
ЕршТВо С указ на президента на 
СФРЮ йосип Броя Тито от 
14 февруари 1975 година 
издателство 
удостоено с 
во и единство със сребърен 
венец за особени заслуги в 
областта на информатив
ната и графическа дейност 
и за принос вразвитието на 
братството и 
между нашите 
народности.

„Братство” е 
Орден братст-

% ЮСГНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ^ единството 
народи и
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Александар Гърличков 

— председател на 

Съюзната конференция 

на социалистическия съюз

ОТ МИТИНГА В ДИМИТРОВГРАД

Единни н сплотени срещу трудностите
® Нашата младеж в социалистическото изграждане 
“ голям принос и своя революционен

! По-нататък Маркович 
сили 

нараснали.
- Имаме производителни сре 

дства на световно равни- 
лШк ще с най-модерна техно-
Й8И1 логия.

дава демократи
зъм, олицетворен в самоуправлението и национално

то равноправие.
изтъкна, че нашите 
днес са многоI

изтъкна Мирослав Маркович
След като участвуващите 
в дефилето пристигнаха 

в спортния център в Дими 
тровград се проведе ми
тинг, който откри Момчи 
ло Андреевич, председател 
на Общинската конферен
ция на Социалистическия 
съюз, а участниците в „Ма 
йските срещи' 'приветству 
ва Мирослав ' Маркович, 
председател на Координа

На заседание на Съюз
ната конференция на Соци 
алистическия съюз на тру
дещите се на 24 май т.г. 
8а нов председател на СК 
на ССТНЮ с едногодишен 
мандат бе избран дгр Але 
ксандар Гърличков, а за 
председател на Конферен
цията за обществена де
йност и положение на же- 

Брацислава Трн-

%
;

— Решението за изхода на 
борбата, която водим се 
намира значи в наши ръ
це, но това не е и гаран
ция, че ще успеем. Въз
можностите, с които разпо 
лагаме трябва да използу
ваме. За съжаление, тези 
възможности не използува 
ме достатъчно. Има много 
изчаквания, че усложнени
те задачи ще се осъществ 
ят спонтано, сами от себе 
си. Това са заблуждения, 
които развойният истори
чески процес никога на 
никого не са признали. За 
това е необходимо да се 
активизира целокупният су 
бективен фонд в общество 

изтъкна между дру
гото Маркович. Говорейки 
по-нататък той изтъкна, че 
националното равноправие 
и братството и единството

/

ционния комитет за между 
национални отношения при 
Републиканската конферен 
ция на ССТНС. Той между

ната
вич. щ

Д-р Александър Гърлич 
ков е роден през 1923 го 
дина в Щип.. Дипломирал 
е на Икономическия факу 
лтет в Белград. Доктор е 
на политическите науки, 
редовен професор на факу 
лтета за политически нау
ки в Белград.

Участвувал е в Народоос 
вободителната бооба от 
1941 година. Член на 
СКОЮ е от 1939 година, а 
на ЮКП от януари 1943 

. година. Досега е изпълня
вал редица отговорни по 
стове в СР Македония и 
СФРЮ.

другото изтъкна че наша 
та младеж 
бОдителната борба и в со- 
ц иал и стическото

в Народоосво

изграж- | 
си да- I . ; -Ддане с готовността 

де много, което се и пом
ни. Днес, каза Маркович, 
нашата младеж своята пер

I ш
Александар Гърличков
Д-р Александар Гърлич

ков е автор на множество 
научни трудове от облас
тта на икономиката, меж
дународните икономически 
отношения и общата тео
рия на социализма, публи 
кувани в страната и в чуж 
бина.

Мирослав Маркович: 
Младежта е темелът на 
братството и единството ..спектива свързва, преди 

всичко за единна, крепка 
самоуправителна, соцмали отдават своето непоколе- то 

оимо социалистическо он 
рс делен и е, своя революцио
нен демократизъм, олицет
ворен в самоуправлението 
и националното равнопра
вие, своите квалификации 
и знания, най-сетне своето 
доверие и привързаност 
към идеите и идеалите на 
социализма. Без такива ка 
чества
и демократична, мощна об
щност на свободни югос
лавски народи и народно
сти, просто е невъзможна."

Нашето младо иоколе- 
подчерта той — 

чувствува това и го знае и 
извън тези определения 
перспективите й са стесне
ни. Това на всички е ясно 
и неоспоримо, но все пак 
именно тези придобивки и 
качества, не случайно, най- 
много са на прицел на 
опия сили, които нашата

етическа, национално 
бодна равноправна Югосла 
вия. На тази своя общност 
— работническата 
трудещите се.

сво-

класа, 
младежта.

са наши революционни ло
зунги и съдържание на ре 
волюционната борба, в ос
вободителната война и ре 

социалистическа полюцията, по време на 
обновата и соццалистичес 
кото изграждане на страна 
та, псс до днешни дни.

НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО- ПОРЪКАТА НА МЛАДИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ 
ТЪРЖЕСТВО В ДЕНЯ НА МЛАДОСТТАшип е

Югосла-Младежта на 
вия поръчва: Нашето 
ределсние е Титовия-г път, 
кашата способност и наша

оп- Пои това той подчерта, че 
п „Майските срещи" в Ди
митровград вече с години 
наред, дават извънреден 
пример на запознаване на 
младите, сближаване и ук
репване на доверието сред 
числящите се от народнос
тите. които живеят в на

пие

та решимост са достатъч
на сила да понесе_м бреме- 

днешното време.то на
Изговаряйки тези думи по 
следният тазгодишен 
кител на Щафетата на мла 
достта 17-годишният Зорац 
[Зигнсвич, ученик от Кърк 
предаде Вдафетната палка 
на Силвия Жугич — Рия- 
вен, председателка на 
юза на югославската мла
деж. Това беше същевре
менно и заключителна сцс

но-

революция и социалистите . щата република, относно в 
ско изграждане историчес 
км надминаха и победиха.

Изтъквайки, че нашето 
сегашно икономическо по- 

с най-добро,

автономните социалистиче
ски покрайнини, както и в 
цялата страна. Това е и 
най-хубавият начин на 
чествувапс на Деня на мла ■ 
достта, в който всички чув 
ствувамс колко верен с ло
зунгът „Тито — тона сме 
всички ние".

Съ-
Н

Финалната сцена; „Семейството" тръгва с Щафетата 
към последния носител

ложение не 
той подчерта, че се нами-иро-

случай • Деня на 
Стадиона на

па от тържествената
раме пред неотложната за 
ДОуа с труд, производител
ност, знание, да решаваме 
задачите, които решава 
цял свят и които са труд 
ни и искат обединяване на 
воички производителни и 
умни сили ма обществото. 
Никак при това не смеем 
да забравим откъде тръгна 
хмс. какво преодоляхме и

грама по 
младостта на 
ЮНА, които в присъствие 
то на най-висши държавни 
и партийни 
на Федерацията, 
ките и покрайнините изпъ 
нита 5200 младежи и де
рейки от всички краища .На

единна Югославия без по
делби, без локално затвар 
яне, което беше представе 
но и със заключителната 
сцена: една киша, съвмсс 
тен дом.

И този път младежта па 
Югославия потвърди непо
колебимата си решимост и 
занапред да се вълни по 
Титови-1 път в социалисти 
ческото , изграждаме на па
шата самоуправителна ' ме 
обвързана стрина.

придружена от бурми и 
продължителни аплодисме
нти.

Младежта от Югославия 
изпълни програма под на
звание „Светъл да бъде 
по-светъл", в която се го
вори за 
гпата Революция и за из
граждането на страната, 
както и за днешното вре
ме и неговите проблеми, 
Поръката на младите от 
цялата страна е: желаем

ръководители 
рсиубли

От мшншга участниците 
в „Майските срещи” изп
ратиха приветствена теле
грама до Председателство 

СФРЮ и ЦК

победата на на-
стозната и числящи се към 
ЮНА. Последните крачки 
на Вигисвич бяха придру
жени от песента „Лпужс 
Тито, даваме ти обет...",

нато на 
СЮК.докъде стигнахме през из

теклите 40 години от побс 
дата над фашизма. Б. Костадинов



НАС |И нI по СВЕТА
ДЕНЯТ на МЛАДОСТТА БЕ ЧЕСТВУВАН 
И В1.В ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЮГОСЛАВИЯ — ЗИМБАБВЕ

Идентични и близни становища
Тържество край Лондонмсжитс на африканските 

политическа 
независи-

МЕЖДУ ЮГОСЛАВИЯ И ЗИМПРИЯТЕЛСТВОТО 
ПАВЕ СЕ ОСНОВАВА НА ИДЕНТИЧНИТЕ ИЛИ

СТАНОВИЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБСТАНО
страни към
и икономическаБЛИЗКИ 

ВКАТА В СВЕТА
живеят и работят във 

Деня на младостта 
голям спортен център

свободно развитие 
изнудвания и Югославямите, които 

Великобритания чсствуваха 
миналата неделя в един 
недалече от Лондон.

Двадесетпетомайското тържество 
чувано за свръзване на много нови и Укрепване 
ма старите приятелства между нашите гр Д

и В тази страна. В манифестцията участауъаха
и голям брой англичани, членове на ДРУ^еств“' 

югославско-великобританското приятел-

мост и 
без натиск, 
чуждестранна намеса.двудневноторамките наВ отношенията между 

СФРЮ и Република Зим
бабве не е имало и няма 
недоразумения. Те продъл
жават да се развиват успе 
шно и от година на годи
на пускат все по-дълбоки 
кооени. Приятелството ме
жду двете страни се осно
вала на идентичните или 
близки становища във връ 
зка с обстановката в света.

Това е основният акцент

о ф и циалн о п риятел ско 
ссщение на Мугабе 
та страна. Влайкович и Му 
габе обсъдиха възможнос
тите за подобряване 
двустранното сътрудничес
тво. състоянието на между 

отношения и 
южната

по-
В разговорите бе изтък 

необвързанитеп наша
бе изпол-•иато, че 

страни трябва да се анга- 
повече зажпрат много 

изнамиранс на ефикасни 
решения на международни 
тс проблеми и за премах- 

опии-

на

народните 
обстановката в 
част на африканския кон- 

Прсдссдатслят на 
Председателството на СФ
РЮ подчерта, че 
страна най-остро осъжда 
агресивните действия на 

Южна Африка

то на 
ство.

рр-нс на кризисните
Влайкович и Мугабе 

оцениха рс- 
посвстеното

:ша.
положително
ЗУЛТПТИТС от 
ня Намибия заседание 
Координационното 
на необвързаните- страни в 
Луанда. Тази среша тряб 
ва да даде нови

дейността на нсобвърза

тинент.
на РИМнашатаот разговорите между пре 

дседателя на Председател- 
на СФРЮ радован

бюро

Съдебен процес против 

атентаторите
СТВОТО
Влайкович и председателя 
на правителството на Зим
бабве Роберт Мугабе, 
ито се водиха в Белград в

режима в 
срещу останалите

региона. Югославия оказ 
ва пълна подкрепа на стре

импулсистрани
нако- в мото движение.

сти) и Омср Багджи (вър- 
Швейцария). Пред 

двама съдии и шест съде
бни заседатели не се по
явили още четири членове 
на тази атентаторска гру
па: някогашните служащи 
в бъ.пагарското посолство 
в Рим Желю Василев и 
Тодор Айвазов, турският 
продавач на оръжие и на
ркотици Бекир Челенк (по 
настоящем се намира в 
София) и Орал Челик.

В началото на седмица-НОВИ СТРАДАНИЯ НА ПАЛЕСТИНЦИТЕ В БЕИ РУТ пат отта в Рим започнал съде- 
единНма ли кран трагедията на Сабра н Шетала? бен ■процес против 

български и трима турски 
граждани, обвинени за из* 
гършений на 13 май 1981 
година атентат срещу 
ьагь !»оанПавел II.

сто си на милицията на 
или на Сирийска- 

социална
лежат по улиците вСтотици мъртви и ранени 

южните квартове на Бейрут, а дипломатическите ини 
циативи на арабските страни не могат да прекратят

па-друзите
та национална 
партия. Това е условие за 
изтегляне на бойците на 
. Амал" от лагерите, след 
което за сигурността на ла 
герите ще се грижат шест 
те бригади на ливанската 
армия. Палестинските бой
ци обаче на никаква цена

На подсъдимата скамей
ка се намерили българи
нът Сергей Анатонов и ту
рчите Али Агджа, Муса Се 
рдар Челебри 
от западногермансите вла-

кръвопролитието
да загинат до един за пра 
вото на свободни действия 
и сигурност в лагерите”.

В Дамаск е съобщено 
че съществува предложени - 
за прекратяване на борби
те. Евентуалното примирие 
би дало възможност на са 
нитарните екипи да окажат 
помощ на пострадалите па 
лестинци, но то едва 
може да бъде сключено, за 
тото „Амал" и палестин
ците да прекратят всички 
борби в лагерите и около 
тях и да предадат оръжи-

Три палестински лагера 
в южните предградия на 
Бейрут — Сабоа, Шатила 
и Бурж ел Баражни отно
во са място на тежки стра 
дания на палестинците. Ве 
че десетина дни тук се во
дят жестоки борби меж
ду шиитската организация 
„Амал" и шест бригади 
на ливанската армия от ед 
на и палестинските бежан 

, ци в споменатите лагери 
от друга страна. Стотици 
мъртви и ранени лежат по 
улиците и в къщите. Напа
дателите масакрират, тор
мозят и арестуват не са
мо ранените и пленени па 
лестински борци, но и же
ни, ^еца и старци. Лагери 
те са без храна, вода и ле 
карства. Сабра и Шатила 
са разорени и • почти завзе 

- ти от бойците на „Амал" 
и помагащите им едини-

(предаден

ХОЛАНДИЯнс искат да предадат оръ 
жието си. Те тъосят сигур 
гостта. на лагерите да ста
не компетенция на „воен
ните комитети" и не прие
мат каквато и да било 
голя на шестте бои гади на 
ливанската армия, понеже 
г. с?.стана на тези бригади 
шиитите съчиняват мно-

Пацифистите подготвят референдум
ЛИ „Комитетът против раке

тите" възнамерява да про
веде всенароден плебисцит 
в Холандия във връзка с 
пазполагането на амери
кански ядрени ракети в 
тази страна. Референдумът 
ще бъде проведен през 

защото вече

ка на помощ и останалите 
движения на пацифистите 
в Холандия. Организатор 
окте на референдума имат 
намерението да посетят 
всеки кът на страната, да 
вървят „от къща до къща'. 
га референдумът да бъде 
наистина всенароден. Ре
зултатите от това своеобра 
зно гласуване ще бъдат из 
пратени на правителство
то на 26 октомври т.г.

зинство.
В Дамаск е оформен ко

митет за преговори от пре 
дставители на „Амал". „Па 
лестинския сЬгюнт на наци 
омаяното спасение" (той 
обединява фракциите, чи- 
ито бопци се борят против 
..Амал")

ПРОМИШЛЕНОТО ПРО 
ИЗВОДСТВО В СВЕТА

септември, 
през ноември правителст
вото трябва да вземе офи
циално решение по този 
въпрос.ПЕТГОДИШЕН „Прогресивната 

социалистическа партия на
Общественото мнение и 

противниците на надпрева
рата във въоръжаване в 
Холандия не се примиря
ват с все по-голямата из
вестност, че 
правителство 
ласи с разполагането на

За да обезпечи масово 
участие в референдума на 
населението от страната. 
Комитетът решил да пови-

УПАДЪКци на ливанската армия.
Около 2000 палестински 
борци жилаво отбранява ; ^ 
Бурж ел Баражни, готови

Ливан" и на сирийското 
правителство.

През 1984 година про
мишленото производство в 
света е намалено с 3,5 на 
сто. Това означава, че и 
през миналата година е 
продължила тенденцията 
на намаляване на промиш
леното производство, коя- 

■ то започна от 1979 година.

холандското 
ще се съг-ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ КОНФЛИКТИ СЛЕД 

ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
американски ракети в стра 
пата на лалетата. Именно. 
1 м) а вите л ството

I ПОПРАВКА Двадеовт милиона жертви съобщило, 
че решението му ще зави
ти от броя на 
ракети „СС-20"

Според данни ма Организацията на обеди
нените нации във въоръжените конфликти, ста
нали в света през последните 40 години, са за
гинали 20 милиона хора.

Изпълнителният секретар на Комисията на 
ООН за икономически и социални проблеми в 
Азия и Пацифика заявил на семинар в Бангкок, 
че не са точни твърденията, според които ви
соките разходи за въоръжаване насърчават об
щественото и икономическо развитие. „На 
ки 100 000 жители на Земята се падат 
войника, но за съжаление

В миналия брой на 
вестника е допусната 
грешка в заглавието 
на информацията от 
XIV срещи край Вла 
синско езеро. Правил 
ното заглавие на тази 
информация гласи та 
ка: ПОД ЗНАМЕТО 
НА ТИТО И ПАРТИ
ЯТА.

съветските
в момента

из гласуването на 
.ние С други 
бооят на 
ти е

реше- 
думи, ако 

съветските раке-
Намалението на продук

цията в промишлеността 
се обяснява с недостатъч
ните доходи от износа, ви
сокия външен дълг,., недо
статъчния прилив на вън
шен капитал и високите ли 
хви, понеже всичко това 
сериозно застрашава про
мишленото производство в 
развиващите се страни.

по-го  лям 
чое? юни 1984 година, ре
шението ше бъде положи
телно. и обратно. Тъй ка

зана дните 
твърдят, че СССР

отколх )ТО

все- 
по 600

само по 100 лекара"
. заявил той и добавил, че ,;военните изслед

вания дават съвсем малък 
техноложко развитие."

то ИЗТОЧНИЦИ
вече е 

414 ракети 
а^ през юни мина

лата голина броят 
бил 368.

разположил 
..СС-20".Молим читателите 

за извинение. принос за общото им е 
гласуването на 

Решение ше бъде обикно
вена формалност.
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ОТ XV/ „МАЙСКИ СРЕЩИ" НА НАРОДА И НАРОДНОСТИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

Внушителна изпее на братството и единството
Еогата културно-художествена програма на 

народа и народностите, участници в „Майските 
сренщ 85" О Пред голям народен митинг и над 
5 хиляди граждани и участници реч 
Мирослав Маркович, председател на Координа- 
ционния комитет

произнесе

за междунационални отноше
ния на Републиканската конференция на Социа
листическия съюз ф Литературна вечер и сре-

— разговор на писатели и поети от народа 
и народностите ф Културно-художествена 
рама за граничарите ф Внушителни гимнасти-

ща

прог-

чески упражнения на учениците от Основното
„Страна моя, 

орга-
и средно училище под' название 
расни и цъфти в Свободата" ф Отлична 
низация на „Майските

I

срещи"

На 24 и 25 май т.г. Ди
митровград бе столица на 
братството и единството на 
младежта на народа и на
родностите от СР Сърбия. 
На традиционния фестивал 
„Майски срещи" на младе 
жта пред гости и домаки-

ратим Александровац УЬ 
ски, членове на културь 
художественото дружест 
от местната общност 
ботица" изпълниха пеони и 
танци от Шумадия. В про
грамата участвуваха и са
модейците при КХД „Мла
дост" от Босилеград и кул
турно-художественото дру
жество „Иван Караиванов" 
от Димитровград, които съ 
що изпълниха богата му
зикална програма.

Централното тържество 
се състоя на 25 май в „Па
рка", където пред тържес 
твената трибуна продефи
лираха всички участници 
на „Срещите". Дефилето 
тръгна от двора на ОВО 
„Й. Б. Тито", мина през 
центъра на града, приветс 
твувано от гражданите на 
Димитровград Дефилето, 
гимнастическите упражне 
ния и цялата програма бе 
под знака на ознаменува- 
не 40-годишнината от побе 
пата над фашизма.

ровград", конфекция „Сво 
щи"„ След тях бе иай-мла бода", земеделската коопе

нация „Сточар", строите 
лпата организация „Град
ил", услужната организа- 

гоститс ция „Услуга" и кожопрера 
ботвателната организация 
„Братство".

След дефилето топло 
приветствува гостите и уч 
астниците в „Майските 
срещи" председателят 
ОК на ССТН Момчило Ан 
дреевич. Пред многохиляд 
ния митинг реч произнесе 
Мирослав Маркович, пред
седател на Координацион
ния комитет на РК на 
ССТН в Сърбия за между
национални отношения.

Твърде внушителни гим
настически упражнения из 
пълниха учениците на ос
новното и средно училище 
под название „Страна моя, 
расни и цъфти ц Свобода
та' 'от автора им йеленко 
Виданович, а с подготовка 
на преподавателите по 
физкултура Димитър Гю- 
ров, Александър Петров и 
Миладин Симов. Музика
та сс подбрали преподава
телите по музика Алексан
дър Ранчев и Миша Ки
ров.

В следобедните часове 
сс състояха срещи на писа 
телите и постите на наро
дностите, на които бяха 
подени разговори за задъл

блема на „Майските сре
ТАНЦ ПРЕД 

ТЪРЖЕСТВЕНАТА 
ТРИБУНА

дото поколение: децата от 
детската градина „8 сеп
тември". Последва дефиле 
на участниците 
от Александровац Жупскм, 
членовете на КХД „Гани- 
мети Тербеши" при тексти 
лната промишленост „Ем- 
ия Дураку" от Джакови- 
ца, инструменталисти от 
средното музикално учили
ще в Гнилане, танцовият 
състав на КХД „Дойна" от 
Уздин, танцьори на КХД 
..Бела Барток" от Руски 
Кръстур, членовете ма КХД 
..Вширом польи хрушка" 
от Ковачица, па КХД „Бар 
на рожа" от Чантавир. са 
модейците на КХД „Мла
дост" от Босилеград и 
.Иван Караиванов" от Ди

ги итроград.

ни се представиха култур
но-художествените дружес
тва на народа и народно
стите на сръбската нацио- 

града—побра- бочаване на сътрудничест
вото, а гостите — участни 
ци посетиха гранично-про- 
пусквателния пункт „Гради 
ни' 'и граничната застава 
„Иван Караиванов, където 
за граничарите изпълниха 
подбрана културно-забавна 
програма.

налност от 
тим на — Александровац 
Жупски, на албанската на
родност от Джаковнца, бъл
гарската от града 
кин и Босилеград, русин с- 
ката от Руски Кръстур, ру
мънската от Уздин, слова
шката от Ковачица. турс
ката от Гнилане и на унга 
реката от Чантавир.

дома

Вечерта на 25 май в спо 
ртния център културно-ху; 
дожествените дружества от 
Гнилане, Джаковица, Рус
ки Кръстур. Уздин и Чан* 
тавир изпълниха свои би
тови песни и танци, с кое
то приключи официалната 
част на програмата.

Според обща оценка на 
участниците гостите и на
селението,
„Майски сренщ" бяха дос
тойно ознаменуване на 40- 
годишнината от победата 
над фашизма, всички ма
нифестации бяха организи 
рани на високо равнище, 
така че димитровградчани 
дълго ше помнят участни
ците в Шестнаейстите *.Ма 
йски срещи".

„Майските среши” на 24 
май в предвечерните часо
ве „неофициално" 
открити с литературна 
чеп на писатели и 
на наоода и народностите 
в СР Сърби«г и с художес
твена изложба на 
ницйте
дейци от Уздин.

бяха
ве-

поети

Дефилето бе обогатено 
с участие на ешелоните на 
териториалната отбрана, на 
цивилната защита и на Об 
ишнекия червеи кръст, из
ви оиическия отряд „Мом
чил войвода", стрелческа 
та дружина „Граничар" и 
футболистите иа „Асен Ба 
лкаиски". За пръв път, 
след няколко години прес 
той, продефилираха и рабо 
тницитс от димитровградс 
китс промишлени органи 
зации: на гумарската про 
м шил ен о ст „Ти гъ р—Дим и т

худож- 
наивисти, само- Прсдвождано от духов

ия оркестър, в дефилето 
участвуваха: пионери и
средношколци, участници 
в гимнастическите упражне 
ния, носещи символите на 
Югославия 
и партийно знаме, портпе 
та на др. Тито, шестте зиа 
мена на републиките, чети 
ои гълъбана мира за чети 
рите страни на света,

тазгодишните

Вечерта в спортния цен
тър „Парк" пред гости, 
участници и многохилядна 
публика от Димитровград 
и околните села „официа 
лно" ПЪК 
те" председателят на ОК 
на ССМ Зоран Геров. След 
това гостите от града—поб

държавното

откри „Среши-

Ст. Николов 
Ал. Ташков

* БУКЕТ НА МЛАДОСТТА ^ 
— С ПОРТРЕТА НА I 

ЛЮБИМИЯ ВОЖД | к.л
5

I

№
ЦШжц

§м
ЧАСТ ОТ УПРАЖНЕНИЯ- 

; ТА: МЛАДОСТ, КРАСОТА, 
ДВИЖЕНИЕ...
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зл ПО-ЕНВРГИЧНО ДИЙОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА, СК » СУРДУЛИЦА 
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ГРАД по всички проблемиОткритоНяма доходно 

сътрудничество палати година са осъ/уест- 
иили среден личен 
по'д раиниещто на

тона изисква грижи 
уа жизненото равнище на 

е най-ниски лищни

задачи 
па СК нърху

непосредствените 
на членовете 
осъществяването на идейно 

единство 
за осъществяване на икопо

стабилизация в

След осем месеца от об
съждането па Просктозак- 
лючении па XIII заседание 
па ЦК на С1СЖ още вед- 
наж Общинският комитет 
и а СК в Сурдулица анали
зира как се реализират в 
практиката ата всички су
бекти в общината. Комета 
тирено е, чс на публични
те разисквания ясно и не
двусмислено са изтъкнати 
много шспрввилпости и без 
ирмиципиост:.' в работата и 
в поведението па членонс- 

СК. Оценено е, че

доход
общи-

гаанзация и па равнище на 
1рудовата организация пуд 
чертаха редица открити въ, 
проси, които сцмоуриавиш 
лно и доходно все още не 
са рошени, а 
отразява 
вашето им.

посиф Йосифов между 
другото изтъкна, че обеди
няването на четирите ос
новни организации в една 
трудова
след десетина години 
дава очакваните резулта
ти. Сега дори са по-разе- 
динени отколкото преди, 
освен в административно 

.сътрудничест
вото на доходни начела 
изостава. За сметка на то
ва условията за стопанис
ване от година на година 
се влошават и затрудняват. 
Васил Йованчов подчерта, 
че в затруднените условия 
на стопанска дейност с не
обходимо някои основни 
организации да се реорга
низират в трудови органи
зации. а след това изход 
да тъосят в доходно свъоз 
ване с подходящи трудо
ви организации от региона 
и по-широко.

ирез миналата седмица 
колошисттс в трудовата 
организация „ ьоеилеград-' 
в оосилеград, сьгласно за
ключенията от ю-то засе
дание па цк на оо-
сцдиха положението в сре
дата си, т.е. в основните 
организации на сдружения 
труд и в трудовата си ор
ганизация като цяло. Уво
дно изложение във връзка 
е целта и задачите на ко
мунистите изнесе Венка 
Младенова. В изложението 
и в разискванията бе под
чертано, че затруднената 
обстановка в обществена
та и стопанска сфера от 
Съюза на комунистите и 
въобще от всички органи
зирани социалистически 
сили търси пълна мобил
ност. Пои това е необхо
димо да се предприеме по
следователно разгранича
ване в редовете ни. Всич
ки онези, които дават вер
бална подкрепа за преодо- 
леяване на трудностите, а 
на практика не потвържда 
ват това или пък личните 
си цели цздигат над обще
ствените трябва да се под
ведат под. отговорност. Са
мо така СК ще се освобо
ждава от онези, които те
глят назад и на практика 
ще потвърждава водещата 
си идейно-политическа си-

и пата,то «к»'*ннно

онези
доходи. Също така и не
заетостта е крупен идейно- 

икоиомичес- 
лроблем.

мичсската 
общината.

В заключенията, 
другото се казва, че е не
обходимо във всички пър
вични организации да ср 
анализира реализацията на 
приетите заключения, да 
се утвърдят грешките и 
пропуските и техните по
стели. Орто така във вси-

междутова зле се полигичсски, 
ки и социален 
Срсчцу онези, които не дър 
жат смс'П<а за

върху стопаннс-

това, не
ползуват стопанските по
тенциали и съществуващи
те мощности, трябва да се 
прилагат съответни м.ерки. 
Сведението, чс 20 органи
зации на сдружения труд 
м.г. не са спазвали закон
ните си задължения за при 
еманс на стажанти, а че 
за това никои не е подве
ден под отговорност, ясно 
говори за голяма безотго
ворност.

Общинският комитет на-

организация и
то пан с

отношение

стоява във всички среди 
да се създаде атмосфера 
и условия открито и обек
тивно да се оазговаря за 
всички проблеми и труд
ности. Само но тоя начин 
трудещите ще имат пълно 
влияние и не ще се реша
ва по жизнено важни про
блеми в тесни кръгове. 
Фактът че самоуправител- 
:т::те работнически контро- 
■ м.г. са педали нито 
едно заявление за стопан
ска престъпност свидетел- 
гтвуга за тяхно пълно без
ветрие. - Необхо.ди.мо е 

^а се анализират пробле
мите във воъзка с действу 
вгнето на този важен об
ществен контролен орган и

Сурдулица
Бе изтъкнато, че изоста

ва личната и трудова от- 
намалява про- 

нецеле.-

чки среди трябва да 
анализира реализацията на 
първия етап от Дългосро
чната програма за иконо
мическа стабилизация.

Общинският комитет из
тъква необходимостта за
дълбочено да се анализи
рат дълговете на всяка 
ООСТ, изплащането им, по 713 се ?л'1о:тат чъзможнос- 
лзуването на кредитите и ™ 33 оъг*зот° им 11 есЬп- 
отделяне на спе.дства за *ЗСН0 ил-пълняванс н2 за- 
разширяване на материал- •оците.
ните основи на труда. Съ- Социалните различия по 
шото се отнася и до капи- лучават все по тежки ди- 
таловложенията. тяхното мензли и не се обоснова-
изплащане, както и ползу- ват на труда и резултати- 
ването на разполагаемите те на труда. Общественото 
мощности. Необходимо е имущество се
детайлно разискване за частни ръце- а
всеки изразходван динар, на имуществото не се 
който се отделя за пред- следва. Обща оценка 
стзрителнл разходи, рекла растат посегателствата сре- 
ма и пропаганда, дневни и Щу общественото имущест- 
пътни разходи, хонорарен во. В тази насока слабо се 
и допълнителен труд. по- действува, така че м.г. 
неже чувствително са на- броят на заявленията сре- 
пасналм. Същевременно с шу стопанската 
това трябва да се разгле- 'ност са почти двойно 
ла обосменеността на сто- малени. Това
панството е различни даж- СК в борбата
мия а в съотвсствие е то
та те да се намалят, като 
част от средствата се вър
нат на стопанството..

Въпреки че миналата го
лина стопанството е прик
лючило без загуби. Общия

лобос е констатирано със
тоянието, а малко е напра 
вено . за превъзмогване на 
слабостите.
Общинският комитет е раз 
гледал и осъществяването 
га Програмата за

икономическа ста-

говорност, 
изводителността, 
съобразно се ползуват пре
возните средства, чувству
ва се застой в самоуправи-

Едновременно
ла.

На събранието Йосиф 
Йосифов, Васил Захариев. 
Илия Илиев, Васил Йован
чов и други изтъквайки 
състоянието във всяка орт

дълго-телнлте отношения и реди 
ца други проблеми, които 
час по-скоро трябва да се 
премахнат.

срочна
б"лизация в обшината, ка
то е приел заключения заМ. я.

ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА

В съответствие с „вложения труд“
54 402 динара.Сред обществеността в 

Босилеград ска община, ра 
збира се неофициално, се 
носят слухове, че политиче 
ските дейци, в тази иконо
мически изостанала общи
на, по-точно председатели 
те и секретарите на обще 
ствено-политическите орга 
низации. Общинската ску 
пщина и на изпълнителни 
те им органи имат високи 
лични доходи, достигащи и 
до 100 хиляди динара на 
месец. Какво показват дей 
ствителните факти, т.е. по
твърждават ли това?

Съгласно обществения 
договор за утвърждаване 
личните доходи на функ
ционерите в общината, те
кущият труд на които гла 
вно се изчислява въз осно 
ва сложността, отговор
ността и обемността на 
трудовите им задачи, фун
кционерите са „разпреде
лени'' в няколко групи. В 
първата група са председа 
телите на: Общинската ску 
пщина, ОК на СК и ОК 
на .ССТН; във втората — 
председателят на Изпълни
телния съвет на 
третата—секретарят на Об
щинската скупщина. Пред 
седателят на . Общинския

пщина
Останалите обществсно-по

синдикален съвет, предсе
дателят и секретарят на ОО 
на СУБНОР, председател
ят на ОК на ССМ и секре 
тарят на Председателство
то на ОК на СК функции
те изпълняват като волон 
тери.

Текущият труд се изчис 
лява въз основа на сред
ния личен доход в сто
панството в общината, осъ 
шествен през миналата го 
дина. Същият за първата 
група се увеличава с кое
фициент до 3,5 пъти, за 
втората до 3,30 а коефици 
енгьт за. третата, е до 3,20. 
Текущият труд за първата 
група . възлиза на над 
56 000, за втората 52 893, а 
за третата 50 373 динара. 
За всяка година трудов 
стаж текущият труд се 
увеличава с 0,5 на сто, ко 
ето всъщност представлява 
изминал труд.

Според тези мерила пре 
дседателят на Общинската 
скупщина осъществява ли 
чен доход от 68 136 дина
ра, председателят на ОК 
на СК 67 039, председа
телят на ОК на ССТН — 
62 269, председателят на
ИС на ОС — 56 860 й сек
ретарят на Общинската ску

прелива в
потеклотолитически дейци, които 

функциите си изпълняват 
като волонтери получа
ват таканаречените. фун 
кционални добавъчни. Пре 
дседателят на Общинския 
синдикален съвет месечно 
получава по 17 000 динара, 
председателят и секрстар- 
рят на ОО на СУБНОР по 
9675, председателят на ОК 
на ССМ 10 200 и

из-
е. че

престъп- -
на-

изисква от 
срещу пр.е- 

митото и ко- 
всички 

преливане на 
имущество 

в частно, да се поведе по- 
енергично.

секрета
рят на Председателството 
на ОК на СК — 3355 ди
нара.

Преди известно време е 
приет нов общински Дого 
воо, определящ мерилата 
за утвърждаване на лични
те доходи на Функционст 
рите. но същият все още 
не се прилага. В него фун 
кционерите са разпределе
ни в

стъпността, 
рупцията, и срещу 
облици на 
общественото

Тези и други слабости 
изискват действени и енерският комитет изтъква не

обходимостта за още 
добро ползуване на произ
водствените

ло гични мерки и съдействие 
между СК, Съюза на

седем групи (предви изостряне отношението ^мк^тите' ССМ* СУБНОР
дени са още той функц.ц т-!!° отношението „ всички организирани со-
нерски места) За тек\гаи„ Да и осъществяване циалистически сили и само
тру-, са определени точки в* ^п^и.те задължения, управителни субекти. При- 
- от 3300 (за седмата) до '® 1*™г"аоока оазпределе- 
5830 точки (за пъовата гру зудтатите Т°УДа 

Все още не е утвър
дена стойността на 
точка,, но съвсем е сигурно, 
че новите
на функционерите 
ла бъдат по-малки от сега

В. Б.

син-капацитети.

етите заключения на ОК 
на СК за непосредствени- 

задачи едновременно 
платфор-

и ре- 
на труда трябва тепа)

Да въздействуват за 
че и по-качествена продук
ция.

пове- представляват
ма за по-нататъшна дей
ност на СК все до XIII кон 
грес на СЮК.

една
ОС и в

лични доходи 
няма С оглед на обстоятелст

вото, че една трета 
тите в общината

от зае- 
през ми- Ст. Николовшиите.
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ПРИСВОЕНИТЕ ОБЩЕСТ 
ВЕНИ ПЛОЩИ В БОСИ 
ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
ВСЕ ОЕЩЕ В ЧАСТНИ 
РЬЦЕ

БАБУШНИЦАФ БОСИЛЕГРАД

ГРАНИЧНИЯ! СЪБОР НА 

»СЛАВЧЕ« НА 9 ЮНИ Постъпна за ликвидация 

на Фабриката за 

глинени изделия
Необходим 

е нов 

подход

Въз основа на Програмата за гранично съг
скупщина на 

Босилеградска община — СФРЮ, и Общинския 
народен съвет на град Кюстендил — НРБ, а 
съгласно договора на съборянските комисии на 
двете общини тазгодишният граничен събор 
„Славче край село Извор — Босилеградска об
щина, ще се състои на 9 юни. Съборът ще бъде 
открит от 7 часа сутринта до 17 след обед 
югославско време. На събора ще се продават 
най-различни сувенири и други видове стоки. 
Както и досега, и на тазгодишния събор, кул- 
турно-художествени дружества от двете 
ще изпълнят подбрана културно-забавна

трудничество между Общинската

На последната сесия на 
трите съвета на Общинска 
та скупщина в Бабушница 
на дневен, ред бяха някол
ко изключително важни въ 
проса, чието разрешаване 
не търпи отлагане. Това 
беше и основната причи
на задето сесията продъл
жи цели шест часа. Беше 
взето решение да се въз
буди постъпка за ликвида
ция на Фабриката за гли
нени изделия „Шести сеп
тември” и да се даде под
крепа на 
„Църни връх 
Звонска баня да бъде от
стъпен на някоя друга за
интересована трудова орга 
низация. Голям 
предизвикаха и предложе
нието за въвеждан# на но
во местно самооблагане, 
информацията за заемане 
на работа в общината и 
пр.

белязване е, че все по-тру
дно си намират работа ли
па с , най^висше образова
ние.

Акцията за връщане на 
обществените площи, кои
то по време на землемер- 
ството през 1977 година ми 
наха в частна собственост, 
а която почти преди една 
година раздвижи ОК на 
ССТН в Босилеград — бав 
по се реализира. Без оглед 
на проведените няколко съ 
браиист на компетентни слу 
жби и органи, на които 
присъствуваха и представи 
тели на местните общнос
ти и взетите решения на 
тях. обществените площи 
все оше не намериха дей 
ствителните си собствени- 
ци. в случая ООСТ „Нап- 
педък” и Горската секция. 
Имайки предвид времето 
от присвояването досега, 
сегашното състояние, кое
то почти по нищо не се 
пазличава от онова след 
землемеоството и акцията, 
която се забавя, под въп- 
пое е кога и дали тези пло 

ЛИ ти ще бъдат върнати на- 
^ обществения сектор.

страни
програ- Във връзка с този въ

прос думата поиска Петар 
Иончич, 
на „Лисца”
Съвета на общините в СР 
Сърбия. Най-напред той 
говори за деловите резул
тати на „Лисца” и заема
нето на работа на нови 220 
конфекционери след като 
се модернизират производ- 
ствгените помещения на 
„Лисца” в Бабушница. Той 
изнесе, че в това разшире
ние и модернизация ще бъ 
дат вложени към 400 ми
лиона динара, като сума
та по 50 на сто отделят 
трудовата 
„Лисца” от СР Словения и 
Фондьт за развитие на изо 
станалите краища.

Според Йончич^ до за- 
тоуднения във Фабриката 
за глинени изделия „Шес
ти септември” и хотела в 
Звонска баня се е стигна
ло преди всичко поради не 
съответната кадрова поли
тика.

ма.
За идването на събора на югославските гра

ждани, освен личен паспорт, други 
не са потребни.

директор на цеха
документи
М. Я.

и делегат в

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Да пазим постигнатото решението на 
хотела в

Днес 74-годишният пен- 
пионер. Цонко Радков от 
село Власи

наново активно се вклю
чил в обществено-полити
ческия живот на селото.

— Първа акция която 
казва Радков 

беше изграждането 
сграда.

предимно се 
навърта около къщи къде- 
дето съпругата си 
две крави, 
няколко яренца с 
..допълват” семейната пен
сия. А преди 40 години, в 
ония бурни дни след осво
бождението Ценко Радков 
беше един от най-дешште 
сътрудници на народоосво- 
бодителното движение в 
село Власи. Затова и вед
нага след освобождението 
бил избран за член на

интерес
гледат 

една коза и
подехме 
това
на нова училищна

организация
които

г
4' В началото на сесията 

се разисква за въвеждане
то на ново местно самооб
лагане. Изнесено беше, че 
до края на миналата го
дина са били събрани 45 
милиона динара. За изгра
ждането на Образовател
ния център ..Вук Кара- 
джич" в Бабушница са би
ли изразходвани 15,5 мили 
она динара, а за поправка 
ка пъта .до Цъовена ябука 
— няколко милиона и се
га по него вече може да 
сс движи минибус.

В разискванията се под
черта и необходимостта от 
упражняване на по-голям 
контрол при използуване
то на средствата от мест
но самооблагане, както и 
за изграждането на участъ 
ка от пътя между Богда- 
новац и Шърбовац. Деле
гатът Никола Стойкович 
изтъкна, че този участък, 
макар чс за него са израз
ходвани към 3 милиона ди 
папа. е в окаяно състоя
ние. Председателят на Об
щинската скупщина Стан
ко Вслкович даде поясне
ние. че най-гол яма вина 
за това състояние на пътя 
носят богдаиювчани, които 
• :е са издължили сумите си 
за местно самооблагане.

,, €' ^

т ь Не веднаж бе посочвано, 
че по време на новото зем- 
лемерство в сравнение със 
землемерството през 1955 

голямо число об- 
площи. разбира 

се и повърхнина, са мени
ли собственика си. Това 

Ь обаче

Народоосвободи-пъпвия
телен отбор в тогаващна 
Царибродска околия.

| година 
ществени

КАК ДА СЕ ИЗЛЕКУВА 
ЗДРАВНОТО ДЕЛО?

Здравното дело в Бабуш- 
иишка община е обремене 
но с множество проблеми, 
най-много от финансов ха
рактер. Същността е в сле
дното: правата по здравна 
защита постоянно се увели
чават (например въвежда
нето на пълна здравна за
щита за селскостопански 
производители), а с оглед 
на начина на финансиране 
на услугите, не са обезпе
чени необходимите средст
ва. Здравеопазването и по 
друг начин се разраства, а 
общинската 
тел на общност по здраве
опазване е направила загу 
би, надминавац^д 70 мили
она динара. Общността в; 
захваната от хронично без 
наричие. Къде е решение
то? Явно е, че самоупра- 
вителните общности на ин 
теоеоите по здравеопазва
не 5 изостаналите общини 
са затънали в дългове и 
единственият изход изгле
жда е в обединяването им 
на равнището на региона 
или републиката. Само- с 
регионални иди републи
кански средства ще могат 
да се погасят загубите на 
здравната служба в Бабуш 
нишка община. Заключено 

‘ беше с проблемите на са- 
моуправителната общност 
мо здравна защита в най- 
скоро време да бъдат запо 
злати компетентните регио
нални и републикански ор
гани.

4
— Споням си добре — 

казва Ценко когато тези 
дни го посетихме. Като че
ли беше вчера. На 8 сеп
тември, веднага след осво
бождението щом като дой
доха партизаните, нас не
колцина ни извикаха в къ
щата на Ставри Миялков. 
Там
събрание, на което беше 
избран и първи* Народо- 
освободителен . ^отбор. За 
председател беше избран 
Петър Кръстев, а аз за ка- 

На. събранието

9, все о'Ще не е уточ- 
ЩШ*"'**щ нено. Известни резултати 

са постигнати само в Д. 
Рьжана. Тук например, спо. 
пед сведенията на общин- 

1 ското геодетско управле- 
’ ние през 1955 година е 
■ имало към 200 обществе-

а

ни парцели, а през 1977 
около 55 по-малко. В оста 

общности

проведохме селско
Ценко Радков

С доброволен труд влаша- 
ни само за една година 
построиха хубава училищ
на сграда. След училишс- 

— кооперативен дом. 
Днес с пескрита радост и 

гордост Ценко Радков го
вори за постигнатите ре
зултати. Радва се ;га ново
изградените кт.ши, които 
си засгоойват и преуреж- 
лат влашани, които са би
ли на работа във вътреш
ността на страната и след 
като са излезли в персия 
— се връщат на роднот.о 
огнище. Но има и неща, 
които го безпокоят.

— Считам, че би трябва
ло да се вземат мерки да 
сс спаси от разваляне учи
лищната сграда. Тъй като 
училището отдавна е за
крито. сградата е отстъпе
на на основното училище 
в Суково, което не полага 
достатъчно грижи за под
държането на 
Или поне нека пи я осво
бодят ние да си я подър
жеше. Трябр.а да пазим дъз 
даденото, защото в него е 
вложен много труд и оили.

М. А.

палите
почти нищо не е предпри 
ето. Все още не е извест
но и това дали обществе
ните площи са минали , в 
чужди ръце поради незна
ние (има и такива случаи) 
ням пък с ясни цели т сс 
присвои част или цял с'

местни

сиер. 
имаше и представители от 
Царибродска околия, кои
то говориха за значението 
на извоюваната победа

то самоуправи7

П
ществен парцел.за предстоящите задачи 

— казва Ц. Радков.
Спомня си Ценко Рад

ков, единственият о'Це жив 
отборник от първия Наро- 
лоосвободителнен отбор за 
пъовите акции, и задачи, 
които имал отборът.

— Като задача номер 
едно ни беше — събиране 
на самопожертвования за 
сЬоонта. Хората се отзова
ваха масово. Даваха "ой 
каквото има. помагаха кс ' 
с каквото може. Всички 
бяха падестни, чс нащият 
край е свободен . ... По-къ- 
сно аз се приобщих към 
Царибродска бригада, а 
касата предадох на Црна 
Рзнгелов — спомня си Ц. 
Радков.

Сигурно е, че в акцията 
ще има трудности. С цел те 
да сс премахват е псобхо- 

Оте
повече ако се има пре
двид, че луестните общиос 
ти, които получиха най-го- 
леми задължения — да ут 
пърдят кои лица и 
площи са присвоили — не 
могат, т.с. поради обектив 
ии причини не са в състо
яние да изпъпнят задача
та. Без по-голяма актив
ност па ..бивсшите" собстве 
иици — „Напредък" и Гор 

не само

дим нов подход.

ЗАЕМАНЕТО НА РАБОТА 
И КАДРОВАТА 
ПОЛИТИКА

кои

През изтеклата година 
вмсстно планираните 319 
са били заети 255 лица, 
или 80 па сто от заплани
рания брой. В качеството 
на стажанти на работа са 
постъпили 144 лица, кое
то е значително над задъл 
житедашя брой. През 198-1 
година в общината значи
телно е намален броят но 
незаетите лица, но за от-

ската секция 
че ще забавя акцията, но 
в крайна сметка 
се да се наложи) труднос
ти ш-е има-г и

сградата.
(очаква

съдебните
органи.Слел като сс завърнал в 

село Власи, Ценко Радков, В. Б. Момчило Антич
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ТРИ МЕСЕЧНИТЕ ДЕЛОВИ РЕЗУЛТАТИ НА ОР1А 
НИЗАЦИИТЕ ОТ ОБЩЕСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ В 
ВОСИЛЕГРАД

КОЖАРА „БРАТСТВО” В ЖЕЛЮША ПРЕД СЕРИОЗНИ ТРУДНОСТИ

Само от име не се живее Голям дефицит и 

„дебели“ лични 

доходи
Е

папско-политическия ак- 
тии ни мишнгрошридики оо 
шина неотдавна ирис зак 
лшчсния с цел да ее цомог 
нс на Кожарата. догаворе- 
но с до председателя ни 
иощинската едупщини и 
Сплит да се отправи пис
мо. в което да ее посочат 
новите моменти в отпоше 
пият» между „Котекц." и 
„Братство”. Също така е 
договорено, адо „Котекс" 
пе намира за сходно да 
погаси загубата, стопанст 
вото на Димитровгрид да 
обезпечи 0,5 милиона дина 
ра за тази цел. В най-ско
ро'време трябва да ее на 
прави програма за . паи-ну 
жиата реконструкция 
Кожарата, а представители 
па обществено-политичес
ките оаганизации и Об
щинската скупщина да се 
ангажират много подене, 
за да се обезпечи свързва 
ие на -Братство" с някоя 
подобна, организация, но 
не както с „Котскс", само 
да носи голямо име. На

Своевременно много нох вие: да се скъса съществу 
валваното сдружаване на ващии договор е „оратет- 
кожара „Братство" в Жс во'. С други думи казано 
люша е „котскс" от Сплит, 
ог преди една година ста 
ва сериозна пречка в раз 
витието и стопанисването 
на тази трудова организа
ция, преди години, когато 
сурова агнешка кожа на 
домашния и чуждестранен 
пазар нмаше в изобилие 
но евтина цена, „Котекс" 
от Сплит снабдяваше редо 
вно кожарата. Заетите тук 
преработваха кожата, и 
получаваха за онова вре
ме сравнително високи ли 
чни доходи. То и договорът 
със Сплит е бил такъв.
Обаче сега излиза наяве

да ее „откажат" от няко
гашния си партньор, от 
когото своевременно (за
що да не речем) са оби
рали каймака. За т“х това 
сигурно е по-лесно, откол- 
кото да участвуват със 
свои средства нс само в 
саниране на загубата, но и 
да се направи тъй необ
ходим ата ре ко иструкция
на . Кожарата. „Братство" 
се опитва ндщо в тази на 
сока, но с въвеждане на 
машини в производството, 
които 1шеди десет годи-

I

• Общият доход е увеличен по отношение на 
миналогодишния през този период с 58 на сто, а до
ходът и чистият доход с 46 на сто.
• Три от обшо седем организации имат загуба от 
63 166 824 динара.
0 Средният личен доход вт>злиза на 26 564 динара.

ра, и в сравнение с мина
логодишния през съшия пе 
риод също така отчита уве 
личенис 46 на сто.

13'ь.рху тазгодишните три 
месечни финансови резул
тати на седемте организа
ции в обществената дей
ност в Восилеградска об
щина, пряко влияние с 
имала общата стопанска ак 
тивност в общината, преди 
всичко увеличението на 
общия доход, дохода и чи
стия доход в стопанските 
организации. Именно, 229- 
тс трудещи се, колкото са 
заеги в тях (10 души по- 
малко отколкото през сз> 
щия период на изтеклата 
година), са осъществили 
общ доход от 44 489 000 
динара и по отношение на 
миналогодишния през съ
шия период с увеличен с 
58 на сто. Както и досега, 
по-голяма част от тоя до
ход е осъществен от прода 
жбата на лекарства, дока- 
то останалият доход в 
структурата на общия до
ход с незначителен.

Изразходваните средства 
през първите три месеца 
от тази година възлизат 
на 13 278 000 
отношение на миналогоди 
шните са увеличени с 96 
на сто. Изразходвани са 
преди всичко за различни 
видове амортизация, отоп
ление. пътни и дневни раз 
носки. ток, различни видо
ве съоръжения, а в учи
лищата и за учебни пома
гала и пр. По-голяма част 
от дохода е отделена за 
лични доходи —
28 828 000 динара.

ни са изхвърлени като зае 
тарели, нищо не сс прави. 
З&щото цялата

цената на сурова- гия в кожарата е сравни
те агнешка кожа само

на За лични доходи са отде 
динара, 

64 на сто повече от мина
логодишните, а 
личен доход по 
ние на миналогодишния е 
увеличен с 69 на сто и въз 
лиза на 26 564 динара —
11 459 динара повече от 
средни^ личен доход през 
отчетния период в стопан 
ските организации в общи
ната.

оцакото на медала. Сега, 
когато

техноло- лсни 28 828 000
от телно застарела, машини

те съЩо. Средства за но
ви машини няма. Недос- 
тигат и валутни средства 
за възпроизводствени ма 
териали. Ако към всичко 
тоца добавим, че недости
гът на суровини предцзвик 
ва намаляване на трудова 
та дисциплина, че поради 
досегашните отношения 

с „Котекс", комерческата 
и други служби, в момента 
тъй необходими почти не

средният
отноше-миналата година досега 

А увеличена почти двой
но (а да не говорим в срав 
нение с преди две или 
три години) и при това не 
се намира на пазара, „Ко
текс" от Сплит не снабдя
ва кожарата с кожа и тър
си начини просто да пре
късне сътрудничеството с 
„Братството".

И докато в „Братство" 
в края. на миналата годи
на са успели посредством 
„кръзнарата" от Панчево 
да обезпечат суровини за 
преработка за първите 
три месеца, когато е уве
личен физическият обем 
на производството и изка
зани положителни дело
ви резултати, вече във вто 
ц^о тримесечие пробле
мите и трудностите се тру
пат.

заседанието на стопанско- 
политическия актив също 
е предложено- и прието, ко 
мерческата служба в „Бра 
тство" да се засили и 
ганизира много по-добре. 
Отделно внимание 
водството и обществено-по 
литическите организации в 
Кожарата трябва да обър
нат на изостряне на тру
довата
доста дълго време предста 
влява. основната субектив
на слабост в този трудов 
колектив.

За отбелзяване е, че 
през отчетния период сред 
ствата за лични доходи и 
за общо и съвместно пот
ребление отчитат по-малко 
увеличение отколкото сре
дствата за разширяване на 
материалната основа на 
труда.

Накрая да кажем и .това, 
че според тримесечните фи 
нансови делови резултати. 
Здравният дом отчита загу 
ба от 62 533 190 динара. 
Центърът за култура — 
402 510 и образователният 
център ..Иван Караиванов" ' 
— 231 224 динара, или об 
шо 63 166 924 
губа.

ор-

ръко-тогава е яс-съЩествуват, 
но пред какви трудности са 
изправени заетите в кожа
рата.

дисциплина, която
0 ТЪРСИ СЕ ИЗХОД

Зачитайки трудното по 
ложение в „Братство" сто- А. Т. динара и по

ДОБРО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ВРАНЯ 
И СУРДУЛИЦА0 ЗАГУБАТА СИ СТОИ, 

СРЕДСТВА НЯМА

Със сдружаване—до 

нови работни места
динара за-

Загубата в края на ми- 
година от 11 мили -налата

она динара .все още не е 
намалена, понеже предпри
етите мерки и делови сдел 
ки с Панчево не са дали 
трайни резултати. И Пан-

Загубата се дължи, както 
казват в тези организации, 
преди всичко на неизпъл
нените задължени^ на ня
кои

От 1970 година Сурдули- 
шка община започна да 
се свързва със стопански 
организации от по-развити 
те среди. Добър пример на 
такова свързване на труда 
и средствата правят Сур- 

са дулишка и Бранена общи-

конфекция „Белр поле" от 
неотдавна стопанисва в съ
става на основната органи
зация на сдружения труд 
„Юмко" във Враня. За ус- 
п е ш н ото сто п а н и св ан е н ай- 
добре овидетелствува све
дението, че цялата продук
ция се изнася на чужде
странни пазаои.

И в областта на селско-

организации и общно 
сти. които са един от основ 
ните източници на средст- - 
ва за дейността на 
ганизации.

околочево отказва сътрудничест 
во поради факта, че суро
вата кожа е много скъпа, 
а преработената от „Брате 
тво' 'не се ттреи на домаш 
ния пазар. В „Котекс"

Доходът в тези органи- 
възли за на 31 210 тези орзации

000 динара, увеличение 46 
на сто, а чистият доход въ 
злиза на 29 209 000 дина-на. М. Я.съгласни да участвуват в 

погасване на загубата, но 
предлагат само едно усло

Така например мебелна
та промишленост „Симпо" 
построи в Сурдулица тру
дова единица за цроизвод- 
ството «а стилова мебел, 
в която робтят 110 работ
ника. Фабриката за обув
ки „Кощана", освен цеха 
за производство на класи- 
чеоки дамски обувки, в 
края на миналата година 
откри нова фабрика за 
ппоизводство на лицева 
част за спортни обувки 
Освен „старите" 260 заети, 
в новата фабрика са прие
ти на работа още 150* ра
ботника.

Трудовата единица на

Г ■\
сто стопанство са постигна
ти добри резултати. Про
изводително . - търговската 
трудова организация „Вла- 
сина-продукт" в Сурдули
ца сдружи труда си и сре
дствата с агропромишле- 
ния комбинат във Враня. 
. Тези резултати бяха по
вод на последното заседа
ние на Общинския коми
тет на СК в Сурдулица да 
се даде висока оценка за 
сдружаването и свързване
то на вранското и сурду- 
лишкото стопанство.

В „тигър _ ДИМИТРОВГРАД”

Преизбран директорът
На редовно събрание на работническия съ

вет в трудовата организация „Тигър—Димитров- 
1 РаД/ състояло се на 11 май т.г. за директор на 
тази„Тигрова" трудова организация отново е 
преизбран Михаил Иванов. По 
този изтъкнат стопански и обществено-политиче 
ски деец в Димитровградска община е оказано 
доверие да ръководи с най-голямата организация 
на сдружения труд в Димитровград през следва
щия четиригодишен период. п. Д.

този начин на

, С. Микич У
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Комунист
Орган на Съюза на югославските комунисти 
и на Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1469 година ХШ1 

Белград, 31 май 1985г ЛТИТО И МЛАДЕЖТА

НЕПРЕКЪСНАТИТЕ НИШКИ.
Е» огатата ЛИЧНОСТ на йосип Броз Тито, 

неговото теоретическо и жения; всестранно развитие на човешката ли- 
Я чност и нейните творчески способности;
Щм гично премахване на социалните разлики, ко- 
|р ито не са резултат на труда; последователно 

прилагане «а социалистическия принцип — 
ШШ от всекиго според способностите, на всекиго 
Щк -поред резултатите на труда.

революцион
но дело и неговата челна роля в нашата пар
тия, и в революцията, в борбата на югослав
ските народи и народности за по-добро бъде
ще, вече с десетилетия слагат

енер-* $ V

Шсилен
на живота, работата и политическото 
3пране на младите поколения. Безчет I 
1-:ге, които свързват Тито с младежта и мла
дежта с Тито.

Това е цяла една епоха, 
народи, водени от Комунистическата

печат

§шорга пи
са ниш-

Това са крупни задачи, които днес се на-' 
| лшрат пред работническата класа, трудовите 
| хора и пред всички народи в нашата страна, 

а особено пред нашето

■■

в която нашите

Щ:: * 

:

партия
и 1 ито, в суровите условия на Втората светов
на война, осъществиха своите освободителни 
тежнения — извоюваха победа над 43'ждите 
завоеватели и домашните сили на

младо
Бто защо, Съюзът на комунистите и нашата 
общност трябв.а ла посветят пълно внимание 
нд младежта, на нейното марксистко и общо 
възпитание и все по-дейното включване в об
ществения живот, така че младежта за да 
може достойно и смело нататък да носи фа
кела на я еволюция та, да пази. развива и обо
гатява нейните завоевания”. Тито изразяваше

поколение.11ряичВИ
ш

мрака и 
си в^онграреволюцията, взимайки съдбата 

сооотвени ръце, стъпиха на пь^х на свооод- 
ния и независим живот, изграждайки и з«-

раьтл1|/айна 
оищьосг

щищаваики своята едлпегосьа п щ
многонационална социалистическа 
— нова Югославия.

а тези исторически дни што ое и осга^а 
онази човешка величина, водеща личниег на 
революцията, визионер и творец, които ьппа.

пъпно доверие в младежта:
„Аз съм дълбоко убеден, че младите ще 

пазят онова, което създадоха по-старите дру- 
1 ари и че —ако бъде потребно — решително

ШШ
а в младежта виждаше здрава опора за не

ще осуетят всеки опит да се застраши скъпопосредствено изковаване и укрепване на еге 
1И намираше същинските изходи от хрудное- ВОра и на братството и единството. Съзнание- спечелената независимост на нашата родина, 
титс и лутанията, предвождайки като рсцащю- то за братството и 
^-ъоиср-марксист безбройните оитки на ниуде-

едииството, като условие ла' се накърни братството и единството на на; 
за съществуването и сигурността на напре- Родите и народнретите в нашата страна, на- 

се и работническата класа в освоуо/.*^- дъка, стани съставна част на определението шетр самоуправление и другите големи при
добивки на социалистическата революция-.

-чи1 е
телната воина, в изваждането на социаяис- на нашите млади поколения, 
хическото самоуправително оощество и в ио-

Отношението към младежта за Титд е
ливо лице на съвременния свят. е Титовото съществено жизнено и революци- отношение към бъдещето на революцията,

В тези дни на младостта, свързани с ве- онно определение. Значи, човекът е източ- която непрекъснато се развива, 
ликяя юбилей на победата и свободата, ние ник- смисъл и цел. той с главната творческа Прогресивната младеж на Югославия сле- 
сме пропити с гордост на историческото дело сила на социализма. Непрекъсната борба за ка^ д“намична крилата
на революцията и сигурността в нейното Оъ- нег°в‘«' Действително по-хубав живот и лично «ила Привъ“заГ към този курс тя адбва и 
п», . щастие представлява моторната сила на пре-
деще и нейните постижения. образованието. А, според тълкуването на Ти- занапРеД Да потвърждава факта, че жизнег-

Нашата революция бе велика и автентич- рсволюциитс нс сс 1|равят п0 поръчка ните определения на младото поколение, ней
на и не трябва да се украсява. Но, също така, [што приключват с побсдата въл иъоръжения иите стремежи и ангажирания .върху създава- 
решителни сме да не допуснем да бьде де- конфликт „Революцията щс трае докато со- нет0 на ”°-Добър живот са неразривно свър- 
градирана и подценявана. Защото. на славна- алнзмът „е бъде И31.радсн". Тези битки за>ш с революционната програма на СЮК и 
та традиция на партизнекта войска, на рево- бва - 11редв0ждат съзнателните сили. нашето общество, което въпреки трудности- 
люционинте идеали и придобивки, като обше к.( ч които мрИ.„адлсжат онези, които са „дей те- се стреми към нови пробиви и което в 
ство на социалистическото самоуправление, СТВИТСЛ110 рсвол,оц„„Ср.Г. конто могат по-на- 
изграждаме сигурни основи на континуитета татък ^ иосят рсв0ЛЮцИЯТа-. Разбира сс, в 
и динамичното развитие. първите редици трябва да бъдат комунистите

Титовият хуманизъм, храбростта, ре - като ава,шаРд на работническата класа, а 
телността, вярата в хората и по-хубавото утре Титн в тсзи пърии бойни редици винаги съ- 
без илюзии че същото ще дойде с мо бираше и обединявате и младежта. Той об- 
себе си, но само като резултат на труда и „щявашс; „Борбата за човешкото сред хора- балканската периферия в световната полити- 
упорита борба, вдъхновяваха поколенията на за все 110.хубаии и по-хумаини отношения, ка. Творец, на модерната партия на комунис- 
младежта. И в най-тежките моменти 1ито се за 
обръщаше към младежта с пълно доверие, 
той й се обръщаше непосредствено и ясно.
Нс се стесняваше по адреса на младежта и
нейната организация да отправи и най-остра Как човек да бъде революционен в дпе-
критика, пак с пълно доверие в становището шиите условия на мирновременното изгражда спокоен живот. Власт на работническата

най-голямата част от мла- нс на социализма? За това Тито говореше по- са. Братство и единство в пълно равноправие.
Чуждото не искаме, а своето не даваме. Така 
говореше и действуваше. Създаде го нашето 
движение, а той го въоръжаваше най-вече 
със знания и способности за промените и 
предизвикателствата

Революцията за трудовия човек — товаследователното залагане за иово, по-спрапед-

това е право разчита на големия принос на 
младите поколения.

Това са непрекъснатите нишки на про-
греоа.

Тито е символът на нашия изход от

човека като свободен творец и мроизво- титс, непогрешимо чувство за живота ц. по» 
— това с крайният смисъл и цел на требите на работниците, борец за човешкото

щастие, братство и мир.
дител
борбата па работническата класа”.

Революцията е нещо друго от обикновен
кла-

и поведението на 
дитс хора и с напътствия, чс организацията вече пъти. 
на младежта трябва да бъде ясно социалис
тически насочена, активна, отговорна и ши- 

най-важните задачи 
на общест-

„И ма днешните борци за самоуправи- 
телно .социалистическо развитие, в настоЧЦД; 
те сложни условия, необходими са революци- 
оштост, упоритост и вяра в онова,, м което 
се борят, другарство, взаимно доверие, колек
тивен дух и самопожертвованис.

роко ангажирана върху 
на обществото по изграждането

никой случай в „тила”, изолирана
на времето и за онова 

историческо движение по пътя на социалисти
ческото самоуправление, на ко_§то човекът е 
източник и омисъл.

вото, а в 
и идейно индиферентна.

В Титовото революционно дело, борбата
за братството и единството на народите и на- . Революциоинастта в днешните условия Не ни е леоно без Тито. Имаме много 
родностите и на младите поколения, за на- подразбира упорита борба за по-нататъшно неволи. Но, имаме, извънредно изкуство и 
ционална свобода и равноправие, трайно е развитие па самоуправителмо-социалистичес- резултати и нарастели собствени сили и въл

ните отношения в нашето общество, овладя- можиости на напредъка. Животът търси по-вградена в неразрушимите основи на нашата 
социалистическа самоуиравителна действител- ва-ис с марксистката наука и постоянно про- пече работа, единство и отговорност, жестоки 
иост. Това е един от най-важните стълбове, никваяе в закономерностите и насоките на стълкновения е отпорите. Това значи: да 

революцията, бс:| общественото развитие; ускорено развитие на мислим и действуваме титовекч.
пол-

съдържател ен лозунг на
което сме нищо. Той непоколебимо водеше производителните сили вдш максимално 
битката против национализма и шовинизма, зуване на научните и технологическите пости- Марко Лоличч.
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МЛАДОСТТА 19»5ПОУЬКА НА ЩАФЕТАТА НА

Н ННЕ СМЕ СТРОИТЕЛИ
Борбата, която сега водим осьз 

иава и заяква но нов начин. Да,
гсжко е, но нима за пръв ггьт е, 
гака? I Младостта в някои поща е 
п посъкратена, но всс пак .има оп- 

,1 пряко потребен жар и хубост, 
предизвикателството на тво. 

пожертвованието. Добре 
пмко-

. ооп
ренета и
е. че борбата за социализъм 
га не идеализирахме и 
борба не ни е милувала, 
днес е тежко да бъде човек млад, 
няма друг изход освен да се жи 
всс и бори. Тона са Титови думи. 
п пример, а наше убеждение.

че тази 
Кол ко го

Зоран Вигневнч

Тито ни е вдъхновение. У нас 
■ имаше доверие, а ние му се раз- 
II плащахме е любов и дело. Тито- 
Н вото отношение към младежта бе 
В неговата грижа за бъдещето па 
^ ,-ашата революция. А нашето отпо 

шепне към Тито — е отговорност 
Е1 за собственото бъдеше.

’*

Ако е така, искаме революцио- 
в нните цели по-бързо и последова- 

осъществяват, и ние 
да бъдем строители! Работническа-

■ социалистическаЮгославската
революция търси борба! Нека 
тази борба бъдем реални, нека ис
каме и „невъзможното"! Нека бъ
дем храбри, но и мъдри! Нека бъ- та класа да оъде господстваща 
дем демократични, но и безком- така както исторически и според 
промисани нашите определения и прицадле-

Оамо такава борба обезпечава жи. С цяло сърце сме на страната
на тези определения и затова, вяр-

ж
' ■ I телно да се

— Знаем, и ние не сме без гре- 
Ш шки. Възразява се 
В сме без идеали, повече готово да 
В премълчи отколкото да се бори.

■ Но, нс е така.

поколение

щ
да бъдем носители на настояшето,

на бъдещето. Побе- заме, имаме право и от други да5 Мълчим, поправо повече от- а не супленти 
колкото трябва. Бихме могли и да дата на самоуправлението, братст- търсим това. 
работим по-добре. Но, и подцеие- вото и единството — със Съюза на Поръчваме, оше, че те се бо 
ни сме. Имаме идеали, обаче — югославските комунисти начело — им. Като Тито.

послушността да от жизнена теснота води към си- 
жизнена перспектива. По 

мярката на човека!

не сме съгласни 
бъде мярка за привързаността към турна 
.целите на революцията.

МЛАДЕЖТА И ПИОНЕРИТЕ 
НА ЮГОСЛАВИЯ

МЛАДИТЕ ЗА СЕБЕ СИ

ЩАСТИЕ ИЛИ ТАЛАНТ
комисии, бюрократизирани инсти
туции. човек трябва д? има доста 
щастие."

За Ненад Прокич, драматург 
казват че е постигнал ,,метеорен 
успех": неговата първа драма 
„Метастабилен граал" която Сдру
жението на драматичните писате
ли на Сърбия оцени като най-до
бър драматичен текст, написан 
през 1983 година, премиерно из
пълнен в Ателие 212 през март 
тази година, получи висока оценка

„А- когато накрая станеш сво- % 
боден художник разбереш, че това 
' ^о-лошо отколкото да си нетру- 
доустроен. Личните качества са 
елементи, които на човек с този 
статус могат да помогнат, но не 
са решаващи за една драма в теа
тър. за да телевизионният или 
филмов сценарий бъде преточен 
на целулоидна лента. Пак трябва 
да имаш „щастие". Това ти се слу
чи или не. Аз зная, че пиша добре, 
че се съмнявам в себе си (впро
чем с това не бих се занимавал 
когато би. би по-инак), но от 
художеството не може да се живее 
и аз съм принуден освен с писане 

ма юридическия дг* се занимавам и с други неща."

Най-хубаво е да почнем с Ти- 
товата дума — за себе и за всич- от публиката и критиката.

. ко, . което е друго от обикновения 
спокоен живот. За тези думи сме 
по-съзнателни от когато и да било. пех? На какво младият автор Не- 
Защото времето е много сериозно, над Прокич трябва да заблагодари 
Самоуправлението ни е поспряло.
Застрашават делби и спорове. Стан 
дартът започна да тънее, а от то
ва се бяхме отвикнали. Безработни

Каква е рецептата за този ус-

защо неговата драма, вместо дъл
гогодишен „затвор" във чекмедже
та на театралните администрато-

— още малко и милион. ри, се намери па репертоара на 
На кръстовище сме. Острят зъ- една от най-авангардните белград- 

бите си срещу нас от много стра
ни. На мнозина необвързаността е ски сцени? За кои медии, 

се свързват с името му, самият 
той би се определил: за театъра, 

В света — много война, без- филма,- радиото, телевизията ,есе- 
правие и глад.

които, ята се пресели 
факултет."

На к^ридическия факултет Про 
кич апсолвира, а след това замина Бергманови" написана 
иа Факултета за театрално

трън в окото.
Драмата на Прокич „Домът на 

през 1980
изку- година и предложена за наградата 

ство, на драматургия. ..Търсих соб на Гавели все още 
ствена извеоност в света, в който

истината...
не е представе

на „Метастабилен граал" е 
езеобразен бунт против състояни
ето в театъра, против избора на 
<0 а магическите текстове, реакция

Някой, може би, и ще възрази, 
дето Поръката почнахме така. Нол 
не сме повръхностни и палави.
Не сме забравили '45, не сме за
бравили нито една борба и побе- като целокупния нормален свят", 
да. Нито ги премълчаваме. Ние се казва-Прокич... „Това е монегру- 
гордеем с тях! Обаче, от всички озен факултет, той гълта студен- 
гтобеди, най-скъпа ни е онази след тите. Аз там отидох поради дру-

. . гарство: целият клас от гимнази-

„Аз съм свободен 
който се опитваше да се опреде
ли за сигурно, конкретно занятие,

художник,
моявече отдавна няма известност. Мо

ята собствена 
изобщо не

известност и .днес
е по-малко неизвестна 

отколкото бе тогава", казва Про- 
кич. „Да се получи 
боден художник 
Трябца да се мине

на природното желание на драма
турга текстастатус на ово- 

е твърде трудно, 
през безбройни.

му, посредством 
интерпретатори, да „прочете" въз
можно погщирока аудитория.ватата!
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Вие, необременените от 

предразсъдъците на миналото
И тази. година, както и преди

шните, хиляди млади работници, 
студенти, ученици, сещжостопан- 

. ски производители ще учествуват 
своя майски празник — Деня на 
младостта, със завет на преданост
та към Тито, с припомняне за мно 
го негови мисли за младежта, кри
то днес, даже повече отколкото 
по-рано, са актуални и не по-мал
ко поучителни.

Препоръчвам на нашето мла
да поколение да не пренебрегва и 
не гледа с игнориране върху при
добивките, които досега постигна
хме, въпреки че нямаме съвършен 
ство във вътрешните обществени 
отношения. Но, осъществихме та
кива придобивки и заехме такива 
позиции, които дават възможност 
нашта страна да се развива оЩе 
по-бързо.

Младите трябва да знаят, че 
светът не се мени така, че едно 
да се прекъсне, а нещо друго, но
во да се яви, а едно от друго тря
бва да израства и да се развива. 
Ако нашата младеж бъде последо
вателна на своите предшествени
ци, ако продължи да развива придо 
бивките от революцията — нейно
то бъдеще ще бъде голямо. «

(Из интервюто пред Радио-те
левизия Белград от 12 май 1972 
година)

Изтъквайки във всеки учебен 
случай доверие в младежта Тито 
винаги подчертаваше отговорност
та на обществото за нейното 
щастливо бъдеще. „Ние сме 
ни на младото поколение да съз- 
дадем колкото се може по-добри 
/еловия по този начин, че ще тря
бва да се борим докрай 
стлив. живот на нашия човек."

по-
длъж-

за по-ща-

ОТГОВОРНОСТТА НА СЪЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ

Особено задължение на СК е 
да създава условия за живот и ра
бота на младежта и с личния си при 
мер да бъде образец на социалис
тически определения млад човек, 
каза Тито з интервю в„Комунист" 
по повод Десетия конгрес на СЮК. 
..Ние на Третата конференция на 
СЮК подчертахме, че социалисти
ческата насоченост на младите не 
е дадена предварително, че за нея 
трябва да се борим. В това е най- 
го лямата отговорност на Съюза на 
комунистите. Огромното мнозинст
во на нашата младеж социалисти
чески е определена. Където и 
се работило и социалистически, се 
отнасяше това се е респектирало и 
на младежта". На Десетия 
грес в доклада си Тито казва: „Ра-

КОИ СА НОСИТЕЛИТЕ НА ОБ
ЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ?

За това, че условие за по-ната
тъшното развитие на страната е 

- образованият, млад човек, че от 
това зависи бъдещето на страната, 
говореше Тито още на Втория кон

голяма и честна задача — задача- явления. Борбата среЩу национали грес на УСАО.ю през 1944 година: 
та да доближт и доведат младата зма младежта трябва да води нав- ние искаме нашата страна да ус- 
трудова генерация до Партията, да сякъде където живее и работи. Ра- троим демократически, а нея все- 

да създадат онзи резервоар, който на збира се, че единството на младеж К.т, ЧОвек да бъде свободен, мла- 
Партията ще даде нови кадрови та е основно условие нашата ^ла- дежта в нея да може напълно да 
борци, нови пресни сили, които ще да генерация и днес, както и в ця- се посветп На онези звания и за- 
пон.ълнят и подсилят редовете в лата наша история, да бъде в пър- дачи които тя желае”, 
авангарда на работничерката кла- зите боеви редици за братството и 

збира се. обществените противоре- са„ писа Тито (публикувано в пе- единството на народите на Юго- 
чия се отразяват и в ре^рвете на тия' том на „Събрани произведе- елавия". 
младежта. Въпреки, че тя израст- НИЯ"\ 
ва и се възпитава в социалистиче-

о общество, било би погрешно ^дциитЕ И 
да се идеализира нейното съзна- ЮГОсЛАВЯНСТВОТО 
ние и да се смята, че е имунна от 

поведенията,

кон-

След 33 години, в разговор с 
делегация на СЮСМ Тито повто
ри своята мисъл: „Младите хора 

носите-За това, че братството и един- трябва да се издигат като 
гтвото с силно оръжие за същест- ли на нашето обществено разви- 

социализма гие, способни производители, бъде
щи ръководители и творци във 

от сега
.•уване и оазвитие на 
и че е важно младежта да го па
зи, Тито говореше и на бригади- всички области. Те вече

трябва да полУчават белег на про- 
'ивен човек, който цени мина- 

на братството 1 ото, но който е устремен напред.
в бъдещето и .допринася, колкото 

оже с всички сили. за социалис
тическото строителство на своята 

борци по време на войната сложи- страна".
ха основите. Нека тя и по-нататък

чуждипогледите и 
на социализма." Днес, рогато сме изпредени 

пред грубите иредентистки ексце
си, когато в много среди се явяват 
екцесни националистически вилне- 
ния, още по-голяма с 
братството, единството,

рите на младежката трудова акция 
„Сава 1971 година". „Младежта и 
досега бс строител

Тито смята,Но, същевременно 
че авангардът на работническата 

бъде авангард са- 
своите 

с пресни
продължи там.класа може ла

ако постоянно попълва
потребата и единството, тя 
съдружие- където нашите младежи и нашитемо

хора,оедове г. млади 
идеи, „Комчнистите и 
които -работят сред младежта имат

то да се тачат на всички полета и 
особено срод младите а актуално
стта на Титовитс мисли още по
вече е впечатлителна. Затова 
се струва, че 1959 година не беше 
и така отдавна, когато Тито указ-

скоювпите.
Такива Титови разсъждения за 

се осъществят, за да се
които вече от-

сложени, строи това брат- да 
единство, з&шото единстве- изгради щастлив и

за човек, за който той често говоре-

върху тези основи, 
давиа са 
ство и

ни
доволен млад

„ но това с залогът на успехаОсвен основните качества, кои- ваше върху необходимостта за ра- наШСТ0 „о-натагъшно развитие — ше, трябва да сс създадат онези
то със себе си носи младостта, звитието На братството и единст- п,азвитисто па социализма". начални, егзистенциални условия,
нашата младеж е вдъхновена от Б0Т0 Бих искал и но този повод ' А за тези условия Тито говореше
традицията на Народоосвободител- да подчертая, че вашата задача е и по-нататък, през 1979 годи- в своя доклад на Деветия конгрес 
пата война, чиито следи и самата да тачите и по-нататък развивате 1Ш> в Иптервю в „Младост" Тито на СЮК. „Задачата на комунисти- 
чувствува и затова носи и тачи лю- братството и единството на наши- ^ аа, Преди деоетина години мла- те е до край да изборят за ста- 
бовта за свобода и мир. сьщо та- те нар0ДИ1 което представлява ед- " .. новище, че в общество, което с
ка, както и младежта навред из [[а от ,най.це|Жите и най-големи Дите х°Ра в |Ш,ЯМ0 «исло се из с- така бърз темп се развива, как- 
'вета, страстно реагира срещу нри- придобивки «а нашата Народоос- ияваха за югослав»нство. това, бс- ъцо е СЛучаят у нас. нс може да 
лагането на сила в международни- вобрдитслна борба. Вие, които не Ше, мисля, един вид реакция иа има ИЗЛИШък от образовани, про- 
ге отношения и има изострена сте обременени от предразсъдъци- националистическите явления, а фесионални, квалифицирани хора 
чувствителност за Л™°*»а/^и°стт_ те «а миналото в това отношение а се подчертае зндче- От такава становище и съзнание
и социална правда, ако някои од можете да направите много . 1 — — • - -— ,чън всяк» наша трудова организа

ицател,™ явления, типични за по- ,сто и духът на нашето братство »« * '^п^^Гтическа об
чебителното общество, влияят и и след десет години, 1аьз годи ,, единство и принадлежността към . общините и републики

нашата «ла- иа. в рмго»ор.с ,делетоция ка, <Сш>. со„стическа само .Тдо' тряб^Дв из
Д Югпгпапия Тито посо- управителна общност. На мен то- растнат конкретни програми, кои

нашето

^ърху една нает от 
ъеж, това не 

'‘йиости, имто пък 
агрижава.

нейнитенамалява за на
особено ни дентите на

необходимостта за воде- ва ми хареса. Разбцоа се, никой в тр ще дадат възможност
нашето общество дачи върху

не на постоянна борба срещу воич- вашата страна не трбва да се от- 
(Из интервюто пред Датската ки Иационализми. ...Съюзът иа 
телевизия от 6 октомври 197.5 му,нпетите и младежките и студент
година) ока организации трябва да се м

с националистическите временно сме и югославяни ...

стопанство и 
използуват приноса .на всеки млад 
специалист".

ко рим а от своята национална прина
длежност. Но, всичките ние съ>чело- Подготви» София Пуалич

занимаят и



<4 Комунист
■10 заседание доказаха, че тр*бВа 
да достигнем ио-висша стенел на 
акдионна способност, не само в 
преценяване на положението, но и 
в откриване на перспективата, и 
да намерим отговор на въпросите 
— как и с какви средства ще мо
билизираме всички трудови хора 
за преодоляване на сегашната об-

Сдед широките, задълбочени и ства-га в тези среди, а и в обте- на Сщоза на комунистите, с отде- становка в обществото, Ето защ0
градивни разисквания, водени по ството като цялост. лен обзор върху кадровата нроолс- смятам, че в тези разисквания и
повод проектозаключенията от в този смисъл разисквахме и матика в СК. в ЦК на СК .» Словения и в ЦК
тринадесетото заседание на цк на когато при утвърждаването на за- Централният комитет на СК в на СЮК трябва да поставим в пръв 
б10ь, членовете на съюза на кому дачите след Шестнадесетото засе- Словения и Председателството му план нашата организираност. По

,.нте в Словения с голям инте- данне на ЦК на СЮК, на 84-то — разбира се и ЦК на СЮК — тези въпроси ше се разисква на
рее следеха раоотата на Шестнадс- заседание па Председателството ма трябва всички усилия да насочат заседанието «а ЦК на СЮК. Оба-
еетото заседание на ЦК на СЮК, от цк на СК в Словения и на Чети- към прилагане на адекватните ме- чс смятам че трябва въз основа на

разискванията

ТРИБУНА, КАКВО СЛЕД ЗАКЛЮЧЕНИЯТА
МИХА РАВНИК, СЕКРЕТАР НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СК В СЛОВЕНИЯ,

Битката се печели сред хората

което много очакваха, особена за- ршшдесетото заседание но Цол- годи па работа в решаването на олечслсни- опит в 
това, че дебатата върху Заключе- трал мия комитет па СК в Слдве- въпросите, така чс до конгресите слсд Тринадесетото заседание на 
нпятд търсеше по-ясно дефинира- ния. Тогава не приемахме нови за- да решим възможно повече актуал цк на СЮК и нататък да прилага, 
не на отделни въпроси и ио-реши- ключония, по съвсем прецизно ут- • п проблеми, възникващи в област такива методи на работа, слс- 
телно идейно и акционно единство върдпхме в кои области трябва та на обществено-икономическите дователно, да организираме деба- 
но действувал е на Съюза на кому- да водим борба за промяна на от- отношения, специално мисля на га сред членовете по отделни въ
зпетите в решаването на отделни щенията в отделни (^реди и в от- приемане на редица системни за- лроси.

■.елнм области за да постигнем не- кони. Същите трябва да приемем «пил пяжон т гтпг е _ от-
обходимите резултати, които пред- чрез демократическа процедура. 'р^ полята на комунис-13 този смисъл не може да иошенисто и ролята на комунио-

.тгделяме Заключенията от Шсстна- тигс на отделния комунист в 
десетото заседание на ЦК на СЮК системата на социалистическото са

моуправление, именно съшият с

проолеми.

Членовете на Съюза 
кистите в Словения приеха Заклю.

на кому- ставляват твърда основа за укреп
ване на самоуправителното реша- 

ченията като здрава основа .за про- ване.на работниците във всички 
дължаване на активността в своите части на сдружения труд. 
среди, въпреки че мога да кажа, 
че някои бяха и разочаровани, за- 
щото очакваха конкретни решения.

от подготовката за предстоящия 
13-и конгрес на СЮК, която вече 

На Четиринадесетото заседание ^ в ход. Все пак, не се касае само
»а това да съчиним документите,

личния си пример, а не само с ду
ми, да мотивира и мобилизира и 
останалите. Това, разбира се, тър- 

и си ло-голяма оспособеност и изди- 
тряб- ганс на морални* образ на кому- 

13 писта. Само с такова влияние и 
работа можем да преодолеем сега-

на ЦК на СК в Словения ние при-
Но, факт е, че Заключенията са ехме и обща програма за работа п които ще внесем преценките 
ясни и че подчертаха задачите и конкретни задачи произтичащи насоките, но до конгресите 
утвърдиха активността на комунис- от Заключенията на Шестнадссс- га да променим обстановката 
тите както в обществено-икономи- тото заседание на ЦК на СЮК. тези области, къдсто с нужно да 
ческитс, политическите, така и в разбира се, съобразно с обстанов- постигнат по-добри резултати
отношенията в самия Съюз на юго ката нис ще допълваме тази про- 3 това ще успеем само ако реали- укрепваме авангардната

грама и отделно ще се занимава- '■•нраме попетите Заключения, кои- 
мс с всички въпроси, които ще се 
поставят от идейно

това дали Пред заседанието на ЦК на СК в 
са Словения проведохме и дводневен 

семинар за председателите и сек-
ко в конкретните среди, следова- ретарите на общинските и между- Съюза на комунистите, от аспект 
телно в сдружения труд, местните общинските и градските ръковод- на преценка на работата на цен- 
общности, в общините, република- ства на СК, на който 
та и федерацията да се работи 
тяхното провеждане. И не само ласти: 
това, Трябва да се изпълняват и отношения,
задачите, които налагат обстоятел- -митическата система и действуване разисквания и самото Шестнадесе

ти ите трудности и по-нататък да 
роля на

СК.славските комунисти.
Друг важен въпрос е ролята на 

първичната организация на СК. В 
нея трябва да се договаряме за 

ботата на комунистите за да мо- 
г’пм колкото е възможно по-успе- 
:.”чо да действуваме в Социалисти-

го търсят по-голямо производство 
становище, и износ, да спре реалното намале-Във всеки случай, сега не е

ние на жизнения стандарт и др.
Изглежда ни много важно раз

глеждането на действуването на

момент да говорим за 
Заключенията са добри или не 
добри, но е потребно преди всич-

-'•ския съюз. Съюза на синдикати
те. Съюза на социалистическата 
м'алеж, сред борците, кратко ка
зано

основното тралнитс комитети и председател- 
по внимание бе насочено към три об- ствата им, както и анализа на ме- 

обшествено-икономически тода на работата им и състава на
доизграждане на по- тези органи. Впрочем, публичните тическото самоуправление.

в системата на социалис-

Н. Компарич

ЕЛЕКТРОНИКА средства, па произвеждаха уреди, 
което създаваше оЩр по-големи 
проблеми.

за многослоеви печатни плочи (в 
иш вече се занимават с произвз 

дство на двуслойни, а полагат 
усилия и за многослоеви) и фабри 
ката за „малки компютери" 
гГтавителите на Ниш изнасяха 
инакви предложения; в разговори
те за сътоудничество на електро- 
гичарите в Сърбия да се 
сметка за скупщинската резолюция 
в която е дефинирано кой 
гител на развитието на 
димствена област в Сърбия Изсле 
дователската работа и развитието, 
както в ся къде в света, би трябвало 
да се свържат с големите 
водители.

ВЪРХУ нови основи се
В условията на икономическа

та стабилизация такива поведенит 
не можаха дълго време да се толе
рират. Неотдавнашните 
ни разговори в Ниш

пре
по-

Как занапред ще сътрудничат четирите най-големи колективи
електроника в СР Сърбия: ниш 

ката ЕИ, белградският „Лола Ри ф", „Михаило Пупин" и „Бори- 
Кидрич"?

прозе^с-
трябвашеза производство на професионал

да определят начални крачки 
договори за общото развитие на 
електрониката в Сърбия, за уесачо 

развитието си да обосновава точ вяване на първите институционали 
години електронната промишле- но върху тези дисциплини на та- зирг-ни облици на съдружие и‘ да
ност в Сърбия в целокупното про зи научна и промишлена област, съгласуват плановете на Белград и
изводство на югославските електро развивайки производство на съста Ниш за бъдещото развитие на еле
ничари участвуваше с над 70 про- вни части, а занемарявайки „ко- ктрониката в тези два центъра Всн
цента. Миналата година това уча мерческата електроника. От друга щ<о беше добре
стие бе скромно, т.е с 26 на сто. с страна, Белград се определи 
очигледна тенденция на по-нататъ изграждане на модерна електроп- 
шно намаляване.

за дължи

е но- 
тази пре-

Неотдавна, през шестдесетите

произ-
покато начално 

за се разговаряше за ..необходимост
та от обединяване на 
то и установяването на 
то. Обаче.

Накрая сс договориха, 
щте организации, които 
/лват с тази дейност (твърде 

га изготвят г 
ла бъде основа

че чети 
се зани 

спет
развитиеОрганизациите, на промишленост. съдружие 

когато трябваше да 
за това в Белград 

— поради концентрацията на поо- 
' гсионални кадри —- да се фо^-

които се занимават с това произ
водство доста се развиваха незави- -ууиште облици на сътрудничество 
симо

Ако не се вземат в предвид от-
предложение, кое-се разговаряедна от друга, което довеж върху някои програми (ЮПАК), по 

даше до нерационални инвестиции -голямо сътрудничество нямаше.

Значението на електрониката в вува и нерешеното положение на " еи
развитие на общест- науката. Научните институти, вме 

веното, особено на компютерите и

- за по-н.ататъш- 
'-и разговори за възстановяване на 
-дружие.. Защото. очевидно е че 

т,ики са разбрали, че въз основа 
на съществуващите основи не мо
же да се изгпажпа бълетрто 
^пектоониката в Стлбия. Някой от 
—-до трябва да се

леи производствен 
вестно развитие, и когато предс- 
”**жителите на Белград 
желанието да изграждат фабрика

центъо с „из-целокупното на
сто да се занимават с наука, чес 

на работите, повлия на ЕИ от Ниш то бяха' принудени да „изнамират" изразиха - отрече.
В. ФилиповичКомунист

Лазаров (СР Македония), Янея Корошец АНо,и БелгРвД,
(СР Словения), Мирко Михалевич (СР Хър • Излав» т?°Н 627‘7**' 
ватско), Матия Новосел (СР Черна гора) * ИзДателска
Калиан Петкови, (САП Войводи») Ал А
ЮНА)ДУШИ <РвДМ<ТОР ““ издвниет° за относно «рмТс^сГб ““ С*рбохъраатски' 

• Урежда единна редакционна колегия: ди- « Председател на Издателския съвет на Ко тиница>. сл0.енс^Ъ^едОесИкРиИЛиИЦ“лба^ 
ректор и главен и отговорен редактор Ве- мунист" _ „а изданието за СР Сърбия” л „ ” вЗИЦИ' ■ • ^аРатени издания па 0Гл
лко Миладиноаич, заместник главен и от- Богдан Трифунович, заместник прелеела ГарС*и- Уа««Р«и, словашки

■” —------------ и « д ругински езици. '

Ф С указ на Президента на Републиката от 
23 декември 1964 година „Комунист" е от
личен с Орден братство и 
златен венец.

Ф Директор и главен и отговорен редактор 
на всички издания на „Комунист" Велко 
Миладинович.

Булевард „Ле-единство със

трудова организация

румънски и



ПРОБЛЕМИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

1ЩШ5Ш
ЕЛг*'-Цените „изяждат" печалбата

ф В първото тримесечие на годината от изно
са на месо са получени само 78,3 милиона долара, 
ф Износът количествено

лък, преди всичко поради 
временната забрана да се
изнася такъв добитък. То 
ва е една от причините за 
неизпълнението на плана, 
както и голямото предлага 
не на добитък 
на СИВ

е на миналогодишно рав
нище, но поради голямата конкуренция на световния 
пазар и спадането на цените — стойността е за 
вина по-малка от същия период миналата година

поло

от страните 
и спадането на цеВ първото тримесечие 

на настоящата година из-
ната печалба е предизвика 
но, преди всичко, от чувс 
твителното спадане на це
ните на всички световни па 
зари и все по-изострената

чштните.
— Миналата година жи- 

юнци продавахме 
Ю00 долара за 1 тон, а не 
отдавна поляците намалиха 
цената им дори на 640 до 
лара! Не по-добро е . Поло 
жението и с износа на юне 
шко месо. През настояща 
та година сме запланирали 
да изнесем 56 000 тона юне 
шко, а в първите три месе

носът на месо, 
бен добитък и консерви въ 
злиза на 78,3 милиона до
лара, а това е значително конкуренция 
изпод планираните 484 ми
лиона долара!

От този износ — 66,6 ми 
лиона долара са осъщест
вени с пласмента на живо
тинска продукция на кон
вертируемите
11,7 милиона долара — на 
клиринговите пазари.

Изнасяли

едър и дре
ви по

а*от страните 
на общия европейски па
зар и Съвета за икономи
ческа взаимопомощ.

— От известно време на 
сам страните от Обшоевро 
пейския пазар приложиха 

а допълнителни ограничения 
на нашия износ с прилага 
нето на прелевмани 

сме главно в ху износа на 
38 страни, на всички кон-

пазари.
ца на годината сме изнес
ли само 8766 тона. Имаме 
сключени договори за из 
нос на оШе 12 000 тона 
юнешко в Иран, на 8000 то 
на в Йордания и на 1500 
тона в Ливан. Съществува 
известна боязън дали и 
този износ ще се реализи
ра поради по-нататъшното 
спадане на цените — каз
ва Негомир.

Неблагоприятно е поло
жението и с износа на сви 
нско месо, също поради 
спадането на цените, кои
то предлагат търговските 
организации в Белгия и 
Италия.

Засега единствено 
осъществяват плановете в 
износа на агнета и агне
шко месо, но вече са изне 
сени предвидените количе
ства.

вър 
всички живо

тновъдни произведения — 
казва Негомир. Така пре- 
левманът за живи юнци за 
1 тон е увеличен от 384 на 
401 долар. Страните на Об 
щоевропейския пазар са по 
вишили и стимула за свои 
те произведения и

тиненти. с изключение на 
Южна Америка. Тази го-

Ш Чттина за пръв път сме изна 
сял и в Ливан и Саудитска 
Арабия.

— При повечето произ
ведения. които изнасяме в 
спавнение със съшия 
риод на 1984

РАДЕЙНА

Голямо улеснение
Хубавият майски ден беше измамил мно

зина радейничани в полето. В момента се върши 
окопаваме на царевицата, която напира под топ
лите лъчи на слънцето.

Сред тях срещнахме и 25-годишния железни 
чар Мирно Крумов. С новия мотокултиватор той 
набраздваше царевицата.

— Дойдох да помогна на старите си ро
дители — каза Крумов.

Инак, с мото култиватора един човек мо 
, же да окопае за ден много повече, отколкото 

десетина най-добри копачи. В Радейна и остана 
лите села в Забърдието мнозина селскостопанс
ки производители вече са се снабдили с мото- 
култиватори. М. А.

така
днес техните тръговци про 
дават живи юнци в разви 
вашите се страни при мно

пе-
година зна

чително са повишени изне 
сените 
работката е 
намалена — 
давна Милан Негомир* ди 
ректор на 
тут за
Към 73 на сто от осъщест 
вения износ — изтъква той

количества, но за- 
чувствително 

изтъкна неот-

по-изгодни условия, ка 
то получават стимул 
447,30 долара, а 
юнешко месо — дори 726, 
46 долара!

Най-големите наши и4зно 
счици на живи юнци, юне 
шко, консерви и коне 
в затруднено положение. В 
сравнение 
риод
на износът на живи юнци 
беше за една втора по-ма-

го
от

за тон

съюзния инсти
животновъдство. се

са
е на пазарите в пет

страни.- Италия, Съединени 
те американски щати, Гър 
ци<т и Съветския съюз. 

Намаляването на

със същия пе- 
на изтеклата годи-

С. П.валут ИЗ ООСТ „НАПРЕДЪК" 
В БОСИЛЕГРАД

СРЕШИ И РАЗГОВОРИ С МИНИФЕРМЕР ОТ СЕЛО БРАНКОВЦИ — БОСИЛЕ ГРАДСКО

Набавени 30 
мотокултнватораНапредничав производител

дължности, които коренно 
да менят досегашните от 
ношения в областта на сел 
скостопапското производст
во, в случая на животно
въдството. Освен това ця 
лостно не изпълняват и 
своите задължения сдрямо, 
сдружените селскостопан
ски производители — обез 
печавансто на кърма и 
Ащги видове храна.

Инак, .Милан Божилов 
няма много имот. Всич
ко на всичко около 40 
декара. Но за сметка на 
това той визма под наем 
имот от „Напредък" и с 
усърдно и качествено об
работвано обезпечава ^хра
на за добитъка. В работа 
та му помага и съпругата 
му Станка. Тази пролет ка 
кто ни уведоми е имал 12 
депа оран и счита, не ако 
годината бт,де добра ще 
има собствена кърма за 
добитъка си.

Да кажем и това. че Ми 
лай Божилов е председа
тел па съвета на местната

то е добра, нито пък сла
ба, около 300 000 динара. 
Но все пак е доволен, 
щото постоянно си е в къ 
ши, къдсто свършва и дру 
ги работи.

Милан Божилов, селско 
стопански производител от 
село Бранковци, до преди 
4—5 години, освен със сел 
ско стопанство, занимава
ше се и със строителство. 
От време на време, когато 
посвършваше с кърската 
работа отиваше и на пе
чалба. Обаче е програма
та „Морава — 2" Божилов 
перспектива вижда в селс
костопанското производст 
во, преди всичко в живот 
1-овъдството. Защото както 
казва той, програмата „Мо 
рава
ност за ново самруправите 
лно преустройство. органи 
нужне и сдружаване на жи 
вотновъдството « Босилег- 
оадска община. А пощел е- 
съобразното използуване, 
на досега неизползуваните 
възможности в това отно
шение са сигуруа гаран
ция за интензивно разви
тие на животновъдството. 
Поради това Милан Божи 
лов между първите в това 
село решава завикат да 
остави сезонната работа 
и изпяло се Посвещава на 
селското стопанство — ста 
ва минифермер на крави.

Основната организация 
на сдружения труд за сел
скостопанска дейност и из
купуване в Босилеград, ко

за-

ято пое задължението да 
реализира проекта „Мора
ва II” в общината преди 
една седмица обезпечи око 
ло 30 мотокултиватори. Съ 
щите са предназначени за 

селскостопански

— Не съм доволен от 
цената, коя^о пи дават на 
нас селскостопанските про 
изводитсли. Смятам, че це 
на от 180 .до 200 динара 
миналата година, а сега 
около 220 в сравнение с 
цените на останалите сто 
ки за широко потребле
ние е малка. По мое мие 
ние, това което е по-ма
лко от 300 динара за кило
грам все е малка, защото 
в мссопрсштиицата месо
то се продава' за над 600 
динара за кг — казда 39- 
годищният селскостопанс 
ки производител. Милан 
Божилов от Бранковци.

Божилов не с доволен и 
от селскостопанската ор
ганизация „Напредък", ко 
ято трябва да подтиква 
развитието на животновъд 
ството не ее включва дос 
татъчно в процеса за по- 
интензивно развитие на 
животновъдството. Всо оШс 
няма уточнени задачи и

частни
производители, които от
криха миниферми, или пък
ще направят това.

В тази 
организация 
мотокултиваторите са ком 
плетирани с други прикач
им машини и цената им е 
от 160 до 180 хиляди ди
нара
броя на прикачните маши-

селскосто ланска 
изтъкват, че2" лава възмож-

От средствата предназначе 
ни за програмата „Морава 
— 2" преди три години 
взима една породиста кра 
ва и с неговите три изпъи 
нява условието на минифе 
рмер.

Понастоящем отглежда 
съшо 4 крави, един юнсц 
и едно теле, миналата го 
дина е продал 4 теле» и 
една крава.

Миналата година печал
бата, казва Божилов, ни-

в зависимост от

ни,
Животновъдите в общи

ната по-точно притежава
щите миниФепми. т.е. оне
зи които сключат договор 
за откриване, тези селско
стопански машини могат 
ла отилащат в срок от 10рбншост и председател на 

комитета по елоктрифика 
цип в селото.

години, а лихвата възлиза 
на —- 8,5 на сто.

В. Б.М. Я.
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ДИМИТРОВГРАД
СРЕША НЛ ПИСАТЕЛИ И ПОЕТИ НА НАРОДА И НАРОДНОСТИТЕ

Обет на 

Титовия гробДоговор за задълбочаване 

на сътрудничеството овопредставителите на 
„Йосип Вроз Тито" от Ди 
митровград между друго-

По повод 40 годишнина
та от победата и 5 години от 

на йосип Вроз Ти 
представители па обра 

з о вателпо-възпитател ната 
организация,
Титовото име,
Цветния дом в Белград и 
положиха цветя на гроба 
па Тито. В делегацията бя 
ха Милутии Цеиков, дире
ктор на училището, Чедо 
мир Николов, секретар на 
първичната партийна ор
ганизация и Деян Манич, 
председател на Акционна- 
та конференция на Съюза 
па социалистическата мла 
деж в училището. Във 

Ст. II. 5 възпоменателната книга,

съвместни проекти. Изгък 
пата с необходимостта от 
постигане па самоупрапитс 
лмо споразумение, с което 
щс сс прокара пътя на 
по-задълбочепо сътрудничи 
ство.

От литературната вечер 
1мс бъде издаден двуезичен 
алманах: всички творби
щс бъдат публикувани па 
съответния майчин език и 
на сърбохърватски език.

По този начин чссгвува- 
исто на 20-годишиината па 
сп. „Мост" се обогати с 
ново съдържание.

Марковичаи, ирозаист и 
пост; от унгарската Ката- 
яии Ладик, поетеса и Пал 
Бсидср, поет; от сръбска
та националност Саша Хад- 
житаичнч, поет и разказ
вач и Томислап Цветкович, 
разказвач и поет.

От българската народно
ст участвуваха: Мило Ни
колов — Присойки, рома 
нпет. критик и разказвач, 
Александър Дъиков, поет, 
п Борис Тодоров, поет.

Литературното четене 
премина при висок инте
рес на посетителите, които

По почин на списание 
„Мост" в съдействие с ку 
лтурната общност на 24 
май т.г. в рамките на про 
грамата „Майски срещи 
85" се състоя литератур
на вечер и среща—разго
вор на писатели и поети

см/ьртта
то са записали:

„На петата 
от Твоята смърт и 40-годи- 
пшинатз от освобождение 
то и победата, 
всички други народи и на- 

числящи

'ГО, годишнина
КОЯТО носи 

посетиха
заедно с

родности и ние, 
те се към българската на- 

Югославия да 
обет, че ще браним 

всички -победи от 
революция, а ней 

най-голяма придоби в

на народа и народностите 
от СР Сърбия.

В малката зала на Кул
турния център „25 май" 
свои творби — проза и 
поезия

родност в 
ваме 
и тачим 
нашатачетоха предста

вители. поети и писатели 
на участвуващите в „Майс 
ките срещи" народности.

пата
ка — братството и единст 
вото — ще пазим, като зе 
ницата на окото си."

А. Т.

БОСИЛЕГРАД: ОТ ПРОГРАМАТА ЗА КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Полезно сътрудничество
В рамките па крайграни- образователен .място с по 10 точки поде

лиха по един ученик от 
двете училиша. Инак, в 
спортните състезания по 
успешн^ бяха отборите на 
домакините. Наистина в 
такива и подобни срещи 
оезултатът е най-малко ва
жен.

Да кажем и това, че 
въз основа на поограмите 
?а сътрудничество на две
те училиша. през октомври 
кюстендилските ученици и 
поеподаватели от посоче
ното училище, ще въонат 
посещението на босиле- 
гпа ттекото соедно учили
ще.

ШКОЛСКИа
център Иван Караиванов" 
от Босилеград и единното

чното сътрудничество ме
жду Босилеградска общи
на — СФРЮ и Общинския 
народен съвет ма град Кю
стендил

соедно политехническо учу 
лкще „Неофит Рилски" 
ог Кюстендил..

Срещата се проведе в 
обмен на опит във възпи
тателно-образователния про 
пес между преподаватели
те от двете средни учили
ща и спортни състезания 
по Футбол, шахмат, волей 
бол и баскетбол.

За разлика от досегаш
ните соещи, тази година 
?_я пръв път се състоя със
тезание между ученици от 
двете училища по матема
тика, при което първото

НРБ, в мина-
От срещата на писатели и поети на народностите

Пред любителите на пое 
тичното слово се представи 
ха: от албанската народ
ност — Черем Уйкани, по
ет и преводач, и Реджеп 
Зогаи, романист и прозаи- 
ст. от словашката: Мирос
лав Дермак, поет, разказ
вач и драматург и Мирос
лав Ду док поет и критик, 
от русин ската яКим Чапко, 
поет; от румънската Йон

лия четвъртък, гоупа уче
ници и преподаватели от 
средношколския образова
телен център „Иван Кара
иванов" от Босилеград — 
СФРЮ. посетиха град Кю. 
стондил 
това бе първата от запла-

топло приветствуваха вся
ко представяне на писате
лите и поетите.

На 25 май в помещения 
та на ОК на СКС се прове- Н Р Б. В съ.Щн о ст
де среща—разговор на по 
етите и писателите. Изне
сени бяха интересни 
Пия за задълбочаване 
сътрудничеството

нуваните, съгласно Програ
мата за сътрудничество ме 

на жду двете о бити ни в обла
стта на срелчо-насоченото 

редакциите на литературни образование и възпитание, 
те списания, както и за

мне-

между

две срещи между средно- М. Я.

Ш МАЛЪК ПОРТРЕ1 Хороведбц на „Ветераните“, ветеран в производството
„Ветерани", 
заетите в каучуковата про
мишленост. И не само 
него, където Колето 
роводец и хореограф. Фол 
клорната активност, 
да кажем, на Колето води 
още от
Дни. Със своята 
песен а също 
лаитлив танцьор, той 
то години е член ;
турио-художественото 
жество „Христо Ботев" 
Димитровград, а - 
време и хореограф.

Своята

© Между лауреатите на тазгодишните Пър
вомайски награди е и Никола Цеков, зает в 
каучуковата промишленост „Тигър — Димитров
град"

ли заетите в „Борово", 
цеха на „Тигър" в Иван-

съставено от в

град, жителите на Годеч 
— НРБ в рамките на край 
граничното

Но портрета на Нико
ла Цеков — Колето сигур 
но не би бил цялостен, ако 
не добавим, че той е учас
твувал на първата съюзна 
тзудова акция „Бръчко— 
Бановнчи", сетне на „Ша- 
мац—Сараево",
Баня Лука", „Власина", 
томобилния 
други.

в
е хо-

сътрудничест-
така во.— Не считам, че остана 

лите награди, които в на
шата община се присъж
дат на трудещите се, са 
„по-малки". Обаче, за ме
не Първомайската награ
да е най-голяма, защото е 
по случай Празника сна тру 
да, и защото се присъж
да за извънредни резулта
ти в производството.

С тези думи започна Ни 
кола, много по-познат ка 
то Колето, своя отговор на 
нашия въпрос как се чув
ствува като - лауреат на та 
зи награда. Колето е един 
от първите десетина ра
ботници в пъовата работи 
лница за производство на 
гумени обувки в Димитро 
вград. Тогава, към края 
на далечната 1959 година, 
цели два месеца тези де
сетина души всеки 
отиваха в Пирот на обуче

ние. Рейс тогава нямаше. 
Тръгваха с влака в три ча 
са сутринта, а са се завър 
ща ли в 18 часа.

юношеските
китара и

му

и като та-
— Началото на нашата 

гумара наистина беше тоу- 
дно, спомня си Колето. Но 
омата тогава ни беше 420 
чифта обувки и в начало 
то дори и не успявахме 
да я осъществим. Но бър
зо след това

мно- 
на кул-

ДРУ- „Добой—
в авпо едно път и ... о_ще 

десетина на брой 
грудови акции. Имаактивност и бо

гат талант за игра продъл 
жава и в КХД „Георги Ди 
митров", а 
раните". С

започнахме
преизпълняме

немарливост или нещо дру две
ударнически значки и бро 
ини похвали

да я го.
така че успяхме 
повишим на 520

яда и признания 
своята само

Макър че Първомайска
та награда, както самият 
той каза, е 
труд, сигурно е, че друга 
рите на Колето

чиФта. 
За двадесет и седем го

от акциите за 
дейност.

днес във „Вете 
тях е_ участву-

вал на няколко .Гумиади" 
на Срещите на другарство 
на заетите от СР Сърбия 
където „Ветераните"

награда задини проведени в гумара- 
та, Колето е минал 
всичките

Наградата ми е обтце 
ствено признание, 
дъпжение занапред да ра
ботя, кактои досега, не 
само на работното място, 
но и със самодейците 
„Гумарата". Ако 
да игпая, поне 
това

почти 
работни места с 

валярата.
когато са 

1 о предложили за награда 
са имали предвид 
на активност на

но и за-
изключение на 
Днес се намира в цеха за 
технически стоки и рабо
ти на преса. За 31

ви-още ед 
ветерана 

трудова ор-
ДРУжеГоТъстеГеГ:т°^

посредствено
ве. За тази 

„Тигър"
ждаван.^ Неговото 
ско майсторство

в днешната 
ганизация „Тигър—Димит
ровград". Това е неговата 
ангажираност в културно- 
художественото дружество

отзаетигодина
трудов стаж 27 в гумапата) 
нито един път не е нака
зан

члено 
своя активност 

вече
не мога

вден ще уча на 
по-младите, добавя 

накрая Колето.

е награ- 
танцьор- 

са виде-
поради отссставия.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна ии#метяШШт
В НАШИ 1 Е КРАИЩА ТЪРЖЕСТВЕНО БЕ ОЗНАМЕНУВАН ДЕНЯТ.НА МЛАДОСТТА
БОСИЛЕГРАД

СУРДУЛИЦА

ШОПИТЕ ЗАВЕТИ НО ВВЪХИОВШТ Положен основен камък 

за младежки дом® Тазгодишното централно тържество по случай Де„я на младостта в Босилег 
рад учениците от Основлото училище и Образователния 
държателна културно-забавна и спортна програма център изнесоха съ

178 пионера по тържествен начин бяха приети в Съюза на социалистическа 
та младеж

На младежта от Сурду- 
лишка община Денят на 
младостта донесе изключи-

то в нашите сърца". Учас
твували са учениците от 
основните училища и сред
ните образователни цен- 
трове. Тази единна програ
ма обхвана и културно-за
бавната част с участие на 
културно - художествените 
дружества „1 май" и 
„Ром"., както и самодейци 
те-войници при войнишкия 
клуб.

Празникът на младост
та по особено тържествен 
начин е ознаменуван в об
разователния център „Йо- 
сип Броз Тито" и основно
то училище „25 май" в. 
Божица.

Учениците в тези две 
училища са чествували до
стойно патронните си пра
зници със специално подгр 
твени програми от гимнас
тически упражнения, спор-

телна радост: на 23 май 
в чест на Празника и рож
дения ден на др. Тито, на
близо край основното учи- 

Йрвановичлище „Иован 
Змай" символично е започ 
нато изграждането на мла
дежки дом. Пред няколко 
хиляди трудещи се, граж
дани, младежи и девойки, 
пионери, за 'значението на 
този обект в живота на
младите е говорил предсе
дателят на 
скупщина Видосав Дими- 
триевич, а след това пред
седателят на Общинската 
конференция на Съюза на 
младежта в Сурдулишка 
община Десимир Тасич е 
положил основният камък, 
с което официално е опо
вестено изграждането на 
бъдещия младежки дом.

Въз финансирането на' 
строежа участвуват трудо
вите организации, самоуп- 
оавителните общности ча 
интересите и гражданите 
а сиопед проекта той ще 
струва около 60 милиона 
динара. Инак в него ще 
има помещения за обще
ствена дейност на млади
те. Vниверсална зала и дру 
го. или общо 1300 кв. ме
тра ползваема площ.

На 25 май пред Памет
ника на загиналите в бор
бата в градския парк в Пи 
онерската 
били приети 310 
ни. Изнесен е

Общинската

„И след Тито — Тито": гимнастическо упражнение

Младежите и пионерите, 
съвместно с граничарите и 
всички трудови хора и гра 
ждани на Босилеградска 
община, по тържествен на
чин ' ознаменуваха Деня 
на младостта и рождения 
ден на другаря Тито —

' 25 май. Двадесетпетомайс- 
ките манифестации мина
ха под знак на 40-годиш- 
нината от победата над 
фашизма и на силната ре
шимост на младежта и 
цялото население в общи 
ната да следят Титовия и 
нащ път в изграждането 
на социалистическа само- 
управителна и необвърза
на Югославия. Тази реши
мост се четеше на всяко 
лице, символизираха я ги
мнастическите упражнения, 
отразяваха я песните, ре 
питациите и транспаренти-

на средношколците

па ССМ 
Иван Борски.

В продължение на търже 
ството учениците от цент
ралното основно училище 
„Георги Димитров" изпъл
ниха гимнастическо упра 
жнение ^Титовите завети", 
а след това учениците от 
образователния център 

„Иван Караиванов" се пре 
дставиха с гимнастическо 
упражнение „И след Тито 
— Тито". В рамките на тър 
жеството бе изнесена _ раз
нообразна културно-забав 
на програма, подготвена от 
учениците на подведомстве 
ните основни училища в 
Бистър. Долна Любата, Го 
рна Лисина и Горна Люба

Босилеградтерен огън и народни пе- 
~сни м хора до късно през 
нощта.

На 25 май в 9 часа от 
училищния двор тръгна 
тържествено дефиле на мла 
дежи и девойки, пионери 
и пионерки, работници . и

в

тни състезания и културно- 
забавни програми.

Инак двадесетпетомай- 
ските тържества в Сурду
лишка са преминали под
знака на ознаменуването 
на 40-годишнината от по
бедата над фашизма.

Ст. Н.

Тържество в 
Звонци

По повод Деня на мла
достта и Деня на основно
то училище „Братство" в 
Звонци на 25 май.бе про
ведено тържество, в което 
взеха участие пионери и

та.
Вечерта в голямата зала 

на Културния дом се про
веде викторина на тема 
..Тито—революция — мир", 
в която участвуваха отбо- 
пи на Основното училище.

ооганизация са 
малчуга- 

историчес- 
ки час за участниците в 
тора тържество.

На градското пък игри
те сс състояли тоадициоц 
ните гимнастически упраж 
нения и културно-забавна 
ппогппма под

Иван Борски
младежи от почти целия 
Дерекул. Учениците бяха 
подготвили богата култур
но-забавна програма, с ко_- 
ято се представиха пред 
многобройната публика.

и най-малките. работнички 
от предучилищна възраст. 
Минавайки 
ците на премененото в пра 
знична одежда градче, 
изразиха радостта си, 
живеят в свобода и социа
лизъм в общност на равно

Чествуването на Деня на 
младостта започна няколко 
дни преди 25 май 
състезания по футбол, бас 
кетбол/ волейбол, тенис на 
маса, шахмат и теглене на 

* въже, в които участвуваха 
млади от училищата, ор
ганизациите на сдружения 
труд и граничното поделе
ние. На 24 май вечерта по 
улиците на гра па се прове
де крос и колоездачно над 
бягвзне, а след това мина 
традиционното двадесетпе- 
томайско факлено 
вие. което приключи с ла-

гордо по ули- Образователиия центъо и 
граничното попеление в 
Босилеград.

със
те

I Т. П.че название ..ТиМ. Я.

БАБУШНИЦА
правни народи и народнос
ти. Дефилето приключи 
ппе.д тържествената трибу 
г-а на футболното игрите. 
Тук, след като’ хорът на 
Основното училище изпъ 
уни националния химн, за 
знамението на, празника 
пред около 2000 души гово 
ри председателят на ОК

е винаги с мас
Съюза на социалистическа 
та младеж в общината. 
След това 
ят на
ференция на 
тическия съюз 
стич връчи на Ружица Ми- 
тнч, Саша Цветапович, Ми 
лияна Джорджевич и Суза 
на Панчич книги за най- 
успешни творби на тема 

I „Тито е винаги с нас". То 
ва ведно е и признание за 
преподавателката по сър- 

! бохърватски език в оонов- 
I мото училище „Иво Дола 
I Рибар”, Слободанка Йелен 
I копнч.

В най-великия празник 
за младежта — 25 май — 
няколко стотни седмоклас
ници 1| оси. училище „Иво 
Лола Рибар” в Бабушница, 
„Дариика Богдамович” в 
„Стрелъц", „Младост" във 
Велико Бенинци, „Братст
во" в Звонци и Основното 
училище в Лцзберадже за 
винаги ще помпят този ден 
— като ден в който са ос 
тавили пионерската врато
връзка и са станали чле
нове на Съюза на социали 
етическата младеж.

По този повод бяха орга

председател- 
Общинската кон- 

Социалис-
Душан Ри

'%■ :

шест-
ЧГ'.I

ПРЕЗ НАСТОЯЩОТО БРИГАДИРСКО ЛЯТО

‘Iйнцми в Бооилеграцсяа община
бповолен тпчд. лРугарува- 
нсто и
есн 'не продължи по края 
па юли.

През настоящото брига
дирско лято бригадири от 
Съюзната младежка трудо
ва акция „Власияа 85" Ще 
лапат принос в 
пето.
меняяето на. млади гори и 
на територията на Босиле- 
гоадска община. Светомир 
Георгиев директор на Гор 
ската секция в Босилеград 
изтъква, че кирките и ло
патите на бригадирите ще 
се огласят на 1-ви юни, т.е. 
■'Трс и че младежкият до-

бригадипската пе-

* VI
Както е запланувано в 

работят 
Според

залесява-
визирани скромни тържес- 

които бях'а изнесс-
почистването и под- Т’Сте смени ще 

но пет бригади, 
уточнения план в района 
на Лисина, Милевци и Бо
силеград те ше почистват 
и подменят фиданки иа 
площ от 400 ха като при

По случай празника на 
на стадиона

тва, на 
ни доклади за значението 
па Деня на младостта и де
лото иа др. Тито.

В Бабушница младежки 
те книжки на 115 оедмо- 

връчи Стоян Нс 
Об-

младостта 
на ФК „Единство" се про-

* педоха спортни състезания, 
а след това в центъра на 
града културно-художест
веното дружество „Младо. 

С. Исшич връчва младеж- ех" изпълни подбрана про 
кито книжки

I
I
Iклаопици

шич, председател па 
щинската конференция иа

това залесят голини и еро
зивни терени на още 500

В. Б. М. А.грама.ха.
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Човекът и приро^таСРБВДА С УЧАСТНИЧКА II ПАРАДА

Искам да бъда войник ОСТЪР СИГНАЛ

Да защитим горите от 

пожари
опториалната отбрана. И 
така започнахме с подго
товки, най-напред в Ско
пие. а след тови в Бсл- 
гоал Постепено първона
чалното любопитство прс- 
оаетна в своеобразен мо
тив зд доказателство, че и 
жените могат да изпълня
ват същите задачи, както 
и мъжете.

— Трудно ли беше но 
време па подготовките?

— В началото беше, по
неже за пръв път се наме
сих в строя като войник. 
После, когато се запознах
ме. макър че упражнявах
ме по 5—0 часа дневно, 
всп.чко беше по-лесно. Че
сто пъти след упражнени
ята заиграем и хоро. 
Освен това, почти всеки
дневно ни посещаваха кул- 
тушю-художествени дру
жества п естрадни изпъл
нители. така че и свобод-

Между седемтте хиляди 
участници във поения па
рад по повод Деня на по
бедата в Белград се наме
ри и младата днмнтров- 
гоацчннка Биляна Иовано- 
ва, понастоящем студент 
на машинния факултет в 
Скопие. Това бе повод да 
направим кратък разговор 
с Биляна.

— Как се намерихте ме
жду участниците в парада?

— Съвсем случайно ви
дях в студентския град в 
Скопие съобщение, е кое
то се търсят ..доброволци" 
— девойки за участие в па 
рада. Повече ут любопит
ство се обадих и аз. И 
за щастие бях приета, тъй 
като изпълних поставените 
условия. Така се намерих 
между шестнадесетте дево
йки от Македония, кон го 
взеха участие в парада в 
състава на ешелона от е-

Н 10 пожара, избухнали в Босилеградска община 
последните три години, безвъзвратно изчезна 

богатство. Този факт е повече от 
за лошото състояние на 

на горите

през
голямо дървесинно 
достатъчно предупреждение 
противопожарната зашита

то са п доказателство за 
нарастаиалата обич на хо
рата към горите, но тази 
обич недостатъчно се ма
териализира в една от най- 
важните дейности във връз 
ка с горите — в защитата 
им от пожари. Именно, 
през последните три годи
ни в Босилеградска общи
на избухнаха 10 пожара 
в горите. Колко голямо бо 
гатство пиша огнената ха
ла, най-добре показва сле
дният факт: само три от 
посочените десет пожара 
предизвикаха щета на сто
йност 3 394 000 динара. То
ва са ножарите, .които из
бухнаха в местността „Ба- 
булица" с, Мусул (1982 г.), 
в местността .Еленица", с. 
Назърица (1983 г.) и в ме
стността „Прекоп", с. На
зърица (тази пролет). Оста
налите седем пожари бяха 
навреме локализирани и 
шетате от тях са по-мал
ки. Трябва да подчертаем 
масовото участие на насе
лението в гасенето на по
жарите, но също така не 
смеем да премълчим и фа
кта. че все още

През изтеклите 40 годи
ни живот в социалистйчсс- 
ка самоуправителна Юго
славия населението в Боси 
леградска община е масов 
доброволен труд залеси 
пад зо квадратни километ
ра голини и сдрзивни пло
щи. Но този начин много
кратно се увеличи дърве
синното богатство и се съз 
дадоха условия горското 
стопанство да стане един 
от основните стопански от 
расли в общината. Днес 
горите заемат 195 квадрат 
ни километра площ или 34 
нд сто от повръхнината на 
общината. По-голяма част 
от горите са частна соб
ственост. (139 кв. км.), а 
обществените площи зае
мат 56 кв. километра по- 
връхнина и е тях стопани
сват Горската секция и 
ООСТ ..Напредък". Горите 
са изключително богатст
во не само от аспект на 
голямото количество дър
весина за потребите на сто 
панството и населението. 
Те са основно „оръжие” в 
борбата против пороите. 
Населението много добре 
помни тежките последици 
от пороите в недалечното 
минало, а на почвата все

Б. Повишиш
кото ни време беше цяло
стно попълнено със забава 
н развлечение.

— Какво ви остави най- 
голямо впечатление?

— За войнишкия живот 
доста съм слушала. Но се 
га за пръв път почувству
вах това. Особено мс въо
душеви желанието, и не 
само желанието, по и на- 
стояпието на всеки участ
ник да ладс всичко от се
бе си за пълния успех на 
парада. За другарството и 
бгойните познанства и при 
ятелства. които сключих 
почти не трябва да се го
вори. Те сигурно ше оста
нат вечни, А за чувствата, 
конто преживявах, когато 
минавахме пред тържестве 
пата трибуна и бройните 
граждани на Белград мога 
да кажа. само. че това не 
може да сс опише с думи, 
това трябва да се доживее.

— Бихте ли участвували 
пак?

— Разбира се. Но ед
ва ли това може да ми се 
осъществи. Затова бих би
ла щастлива на следващия 
парад да бъда в публика
та. Освен това, имам едно 
желание, което е резултат 
от доживяното по воеме 
на парада: бих искала да 
стана войник!

ДИМИТРОВГРАД: СОЛИДАРНОТО ЖИЛИЩНО 
СТРОИТЕЛСТВО

Предадени още 

осен апартаменти
В навечерието на 25 май 

— Деня на младостта в 
Димитровград още осем 
семейства получиха кварти 
ри. Именно, на 24 май в 
Общинския синдикален,, съ
вет бе организирано мал
ко тържество, на което на 
председателите на работни 
ческите съвети в четири 
трудови организации, бя 
ха връч_ени ключовете от 
осем квартири изградени 
на солидарни начала. В 
присъствието на представи 
тели на всички обществе 
но-политически организа
ции, Общинската скупщи 
на и Самоуправителната об 
щност за жилищно строи
телство, ключовете връчи 
председателят на Скупщи
ната на самоуправителна
та общност Петър Милев.

разпределение, което е 
проведено въз основа на 
утвърдените критерии, тру 
довата организация „Ди
митровград" получи три 
квартири, конфекция „Сво 
бода" две, „Градня" и 
„Братство" по една.’ Една 
квартира трябваше да по
лучи тъкачният цех „8 
май", но заетите тук се 
изяснили, че не искат кв&р 
тира, а средства за частно 
жилищно строителство.

она динара. По този начин 
събраните средства се пол 
зуват
тири, за квартири на учас
тниците в НОБ, за ооциал 
но неосмгурени лица и за 
субвенции на наемите

най-ниски

за солидарни квар-

не сана
открити и наказани винов
ниците за избухването на 
пожарите.

От посочените данни 
же' да се направи 
ясен извод: противопожар
ната защита на

квартиранти с 
лични доходи.

още съществуват белези 
от оаззрителната им дей
ност. Сега обаче свободно 
може да се твърди, че хо
рата с помощта на горите 
спечелиха борбата против 
тази опасност. Разбира се, 
излишно е да 
и останалите

мо- 
съвсемСпоред средносрочния 

план предвидено е от 1981 
—1985 година да бъдат по 
строени 70 квартири, от ко 
ито 25 солидарни. Досега

горите е 
неотложна задача на орга
низираните социалистичес 

в Босилеградска 
община, а особено на 
бектите. които

ки силиса построени 21 квартири, 
а през 1985 година трябва 
да бъдат построени още 
осем.

изреждаме
важни фун

кции на горите в природа
та. заадото те са. добре из
вестни на всеки човек.

Хубавите

су-
имат наи- 

голяма отговорност за със
тоянието на тази дейност. 
Следователно, трябва 
вземат спешни 
сйгч^на защита 
то богатство от 
стихия, още повече, че за
почна сезонът 
жега и суши. Тук няма да 
1 оворим за мерките, кои
то трябва да бъдат 
понеже това 
ция на Общинската г 
Шина, ССТН. Горската се- 
КЦИЯ, „Напредвд". Движе
нието на гораните, проти
вопожарното дружество и 
органите на обществената 
рцмозашита.. Налага се оба 
че да подчертаем, 
тази област се 
необходимост 
работа

да се 
мерки зарезултати на 

залесяването между друго-
А. Т. А. Т.

на горско- 
огненатаВ

В ДИМИТРОВГРАД ПО ПОВОД АКЦИЯТА ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ

Признания за хуманност на силна

взети.В сравнение с броя па жителите си Димитровград 
ска община и през миналата година по броя на 
кръводарителите сс наме-ри на първо мяста в Юго славия.

37 души получиха 
значки за 10

е компетен-златни
скуп-кръводарява- 

ния, 16 получиха часовни 
ци за 15 пъти доброволно 
дадена кръв.На скромното тържество 

организирано по този 
вод пред димитровградски
те кръводарители за зна
чението на тази

За двадесет 
пъти, златни емблеми полу 
чиха И овча Димов, зает в 
„Свобода", Тодор Михай
лов, пенсионер, Кирил Мла 
денов,
Цветан Сотиров, зает в 
„Кооперант” и Никола Ан- 

„Димитров-

до сега в общината са за
о е ги стри рани над деветна
десет хиляди кръводарява- 
ния. Това значи 
жител на общината е 
кръв повече от един път. 
Въсщност тази 
доброволни

по

че всекиСъвкупната стойност на 
осемте квартири от кои-

хумана
акция говори председателят 
на общинската организа
ция на Червения кръст Си 
меон Костов. Той

твата са обезпечени от фон другото изтъкна., че в из- 
да .за солидарно жилищно миналите няколко години 
строителство, а обезпеча- димитровградчаии са пот- 
ват се така че се отделят в7-пДили_своето високо съз 
„ „ _ напие и хуманостпо. 1.5 на сто от дохода на се отзовавайки

че вдал зает в Кожарата, чувствува 
от масова 

сред населението и
то шест са едностайни, е 
16 милиона динара. Средс

армия
кръводарители 

стана сила, на която тряб
ва винаги да се разчита, 
независимо от положение-

от
ученициуе, вдонов, зает 

град".

Акциите по

между резултат на 
която Ще се повиши обща
та грижа за горите и спо
собността на системата на 
обществената „самозащита 
за ефикасно потушване на 
пожарите. Това е 
предпоставка

в

не тези дни в^^ата 
продължават. Вече никой

то.

На тържеството бяха връ. 
.чени признания на 125 .кръ, 
водарители: Шестдесет и 
пет от тях получиха 
бърни значки 
вече пъти дадена

маоо.во 
във всич 

акции 
През

не се съмнява 
Успех и 
ното място

В ПЪЛНИЯ им основнатрудовите организации. 
През 1984 
фонда са събрани 12 мили

ки организирани 
по кръводаряване. задържане за предпазва 

не на това ценно обшестве- 
но богатство

на челгодина във сре
за пет и по- в страната.изтеклите няколко години от най-гол е- 

мия- му враг — огъня.
Стоян ЕВТИМОГ

кръв,
А. Т.
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Физическа култура ,, сМоЖТ) БОСИЛЕГРАД: СЪСТЕЗАНИЕ ПО ОКАЗВАНЕ НА 
ПЪРВА ПОМОЩ И СПОРТНА СТРЕЛБАБАСКЕТБОЛ: ЗАВЪРШИ 

ПЪРВЕНСТВОТО В СРЪБ 
СКА ЛИГА — „ИЗТОК" Задоволителни

резултатисредата иа класирането
Баскетболното първенст

во в Сръоска лига — „Из
ток", в което се състеза
ват отбори от територи
ите на Нишки, Южномрра 
веки и Заечарски регион» 
приключи неотдавна. Н, 
обща изненада първенец 
стана отборът „Партизан" 
от Алексинашкц^ рудници, 
който в следващата годи
на ще се състезава в твър
де силната Сръбска лига.

Една от понятните изне
нади безспооно е и „Асен 
Балканскинов тим в та 
зи конкуренция. Рамо до

рамо с най-добрите, а при 
това постоянно игра като 
юст, този отбор ? наистина 
заслужава пдхвала. Имен- рият в оаскетболната лига, 

както е известно, Ди 
митровград няма своя спо 
ртнд зала .Всички мачове 
като домакин игра в Пи
лот. Отборът наистина иг

тигаше и над 70 точки на 
една среща. Гои между
другото е, ако .не най-доО- През миналата седмица 

проведе 
общинско

заиие, учениците 
затели показаха задоволи
телни резултати, отделно 
добри резултати показаха 
в практическата част от 
състезанието по оказване 
на първа помощ. Преди 
всичко с бързи и правил
ни интервенции при -повре 
дени от най-различни при-

състе-
в Босилеград се
традиционното 
състезание по оказване на 
първа помощ и спортна 
стрелба с въздушна пушка. 
Състезаваха се ученици от 
осми клас на Основното 
училище и ученици от

но. то поне между 2—3 най- 
дрори.

с-лед този успешен се
зон в една такава силна 
конкуренция, време е в Ди 
митровград да се изнамер
ят възможности в рамките 
на Средношколския цен- 

За този успех безспорно тър да се .построи зала, къ | 
най-заслужен е феномена- дето димитровградските ба 1 
лният Зоран Геоод, който скстболмсти биха играли | 
умееше дори и сам да по своите мачове пред своя 
беждава противника. Пое- публика. Б противен слу- | 

---------------------------------- - чай не е най-цел есъ,образ

а

ра отлично, въпреки че ня 
маше голям избор на иг^ 
рачи. първи и втори клас на сре 

дношколския образовате- чинители. 
„Иван Кара- На първо място с общо 

216 точки ,се класира от: 
[ борът на подведомствено

то училище от Горна Ли- 
сина, на второ с 207 боси

лек център 
иванов" в Босилеград.

Именно, в състезанието 
по оказване на първа по
мощ се състезаваха 7 от- 

I бора с по 5 състезателя, 
от всяко подведомствено 
основно .учидище по един 
и по един о.тбоо, също с 
по петима състезатели от 
първи и втори клас на об
разователния център.. Раз
бира се в отборите учас
твуваха най-добре класира 
ли се на предварително про 
ведени училищни състеза
ния. в състезанието по спо 
ртна стрелба състезаваха 
се само ученици от Основ
ното училище.

Веднага да кажем, че и 
Д. Ставров в едното и в- другото състе

леградското ооновно учи
лище. На трето със 198 
подведомственото 
ще от Долна Любата, със 
1Уо точки четвърто място 
зае горнолюбатското осно
вно училище, а на пето със 
1.49 точки подведомствено
то училище от Бистър. В 

средношкол-

но да се състезават.
Да се надяваме, че отдав 

нашното желание на в.сич- 
ки любители на баскетбо
ла, а най-много на баокет 
болистите, ще се изпълни 
и те да получат свой зак
рит теоен за състезаване.

Следователно титуляр е 
..Партизан ', а от лигата из 
падат Долевац и Куршум- 
лия. докато е взаимната 
с.зсда между „Пореч" и 
, Т райко Райкович", трябва 
ла се реши кой от тези 
пва отбора ще изпадне от 
лигата.

Ето и крайното класи- ране:

Партизан 
Радан 
Леда
Младост каблови 
Младост Весна 
Омладинац 
Юг
АСЕН БАЛКАНСКИ 
Напредък 
Застава ПЕС 
Трайко Райкович 
Пореч 
Куршумлия 
Долевац

учили-
26 22 
26 19
26 17
26 16 10 1903:1820
26 16 10 1920:1786
26 16 10 1863:1742
26 15 11 1939:1796
26 15 11 2034:1829
26 13 13 1856:1935
26 11 15 1732:1748
26 10 16 1744:1800
26 10 16 1744:1800

0 24
0 24

4 2164:1831
7 1816:1830
9 1708:1612

41
38
34
32
32
32
30 категорията 

ци първо място с 205 точ
ки, две точки повече от 
втория отбор се класира от 
оорът от втори клас.

и състезанието по спорт 
на стрелба с въздушна пу
шка, където също така се 
състезаваха по един отбор 
от всяко подведомствено 
училище на обединеното 
основно - училище „Георги 
Димитров" в Босилеград, 
първо място с 231? кръга 
спечели

30
26
22
20
20

0:480
0:480

024
24 0

! Е БОСИЛЕГРАД В ЧЕСТ НА. ПОБЕДАТА НАД 
оАШИЗМА

Турнир на селата
ганизират и в 
споот-ни дисциплини преди 

отбор всичко по шахмат, баскет
бол и волейбол, както и 
различни състезания по ат
летика, където се мнифес- 
тира масовостта на спор
туването, а не са нужни 
големи средства.

В БОСИЛЕГРАД : ПО СЛУ ЧАЙ ДЕНЯ НА МЛАДОС 
ТТА

Редица спортни състезания босилеградското] другитеПо повод 40-годишнина
та от победата над фашиз 

футболният
ооновно училище, на вто-* 
ро се класира бистърското 
основно училище с 201, на 
Трето със 193 кръга подве
домственото училище от 
Долна Любата, на четвър
то със 106 кръга подведом 
ственото училище от Гор
на любата и на цето със 
само 93 кръга отборът на 
горнолисинското основно
училище. Докато в инди
видуалното класиране с 60 
кръга първо място зае Да
ниела Дойчинова от Боси
леград, второ с 53 Лепо- 
сава Андонова от Бистър 
и на трето с 50 точки Сте
фан Илиев от Горна Лю
бата.

Първокласиралите се от
бори в двете състезания 
ще застъпват основното 
училище от Босилеград на 
регионалното състезание, 
което ще се проведе в на
чалото на юни.

ст". В състезанието тегле
не на въже, първо място 
спечели отборът на цеха 
за сушене на овощия и зе 
-ленчук.

В състезанието по фут
бол за учениците от основ 
ното училище на първо 
място се класира отборът 
на горнолисинското подве- 
-омствено училище, а на 
второ отборът на босилег- 
радското основно учили
ще.

В рамките на чествува- 
нето на тазгодишния Пра- ма,

„Младост" в съдействие с 
Общинската конференция 
на Съюза иа социалистиче- 

Босиле-

зник на младостта и рож 
.ждения де н на другаря Ти 
ю. Общинската конферен
ция на Съюза на социалис 
тическата младеж в ьоси- 

реди-

ската младеж в
орга-град и тази година 

пизираха турнир по малък 
футбол. Турнирът се про
веде под название „Тур
нир на селата", и както ни 

ФК „Мла-

организиралеград
ца спортни състезания: ту 
рнири по футбол на мал
ка врата, волейбол, баскет 
бол,

Да кажем, че победител 
на тазгодишния турнир на 
селата е отборт на село 
Бранковци. ^който във фи
налната среща, срещу отбо
ра ма Мллевци се наложи 
с резултат от 8:3, полувре
ме 3:0 за отбора на Милев 
пи. На трето място се 
класира отборът на село 
ЦърноЩица.

уведомиха в 
дост", занапред съшият тря 
бъа да стане традиционна 
спортна манифестация, по
светена на тази светла да
та в нашата нова история.

Инак в тазгодишния тур 
нир участвуваха 10

с още едно иотвър-

тенис на маса, шах- 
състезаниямат и редица 

по атлетика: вечерен крос, 
колоездачен пробег и тег
лене на въже.

В спортната част от тър 
жеството в 

-Деня на 
ждения ден на другаря Ти 
то, участвуваха отбори от 
петте подведомствени учи
лища на обединеното ос
новно училище . ,;Георги 
Димитров" в Босилеград, 
отбори.., от Средношколск
ия образователен център, 
от ЮНА, градската 
деж и '01*6ори на ФК „Мла 
дост".

В състезанието по фут
бол на малка врата, меж
ду 7 отбора 
зае отборът на 
дост". В турнира по волей 
бол, в който участвуваха 4 
отбора на първо място се 
класира отбопът на ЮНА, 
а в турнира по баскетбол, 
също така със състезаващи 
се 4 отбора, първото 
то спечели отборът на 
„Младост".

На турнира по шахмат 
и тенис на маса участвува 

по 5 отбора. Първото 
място зае отборът на 
Минската скупщина в Бо
силеград, а по тенис на ма 
са — отборът на „Младо-

На състезанието вечерен 
крос, между пионерите пър 
во място спечели, Асен Ве 
личков, а между младежи
те Боян Пенев,
Асен Зарев от пионерите 
и Деян Крумов от младе
жите са победили в състе
занието колоездачен про
бег. На първо кла си раните 
отбори и в индивидуално 
класиране, 
врт.чи купи и 
вени писма.

чествуването 
младостта и ро- села.докато

което
ждение, че с малко по-го- 
ляма активност може да се 

в Босилсградска
На отбора «а село Бран 

ковци, организаторът на 
турнира за спечеленото 
пъпво място връчи специ
ална купа.

очаква и 
община 
в пет в областта на спорта 
И въобще иа спортуване- 

Разбера сс подобни 
турнири трябва да сс ор-

по голяма масо- г

организаторът 
благо дарст- 

М. Я.
М. я.то. м. я.

мла-
На 1 юли 1985 година сс извършава 

ЕДИА ГОДИНА 
от смъртта иа нашия мил и 
съпруг, баша, брат и дядо

ТЪЖБИ ПОМЕН
Изминаха 40 скръбни дни от смъртта

никога нспрежалим съпруг, баща
на

никога незабравим нашия миел и 
й дядопърво място 

ФК „Мла Петрун Н. ДимитровАрса Димитров
от Босилеград

На 2 юни 1985 годи
на (неделя) в 11 часа «де 
дадем

от с. Лукавица,
НА 8 ЮНИ 1985 г. 

в 11 часа сутринта на 
гробищата в с. Лука- 
вица ш<; дадем едно
годишен помен.

Каним 
познати Да 
твуват на помена.

ОПЕЧАЛЕНИ: 
съпруга Лозанка, дъщеря Иадица, синове Вен
ко и Марии, братя Ангел и Младен, сестри Ми
лица, Борка и Данна, внуци и внучки и оста
нали мипгпбпойнн РОДИНИ ----------------- .---- ----

I 1 ЧЕТИРИДЕСЕТО- 
I . / ДНЕВЕН помен на гроба
У©УУ.' му в босилеградскитс гро- 
«РВДВь бгмца. Каним близки, род- 
|Ц|^Н шиш н приятели да ирись- 

ступат па помена'.

мяс-
близки и

присъс- 2

съпруга Надежда, син Радко, 
Стефан и

ОПЕЧАЛЕНИ 
дъШсри Любица и Цонка, зетьове 
Васко, снаха Митра и внуци_____

!
Об-
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\ч/Н®Р • сатира • забава
__ Най-сетне намерихме

избягалата ни жена.
— И какво каза/
— Нищо!
— Тогава това не е мо

ята жена.

— Не разбирам вашето 
обръща сеповедение 

посетител към съседа си 
в театъра, който е хвър
лил домат върху актьора, 
защо му аплодирате?!

— Бих искал да излезе 
още веднаж на бината. 
Имам още един домат ... работа

— Майсторе, кажете мо
ли ви се оправихте ли ми 
обувките?

Обущарят поглежда обу
вките, измери от глава до 
пети шотландеца и 

— Ще се опитам. Псрт- 
литс са още добри!

Ка прочето на иету страницу У весникат 
дека оди судийете за нарушения у Димитров
град никой нейе виновъи и дека тужилацът на
мерил за „застарела" пъпната нарушения — од 
сърце се насмея. Значи нема само хумор на по- 
следи.у — него и на пету страницу! Не би било 
леше ако тия хумор нейе горчив.

БЕЗ ДУМИМетоди Петров
каза:

<ь ,дргкпа / /щ ттт. За»до, че речете. Против тия момчетия не- 
мам нищо против. Ама с онова що су работили 
— никико не могу да се съгласим. Кикво значи

заплен»ене

у лЗ Миналата седмица 
едно куче ми спаси живо
та.

— Как така?
— Бях болен, а то изоб

що нс позволи на лекаря 
да дойде до кревата ми...

това, „предавали едън на 
егвари без наиисмеио", „допуЩали некоя дела 
да застарен)" . ..

другога
Ние можем да живеем без приятели, но не 

и без съседи.■

Фулър
Туя работу са паучимо кига тужилацат дава

отчег.Даровете и мъдрите заслепяват.
Руска опитва Д^ 

Като
— Гост сс 

издяде парче месо. 
не успява, вика шефа на 
заведението и му съобща-

Са я би гштал нещо: кино например работ
ник, кига у фабрику узне нешо (с това никико 
нс одобравам било кикво неказонно узимаае), 
1ьега га одма съсучу на дисдиплинску комисию, 
па дръж, недай, и накрай уяши тераежа, заслу
жено, разбира се, а тия судийе за прекршайи, 
що требе да гоне тея работе — попущали на 
себе си докрай. Цепили оди бъсмуту кой колко 
си сакал.

И са — застарело. Па кико че не застарйе, 
ка йс н>им било у руЬе. Они су га начиняли да 
застарейе, а нейе никой одстрану дошъл това 
да им направи.

Не може толкова работе да остарею изаръ- 
джавею, особено заради това бъш дека су Ьи 
правили судийе. Кико ютре другога че гоне? 
Нели и он че върти и суче и че тражи начин 
и неговото да остарее и да нскубе колчето? ...

Не може да се успейе и онова, що некойи 
оди тия судийе се опитуваше да върл*е бел»уту 

другога — да се представе за невини. Тея 
мацийе се не ватише.

Ако за всеки гост колиш овца, в стадото 
нищо няма да остане.

ва:
— Моля ви се, върнете 

това месо в кухнята.
— И дума да не става. 

Защо сега, когато 
почнахте...

Караналпакска

го за-
Др^жбата се създава от единомислието.

Демокрит

— Какво средство упо
требяваш при миене на 
прозорците, та са тъй чи
сти?

Барут и огън не дружат.
Азърбейджанска

— Мъжа си!

Без сговор няма и свобода.
Сърбохърватска

»
V на♦♦ Истинският приятел се познава в нещастие.

Езоп♦ Накраят се виде дека ако козата 
роговете не лъжу. Кой не мърсил кълчищата —- 
излезе на видело. Е, са не знам

♦ лъже
♦ ♦♦ ♦ има ли лек и
А од „застарело"? Лично мислим 

бало би
дека има и тре

па тия и на теквия да им се пребае 
убаво, та дру!)и пут навреме 
шаваю кво им

На бягащия враг построй златен мост.
С. Африкански ♦

и правилно да ре- 
се повери, а не да га усукую.:Умният ще обвини себе си, глупакът — дру-

♦гаря си.
Башкирска ♦к
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