над 32 лужничанки. Но, каКто 
подчертава Богдан Цвежович, секретар ,в Сек
ретариата по народна отбрана, всичките те не 
изпълняват условим (вследствие възрастта си и 
здравословното състояние). Най-голямото число 
от доброволно решилите се да заминат в ЮНА 
са от Средношколския център, „Лисца” и „Вът
решна автогума”.

Акцията продължава.

ни те. квартири не са върне 
•ни и тълпиш ата 

се и да се създадат усло-
СЪДЪРЖАТЕЛНИ Й БОГА Този нае]и няма да 
ТИ РАЗИСКВАНИЯ

М ПО Л ПОЗВО

ЛИ на някои да .живеят на 
село, а в Бабушница апар 
таментите им да бъдрт пра

©ия разпределението 
зуваието на жилищата 
напред да се съгласуват с 
класово-работническите 
ределения, съдържащи се 

решенията на 12 конгрес 
ма .СЮК, 9 конгрес ма СКС 
и със становищата на кон
гресите на Синдикатите.

за-
I Т/.Д--

На заседанието, което се 
отличаваше с твърде бога
ти разисквания бяха повди
гнати и няколко други въп
роса. Любимка Ранчич, -на 
пример се застъпи за по-

оп
зни.

в На заседанието стана ду
ма и за това как занапред 
да се води тази акция. Бя-

М. Антич
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ЗАНЯТЧИЙСТВОТО И ДАНЪЧНАТА ^

„Обетована земя за 

частни занаятчии
15 на с-го, за трима 

20 на СтО, за 4 
25 на сто и за 

30 на с-го.

......... ■ЦШ
БОСИЛЕГРАДСКА 'община

ПОЛИТИКА ВШШ5
ООСТ „ТИГЪР—ДИМИТРОВГРАД”

шш

Положителни резултати на 

стопанска дейност лучава 
ка с 
работника 
работника 
5 работника

занаяти

• ВЪПРЕКИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЛОЖНИТЕ 
УСЛОВИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 1982 
гппИТГА В ООСТ „ТИГЪР—ДИМИТРОВГРАД” ОБ 
ЩШТДОХОД НАРАСНА С 10,88 НА СТО НАД ПЛА

заная-

Работендите в СлужбатаНА •-»»■

по обществени приходи и 
други компетентни служ- 

осъзнал-и,

е било особено харатств 
рно за април, и откомерш 
лисналата година, по време 

с елокоогопан ски те рабо 
|ти, ла затуй оопователаю 
!се поставя въпросът за ха 
Зрактера иа тези отсъствия. 
|В ООСТ „Тигър—Димит- 
[ровград” е прието заключа 

този вид „боледуване"^

Занятчийството, като от занаятчийска Дейност, 
такянарочоното потентните органи и

щинската скупщина се ръ~ 
общоприетите
стабилизащюн-

ком[ваПо отношение >на преди 
1982 го Обши ата година през

общият доход и вой
врасъл на 

дребно стопанство, получа 
ла пое по-важно място с

би навреме са
качеството на админи

дина
чкп негови часри бележат 

положителни ре- 
Във фондовете

на в ководят от че и
стратионите услуги допри
нася за ускореното разви
тие на

общ е насоки на 
мата политика — лодчерт3- 

Сотир Сотиров, дирек
тор иа Службата по общес
твени приходи. — Въведе 
ни са. многобройни данъч 
ни облекчения, имащи за

главно усилията на нашето 
ство 
някои

зултапи.
са отделни по-малко сред’ 
ства, отколкото през пре < 
дишната година, като при *■
това са отделни повече Шние' л „
Средства в резервния Цда се тълкува като мтш- 
фонд. В разпределениетоЩски проблем, срещу кои
иа чистия доход е нарушен М '° с вс1,чки оили тря5??2?а 
обществения доювор в по Сее води решителна б рб , 
лза за личните доходи и об 1? понеже тук наистина има 

истински вътрешни резер-

за разрешаване на 
важни 'И'К01И0М1Ичес 

кш и обществени #ьпроои.
В тази дейност съществу
ват значителни възможно- 
сти за трудоустрояване на 
безработни лица, тя е фак- цел да повишават интереса 

ма гражданите за занимава

ва
занаятчийската дей
Предвидяната про-ност.

цедура тук се провежда са 
мо за един или два дни.

тор на ускореното разми
на отделни ореди, осо- г не със занаятчийство.

ло-н ©развитите, и ка например, занаятчиите
са освободени от данък за

Та- За ефектите на тази да
нъчна политика достагьч-

тие
бено на 
отрасъл, улесняващ до зна 
ч и тела I а степен живота на 
хората. С такова 
роля и значение, занятчйй 
ството очевадно трябва да 
се насърчава и подпомага 
с различни стимулативни 
мерки. А облагането с данъ 
ци тъкмо е област, в коя-

щото потребление. До вло 
шаване на пропорциите 06 И ^
е дошло, поради изключи- № Заплануваният износ през 
телно лошите условия за ^настоящата година трябва 
стопанска дейност. Ка- ^ да отбележи ръст от 50 на 
еае се преди всичко за '• сто? както на конвертируе 
нередовно снабдяване с мите, така и на клиршго- 
възпроизводствени матери ВИте пазари. Обаче вълре- 
апи, поради което произ ки и толкоз реализиран из 
водството е било редуци- ,НоС е под запланувания, по 
рано, а впоследствие на ради недостиг на възпро- 

изводствени (материали. В 
се по

но говори фактът, че в Бо 
обшинапървата година след откри 

ването на работилница, до 
колко не осъществят 
чалба над 240 000 динара. 
За втората и третата годи
на заплащат 50 относно 70 
иа сто от размера на да
нъчните облагания. Занаят 
чиите, занимаващи се със 
старини и дефицитни зана 
яти, заплащат само симво 
лични паушални суми — 
обяснява Сотиров.

саси легр адска 
зарегистрирани над 150 са-

място-
ле-

мостоятелни занаятчийски 
работилници. Сред които 
най-многобройни са стро
ителните (110), тенекиджий 
ските (5) и гостил ничарски 
те (3). Зарегистрирани са и 
18 частни превозвачи. Соти 
рев казва, че броят на са-

то съществуват завидни 
възможности за прилагане
то на такива мерки.това не е реализиран оча 

освания доход и чистия до- • ООСТ и по-нататък 
ход, което да даде възмож лагат усилия задължения- 
ност да се отделят пове та към чужбина да се из 
че средства за фондовете, пълнят навреме и качестве 

при но, имайки предвид общо 
то състояние със снабдява

Как данъчната политика 
в Бооилепрадока община 
подпомага ускореното ра
звитие на занаятчийоката 
дейност?

мострятелните занаятчии 
годишно се увеличава с 30 
—40 занаятчии. Разбира се, 
възможностите на Босиле- 
градска община не са до
статъчни за успешна дей
ност на толкова много за 
наятчии, така че повечето 
от тях работят навред по 
страната.

Собствениците 
чийски работилници

на занаят-Една от основните 
чини е от субективно ес- полу

чават допълнителни обле 
кчения за

не на възпроизводствени 
материали, суровини и час
ти, което се оценява ка
то твърде тежко.

тесгво, което съществено 
се отразява върху реализа 
ЦИята на плановете. Става трудоустрояване 

на незаети лица. За 
приети работника собегве 
никът на работилница по-

— При утвърждаването 
на данъчни облагания вър 
ху дохода, осъществен със

двалгадума за неоснователните 
отсъствия от работа. То- П. Димитров

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ. ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ цената на 
щи, 
бъдат

жилищните што 
които «ай-вероятно те 

топ„ Разяадени за строи
телство чрез конкурс.

Очевидни

Насочено жилищно строителство За тази година обаче не 
се предвиждат облекче-• • САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ™%он"оТЕгжж"тровгрдл ™д§™тЕ по жилищ- 

ИНТЕНЗИВНО
са усилията на

ГГеХТтеЛ-анО&ЦН0Ст
р ите — и органи

зационни, и материални 
Да интензивира жилищно. 
™ сТ’РоитеЛст,во, което ед 

ограда .в „Казармения рай- навременно означава и бла 
°н ■ В приземния етаж гоустрояване и „ -ще има търговски ломеще- ~ - рояване и разхуоавя- 
«ия за потребностите -на 
„Търгокоп” в Димитровград 
а на първия и втория етаж 

■апартамента за по- 
гребностите иа фонда за 
солидарно жилищно стро
ителство. Средствата съв
местно ще обезпечат само 
управителната общност на 
интересите по жилищно 
строителство и ООСТ „Тър 
гокооп”

ния за частните гостилни
чари, хлебо-превозвачи, 
пекари и търговци, защо- 
то се счита, че с малки /

Покрай редовнотоДържане на съществу^, аТи^рГ*

|™Ег
строителство ™ Д^ИтрГ- адстиге ш “птт 
град предвижда през (Нас
тоящата

В плана •ое предвижда и 
строител - 

жилищно-делова
проектиране и 
ещо иа средства и труд осъществя 

ват висока печалба. За тях 
се прилагат и псьвисоки да 
мъчни облагания-

апар
тамента, от които 4 гагосо 

„ г°даша ,и31Ражда- ниери, 10 едностайни и 6 нето на няколко жилзищ- двустайни 
ни сгради. В

ване на града.
СТ. Н К. Георгиев, апартамента, 

на Срокът на строителство е 
15 месеца
то, което трябва да започ
не през идущия месец.

течение 
годината ще отпочне стро
ителството на делово-жили 
Щна сграда на улица „Мар
шал Тито" (при зданието 
на общинската скупщина), 
чиято

шест
от отпочване-

КЪМ КРАЯ НА МЕСЕЦА В С. БИСТЪР

^УРс по кроене 

и шиене
Според програмата 

жилищното -строителство 
за 1настоящата година пред 
вижда се разчистване на 
терена и
делова сграда в състава на 
квартал „Гребен”, също на 
улица „Маршал Тито". То 
зи обект има бруто 
ема площ от 1050

настойност 
• проектосметната 

тация ще възлезе на 36 
лмона динара. Строителство 
то -на тази сграда ще се 
финансира от фонда за 
солидарно жилищно строи 
елство. (над 18,7 милиона 
динара), със средствата 
ПТТ Пирот, за чиито 
требности ще се [изградят 
делови помещения (нова 
ноща), за което са обезпе 
чени над 12,3 милиона 
нара и със средствата на 
организациите на одруже-

според
докумен-

ми

към ок на ССТН в Босилргп ДеЙНОСт на цената 
месец в с. Бистър ще започн^ КЪМ Края на т°зи 
КУРС за кроене и шиене С™ ° провежДанет0 на 
к-ьм 20 души, предимно ®‘5: ?ият ще посещават 
ликте села. За обучениетп ИКИ ” Б,,С^Р и око 
От Па0 Динара- а че го теалг,тиСИСтИТа заплап'ат
от Центъра от Лескова,? <^ Рат спеЦиалисти 
курса, който ще трае ,20 Д 3аВ'ьршвансто на 
получат удостоверение ч ЧаСа к№систнте ще 
ене на облекло. ’ 4 Са оспособени

чрез самоуирави- 
телно споразумение.проектиране 1На

С цел да се ангажират
и личните средства :на 

ползва жданите ще се пристъпи 
ми метла а 1^К!ВДРа' към Урбанистична и по- 
от соелг-гип 6 1Ст^>ои Дробна разработка на ноаз
саваните ' кршвишорга комплщщ „Вре-
чизации ,на бадата ^ ^ и3а «Ржтелството на 
управитешно гт™™-, ® частни жилищни сгради В

ствата. ^ ^ гоустрояване на тази част
на града, което ще влезе

гра
на
по

ди-

за ши-
в7б.

в
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НОВИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ч

Н стабилизация,еотдавна, на 
седателството 
ЦиЯ на. ССТНЮ,
осъществяване на стабилизацията, бд-' 

няколко оценки,
истина не са нови, обаче ъ настоящия момент 
са добре дошли за по задълбочено и по-бързо 
осмисляване на нашето обещствено-икономичес- 

развитие. Касае се за подчертаване 
хармонията между проектираното и действител 
ното и предупрежденията, че няма гаранции до 
края на годината да се реализират поне 
ните и стратегическите цели на икономическата 
политика за 1983 година” (Александър Гърлич- 
ков). Същият оратор подчерта, че ние своята 
стабилизационна политика не

заседанието на Пред
на Съюзната конферен-

мят към истинския общесттвно-икономически кия документ по икономическата
по-определено и от към съдържание 

пътят за излизане от ико
прогрес. Не е трудно да се посочат доказателст- ще може 
ва за това. Последните горе долу ги има в мно- и време да се утвърди 
го области на нашата икономическа действител- номическите трудности. Осъществяването на 
ност. Техен своеобразен сублимат са трудности- политиката и документа, който тце, предложи

икономическата стабилизация Съ-

в разискванията по

ха изнесени които на-
те в тригодишното настояване да се извлечем Комисията за 
от икономическите трудности. Ходовете на сто- юзът на комунистите прие като свой конгресен 
панисването в началото на тази година главно дълг. Такава. изключителна УДачност» може да 
са продължение на едно такова състояние. Как се каже и свеобразен исторически шанс за по-

сйла в обществото, се
ко на дис-

да бъде приета оценката на компетентните лич- твърждаване на водещата 
ности на нашия обществен живот, които "йзтък-* указа на Съюза на комунистите в момента ко
ват, че сме късно приели мероприятията по гато е това най-необходимо. Разбира се, не в 
икономическата политика за настоящата го- смисъл на поемане на оперативните и ръковод- 
дина? С какво да' се оправдае обстоятелството ните работи и решения. Ако се съди по пред- 
че не сме успоредно приели всички необходими 
мерки, макар че едни други обуславят? В ре
зултат на това е фактът, че отдавна навлезнах- 
ме в третия месец, а_не са известни всички ус- мени в почти 
ловия на стопанисването. Миналата седмица, на 
пример, оповестихме как стопанските дейци в 
Стопанската камара на Югославия жестоко кри
тикувахме компетентните поради неприемането . мерното й разпределение на всички съставки на 
на енергийния баланс на страната). В настоящ- обществото и за идейното- действуване, плюс 
ия момент е необходимо ясно да се разграничи задачата да се работи ефикасно за да се навак- 
редоследа на ходовете, относно да се постъпи в са пропуснатото — най-голяма отговорност пада 
унисон с охрабряващите думи от ексгГозето на ,изключително на СЮК.
Петър Стамболич в Скупщината на СФРЮ, т.е.
че знаем какво искаме”. Добри предвестия за за решения, които не търпят компромиси, ще 
това твърдение и с право дълго очакваните му има отпори на линията по запазване на спече- 
ефекти намираме в становището на Председа- лените, „права” и задържане на отношенията, 
телството на СФРЮ по повод обстоятелството, като са превъзмогнати от живота. Опитът гово

ри, че такива отпори са бивали силни, тъкмо в 
моментите, когато е трябвало да се открие въз
можността за действуване на икономическите 
закономерности. Сигурно е, обаче, че такива от- 

моментални регионални или по-тесни секторски. пори по-лесно може да се откриват в обстанов- 
потреби и интереси, по начин който практичес
ки, анулира общите и дългосрочните интереси 
на страната”.

основ-

които от време на време допират довестията,
обществеността от кръговете на Комисията 
стабилизацията (например за потребата от про 

всички части на стопанския меха- 
частите на стопанската система), ра<-

заосъществяваме ве 
че трета година, и че трябва по-откровено да
разговаряме за причините на застоя.

Явяващите се от време на време искания 
за изостряване на отговорността и оставането 
върху това очевидно не са от полза, защото им
плицират безсилието на обществото да се стъ
пи в борба против онова, което спира напредъ
ка му. В нашия сложен обществен организъм се 
използуват или по-точно, се злоупотребяват най- 
висщите демократически придобивки за пости
гане на ограничените цели и интереси, които- 
не са в съзвучие, пък и противни на интересите 
на обществото като цяло.

Един такъв, доста дълбоко вкоренен мани
ер, допринася за протакане приемането на опе
ративните и системните решения, които би оз
начавали скъсване с досегашната практика. Об
стоятелството, че същите решения програмно са 
набелязани или проектирани, не може да нане
се щета нито на привържениците на автаркти- 
чното развитие, нито на онези които са за бю
рократичното резониране, нито на многоброни
те носители на доста лесното и нечестно спечел
ване на дохода. Декларативните определения са 
им, дори, добре дошли за да може да се закли
нат зад тях и безпрепятствено да работят по 
старому. В това е изглежда тайната” на успе
хите на спирачите” на икономическата стабили
зация и по същото време причината за неуспе
ха на всички онези, които действително се стре-

НИЗЪМ и в
бота ще има твърде много. За последователност
та в изпълняването на тази работа и за равно-

Твъ.рде вероятно е, че тъй като се касае

че не се осъществяват поставките на тазгодиш
ната резолюция за икономическата 
Подчертано е, че „никой няма право икономи
ческата политика да приспособява към своите

политика.

ката, когато се действува върху единна, при то
ва надяваме се, — добре дефинирана икономи
ческа платформа. Колкото по-бързо се извърши 

Практическите последици на едно такова диференциация от този вид и по-решително се 
решително становище би трябвало много бързо разчисти с всички, на които новият, промене- 
да последват. Желаем .да ги видим в предло- ният климат „не ползва” — толкова ще се сък- 

„Крайгеровата комисия” което се ратят сроковете за стабилизиране на обществе
но-икономическите процеси. А това не е най-

жението на
отнася до изменението в стопанската система и 
в инструментите за нейното функциониране. В 
последния акт на оформяването на стратегичес-

важното в настоящи^ момент.
Слободан Куюнджич

ПО ПОВОД ЮБЛЕЯ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА МАКЕДОНИЯ

„Това е македонска земя. Маке кувател на своите вековни тежне- 
дония е македонска. Македонците вия и идеали. Поради това мито 
■не .са българи, ..вито сърби, нито грубите хегемовистически иретен- 

. гърци. Просто, те са македонци, ции -от вел1И'Кобългароката, овелмко- 
Освобождевието на Македония мо сръбската и великогръцката бур- 
же да бъде само дело на маке- жоазия, мито едностранчивият актд гйтагагй ггагьягзьг гг йгкдггййгй

. ■ кшаю а 1 П,,.,,,—____ __„п. вата овобода. Нашата борба за сеое, си не можаха да отделят
сключените канджи на 1 ппгаимчиптиг» "рли-> птгтялтнп чп нас е живот и смърт- Ние няма борбата на македонските комини-тп Лл|Пгк1Я1гтз се състоя първото за- оргвиизиртно към една отдавна за- — Т^т/*гт *
селание «а Централния комитет почната решителна борба: за жи- Да позволим други да решават за сри от борбата на ЮКП и.наро-
седавие на хцяираи* я х * 1 __ к това, да ли ще живеем или ще дите и народностите на Югославия.
на Комунистическата иартця 1 1ВОт о я тР ■ умрем. Света схващаме единстве- Ако на юлския призив през 1941
Македония, а к^йто символично ю „ М|Нпт ч„ж_ но като поле за културно състеза- година македонските комунисти

. взет за дата на учредяването а Р яг ’ ^ мие на народите''. символично отговориха с октом-
най-налредничавата политическа си ди воисди и юсподар са м 1 врийоките изстрели, това не озна-
ла в историята >на народа и народ- през тази земя, много ти за тези и подобни лозунги, кои- ча:ва, че им бяха нуж:ни месеци да
наетите на Македония, представяй- променили, обаче никога ме < т0 дили жизнено и революционно се решат, да се определят, да се 

съдбовно, необходимо жизнено придобили сърцето на този н род, определение, плеяди от поколения- с-ьбудят. От първото фашистко на- 
звено в голямата вековна борба «а което от памтивекабунтовето пул- на мак0дОНския народ заплати- хшушаие в очите на прекадения ста 
този народ, тази земя- Защото, дал- оирало и кръиило. От Карпош до ха с ;На^,окъпа ц©на — с младите чкуваици затворник, скокхвец влто- 
новидното решение на Четвъртата множеството известни бунтове и си ЖИВ0ТИ) недосинувами сънища, бен в червения цвят и решвн не- 
нацианална конференция на ЮКП, въстания, от словата на зоограф - ^ бето да щурМува| в неопакойното
осъществявана и на македонските те до възрожденците, от газлояс- Рапо проблясна съзнанието, че сърце на тютюневия работник, ар- 
пространства в ехото ма въоръже- кото и Кресненоко въстание, до ИяМ'а национална свобода без соци Гатин, печалбарина, гореше един
ната борба в твърде сложилите и червените искри на първия ооииа- ална правда, както няма социална стванното определение: така вече 
трудни усиловия, когато трябваше лист Васил Главимов, от Гоце Дел Правд,а без -национална свобода. не ,се може!' По-добре гроб, откол- 
ша се преодолеят много външни чев, Илинден 1903 и неговия най- е-го защо македонският народ, не- Е0Т0 род| и трущНо, повече от 
посегателства към борбата и пра- светъл израз — първата социаше- 110вата работническа «ласа, селяче- всякаква отрова, падаха ииректи- 
вото на македонския народ сам да тическа република на Балкана — Сгв0то и интелигенцията, в СЮК, в вите на ПК (по диктовка от Со- 

„ ... „ т„ия оасе. Крушевоката република и нейния нейната борба, особенио след ид- фия) да се чака, нищо да ие се 
решава за съдбата си и това з ^ , пламтеше въстанието и ването на другаря Тито начело на предприема!г: (н> ^ ^

Оттук—до бъдещето

ва
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шГда'СЕ ПР0НЗВ1ДЕ ШЕЧЕ^НА
условие т-ьрси спешно 

ние та Закопа за наследството. ■«- 
*о, какво струва уренстането на 
землишпата територия ко,-ато слад 
НЯ1КОЛ1КО години се стша д 
мяна на собственика.

на про-Майнгодямо увеличение
_ пшеница 'АЛО>кс да 

чрез употребата на ми 
точено из тома от-

пзаизводстиото на 
се по отч ели е- 1
,перални торове и „пшп/с-ношеишо са дай-големите пропус 

се 'употреб- 
коли чества торо-

на ЦКВ рамките на подготовката за предстоящото заседание 
на СК на Сърбия за селокото стопанство, нашите сътрудници 
беседва.™ кде селскостопански производители, ирсно». директори 

исооперащит, банкери, учени, директори на комбинати и отговор
ните за снабдяването в големите потребителски цонтрове', е цел т 
хората, които споделят съдбата «а авракомгслокса да узнаят как с 
използуват големите потенциални възможности на селското стопан
ство, как това се отразява върху обществени живот на селото и 
може ли и при кои условия ща се произвежда повече крана от- 
колкото досега.

ши. Преди нсичко, не 
яват достатъчни 
ви особено п частния сектор 
ако ш ползват не слагат съответ- 

пшечгица, по онези

на
или

Инак, ВЪЗ 
нлния ©и опит твърдя, че няма па
зарно производство без тези меро
приятия; особено днес, кота-го ме
ханизацията толкова проникна в 
пашите села. В наличните условия 
дребно-стоковото и __
производство продставлява-г оарие- 
ра за още по-бързото развитие на 
селото и оттам уреждането 
лишната територия с решаването 

им ущест-всно-йраш гите 
— е същинското мероприятие.

нитс торове за 
конто се намерят на пазара.

стопанства
сеитбата.

Особено в частните 
най-голям проблем е —
Поради малките, удребнепи и раз
хвърляни парцели на частните тро 
изводители е окъпо да купуват ре- 

понеже 'използуването

натуралнотоПоместваме част от тези отговори.

покрайнините в частния сектор се 
използува с 35—40 па сто, а 'В об- 

50—55
Произвеждал бих повече на земдосеялки, 

ш същите поради посочените топащестизения сектор с — 
сто. отноше-наре причини е нерационално и не

рентабилно. Затова върху 60—70 
на сто от повърхнините сеитбата

ния
До коя степен това с нерегулирано 
говори примерът от Валево. Имен- 

организация „Сърби-
Кон са причините за това? Мно

го често се мисли, че добрият 
сорт е достатъчна гаранция за ви
сок добив и на агротехниката не 
се обръша достатъчно .внимание. 
Отделни агротехнически 'мероприя
тия изобщо не се прилагат или 
не се прилагат навреме, което на
малява ефекта им.

се извършава ръчно с всички от
рицателни последици. Мнозина про
изводители използват семена за 
сеитбата от собствено производ
ство или пък 1’И набавят от други 
селскостопански производители.

но, трудовата 
янка” повече от три десетилетия 
има определени землишни ком
плекси, които днес — в случай на 
изграждане на обекти 
да купи от Самоуправителната об-

трябва

СТАНОЕ ЯНИЧ, селскостопан
ски производител от Долна Яина 
край Лесковац.

управля-щност на интересите за 
ване над строителните площи, съ
гласно общинската цена, която неГрабеж на стокитеПшеницатау нас се засява най-мам седем хектара земя, про- 

г 'извеждал! пшеница, царевица »често в двополев штодородоолед: 
и фураж. Получих лгножество ре- царевица — пшеница. За сеитба на 
публккански награди за постигна
тите добиви, но мисля, че бих

е малка за тези цели. Така изпа
да, че трябва да купи своя земя
иска да построи някои капацитети, 
които ще служат за селскостопан 
ско производство.

царевицата предимно се ползуват 
късните хибриди, чието прибиране 
продължава до средата на ноем-

произвеждал много повече храна, 
ако моя имот би бил в една, а не 
разхвърлян «а повече парцели. Съ ®Ри, когато оптималните срокове 
що така мисля, че науката би 
трябвало да е по-близко до селяни-' 
на. Съветът на агрономите ни е 
'Необходим, а последните все още 
най-юляма част от работното си
време прекарват по канцелари- сък добив на пшеницата, тъй 
ите, а не на нивите, в селата.

Какво днес става? Основните 
организации договарят производст
вото. изпълнявайки функцията си 
на организатор на селото. Това из
пълняват с по-голям или по-малък 
успех, в зависимост от състояние
то на организираността иобстанов-

за обработка, подготовка на поч
вата и сеитба на пшеница са, вече 
изтекли. В този случай 
телно може да се

предвари- 
очаква по-ни- БОГДАН КАШИКОВИЧ, пред

седател на деловия отбор на ООСТ 
АИК „Валево’'
У реждането на земята у нас е 

основното условие за 
ма продукция. Поради множество-

като 
зависим отпосевът става много

Когато бих се питал аз, приел ^Р^сто. Затова е необходимо по- 
из- радикално разпространяване ,на ра 

почивка ноузряващите хибриди на цареви-
се планира

ката на терена. Значи, те са тук 
заради селата и селскостопанските 
труженици. Професионалните слу
жби,

по-голя-бих закон който ще забрани 
граждането на къщи за 
на най-плодородни места. Не 
незначители и повърхнините, 
в Лесковашка община, 
дирани гори, храсталаци. В

то пр омени <н а собствен и чеството в 
последните03 дата всякаде където н яколко десетия етия 
комасацията като найжолшлектно

при това, влияят върху раз
витието на производството и под-

поне 
под дегра- 

тези
райони много би успявали овощни 
прадини, а може да се произвеж
да и фураж за добитък. Освен със 
земеделие занимавам се и с жи
вотновъдство и отглеждане на раз 
плоден добитък. От парцелите 
които произвеждам фураж за до
битъка получавам две реколти го
дишно. Мисля, че това е пътят към 
по-голямо производство на фураж.

засяване на пшеница.

Колко е изменено 
положението на 
селянина

то на. младите от. село, което та, че по-добре и особено 
авторитетно” да се бъде гражда
нин отколкото селянин. У 
това може би е. повече

,ло-предизвиква намаляване на раж 
даемоютта и се заканва на отми 
рането на селото. Вторият е 
достатъчното количество на 
скостонански

насне- в аила,
отколкото в други страни. Се
лянинът дълго

селна продукти, които 
трябва да внасяме, макар че има 
ме възможности за гоящ износ. 
Трябва, значи, да се определят 
условия, които ще дадат възмо
жност на село да останат доста
тъчно селяни и те 
да произвеждат стоки все 
то това е необходимо >на обще
ството. Ако, както се надявам, 
тази задача Отборът реализира, 
предложението ще бъде оповес
тено на обществеността 
вам че

време е подтис- 
кван във втрр ред, и се говоре
ло как той трябва 
да не припомняме на

да „изчезне”,к
повечето 

|КОикретни мерки, които селяни- 
■те са считали за 
ЩУ себе си. Факт 
■нииът действително дълго 
бе оставен

Откъде малките дебнвнг
насочени сре- 

е, че■1 л достатъчно 
дока- седя-

Д-р РАДОМИР ЛУКИЧ време
по страни. Работеше 

по-тежки работи, а живееше по- 
т1рудно от гражданина. 

Издигането

Й...
Ц еотдавна към Сърбската ака 

деими-я на науките и изкуст- 
вата

I щ
е формиран Комитет за 

село. По този повод 
ме към председателя 
Комитет, академик 
ДЧР Радомир Лукич 
•по основните проблеми на 
то село и

на равнището на 
‘културата и съзнанието 
жен фактор 
такова обществено

и вяр-
ще бъде от полза в ра

зискването за решаване на проб 
лема 'на селото и

се отнесох- 
на този 

професор 
за разговор 

наше 
възможен остите за 

производство на хра-

■ са ва-( в създаването на
_ мнение. Въ-
праки повишаването на благосъ
стоянието

прехраната
Проф. д-р ДЖОРДЖЕ ПЕРИЧ 

Институт за жита в Крагуевац ’
което всъщност вече започна, а 
което покрай останалото трябва 
да ое води и с 
нашите научни институции 
Академията

на село, селянинът и
занапред е в по-трудно положе
ние от гражданина. Незаетостта 
на школуваните деца все още 
«е е толкова силна да опре оти. 
вашето от село, защото всеки 
отделно се надява, че ще успее 
да намери работа. Но, най-важ- 
ната 'непосредствена 
бягането

п увеличено участието на
шеницата е нашето най-важно 

хлябно Ж1Ито с голямо значение за 
прехрана на населението. Макал 
че имаме сортове с висок ген?.

потенциал, не 
можем да бъдем доволни с пости
гнатите добиви .относно 
ството. Генетическият 
ча сортовете в СР Сърбия

на. а и
на науюите — -изтък 

разговора «и
— Комитетът 

главна задача има 
данни за положението на селото 
■и евентуално д,а ти допълни, с 
цел да предложи едно реше
ние за даа главни проблема 
нашето днешно село 
во. Първият проблем

за село като 
да прибави -

на в началото на 
професор Лукич.

— Кои са, според мнението 
ВИ, основните причини за неза
интересоваността на младите за 
живот и работа на село?

— Преди воичко, съществу. 
^ обгч° публично мнение в ове-

тичесюи добивен

производ
потенциал

извън.____

причина за 
на селянина от село 

тази, че обществото 
мшкно.ст на

на еи общест- 
е отиване- е дало въз- 

доцата на селяните 
да отиват на училадце (мтм,



Комунист 3/

гатовката <на стоките за пазара. За т) 
целта основните организации меж
ду другото ангажират

Нивата е най-доходна 
Грешно насочено инвестнция
образование

защото в противен случай мо
тивировката за по-голямо производ 
ство ма месо ще изчезне и при 
организаторите на производството.

свои сред
ства и сресдтва от банките. Но, 
ТЪЙ като Законът за оборота на 
стоките в СР Сърбия не функци
онира, защото слабо се прилага и 
следи От компетентните органи, 
отига се до истинско отнемане на 
стоките, а особено на отоките пред 
назнаиени за износа. Поради 
грешно утврдоните валутни права 
се стига и до пренасочване на ста
вките към онези

Да се знае сметката

гю-

органи зации, КОИТО 
имат по-големи утвърдени 
До правило

'права, 
това са организациите 

центрове 1и с по-
СТАНИСЛАВ НИКОЛИЧ, под- 

ХРИСТИФОР МИТИЧ, дикло- председател на Общинската скуп- 
„Зайечар” щина в Нищ

от пю-гол емите 
содна оборотна функция. По
начин потолеми- са възможности- ЗВОНИМИР СТОЯНОВИЧ, сел- 
тб, щофо стоките (инак дошворе- скостопански производител от с. 
ни) повече да се заплатят в .ди- Брестово край Светозарево 
'нари — било месо, добитък, ово-
Щ:ия иди други произведения. Ко- д 3 съм от реда на по-гол емите т° ш зе^ята к_|Пйагато към това се приобщят ком- А :СТОк!ави производители. Дово- ^^с“а0^щоТобщество. За да 
пенсациите, малограмотният оборот лен съм с условията за производ- _ Р тжтлтени воички тговдложе- 
|И другите комбинации, тогава сто- ство, защото нашата земеделска н^А3еми желателно е за^аж цед 
ката,, която пристига (малина, къ- .кооперация „Поданство” във Вели- се отделят оредства в «асата ' 
пина,. сливи, добитък) за основна- ки Попович — една от наи-добри- „йтинтгап -така както се
та организация, отслабва вярата на те в Сърбия - ни обезпечава с ^ С1редсдаа ,и’ за залесяване
■някои производители поради нело- концентрирани храни и ,репромате- “ г„пин1ите> Освен това с данъч-
ялната конкуренция на организа- риали. Цените бих поставил на т 'а 5 кЛлкогго е главоболия, защото храната
циите от страни. Това сетне пре- първо място. Ако човек .нещо реши ' * 0 п0 яъ,р30 ща се направи вое по"01™113. а което е още по-
дизвиква бъркотия която оставя да произвежда трябва да знае и ■ . ■ за „нези които не я тежко: все по-малко се

. последици на организатора. Поне- икономическата сметка. Така, ;ка- цяоа5отва1 ' ’ Разпитаните и мношбройни аванси,
же за организирано и поч-олямо то досега, вложените пари в обек- р т т‘ релреои и компензации пък и купо
производство е отговорен този, ко- та никога нямат своя 'истинска Условията за работа в селско- >Н1И за рационално ползуван е на не- 
муто са обезпечени средства и ка- калкулация. Цените постоянно се стопанското производство са т&ж- достигащите хранителни произведе 
дри, поставя се въпрос какво в променят, а бяха и родини когато |К!и. Пю време на работния сезон, мия, са само
този край търсят многобройните с пласмента вървеше трудно. Пра- 0т работника ое търсят изключи- такова наше
спекуланти, частни или обществе- мзводителят не е трудова органи- телии усилия за да се прибере ре- тези ,краткосрочни помагала" са
ми, не само от републиката, но и зация да прави тънка сметка на колтата или извърши сеитбата. От мо смекчаваха проблема на недо-
извън нея- Оттам не е чудно, че своя труд и всички разходи. Ои- хам и голямата флуктуация на ра- стигана храна,но не донасяха трай
политиката на „грабеж” застраша- гурно е, че някога бихме имали и болниците към другите .работни ни решения. Ние в Ниш потърсих
ва да стане доминантна при кон- загуби или бихме работили с по- места извън селското стопанство, ме решение на друга страна. Тък-
юнктурните стоки (добитък, ово- малка печалба. Парите се обръ- Има малко училища, които подго- мо сега в общината тече акцията
щия). На нашите основни органи- щат, а нашият труд главео остава твят работници за пряко селокосто по сдружаване нач средствата ч за
зации стоките са потребни за из- безплатен. «ланско производство. Учебната Ри- .развитие на първичното селокосто-

Опоред мен за увеличение на стема е организирана така, че съз- панако производство. Според пред-

този миран агроном от ПД
обществено ^ 

богатство, затова превеждане- 
от частна в обще-

| ъй като земята е години всички, навсякаде, раз
бира се и в Ниш много „хубаво", 
убедително и аргументирано, гово
рехме как развитието на селското 
стопанство е нашата най-важна за
дача, а всеки 'Свободен динар хар
чехме на друга страна, често и за 
изграждане на двойни капацитети 
и политически фабрики.

Сега това състояние ни създава 
става

намира.

последица на едно 
отношение. Воички

пълняване на плановете към дома
шните и чуждите пазари. Но, че- стоковото производство коопера- дава интересование у децата за дру- ложението, от бруто личните дохо 
сто, поради различни мотиви, уве- циите би трябвало да бъдат финал- занятия а никак за - селското йй биха се отделяли 1,5 процента,

до сово силни. Средствата от „зеле» стопан1ство; с инедрява1не на ,Насо- 
план са велико нещо, защото мал-които ченото образование в средните учи

да ги лища още понмалко

а от дохода на занаятчиите и ос
таналите по един процент в пред-. 
стоящите четири години и така би
ха ое ооигурили средтства от 1,4

личават се цените ,които м 
100 на сто са по-високи от произ-
водателнсипродажните цени. Клани цина са производителите, 
ците и останалите купувачи за имат готови пари да може
кратко време покачиха цената на вложат «в нов обект. Тогава оигур- кадрите към земеделските заня- милиарда динара,
добитъка и до 50 иа сто.. Считам но и младите хора биха се опреде- Т1ИЯ Земеделци остават само онези
че с обществен договор трябва да лили за такова производство. Соци-
се уредят отношенията в производ ално и пенсионно съм осигурен м
■ството на месо, така както е на- сега моя пример 'искат да послед-
правено с овбщията (слива, мали- ват мнозина от Брестово.

се насочват

Воички по този начин събрани 
оредства ще вложим в развитието 
на първичното селскостопанско 
производство: в животновъдството,

(На 4-та_ стр.)

деца, които поради слаби бележки 
нямат шанс да се определят за 
други дейности.

за повишаване на храна, профе
сор Лукич, между другото под
черта, че би трябвало да се уве
личи така наречения землищен 
максимум.

— Тогава селянинът наисщ-

са единствената причина, че в 
СР Сърбия извън САП са напу
снати и неизползувани големи 
площи и в частната и в обще
ствената собственост?

— Очевидно не е, макар че 
това е всякак, една от шричини- 
те. Площите в частна ообстве- 
иТост остават необработени глав
но поради липса на работна ръ
ка. Твърде е интересно и важ
но да се изнамерят точните при
чини поради които площите в 
обществена собственост остават 
необработени. Несъм достатъч
но запознат, но предполагам, че 

развитие на първичното селско- . и в този случай факторът на 
стопанско производство. До коя недостатъчна работна сила иг- 
степен това решение ще даде рае съществена родя. Обаче, 
принос в повишаването на про- тук нещо не е в ред с икономи- 
извод ството на храна? чеокото положение на обществе

— Ако тези средства умно ните имущества. Очевидно е, че 
ое изразходват, ако бъдат под те не са икономически заинтвре 
действителен контрол от страна оовани в достатъчна степен за 
иа онези, които дават парите, това да обработят възможно по- 
шйяцсак ще има полза. Но, сами вече площи, защото, мисля, че 

р „ полупланинските предели, за себе пи .тези средства труд- в обратен случай би успели да 
тт^иГптговапл- ' ,но ще решат проблема/който е решат настаналите проблеми.

Д_Р У " а е голям проблем, кой много по-широк и който изис- Не вярвам, че се касае за про 
— Теда е го ям РО , ^ каа рационално и всеобхватно ста незагриженост. ицдопент-

т° гьрои 0пе“Н0 Р ‘ аже к^„ уреждане на общото положение мост. А това значи, че въпросът 
ЯНО е н,акРа^к°гДап“ “а Трябва иа селянина, относно на селско- на отношението на обществото
’В° ТР ™ лч ее изготви об- то стопанство. «ъм обществените имущества -
преди всичко, да се изготви о удрвб„ените парцели не е достатъчно решеш__________
дтгпюгоалаваки план, да се раио- *** —---------------

децата на селяните). .низирах планинските предели и 
за всеки да се изготви подро
бен план. Трябва да се развие и 
животновъдството, но и редица 
други неща; на животновъда да 
ср дадат воички възможности 
както и на земеделеца, като ве
че казахме. От начало трябва 
повече да се влага 
все пак е по-евтино от влагане
то във фабрики, които са в за
губи .. .

— Скупщината на СР Сърбия 
неотдавна взе решение от бруто 
личния доход на всички заети 
да се отделя по един на сто за

не само на
еШколуването на университет 

твърде евтино за родител ие по 
отношение с другите страни, а 
.възможността в записването по- 

неограничена. Разбира се, 
трудно това да се спре, 

нещо трябва да се предприе
ме. Трябва да се намали възмо^ 

образова-

чти е 
сега е би могъл рентабилно да пол

зува механизацията, която при
тежава, а би имал и интерес да 
увеличи и семейната работна 
сила, да ражда повече деца и 

оставя на село- Тогава би

на
'НО а това

жността «а средното
специално школуни е в полза на да ги

можал да купува земя вместо 
безсмислени голе-

' селскостопански лроиз-ване на
водители (днес почти «яма на-

_ земеделец, но овощар,
или под., а трябва да 

земеде-

да изгражда
асъщи, огради, гробници м да 

сватби, които без-
еда

■М1Итракторист
школу®3“6 ‘селянин — 
лец). Доколкото на селянина се 
даде въЗмож1Но:ст' сам да ои ор
ганизира своето сдружаване и 
■осигури ли му се приемането на 
произведенията по действитедна 
цена, в чието определяне той да 
играе поне равноправна (а би 
трябвало и прещимствена) роля; 
окаже ли се на селянина социал 

обезателно

Организира 
•малко струят кол,кота и някои 

инвестиции. От другапо-малки 
страна', -на ,не земеделците би 
трябвало да се намали сегашна
та граница за притежаване на 

доколкото рационално неимот,
го обработват-

На въпрос какво би трябва- 
предприеме по-добре и 

се използуват имоти-
ло да се 
повече даиа сигурност чрез 

осигуряване — с ДРУ™ иуми, ко 
той стане същински са- 

своята област на- 
■на село

гато и
моуправител в 
стопанисване — тогава

поне приблизително 
селяни колко са ни не

що остават 
толкова 
обходими.

Говорейки за възможностите
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Марксизмът - обществено-политическо движение
но обществото на освободения 1’РУА- 

бвзкласова комунистическа 
свободните произео- 

което

(Ох 3-та стр.)
дисциплина, ипто На—'аот „сич ,к„м

?вГвнГ”иГкоято по основната си 
ки други продеси и политически течения-

пшеница и асоциация на
дители. Тази цел е онова,

Р,,н,. такова разбиране на марк- '„рани макоизма по-различен от

изследването, избо- р(,д„ого работническо движение, 
и изсле- така и по-широко, онова което ко-

по-инакви от со-

чна
я«. «да—» р*селското стопаш- 

годмни бе изо- 
залъгваме, че 

освободим от Р01''

тения. Тъй като 
ство V нас дълги 
ставено, ние не се 
веднага ще се л
росите, кодшанзаципте и останали- 

помощта на които оме 
оелскосто-

Д-р БОРИС МАЙЕР онзма

л г»гаггвгьяя.' ггкв.зггаяа: ^=г=3гг:гг~ ^гьтагжяаг гвмяадь^»
ченисто на държавна идеология, «а наука, без “в'° н®°™' ]|в
опираща се върху авторитета п еи- спира всяко творческо разделяше 
лата на държаната и партията като и изследване, вехне и отШра. Щ
госпедстуваща партия, но лтожо да па същевременно предпоставя 1(ТТ1Н1 ПА
се афирмира единствено със сила- идейна борба, конфронтация, кри- 1111 IIЦ аш 1111 
та на овмпе аргументи. С това тика, полемика, конфликт на раз • II I I 1П * .*
марксизмът загубва статута ои на чните перспективи и ъгли на иаолк* V ■ ■ § ■■ П
„'Официална идеология" па партията денше. Когато марксизмът проста
и държавата и необходимата зами да бъде официална идеология на ГГ пл1НЛ,7А 
тна функция, а получава статут партията и държавата отпада и по 11 ЦIIIII | ||
на независима, самостоятелна нау- требата, относно оправданОСтДЗ на 11 вв 11 IIIИ II
ка, на самостоятелното независи- пропииоречния марксизъм (око ои Ц |#фф|/Ш||" I ”

НЩ мо изследване (социологическо, на така да то наречем),какъвто ле- 
^л- икономичеоко, иолитиколошчее- гал но ее формира в ст раните с 

ко.фплософско и т-н“)» което овъР буржоазна парламентарна демок- 
зва ползуването на Марксовия на <рацпя в опозиция на „официалния 
учен метод и онези теоретически марксизъм на комунистическите па 
— философоюи, социологически, ртни или като нелегален, дисидент 

селски стопан!ш от с. Горяни край подитикопогнчееки, политикономц оки марксизъм в страните на дър 
Титово Ужице чеоки и други научни обществени жазпо-адотнист ративния социади

познания, доживели своята истори- зъм. Една такава потреба просто 
ческа верификация-

те мерки, с 
кчихме недостизите на 
лански произведения. Убедени оме, 
че тази акция ще ни открие всич
ки пренуедовия за повече храна. 
Впрочем, нима нивата не е 'най-До- 
хедната инвестиция?

социалистите и

Необходима е помощта 

на специалистите

Ц

-
(От 1-ва стр.)

„Как е възможно това — бун
туваше се дълбоко в сърцето на 
хората, чакахме този час. друга
рите вече са в революцията • .

И не чакаха. Множество органи 
зации, комитети, скоювци, отказа
ха псслушността. Тази вътрешна 
битка, това определение — също 
беше битка, тежка, кървава, как- 
то войни. Единадесети октомври 
1941 година беше само логичен из 
ход на това наародно определение

МИЛОМИР МИЛОСАВЛЕВИЧ,

н отпада, защото всички тези лроце 
си, всички тези размишления, вси 

В този смисъл и самите оановни чки тези интелектуални инициати- 
Марксови или марксистки научни ои> може да се реализират съвсем

нормално, легално и същевременно

сме из-ие селоките стопани 
правени пред много проблеми. Не 
оме винаги сигурни, че произведе
ното ще продадем на кооперация
та. Така литналата есен ми изгни- открития нямат характер на недо- 
ха около два тона ябълки. Някол- сегаем теоретически фундамент, 
ко пъти отивах в Пожега, но „Бу- 
димка" не можа да ги приеме, за
щото ябълковата реколта бе из
ключително богата.

взаимно се проверяват в критичес 
ката взаимна конфронтация, кри
тика и полемика.характер на догма, но карактер ка 

къвто имат съвременните 
теории. Затова не може 
норира нито едно съвремеинонауч- 

изследване, макар че не ги счи
та в най-голяма част и нелро.менли- 

в сила до тогава и

В едно такова определение ре
шителна роля изигра съзнанието, 
че не сме сами, че с ЮКП и Ти- 
то., в единна борба с другите на- 

ще реди и народности на Югославия 
намериха своя най-верен съюзник 
— другар по съдба и определение.

научни 
да ги иг- Кардел на повече места под

чертава, че и самата политика в 
нашето общество най-широко 
бъде обществена само тогава ко- 
гато и за нея бъдат важили една
квите критерии, каквито днес ва- И ет0 ни — четиридесет години

Това след 19 март 1945 година. Наскоро 
ще навършат 39. години от истори
ческото заседание на първия маке 

_ „ донски парламент (АСНОМ 2. 8.
по-широки и Обаче въз основа на общоизвестни- 1944) когато бяха

Имам максимум земя, почти 
всички селскостопански' машини и но 
произвеждал! лтяко. В тази рабо
тил, зеленчуци, угоявал! говеда и ви. Същите са 
произвеждам мляко. В тази рабо- тлъ-пгв-^юг. 
та, която не е така лесна, ми е Д като могат да обяонят
необходима по-голяд!а помощ от ЯБЛенИята' КОИто проучват и дока- 
оелскостопа-нските специалисти, да то не Д°йде в противоречие с фак- 
ми дадат напътствия какво, кога и тите. Тогава трябва да 
как да работя. Чувствувал! че моя 
дългогодишен опит не е достъчен, 
защото науката . напредва. Освен 
това, за да може повече да се
произвежда, необходима е и работ техен отделен случай- Мисля 
ка сила, а нашето село е все по- марксизмът, 
остаряло. Остават големи имоти на 
старчески ръце и затова 
трябва да се занимават 
делие.

жат в съвременната наука, 
разбира се, не изключва идейната 

отстъпят борба, но дори я и предпоставя,Д!ястото си на нови, 
по-общи теории, сложени основи

те на първата национална македон 
ска държава, сощгалистическа об-

него „а Марксовия диалектически .рГ^Г нГбр^ск^аТб^ос? на 
исторцческо-матерпалис-шшеокл ме равноправните народи и Щ 
тод. Марксизмът, разбира

в рамките на кои
то от тогава ще важат само те критерии, важещи в науката и, 

като разбира се, въз ооносва на признава 
че и в

доколко  то и ока да 
доко лисотоостане жива наука и 

не 1иска да прерастне
народнос-

се, не ™ на Югославия. ЕТо, толкова го- 
е тясна научна дисциплина, която дини свободно развитие и всестра- 
би била сама на себе си достатъч- фН0 - °^Ществено преобразование.

• «а, но обществено-политическа тео- странство ГкилГ КаКВ° Т°Ба Пр0_ 
рия, дори обществен съполитическо тилетия и годаш,, Р3а "дГсе вд 

което има за цел да колко и каосво може

младите 
със земе- в догма, ще 

доживее тази „съдба" на всяко на
учно изследване, на всяка научна 

Р. Типсаревич, М. Попович, В. Фи- теоРия- с това, разбира се, отпада 
липович, С. Барбарич, М. Трудич, ^Рите,рият на артодоит-юстта или движение 
А. Чирич, В. Баторевич, К. Колчич, 'неоРТ10Д°коността, като основа за измени 
М. Матич, й. Стоич и Д. Крунич -цеНя'ване на изследването

в така разбрания маркоизъм.

Да .направи
основното капиталисгичес- дин народ, който свободно в со- 

к'о ттрсизвсдствено отношение и циал'истичеокото развитие ’.равно- 
прокара на човечеството път към носГс’

оъд©щет° сближиха, размахна сво- 
™ творчески възможности ли. А почнахме

вътре
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БОСИЛЕГРАД: ДЕЛОВИ РАЗГОВОРИ ПО ВЪПРОСА НА СЕЛСКОТО СТО
ПАНСТВО

НАСКОРО В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА

Започва изкупуването 

на мляко
Широка активност за сдружаване на 

селскостопанските производители
/

още не савсезаседания
проведени, ефектът от 
цията е още по-значителен. 
В разговора бе изтъкнато, че 
основното което е мотивира- 

селскосто-

прехраша изключително с 
жито, произведено тук и, 
че животновъдният фонд е 
бил значително 
особено броят 1на овцете.

Какъв е резултата от ак 
цията, бе въпрос ма обсъж 
дане на проведените по ин 
ициатива на Секцията по 
земеделие -и селскостопан
ско развитие към ОК на 
ССТН (В Босилеград, - през 
през миналата седмица. В 
проведените разговори учас
твуваха

Изхождайки от факта, 
че интензивното развитие 
на оелокото стопанство, 
преди всичко производст
вото на храна е не само 
приоритетна, но и неотло
жна за всички обществена 
задача, Социалистически
ят съюз, Съюзът иа кому 
пистите, Общинската ску 
пщина и -останалите обще
ствено-политически субек 
ти в Боаилеградска общи-

ак-

За приспособяване и обза веждне на изкупувате лни 
места и преработвателен пун кг (в с. Райчиловци) ще бъА" 
ат изразходвани около 2 400 000 динара * Очаква се из
купуването и преработванет о на млякото да започне към 
средата на идущия месец
дината да се преработват око ло 1000 л мляко за сирене 
Пред животновъдите в Бо- 

силеградока община се окри 
ва още една перспектива. От 
Босилеград наскоро ма паза
ра оце стигнат изделия от ка
чествено мляко. В основната 
организация на сдружения 
труд по (селскостопанска де
йност и изкупуване „Напр
едък“ в Босилеград изтъкват, 
че съществуват^сички нали 
чни възможности за изкупу 

' ване и преработка на мляко.
Тук !считат, че тази общопо 
лезна инициатива ще започ 
не да ое реализира къ.м среда 
та на април т. г.

по голям

ло несдружените 
пански производители 
се сдружат са вече очевид- 

успехи на досега сдру 
Земеделци, а преди

да* Планира се докрая на го

ните 
жените 
всичко
тоя начин за 
на съвременна механизация, 
която им облекчава работа-

телства очаква се млякото 
да предават не само сдружи 
лИте се селскостопански про 
изводите ли в проекта „Мор 
ава II“, но и йсичк-и онези в 
центровете и околните села, 
които намерят доходния см 
интерес. Захариев изтъква, 
чю той ‘сигурно няма .щ изо
стане.

възможностите по 
обезпечаване

на, раздвижиха широка-ак 
т.ивнюют по този въпрос.
Именно, през последните 
няколко седмици, почти 
във всички местни общно
сти' в -общината ое просве- - на сдружения труд „Напре

дък”, занимаваща се със 
селскостопанска дейност.

представители на та.
организация 

„Напредък” от своя страна 
пък трябва да се .ангажи
ра, на време
всички видове семена и ма
шини и предприеме всичко 
за сключване на самоупра- 
вителни договори и споразу
мения, та пустеещите паси-. 
ща в Босилеградска общи
на да станат същински фаб
рики за производство на 

ние да се сдружат или са месо и храна в момента, ко-
вече на списъка на сдруже- гато цялото наше общество
ните. Добавили им това, че съ, полага особени усилия и гри 

възмож- жа за производство на хра- 
ности това число да се на, с което и ще даде и зна-
увеличи понеже в селата чителен принос към стаби-
Ресен, Рикачево, Бистър, Бу- лизацията., 
цалево и Зли-дол,’ подобни

Основнатаобществено - политическите 
Общинскатаорганизации, 

скупщина и организацията
да обезпечи

Понастоящем 
още точно не се знае 
колко количество мл
яко дневно може да се 
изкупува в обптината. 
Засега се счита, че док 
рая на годинат^ ще се 
изкупуват и преработ 
ват към 1000 литра 
дневно. Ще се изкупу
ва и овче и краве мля 
ко, а най напред ще се 
започне с производств 
ото на сирене. Сетне от 
Босилеград на пазара 
ще се намири и кашк
авал. _______ ,

все доха заседания, 'на които 
основен въпрос беше как 
и по кой 'начин да се изпо 
лзуоат природните <възмк> 
жности в селското стопан
ство, преди -всичко да ое 
увеличи
фонд -и да се изорат и засе 
ят колкото е възможно по 
вече ако се има в пред
вид, че до преди двадесе
тина годили, почти Цялото ' ществуват реални 
население в общината (а 
опоред евиденцията то 'е 
е било за няколко хиляди 
повече отколкото сега) се

Изтъкнато бе, че акцията 
е дала известни резултати 
и, че същата трябва и зана
пред да продължи. Около

Считаме казва Васил 
Захариев, агроном в ООСТ 
„Напредък“, че до този срок 
ще успеем да приспособим 
изкупвателните места в рай

животновъдният 400 селскостопански произ
водители са изявили жела-

онните ценрове, както и Аа 
набавим необходимите съор 
ъжекия- За целта, -както и 
за оборудването на прерабо 
твателния пункт в с. Райчило 
вци са необходими около 2 
400 000 динара. Средствата са 
обезпечени, така че не съще 
ствуват об

М. Я.

Не вюички обаче селскосто 
пански производители ще мо 
гат дд предават излишека 
на млякото си. Една от осно 
вните причини за това 
все оща неразрешените -ком 
унално - битови въпроси, пре 
ди- всичко пътната мрежа в 
повечето села. Сигурно е, 

имайки 
перспективата 

на животновъдството в об
щината, този въпрос час по- 
скоро да се реши.

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИективни труднос
ти, които да отсрочат започ Хубаво се живее и във Вучи делването на акцията.

Когато се касае за изкуп
вателните места трябва Да 
се изтъкне, че в с. Горна Ли 
'сина е изграден специален об 
ект, а в останалите центрове че 
за целта ще се приспособят предвид 
помещения в кооперативни 
те домове. В Райчи ловци 
също така има помещения 
за преработка на млякото 
Изхождайки от тези обстоя"

в оборите и трябва много 'храна. Пред 
летните месеца н-ие взимаме и чужди 
овце, така че стадото ни се увеличава 
на стотина глави овце — казва Тасков.

Как се справя с толкова работа 
около добитъка?-

В семейството «а Тасков воички имат 
свои задължения. Разбира се, лъвовски- 
ят пай от работата пада върху Цанко 
и съпругата му, -но - помагат им и де
цата опрез лятото.

— В това отношение нямам пробле 
ми — споделя Тасков. Щом децата се 
оовобождават -от училището — помагат 
ни в гледането на добитъка.

Но Цанко Тасков не е само добър 
селскостопански производител. Той е 
,и активен в общественонпол-итичеокия 
живот. Понастоящем е председател на 
местната организация на Социалисти
ческия съюз.

— Вучи дел няма добър път към 
Ракита ат Звонци и затуй имаме мно
го трудности — казва Тасков. Готвим 
се през настоящата година да попра 
вим и .разширим на тесните места пъ- 

*, за да могат по-лесно да идват във 
Вучи дел превозни средства — казва 
Тасков. Също така, ако се поправи пь- 
,‘я от Ракита до Звонци — ще се съз
даде възможност наново да бъде пус
нат мини—комби, който да превозва 
преди всичко пътуващите от Вучи дел 
и Ракита в Звонци ученици — изтъква 
Тасков.

Когато преди десетина години оста
вил печалбарството, на Цанко Тасков от 
село Вучи дел мнозина му се подсмива
ли, казвайки че не е избрал „правия"' 
път.

занапред,

— Не съм сгрешил — казва Тасков. 
Има се сметка и в селското стопанст
во. Ние тук във Вучи дел имаме хуба
ви пасища и добри условия за отглежда 
не на говеда и овце. Само от овцете— 
за агнета, вълна, -месо -и мляко — го
дишно ми остават 40—50 000 динара чи
ста печалба — споделя Тасков.

В. Б.

ДОГОВОР В РЕГИОНАЛНАТА СТОПАНСКА КА 
МАРА В НИШ

Цената на агнетата 

200 динара
т

Цената за откупуване на агнета от 18 «и- 
бъде 200 динара, а 

бъде 180 динарадограма в Нишки регион ще 
за агнета над 18 килограма ще 
за един килограм живо тегло. Ц. Тасков сред стадото си

: Това бе решено на заседанието на Д®лоии'Я 
отбор на регионалната стопанска камара в Ниш 
зТпрРоюводетво, преработка «, « «**рот 
иа стоки който потвърди единни цени за отку 
ггуване клане и износ на агнета. Също така е до
говореноорганизациите за «знос да поемат за
ггьлжениет» част от валутния прилив, които ще дължението ча а да върнат „а иепосреД-

Инак 40-годишният Цанко Тасков и 
съпругата му отглеждат 11 говеда 5 те
лета и 40 овце. Създал ои е ммниферма, 
като за целта иа няколко от 14 хекта
ра имот е засеял изкуствени треви и 
така ои е обезпечил фуражна база за 
добиттДса.

I
1
: :

Тъй като Вучи дел е село, което 
не намалява а расте и в което живеят 
труд ол юбиви и сговори и стопани, сигу- 
но е че в скоро време неразрешените 

Тъироои ще бъдат намалени М. Андонов

I :се осъществи при 
отвените производители.

— Без достатъчно фураж отглежда 
добитъ1К днес е немислимо. Не 

само пасищата. Говедата
: 1нето на

(3. А.) са достатъчни
по-голямата част на Годината са: презI
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ШНОСТИ <НА ИНТЕРЕСИ ТВ В БОСИЛЕГРАД

ЗАЩИТА В БОСИЛЕГРАД
ш ДЕЙНОСТТА пд 0,Ю »■ » ДИМИТРОВГРАД

Укрепва кабинетното обучение
* ___ г... 11.ГЧОП /СГР.'|ЧТ'Г0

ПО ЗДРАВНАсой

Положителна миналого
дишна равносметка

почи, 40 за предметите 
химия и биология за 
пунтс
с 80 на сто според норма-

химия в обзаведен об-нетт»т 110
добре, но е необходимо да 
се набавят нови даборатю- 

шкафове,

биология за 
основи са обезпечени

В образователно-възпита
телната организация
сип Броз Тито” 8 Д!ИШ1Т“ 
ровград се полагат дос1а 
усилия, за да се издигне на 
по-високо равнище кабинет 

обучение. Досегашни
те резултати в тази 
са твърде добри, но място 

няма—

рнн столове и 
като и да се доставят не 
обходим ите хим!икалчни за

тпгшпе.
От казаното личи, че на

ЛСИЧЧСИ възможно 
по посочс- 

<п апетита

излише 
И тези

за развитието на здравната за 
година

на всички потреби, 
на 456 144 динара

лице са
Сти обученчгето 

предмети 
качествено да се рсадизи 
ра. 1 (рибашим л-и към

фактът, че тези иред- 
1 |ре1 юдават I юдготвб- 

—преподавате*

След задоволяването 
кът на дохода чъзлиза 
средства са насочени 
щита през настоящата

НОТО насока чшгге

то-за самоуспокоение 
изтъкна в разговор дирек
торът Милутин Цвиков. _ 

— На кабинетното обу- 
необходн

здравната защита в насто
ящата година.

От целокупния общ до
ход, за финансиране реде

на Здра

ва и 
ме™

Общинската самоуг»ра«и 
общност на иптере-телна

още но здравна защита в 
Босилеград през миналата 

година отчете но 
делови резул 

Този факт е

ги г кадри 
ли, завършили съответните 

—. и ОВО
чение отделяме

всяка го-мото внимание
и в тази насока то 

Има-
спеццаяносви 
„11. Б. Тито" е създадена 
добра материална база за 
пъ1м I о ценио обучение.

— В момента полагаме

дейност«пата
вния дом са изразходвани 

18 милисна динара.
•деловадина

ежегодно укрепва.^
кабинети по отбрана и 

химия,

д ожи тел ни около
За лекуване извън регио
на (не само за изпратени 
болни лица, но и за работ
ници на организации от об 

работещи - извън 
над 11

.милиона. Покрай финан
сиране изграждането и 
оборудването на амбулатор 
ията в с. Назарица, тази 
СОИ на Здравния дом е * 
обезпечила и средства за 
набавка на една линейка,

ощетати.
ио-охрабряващ ако се имат 
предвид трудностите, чув
ствуващи се в тази област. 
От 53 057 327 динара, кол- 

общиЬт 
доход, след финансиране
то на здравната защита в 
общината и обезпечаването 
•ма средства за редица дру 
ги потребности в тази об

ме
защита, физика, 
биология, а и 
учебни стаи по другите 
предмети са осигурени с х 
необходилгите нагледни уче 
бни средства. Училищната 
библиотека също е доста

останалите заедно с органи- 
на сдружения

усилия 
зацгште
труд да намерим общ езиж 
и създадем при училището 
работилница за провежда
не на практическо обуче
ние на учениците. Докол- 
кото реализираме това на
шето училище наистина ще 
бъде комплектувано по от 
ношеиие на нагледността 

бавените нагледни средст-в обучението

щината, 
лея) са заплатени

кото е възлизал
М. Ценков

Т 1

богата: разполага с около
12 хиляди тома прочитнз нагледни упражнения. За 

които 4182 
са на български

целта ще се изразходват 
сто хиляди динара. Подо
бно е и положението в ка
бинета по биология — на-

литература, от 
книги
език. Същевременно в биб 
лиотеката получаваме 16 
заглавия на различни про 
фесионални списания, ме
жду КОИТО II СП. „МОСТ", 
посочи М. Ценков.

За казаното красноречи-

ласт, в 1$рая на годината та 
зи СОИ е имала излишек 
на доход от 456 144 дина
ра. Рангел Кирилов, секре 
тар на тази СОИ подчерта 
ва, че тези средства са на 
сочени за развитието

добави
която е необходима на слу 
жбата за бърза помощ.ОВО „й. Б. Тито" разполага с 118 учебни 

филма, 121 диафилми и 15 комплекта диапозити 
ви, 4 диапроектори, 5 епископа, 14 кинопрожек- 
тсри от 16 мм., 13 грамофона, 7 магнитофона,
10 магнитофонни ленти, радио и ТВ приемници, 
фотоапарат, термокоопиращ апарат и друга апа
ратура, което е 70 на сто от предвндяното спо- 
ред нормативите за нагледно обучение.____________

В. Б.на
во свидетелствуват след
ните факти: кабинетът по 
отбрана и защита е 100 
на сто обзаведен според 
нормативите. За целта е 
реновирана отделна стая;' 
кабинетът по физика съ
що е обзаведен 100 на с-ро 
според нормативите. Каби

СОИ ПО ПРЯКА ДЕТСКА ЗАШИТА

Приет финансов плаи
ва и учебни помагала са 
на задоволяващо равни
ще. Тук трябва да се посо

накрая директорът Милу
тин Цанков. Делегатите на Скупщината на Общинската са- 

моуправителна общност на интересите по пряка дет
ска защита в Босилеград, на състоялото се десетоднев 
но заседание обсъдиха и приеха финансовия план за 
настоящата година. Според него, през настоящата го
дина тази общност ще разполага с общо 16 976 949 
динара.

СТ.Н.

БОСИЛЕГРАД:

НОВА СПЕЦИАЛНОСТ
ч

Съгласно плана и програ
мата по записване на учени 
ците в трети клас на средно 
то насочено образование и 
възпитание, 
та учебна година в средно
школския образователен 

център „Иван Караиванов” 
е Босилеград, покрай

предприемат съответни мер
ки. Именно, основната орга 
низация за селскостопанска 
дейност „Напредък” от Боси
леград, тези дни им отстъпи 
площи за организиране на 
подходяща образцова гради 
на, където тази специалност 
ще провежда една част от 
практическото си обучение.

голямо значение запо-ната- 
ТЪШНОТо
скостопанското 
во в общината.

Същите ще бъдат обезпе 
чени от различни източни 
ци, между които: от обла 
гания върху личния доход 
на заетите, от облагания 
върху кадастралния доход 
на земеделците на стой
ност от 4 649 994 динара, 
9 милиона ще обезпечи Ре 
публиканоката СОИ 
ка детска защита. 3 296 
955 дни-гара, ко'ито се явя
ват като излишък на сред
ства през 'изтеклата делова 
година ще бъдат пренесени 
за редовна дейност 
настоящата година.а

От тези средства около 
11 милиона ще бъдат изра
зходвани за детски добавъ 
чни, а 1 милион и 557 хиля 
ди динара ще се изразход 
ват за финансиране рабо
тата на детската градин
ка „Детока радост" в Бо
силеград, където пребива
ват около 60 деца от пред 
училищна възраст. 2 мили
она и 500 хиляди се пред
виждат в деловия фонд, а 
1 милион и 300 
куща резерва.

развитие на сел- 
производст- 
Особено за

през следваща производството на зеленчук, 
необходим за фабриката за 
сушене на 
чук, горски

овощия, 
плодове и ле

чебни билки, която както се 
очаква трябва да отпочне с 
работа в течение на настоя
щата година.

Да добавим, че в тази спе 
циалност ще бъдат записани 
32 ученика, както и в остана 
лите три специалности.

зелен-

вече
съществуващите юридичес
ка, природно-техническа и 
машинна специалности ще 
има и селскостопанска

по пря
Безспорно, че посочената 

специалност, за която как
то заяви директорът на та
зи институция, 
над 40 ученика, преди вси
чко момцчета, ще бъде от

спе
циалност — занятие произ
водител на 
култури. За тази цел в Обра 
зователния

полупланински хиляди гейма вече

център вече презМ. я. Освен това, делегатите 
на Скупщината на СОИ по 
пряка детска 
движиха 
криване «а паралелка за

защита раз- 
въпроса и за от»Още една изява на КХД „Младост“

деца от предучилищна въз 
раст в село Райчиловцщ ка 
'Кт° и да се изучат възмо 
жности за откриване на та 
капва и в 
Л1ИИ

Самодейното културно-ху 
дожествено дружество „Мла 
дост” от Босилеград, форми 
рано към края на минала
та година с цел да обедини
културно-художествената де
Йност

твява своите обществени 
цели и задачи. Именно на 
16 март т.г. дружеството, в 
което

от Нушич: „Му-актовките
хора. райето на дружеството' 

занапред да се очаква 
с ьдържателна, разнообразна 
и по-дейна

може
по-'С тази програма, 

ни осведоми
какточленуват около 50 мла 

ди и талантливи ентузиас-
останалите .центра 

подведомствениръководителят 
на дружеството Борка Лаза
рова, тези дни ще се пред
ставят и пред зрителите от 
селата Доно Тлъ.мино и Рай 
чиловци, а веднага след то
ва ще започне подготовяне 
на програми за Първи май 
и Двадесет и

активност в об
щината. Дружеството 
ва да даде свой

учи
лища. Същото така делега 
тите раздвижиха 
тива и за обединяване на 
детската градинка с основ
ното училище. Въпроса об 
съжд ат обществен о-пош гти 
чеоките организации и Об 
щ>иноката скупщина.

тряб- 
принос за

ти, изнесе смесена 
но-забавна програма 
Долна Лщбата. В 
Кооперативния дом, пред зри 
телите се

култур- 
в село 

залата на

на младежите и 
войните и да разгърне 
рока

де йна щиа-
Ши- чоддържане на 

творчество на 
народност 
та-гъшното 
ството и 
жието на 
народности.

богатотокултурна активност, българскатане само в Босилеград, но и
в селата на Босилеградска 
община, започна

и принос за по-на 
развитие на брат 

единството 
нашите

представи с едно 
и „Нашите деца”,

- народни песни
ха” с реда осъщес- пети май.

Без съмнение, че с форми-
и съдру

народи и
М. Я.

Цитали и

'СТРАНИЦА 8 М. Я.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ОТ 21 ДО 28 МАРТ — СЕДМИЦА НА МЛАДЕЖКА 
ТА СОЛИДАРНОСТ

ОТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МОК НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕС 
КАТА МЛАДЕЖ НА СЪРБИЯ В НИШКИ РЕГИОН

ГЛАС ЗА СВОБОДАТА НА 

ПОРОБЕНИТЕОСМИВАНЕ ЧРЕЗ КОНКРЕТНИ АКЦИИ
Ф БОРБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯТА НА X КОНГРЕС НА 

ССМ НА СЪРБИЯ И XI КОНГРЕС НА ССМ НА ЮГОСЛАВИЯ ЗА ОРГАНИЗИ 
РАНО, АКЦИОННО И ИДЕОЛОГИЧЕС КО УКРЕПВАНЕ НА ССМ В НИШКИ 
РЕГИОН • ЗАДАЧИ НА МЛАДЕЖТА В ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗА 
ЦИя И ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО НА МЛАДИ

• Председателството на ССМЮ призва младите 
в Югославия още по-упорито да търсят мир, свобо

всички порооенида, равноправие и независимост за 
народи в света

На 28 мартПо повод 21 март — 
Деня на борбата против 
апартейда и всички обли
ци на расова дискримина
ция, Съюзът на социалисти 
чеоката младеж на Юго
славия традиционно орга
низира Сед мица на-младеж 
ката солидарност с наро- 
доосвободителните движе 
ния и жертвите «на импери
алистическа агресия.

Тазгодишната седмица 
на солидарността (от 21 до 
28 март) се организира под 
знака на по-натагьгина 
афирмация на -нашите ста 
нсвмща, материална и дру
га солидарна подкрепа на 
младежта на народите, ко
ито се борят за своите не- 
отчуждими права: свобо
да и независимост.

ги страни.
пред „Скендерия” в Сарае- 

Митинг
На второто заседание на МОК на Съюза на со

циалистическата младеж на Сърбия в Нишки регион, 
състояло се на 19 март т-г. бяха обсъдени въпросите 
за приспособяване съдържанията на работа на МОК 
в сегашните условия, особенно в осъществяването на 
целите на икономическата стабилизация.

В уводното си изложе
ние Томислав Савич, сек
ретар на Председателство
то на МОК, изтъкна, че е 
спорно -акционното един
ство, а не идейното, като 
посочи редица пропуски и 
слабости в досегашната ра
бота на първичните орга
низации на ССМ, в пасив
ното отношение на някои 
членове на ръководствата.
За такова положение още 
повече допринася и слаба 
та кадрова структура в ре 
давете на ССМ.

Слабият успех в училища 
та, деликвентните прояви, 
не извинените отсъствия, 
пасивността на младите, 
са едни от фактите, кои
то. са ясен показател за

нотю разрешаване е в неот 
ложното заяквай е на акци- 
свното единство в редове
те на ССМ върху делегат-' 
ска основа. По-активно съ
действие биха можещи да 
окажат и останалите об- 
ществ еночто литичеоки 
ли, както и по-голямо анга( 
жиране на средствата за 
масова информация.

во ще се състои 
на солидарността. Реч Ще 
произнесе председателят 
на Председателството на 
Конференцията на ССМЮ 
Драган Илич и представи
тели на освободителни дви
жения. Трудовите хора и 
гражданите могат да внас
ят парични суми във Фон
да на солидарността на те- 

60805-678- 
„За

Фонда на солидарността”.

слабата работа с младия 
човек, който би трябвало 
да е активен участник във 
всички обществено-поли- 
тичеоки събития, изтъкна 
се в разискванията, в кои
то доминантен въпрос бе
ше — как и по какъв / на 
чин да укрепне акционно- 
то единство на младежта. 
Б разгърнатия диапазон от 
множество въпроои, нале
жащи задачи (трудоустроя 
ване, усъвършенствуване 
на образованието и култур 
1ното издигане, жизнения 
стандарт на младите) се по 
чувствува твърда 
мост и голямо доверие в 
собствените сили на мла
дите да преодолеят 
ки трудности. Ключ за тех

ои-

В стабилизацията, в раз
гърнатата акция за трудо
устрояване, в подобряване
то на сигурноетната обста
новка в региона и в раз
решаването на останалите 
належащи въпроси, Съюзът 
на социалистическата мла 
деж в‘ Нишки регион ще 
даде пълен принос само 
чрез непосредствени орга^ 
1низирани акции, в които 
ще се ангажират всички 
членове като се търси кон

куща сметка 
11331 с обозначение

Председателството на 
ССМЮ отправи възвание 
до младежта на Югосла
вия, в което се подчерта
ва, че „днешните млади по
коления, родени и порасна
ли в свобода и социализъм 
и вдъхновяващи се от тра
дициите и придобивките на 
Народоосвободителната бо 
рба на югославските наро
ди и народности, револю
ционното дело на СЮК и 
другаря Тито, трябва още 
по-упорито да търсят мир, 
свобода, равноправие и не
зависимост за всички по
робени народи в света”.

В много бройните мани
фестации в рамките на Се
дмицата на солидарността 
участвуват м представите
ли на Организацията за 
освобождение на Палести
на, СВАПО, Полисарио и 
на прогресивните и демо
кратически младежки и 
студентски организации 

от Чиле, Салвадор и дру-

реши-

кретна отговорност за неи^ 
пълняване на задачите.(ВОИЧ-

Н. Ц.

СВОБОДНИТЕ АКТИВНОСТИ В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД

Не се ползуват всички възможности
От около 520 ученици, които се школуват тук, в свободните активности ор 

ганизирано работят едвам над 50 души. Като главнапричина за недостатъчно 
то включване на учениците в този вид дейност се посочва липбата на поме 
щения за работа

ЕДНОДНЕВНА МЛАДЕЖКА ТРУДОВА АКЦИЯ В БО 
СИЛЕГРАД

Рози в центъра на 

града
Безспорно е, че в рефор

мираното средно училище 
свободните активности са 
от огромно значение за 
учениците. Всъщност, те 
са от значение и за осъще 
ствяване на целокупната 
възпитателно- образовател 
ма програма. До коя сте
пен ще бъде реализирана 
тази обществена задача 
зависи от повечето фак
тори, вклю.ч лайки при то ’|
ва и ентусиазма на учени- -
ците и преподавателите, ко |
ито ръководят със секци- \
-ите.

ма ученици, членове на извода, че в свободните 
рецитатороката секция ще. активности е включен все 
©и акции подготвят култу ки десети ученик. Наисци- 
рно-забавна програма. Три- ,на известно число ученици 

м действуват в секции към 
Щ СКХД „Младост". Обаче 
1 без оглед на това личи, че 
1 малко е числото на учени- 
| ците в секциите в учили

щето. Кои са причините?
— Считам — казва Пещ 

ММ? Димитров, преподавател в 
Кф това училище и ръковюди- 
|§§§ гел на драматичната сек- 
ЩкЖ ция, — че не сме използу 
щШк вал'И всички възможности 
ЩШ за форм1И|ране и на друпи 
ЩШ секции. Една от основните 
ЩШ причини за иедостатъчию- 
ЩЩ , то участие на учениците 
I111 в работата на секциите е 
Шш липсата на помещения за 
НВ работа. Този въпрос е още 
ЩЩ по болезнен ако се има 

предвид, че обучението се 
провежда в две смени. Сле 
давате лн о, ед ин ств ей ата 

възможност за работа на 
секциите е вечер, след за- 
вършаване на втората смя
ла. Втората причина, която 
също така не е за пренеб
регване, е недостатъчният 
ентусиазъм. Тези, въпроои, 
подчертава Димитров, мо
же да се решат чрез 
голяма организираност, упо 
ритост и последователност.*’’ 

В. Б.

Шщ
Об- ят труд, необходимо ’ е пъл

но съдействие от страна на 
гражданите, квартирантите 
в тези сгради, магазинерите 
и служащите в пощата с 
продължителна грижа за 
тези повърхнини. Само та
ка тези места няма да бъдат 
отпъкани полигончета, по-, 
които безсъвестно се разхвър 
лят различни отпадъци. 
Впрочем такива места са ог 
ледало за общата култура 
на гражданите и за отноше 
нието им към 
среда.

В миналата неделя 
щинската конференция 
Съюза на социалистическа
та младеж в Босилеград ор 
ганизира еднодневна добро-

наШЩЩШ
. /

■

волна младежка трудова 
акция, в кодто участвуваха 
около 30 младежи и девойки 
от Образователния центъР 
и градската първична мла 
дежка организация. Акци
ята се проведе в центъра на 
града, където босилеградски 
те младежи и девойки почи 
стиха, прекопаха и засади
ха с рози ' и други цветя и 
трева „зелените площадки” 
пред сградите на пощата и 
магазин „Нама”. За отбеляз 
пане е, че и този път, как
то винагй досега, първи от
кликнаха и на акцията бд- 
ха най-добри младежите и 
девойките, участвували в 
съюзни младежки трудови 
акции,

■И
В' средношколския об- щш 

разователен център „Иван 
Караиванов” в Бооилеград 
понастоящем

- :

организира
но работят драматична, 
фолклорна, рецитаторска и 
литерарна секции. В досе- 

дейст®уване

жизнената 
М. Янев

гашното им 
се чувствуват нзвесттни ре 
зултати. Учениците в дра* 

секция, напри- 
тази

Нада Богословова — 
талантлива рецитаторкамагичната

мер отначалото на 
учебна година досега под 
готвиха три едноактовки и 
две монодраш*. 
цня, ст/вместно с участни
ци в останалите секцШ се 
представиха не само в Бо 
оилеград, тю и в някои от 

Тези

•участвуват на регионално
то традиционно съревнова 
ние на рецитаторите, 
то през април т-г- ще °е 
проведе <в Прешево.

Във тези секции са вклю 
по 15 — 20 ученици.

косТази сек-
Не ще и съмнение, че ак

цията на Общинската кон
ференция на ССМ е от гол 
ямо значение за разхубавя
ването на града. Обаче за 
да бъде пълноценен техни-

по-
чепи
Имайки предвид, че в но
ва училище се учат над 
500 ученици, стига се до

селските центрове, 
е/нтузиасти за 1 април 
Ден на младежките тРУД°
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тймиИЛ МЕДИЦИНСКИ
ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ В КАНЬОНА ИА ЕРМА п-=г6=:та

—““РГ?.ГЛ
СТОЯНЧОВ, доктор

Ждрелйто показва зъбите си...
0 сформирал

,,ву„а ат специалисти На ор 
гвиито на Изпълнения 
съвет, която на и мщи 

мястото ме алополу 
Тази делова група

делова
съветнормално. Снабдяването на

откъснатите села с храни
телни и други видово сто
ки е редовно, а се оказ- 

здравни и ДРУМ! нидоно

ио медицин-(От 1 огр.)
Природното бедствие — 

орутване на огромна окая
ла маса на 14 март т.т., 
която прекъсна съобщения
та на пътя Суково — Звон- 

загрупа двама работ- 
механизацията Лю- 

бисав Тодоров и 
Станкович,- създава олром- 
■ни трудности и грижи на 
работниците от „Църнотра- 
вац" — Белград, „Градня 
— Димитровград и „Пир- 
г0с" — Пирот. Първоначал 
шито успехи в разчистване
то осуети ново срутване, 

стана на 20 март, а 
има и нови орутвания на 
21 март вечерта, така че 
работите по разчистването 
са прекъснати. Ждрелото с 
цялата си жестокост пока
зва зъбите си.

Засега положението 
следеното: все още телата 
:на загиналите работници и 
механизацията се намират 
под скалите, въпреки уси
лията на работниците да 
се дойде до тях. В каньо
на на Ерма е Създадено из 
куствено езеро на дължи
на от около километър, а 
преградната стена от ору-

ДЛЕКСАНДЪР 
ските науки

РАЗНООБРАЗНА
ПРЕХРАНА

посети
ват
услуги. г

Борбата със тихията оба- 
. В момента

трябва да изпита състоя
нието, да проучи и ДВДв 
предложение как занапред 
що се развиват спасителни 
те роботи.

Калето личи от досегаш
ната борба със скалите, во 
дата и времето, обстанов
ката е доста сложна. Но- 

: срутвания иа скали те 
Гребен планина са по

стоянна заплаха за спасите 
които до идването на 

Изпъл

ни и че продължава 
се полагат усилия в кань- 

Брма да се доведе 
механизация» В ак' 

включени и час- 
ЮНА. Сформира-

(иика с Си ниша
ома на
тежка 
цилта са 
тите па
шят Щаб за следене 
дейностите'по премахване 
на последиците от срутва

на скалите, яюйто ог*

комбинация иа 
Няма примери кър

прехрана сна Разнообразната
естествена и изкуствена храна. влени
"п^;^д"Гпр°и такива случаи 
не требва неконтролирано да се идва до ааключе 

че майката няма достатъчно мляко и вед а 
започне с подхранване, но не смее и Д 

гладува. Затова с под- 
започва когато се

доите
МПне то

лавява председателят 
Изпъл н! ггел ж I я съвег 
Общинската скупщина в» 
Димитровград Горян Ве
лев, се е отнесъл до Из
пълнителния съвет ма СРС 
за помощ. Изпълнителният

накоето ЛИТ0.при ние,деловата група на 
■кители и и съвет са прекъс
нали работите по разичет- 
,воне на скалите.

Ст. Н. — А. Т.

га да се
се позволи кърмачето да

уг”чеС „ТйГатаТяма "остатъчно количество 
заета или не е посто-или пък когато тя емляко

яино с кърмачето.
Макар че този 

ве мляко) е по-добър от изцяло изкуствената, тази 
прехрана трябва да се дава когато се утвърди не
достатъчното количество на майчиното мляко. Ако 
това се
Най-напред трябва да се потъреи мляко от друга 

няма трябва да се дава краве

е
ПИРОТ вид прехрана (майчино и кра

Канал в Ерма
На 24 март мястото на срутването в ка

ньона на река Ерма посети и Комисията на Ре
публиканския комитет по съобщения на СР Сър
бия начело с инж. Вучко Зекич.

— Комисията заключи — казва Зекич — 
че работата на срутванията в каньона на Ерма, 
където са затрупани двама работника, веднага * 
и без прекъсване да продължи. Също е потреб
но неотложно да се извърши отстраняването па 
стените подложни на срутване и прокара канал 
от лявата страна на реката, за да 
нивото на акумулацията и по този начин свла-

направи така, не трябва дълго да се чака.

кърмачка, а ако 
мляко, а количеството зависи от възрастта на де
тето. Първо, трябва да се утвърди, колко майчино
то мляко му липсва. Това се постига на два начи-тените скали е на височи

на от около 12 .метра. Пре
къснати са съобщенията и 
връзките с четири 
Трън ски Одоровци, Пета- 
чинци, Иокровци и Куса§| 
(враиа. Сформираният щаб 
по цивилна защита в Трън 
ски Одоровци следи акуму
лацията, която в момента 
не създава опаоност- Вода
та се прелива и

на. Първо, кърмачето се измерва на везни преди 
и след кърмене в 24 часа. Разликата в теглото от 
преди и след кърменето е количеството на избоза- 
еното млдко. Когато тези разлики се съберат за

избозаено

села:
се намали

целия ден изчислява се целокупното 
.мляко. Тогава то се разделя с теглото на детето и 
се узнава колко възлиза избозаенсто мляко на ки
лограм телесно тегло. През първите два месеца му 
трябват около 150 гр мляко, а при по-възрастните 
180—200- гр на килограм телесно тегло за 24 часа. 
Разликата между избозаеното мляко и действител
ните потреби е количеството, което липсва. Вто
рият начин е, че на детето след всяко кърмене се 
дава заследена прекипяла вода и онова количест-

чището да се нападне и от противоположното 
направление. По-ксно е нужно да се преконтро- 
лира работата върху изграждането на трасето на 
пътя Суково — Звонци, за да не се случи подо
бно нещастие.

(Н. Ч.)оттича

ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
во, което детето изпие е количеството на млякото 
което му е необходимо.

Доколкото детето е само няколко седмици 
недоносче трябва да се потърси друга кър

мачка, която има достатъчно мляко. В обратен слу 
чай се Дава някой препарат от краве 
прах, като Лактацид.
се прясно краве мляко и това разредено (две 
ти мляко и една част вода (със 7 гр захаю в 100 гр 
мляко.

Завчера на
дето са се^ срутили огром
ни скали и земя в каньо
на на р. Ерма, 
трупаха двама работници, 
вече пристигнаха специали

Честността на 

магазинера Георги

МЯСТОТО, къ-

или е
които за-

мляко в 
Доколкото това няма даваКогато (всички търговски работници биха 

били като Георги И. Георгиев — Гьока потреби 
телите при купуване на различни стоки в мага
зините в Димитровград биха имали по-малко 
грижи. За него няма ни най-дребни парични еди 
ници, които не може да върне като ресто на ку
пувачите, при това с усмивка и няколко прия
телски споделени думи. Същото отношение имат 
към потребителите и останалите магазинери, ко- 
»Услута,('ТЯТ ® Магазина 33 пРОДажба на хляб на

Това твърдение искам да подкрепя със 
тВОя пример Именно, на 26 февруари т-г. (събо-
зш. Радара се“ КУПИХ 6ЛИН МЯб в Т03И МаГа- 
време. На 
100 + 2

час-за алпийско миниране 
на „Радко Митрович" от 
Белград. Те трябва

сти

Съществуват две възможности в даването нада из-
минират разклатените ска
ли на Гребен

краве мляко, т.е. в разпределението на внасянето 
му. Първата е когато необходимото дневно 
ство мляко се раздели с броя на кърменето и непо
средствено се дава като допълнение на всяко кър
мене. По този

количепланина в 
ждрелото, където е стана
ла злополуката. начин кърмачето по-често се слага 

на майчината гръд, същата по-добре се изпразня- 
ва и се подтиква излъчването на млякото при 
майката. По-добре е млякото да се дава с лъжиче, 

с биберон, защото детето може да се 
определи за краве мляко особено ако отворът на 
биберончето е 
бъде толкова 
обходими усилия

Това заключение 
от страна

е взето 
Комисията, 

съставена от членове на 
Р е п ублик анокия

иа
отколкото

винаги, бях услужел 
магазинера ГЬока дадох банкнота .от 

линя,па и”3' а Т°Й тРябваше Да ми върне 80 
^о От!“0* ВИНа 1НеД°чаках Да ми върне ре- 

' там ‘ ?\дох ,в магазини да пазарувам и 
там ои спомних за рестото. Върнах се

продажба на хздб, но беше ра смяна.

както изпълни-на-
широк. Затова отворът трябва да 

широк колкото на кърмачето 
както при бозаенето

те лен съвет, в която се 
намират специалисти <на Ко 
мисията за 
връзки на СОИ

са не- 
на гръдта.

Вторият начин на подхранване се състои в 
това, че млдкото се дава във вид на отделни яде-
начинТГ ИЛИ П0В6Че Пъ™ ПР<* Деня и по този 
тоГбГя с® заместват отделни кърменета. Този начин
МР4КиасДаазаеетиПРИЛаГа С“° *РИ Кър”а’

На кърмачето по-добре отговаря смесената, 
отколкото прехраната изцяло дц е изкуствена, Ос- 
вен това то и по-добре се развива, защото майчи- 

ото мляко подпомага смилдаето на кравето мляко, 
Г™™ Се’ ако количеството на майчиното мляко е 
се лава ” Намалено' на кърмачето трябва да 
ма- ката С-аМ° еДИН път и това вечеР когато
тя е зГетаМНоНаа;МаЛК° МЛЯК° ЙЛИ Предн 0бед ако
доста яабетюч,’ ак° липсата на майчиното мляко е
Да се дава слел™™ тогава кРавето мляко трябва да се дава след всяко кърмене.

Съобщения и
за пътищ-а 

в СР Сърбия и Института 
за пътища.

аз ма-га- 
дошла вто-

В понеделник на 28 февруари се .отбих

Де са он^и°80 °1чеМНаГа 1”™та ДИЙР»!* къ 
взема а пет динара, който съм забравил да
то. Посочената г? сложили иа определено 'мяс- 

. т сума веднага ми бе върната.
^Чай тря€ва й’а бъде пример на 

четност, добросъветност и добра ,работаР 
кто и на отношение ^ к

15
Те са чиитооценили, че досе- 

върху раз-
срутен1Ите 

в кан ко

га шн ата работа 
чистването на
скали и землище 
■на на р. Ерма върви доб-
|ре> н9 с разчистването 
може да

.не
продължи, дока- 

то не Се минират и събо
рят Разклатените 
материал, което

как-
между търговци и кпиен- .ти. окали и 

ще станеИлия Раич, уЛ. Люба Алексова № 28, 
Димитровград тези дни.

(СЛЕДВА)м. А.
СТРАНИЦА 10 х
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Шизичеека култура „С^1/р(Т'
СУРДУЛИЦА

АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ФИЗКУЛТУРАТА НАШИ СПОРТИСТИ

ТАЛАНТ, КАКЪВТО РЯДКО СЕ РАЖДАФизическата - култура в 
съвременните условия на 
живот и работа все повече 
става необходимост на 

трудещия се човек. В Сурдя 
лишка община през послед 
ните години са създавани 
благоприятни материални 
условия за занимаване със 
спррт, и то, преди всичко

налната дивизия Ниш — Ле 
сковац — Враня). Забележи- 

е постигнал 
отбор „За

ко-спортните игри, селски
те олимпийски игри и със 
тезания по повод държавни телни резултати 
празници и др. Още е недо и баскетболният 
статъчно спортуването на става ПЕС”, който се сърев- 
работниците в трудовите ор новава в Сръбска баскетбол- 
ганизации, както и на сел-

Димитровград винаги е бил разсадник на разли
чни спортни таланти. Много младежи и деврйки неве- 
днаж са се потвърдили на различни спортни полета. 
Имало е и спортисти, които с чест са защитавали цве 
товете и на съюзни отбори. Когато става дума за фут 
бола пък, единственият спорт, който от войната на
сам се поддържа, може също Да кажем, че е 
доста талантливи младежи.

на дивизия-
. ското население. Затова е 

необходимо да се създават 
по-добри материални усло
вия за развитие на физичес 
ката култура, както и вклю 
чване в отделни видове съ 
стезания и изява на отбо
ри и отделни спортисти в 
различни спортни дисципли- спортно-рекреативен центъР 

■'който покрай спортно,

Необходимо е да се вло
жат по-големи средства за 
изграждане и поправка Йа 
спортните обекти, както и 
набавката на спортни рекви 
зити. Налага се и необходи
мостта от, изграждане

имал

нови
благоустрояване $ 

на свободните площи за от
дих и почивка. СъдъРжате 
лната програма на физичес
ката кулгтура привлича за
интересованите от трудови
те организации „ и местните 
общности.

чрез изграждане на 
обекти и състав е лапиНапоследък с разкошния 

ои талант есе повече на 
предно място излиза легна 
десетгодишният младеж 4 

Емил Иванов, стандартен 
първоотборник 
Балкански”. Той е започ
нал още в пионерския, а 
сетне и в юношеския със 
тав на димитровградския 
футболен 'Отбор.

младежкия 
че,ска пооледица на усиле
ния труд. Сега едновремен 
но играе и в единия м 
другия състав на „А. Бал
кански”.

на 13

биНИ. на „Асен
имал и рекреативно съдър
жание. Също така, много 
повече трябва да се използу 
ва спортно-рекреативния 

център Власина. Необхо
димо е да се стигне и до 
по-тясно сътрудничество ме
жду спортните, и туристи
ческите организации, за да 
могат спортните обекти пра 
вилно да се планират и по- 
пълно да .се използуват. 
Трябва да се отделят много 
по-големи средства за задо
воляване на .потребите, защо 
то засега облаганията за 
физическа култура от 0,24 
динара се обезпечават около 
2 милиона динара, които са 
недостатъчни.

V • .ОТ МАСОВОСТТА — ИЗНИ 
КВА КАЧЕСТВОТО

Досега е участвувал в 
различни селекции, а бе
ше и на подготовки за 
представителния «отбор на 
СР Сърбия- Трите си учас 
тия в представителния от
бор на Сърбия счита за 
овой досегашен най-гол ям 
успех. Всъщност това бе 
участие на турнира в сръб 
ока дивизия. Отбелязал е 
четири гола и е спечелил 
симпатиите на треньорите 
и връстниците ои.

Инак Емил Ивано® не е 
напълно доволен от 'състоя 
нието в димитровградския 
футбол: понякога го носи 
мисълта да промени среда 
та. Пснеже се касае за гап 
я>м талант, това би иредста 
з дявало голяма загуба за 
димитровградския юпорт, 
по-специално за футбола.

Негово любимо ^ясто е 
централен нападател. Лю
бими футболисти са му Сан 
тнляна от мадридския „Ре- 
ал”, както и Живкович от 
„Партизан”,. отбор, за кой 
то «винаги милее и му е плаг 
менен привърженик.

Накрая да изтъкнем, че 
твърде добре е съгласувал 
работата в училището и 
работата във футболнця 
отбр и «както «казва вина 
ги «има време «и за други 
дейности.

За съблюдаване на същес 
твуващото положение и по
добрение на същото в обла
стта на физическата култу
ра е изготвен анализ за Съ.с 
тоянието на физическата 
култура в общината от стра 
на на Секцията по физичес 
ка култура при ОК на 
ССТН. В посочения анали^ 
се посочва, че над 200 де
ца в градинките упражняват 
известни облици на физиче

Не ще и съмнение, че ка
чеството във всяка спортна 
дисциплина трябва да изра 
стне от масовостта. Масо
вост се обезпечава чрез
включването на всички но
сители на физическа култу 
ра в което и да било състе
зание или рекреация- Все 
пак, засега нац-голям инте 
рее владее за футбола. Така 
сега в общинската дивизия

ско възпитание, но системно се състезават девет отбора, 
занимаване с физическа кул 
тура започва в училището.
Обектите по физическа кул

докато в Междуобщинската 
футболна дивизия във Вра-^ 
ня се състезават ФК „Мла
дост” от Йелашница, „Мла
дост” от Сувойница, ФК 
„Алакинци” и ФК „Челик” 
от Бело поле. Футболният 
отбор „Раднички” се Състе
зава в мейедурегионалната

тура са максимално използу 
вани и .обучението провеж- 

* дат предимно подготвени спе 
циалисти.

Пускайки на обсъждане 
този анализ във всички спор 
тни организации, образова
телни институции, самоупра 
вителни общности на инте

Покрай редовното обуче
ние извънучилищната дей
ност в областта на физичес 
ката култура става посред
ством: обществено-спортни
те организации, съюзите й 
сдруженията, работничес-

Е. Иванов

Този добър младеж «и 
твърде добър ученик залоч 
на о футбола още от ма
лък. Неговата 
всъщност започна като ше

дивизия, а минал е през по ресите в обществените дей- 
вече степени на състезания:
(от сръбска дивизия, през 
нишка зона, до междурегио

ности, в някои местни общ
ности, ОК на ССМ, общес
твено-политическите органи 
зации посредством съответ 
ните форми на действуване 
и другите заинтересовани ин 
ституции, ще се изучат въз 
можностите за създаване на 
по-добри условия за спорту-. 
ване на по-голям брой тру
дещи се и граждани.

кариера

стокласник, когато се «из
явява в пионерския състав. 
Под ръководството «на тре
ньора Александър Петров, 
от който, както самият из 
тъква,

БОСИЛЕГРАД

ФН »ЙРЕШЕВ0« - ФН »МЛЛД0СТ« 

1:1 (1:0)
е научил «много,

израства в солиден футбо 
лист. Набързо става «и стан 
дартен първоотборник, тъй 
като физически е по-раз- 
вит От своите връстници. 
„Прекомандуването” му в«ов и 3. Младенов бяха не

точни или пък вратаря 
ФК „Прешево” винаги 
на своето място.

През второто полувреме 
босил©градските футболис

Прешево,В неделя в
пред около 200 любители 
«на футбола, по хубаво и 
приятно време за игра, 
се проведе футболна сре
ща между домашния от
бор „Прешево” (който пре ти не само, че уопяха да 

казваше „Мальсори") станалг равноправни, «но се 
наложиха в «играта. Тех- 

бе «ните атаки ставаха все по
чести и опасни. И като ре 
зултат на такава Ифа, Ж. 
Евтимов, който влезе на 
мястото на Г. Георгиев ус-

Б. Костадинов Димитър Ставровна .
бе

А. Бшаяш“ напълно готов за първенството>>
ДИМИТРОВГРАД, 20 МАРТ 1983 Г.ди се

и ФК „Младост" от Бсюиле 
град. Всъщност това 
първият кръг 
ния полусезон на тазгода 
шното футболн о първен-

„А” .на Ме-

До започването .на пър- градските младежи спече- 
ввнетвото в Междурегио- ' лика заслужено победата 
калната лига, трупа „Север” с 4:1. Най-вече .се отличи-
оютават броени дни: имен- ха с .играта си Емил Ива
но пролетният полусезон нов и Петар йеванович. 
на първенството трябва да В главния мач Димитров 
започне 'Иа 27 март тл\ В- градските любители на 
момента се провеждат при футбола .видяха -хубаво 
ятелски контролни футбол представление, .в което „А.

Балкански" по всичко .над
виши реномираните резерв 
ни играчи ‘на „Раднички" 
и .извоюваха победа гагг 
2:1, -на полувремето 0:0. 
Двата гола майсторски бя
ха реализирани при края. 
на срещата от ветерана 
„А. Балкански” Кръста 
Кръстев. Гостите намалиха 
резултата в края .на сре
щата от едно съмнително 
положение. Целият отбор 
на„А . Балкански” показа

отлична игра, а младият Съ, 
дия Анджелкоович 
около 100

пред 
зрители добре .от пролет-

води мача.
„А. Балкански” 

състав: Милко 
(Кирил Ставров), Миленко 
Виданович, Драган Велич
ков, Милован Тодорович, 
Новица Тодоров, Душан 
Мемич, Новица Алексов, 
Синиша Иванов,
Марков (Димитър Каме
нов), ' Борислав Тодоров 
(Драган Дончев) и Кръста 
Кръстев.

„А. Балкански” ще играе 
в . неделя на 27 март срещу 
„Рътан” от Бсшевац. Спо
ред дсегашните (мачове тря 
бва да ое очаква добър 
резултат-

игра в 
Соколовство в групата ___

ждуобщиноката футболна .пя да вкара топката в гол 
Враня. Срещата на ФК „Прешево .

ФК „Младост” игра в сле

ДНГ Младенов В. Ивков, ни срещи, които нотнъ.рж- 
Б. Иванов, Б. Тасев, Д. Та- дават, че отборът е напъл- 
сев В Тасев 3, Младенов, но готов да продължи пър 
Р Венков, Д. Златков, Г. венотното « че могат да 
Георгиев (Ж. Евтимов) С. ае очакват добри резулта- 
Якимов и М. Цветков. ™' _

Трябва да отбележим до На 20 март ® Димитров- 
6.РОТО посрещане на-боси- прад гостува „Раднички от 
леррадоките футболиста в Пи.рот с ива отбора. В сре 
ФК .Прешево” както и от щата пред .главния мач се 
страна «а футболистите на срещнаха юношеският_0т- 
Хайлшк”. бар на домакините и «гад-

” у ’ «ички” от Пирот. В твърде
М. Я. интересна игра, димитров-

.диаизия 
бе добра, мъжествена и
спортменска.

Първото полувреме за
върши Съо заслужено пре- 
димство «на домашния

който иг,ра по-добре 
по-организирано и 
де повече 
шя, докато футболистите 
от Босилеград, в тази част 
от играта защитаваха пре
димно своята врат9- Наис
тина и те имаха две три 
добри голови 
обаче ударите на М. Цает-

Златан

от
бор,

създа- 
голо®и положе- «на

Д. Ставровположения,
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хуй®Р • сзткоа • забава
— 11(0 стреляни I
__ Застанете един

друг...

— Уважаеми сдаии, мо
да произнесете

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ
задля преди 

присъдата, да вземете„Ручък" в
40 моятпредвид и това, 

довереник е глух, след ора-
*телмо той не е могъл да 

чуе гласа на своята съвест.
от ИзаСтаврия Решетарът

известен и като готовци е 
столюбив човек. На пебат мекото_ Как е новият шеф?

— Остави се, опак човек 
излезе.

— Защо?

кВинаги когато е идвал ня 
кой от Димитровград да при 
съствува на събрание, бай 
Ставрия го водел на обед 
или вечеря- Случвало се и 

него. Оба- 
Т^Й ИД~

■ ■■

Има си Човеци кои обичаю на работуту 
лекото — и на лебат мекото, кико каже народ
ната поговорка. Това ми ладе на ум и су,га ки
та прочето у иовине конкурсат у „Градщу” коя 
тражи квалифицирани и неквалифицирани работ
ници. Скоро теквия работници се тражеоше и 
у задругуту „Сточар”.

Пита тия дни неколцина що траже рабо- 
ту защо не конкуришу у „Градну” и „Сточар”, а 
они ни пет ни шес, исповъртеше:

— А бе ти защо си толкова запел? Па ние 
очемо да идемо у „гумарутУ”, „Слободу”, тука 
куде йе по-лъсно... Ако ни йе за твърду работу 
— текву си имамо и на село...

Право кажу. Съга и на мене ми йе ясно, 
защо баща ми дълго време се чудеше, кига чу
еше дека еди кой си оди село се запослил на 
работу у фабрику.

— Ама па работа — думаше старцат. Па 
на тогава и у село му не пушеше комин ещо му 
нече душа работу, а он съра па че производи 
за извоз... Кому душа нече работу на село — не 
може да йе добър работник и на град.

Ка се убаво размисли, има .много истина у

— Мъжът ©и преживя8® 
тежка душевна депресия. 
Той има нужда от покой, 
от обсолютно спокойствие.

да нощуват при 
че, когато на петък

Димитровград никой 
поканвал поне на ча- 

ракия в „Гациното”’

— Идва всеки ден 
ди мон, (когато заосъонея 1На 
работа, и зокъонява шгнапи 
когато аз дойда навреме 
на «работа-

вал в 
не го 
шка

— По пял ден му казвам 
'същото, докторе, но той 

не слуша.

— Прекрасно начало, дру 
гарко. Прекрасно.

неНа бай Ставрия това 
му било право и решил по
не един път да яДе на ЧУЖ 
ди разноски. Ето как нап-

*

— Според мен писател
ят не трябва да се създа
ва. Той трябва да . се роди 
писател!

*

Шотландец хваща жена 
ои в изневяра.

Разгневен,,вади револвер- 
и ©ика:

— Но правилно ли е да 
се хвърля сетне цялата ви
ла върху родителите му?

това нещо.равил това: когато следва
щия път дошли гости от 
града той пак ги повикал 
на обед, но повикал и дас
кала да ги сними „за спо
мен”. Следващия петък сло 
жил снимката в джоба и 
право за Димитровград. .

На кога истинсйи му требе работа — он 
нема да пробира, него че прихвати. Нема да тра 
жи, що се каже, преко леб и погачу.

И се сети за едну молбу за работу Ао 
председникатога у Димитровград од преди 20 
годи не: йеднъ н>егов земляк му беше пратил пи
смо и молбу да му намери работу и пишеше те- 

«...молим да ми се даде лека и безотговор
на работа и това да буде у фабрику у Димит
ровград!”’...

Мъдростта през веновете
Семейството е един от шедьоврите на приро
дата. ка:В чаршидта срещнал един 

от своите гости. „Дете, я ста 
ни”, повикал го бай Став
рия и като му показал сним 
ката попитал го къде са се * 
снимили. „При тебе на обе
да, нали даскала ни снима”, 
отговорил „Е, щом е при ме 
не на обед, айде сега ти ме
не да ме водиш на ручък”,
— рекъл бай Ставрия и та
ка обедвал един път на чу 
жди разноски.

САНТАЯНА
Най-щастлив е този който има мир 

ГЬОГЕ
Разводът е един вид погребение. Човек погребва 
наистина нещо от себе ои и нещо от другите.

Пазете сълзите 
над гроба ви.

Оправданието бива по-лошо 
Героизмът 

Примерът действува 
Честният човек има 

Най-лесно е да измамиш себе

*в дома си.
Чини ми се дека тия що траже леку и 

згодну работу не су зорлийе за работу, а су се 
малко пообдували, па на село 
дека и тамо требе твърдо да

им се не седи,
се работи, а на 

град също нема „месен, па обесен”, него требе 
да се работи. И они се.

Д. ДИМОВ
на децата ои, за да ги проливат

прияве на Бирото и
Даю ако може да се „увате” некико на по-лъсну 
работицу. *

ПИТАГОР гле-
от вината.

АЗЪРБЕЙДЖАНСКА :
Оно нейе лоше да има теклия, ади нема 

и затова никой не требе да спи на това уше, 
него да си плюйе на шаЬе и сериозно да рабо
ти кой куде йе. Другояче не бива.

не се нуждае от възхвали.
ИНДИЙСКА

по-силно от заплахата. 
КОРИЕЙА. т.

само една дума. 
ФРЕНСКА
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