
Еря-тстНо С указ на президента на 
СФРЮ йесии Броз Тито от
14 февруари 1975 година--------
издателство „Братство" е 
удостоено с Орден братст- лЛ
во и единство със сребърен №
венец за особени заслуги в ТИ
областта на информатик- ТО
ната и графическа дейност ^
и за принос вразвитието на 
братството и единството 
между нашите народи и 
народности.
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Развитието на 

крайграничните 

общини е постоянна 

грижа на Републиката

!
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Да се реализират на практика 

приетите становища и заключения
Централният комитет обсъди едногодишната рабо- 

та на Председателството и задачите на СК в предсто- 
ящите избори.
ф За председател преизбран ИВАН СТАМБОЛИЧ

В едногодишния период, 
[а Гачич, се- 
Ьедседателст- 
Ь.СКС. Съю- 
Юите дейст 
нЕржнени об

те на Сърбия, подчерта Га 
чич в уводното си изло
жение, ясно сс определих
ме за промени в полити
ческата система, с които 
истински да укрепва пози 
цията и ролята на работ
ниците в сдружения труд.

"Главният критерий за оцен 
ка на изправността на те
зи промени трябва да бъ
де това колко успешно те 
допринасят към укрепва
не на работническото ре
шаване. Със становищата 
на 18-то заседание на 
на СКС подтикната беше 
активност към критическо 
анализиране и подобрение 
на практиката, а отпорите 
в реализирането на същи
те трябва аргументирано 
да се осветлят. Към заети 
те становища на 22-то засе 
дание ясно са утвърдени 
задачите в идейната борба 
за социалистическо самоу
правление.

изтъкна
кретар на^Я 

■в®) на 
зт^ на кому] 
вуваше при 
ществени обстоятелства. 

Икономическата проблема
тика доминираше във все 
обшата активност. Раздви
жени бяха множество въп
роси' свързани с провежда- 

. лето на Дългосрочната про 
грама за икономическа 

- стабилизация. Акциите бя

максимално да се използу 
ват възможностите и кри
териите, които са приети 
за недостатъчно развитите 
и крайгранични общини. 

Репу Това значи, че през след- 
разво- 

трябва да про- 
раз-

В края на двудневното 
си посещение в НишкиI
регион председателят на 
Председателството на СР 
Сърбия, Душан Чкребич,
подпредседателят на 
бликанския изпълнителен . ващия петгодишен 

Милош Милосавле- ен период
дължи интензивното

съвет
пич и членът на Предсе
дателството на СРС Риста 
Йованович, посетиха на 5 
юни Димитровград, където

витие. Трудно можем 
се примирим с факта, ко
йто изнесохте, че реализа
цията на някои програми 
закъснява поради 
им престой в банките. Раз 
биоа се. проверката

да

ЦКха особено насочвани вър- 
V ху актуални развойни про 

блеми ка стопанската и 
политическата система, иде 
йните процеси в общест
вото и осъществяването на 

Съюза

Централният комитет | 
на Съюза на комуни 
ститс в Сърбия въз 
основа на предложе 
нията на всички об 
щински комитети на 
СКС, Градския коми
тет на СКС в Белград’ 
и покрайнинските ко 
нференции на СК пре 
избра Иван Стамбо- 
лич за председател 

I на ЦК на СКС

със стопанско-политичес
кия актив на комуната 
водиха разговори по акту 
г.лнитс въпроси от Дълго-

дългия

водещата роля на 
на комунистите. Приетите 

заключениястановища и 
по тези и други въпроси

актуал-са твърде ясни и 
ни. Практичните резулта
ти все оше не са в съзву- 

заключе- Времето, което непосред 
слеп нас е изпъл-

чие с приетите 
ния. Свидетели 
след приети 
политически стзновигйа. и- 
зостават промени на така

сме, че 
ясни идейно-

ствено
нено с настояване на кому както беше подчертано в 

уводното изложение и в 
разискванията, в Съюза на 

и а комунистите, както и избо 
в рите за делегации и де ле 

гати, изискват големи и 
обемисти кадрови подгото
вки, интензивна и добре об 
мислена акция. Трябва да 

1 сс спазват критериите гга 
кадровата политика в СК 
и обществото. Прилагане
то на тези принципи чие 
обезпечи да бъдат избра
ни най-способим и най-де 
йни кадри. Да сс изберат 
най-добрите, трябва да бъ 
де първа и основна зада
ча на целокупната избира 
тел на постъпка, а дали та 
кина решения ще бъдат на 
морени, с предлагането на 
един или повече кандида
ти. трябва да бъде 
пое на всеки орган, отлос 
но организация, където сс 
провеждат избори. Постъп 
ката при кандидатиране и 
избираме 
насочена
на идейното и акционното 
единство гга комунистите 
и организациите.

всички други 
обшс

нистите и 
прогресивни сили в 
ството към укрепване 
сглнството в страната, 
СЮК и СКС, което особс-

наречените системни зако
ни и съществени 
менти

инстру-
на икономическата

Подготовката за избори трябва веднага да 
започне. Душан Чкребич в производствените помещения 

на конфекция „Свобода "Решено е изборите в първичните организа
ции на Съюза на комунистите да се проведат от 
1 септември до края на годината, общинските 
изборни конференции — от 1 януари до 28 фе
вруари, а междуобщинските изборни конфереи 
дии,-през март 1986 година.

необходимост, но тя трябва 
дас е върши бързо и отго
ворно. Същевременно те
зи, които са имали готови 
програми в областта на 
селското стопанство са ги 
реализирали. Във вашата 

понастоя
щем се влагат, както каза 
хте, около 800 милиона ди 
пара, селското стопанст- 

кнаха, че числящите се во. по-точно животновъдст 
към българската народност вото е било и трябва до ос 
в Югославия в периода сл- таи е основна насока в ра 
сд освобождението сс въз звитието. Затова трябва и 
ползуват от пълно национа в следващия средносрочен 
лно равноправие и афир- план да ос. намерят такива 
мация. Съгласявайки се решения, благодарение на 
цялостно с тази оценка конто от една страна ще
председателят па Предсе- сс увеличава броят на
латслството на СР Сърбия добитъка, а.от друга стра 
Душан Чкребич изтъкна: на те сс използуват мак-

Очевиден с напредъкът 
1>а Димитровградска общи 
па във всяко отношение, 
но е сигурно, че има и ре 
лица проблеми, които съ
ществуват тук, и ие само 
гука. Затова сега с нужно

срочната програма за нко 
комическа стабилизация.

Запознавайки гостите с 
основните характерности 
па общината и проблеми
те, с които сс среща, пред 
ссдателят на Общинската 
скупщина в Димитровград община, където 
Петър Тасев и председател 
ят на Общинския комитет 
на СКС Райко Зарков изгь-

но бе изтъкнато в обшопа 
ртийнитс разисквания вър
ху Проектозаключсиията 
на 13-то заседание на ЦК 
па СЮК.

политика, които би трябва 
ло да намалят администра 
тивната намеса на общес
твото в стопанските проце 
си и да освободят по-ши
рок простор за 
не на икономическите 
кономерности.

Изправени сме пред твъ 
рде корави — открито или 
прикрито изразени отпо
ри на етатистическо-бюро- 
кратически и техиократи 
чески сили. Същината на 
тези отпори се състои в 
отбраната на придобити
те монополистически и при 
вилегировани позиции и в 
защитата на тесни, частич 
ни, за сметка на по-широ 
ките, обществени иятере-

въп-
действува Във времето, което е 

във всекидневназа прел нас, 
та акция и в подготовката 
на конгресите, трябва да 
водим решителна открита 

идейна
трябва да бъде 
към укрепванеи аргументирана 

борба за по-нататъшно раз 
витие па социалистическо
то самоуправление и демок 

реша-пация, за истинско 
ване на работниците за 
условията на стопанисване, 
лохода и разширеното въз 
производство. Дълг на 
всскиго е на практика да 
реализира утвърдените за-

За членове на Прсдседа 
ЦК на СКС съществуващите 

условия. Обаче, 
стопвнс- 
прсдстав-

телстпото на 
бяха избрани председате
лите па ПК на Войводица 
и Косово — Джордже Стой 
шич и Кол Широка, както 
и Александар Митрович.

симално
ПРИРОДНИ 
съш сствувашнтс 
ки организации 
дянат база за по-нататъшно

си. дачи.
Предстоящите избори, (На 3-тя стр.)Б. КостадиновВ Съюза на комунисти-



I ПО СВЕТА
ИСТОРИЯТА ПО БЪЛГАРСКИПРЕКРОЯВАНЕ ИА

ПА МИЛКА ПЛАНИНЦ В САЩСЛЕД ПОСЕЩЕНИЕТО Историците премълчават 

онупаторската роли 

иа България
ПО-ШИРОКИ РАМКИ ЗА 

СЪТРУ ДН И Ч ЕС1ГВО
Развитите отиоше- 

* ни» между Югосла
вия и САЩ и поло
жението на нашата 
страна като независи
ма и необвързана 
страна, която върви 
по собствен път, б»ха 
добра основа за ре
зултатни разговори 
на Милка Плднинц с 
американските упра
вляващи и делови 
кръгове.

. ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ ГОВОРИ ЗА 
И РЕШАВАШ" ПРИНОС НА 

ФАШИЗМА НА
ОТ ДЕН НА ДЕН

ИСТОРИЧЕСКИЯ 
БЪЛГАРИЯ ЗА ПОБЕДАТАШ-1АД
БАЛКАНИТЕ, Л ПИТО ДУМА НЕ СЕ КАЗВА 3А 
СУРОВАТА БЪЛГАРСКА ОКУПАЦИЯ НА МАКЕДО 
ПИЯ И ИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА СЪРБИЯ ОТ 1941 
ДО 1944 ГОДИНА

директор на Института по 
история при 
академия на науките, 
ред Христов и в двете све 
тозни 
ха две

През последните няколко 
седмици в България се го 
пори и мише твърде мно
го за нейния „решаващ и 
исторически" принос за ос 
нобождението на Вардар
ска Македония, част от 
Сърбия, Косово, някои за
падни краища на Югосла 
вия и на територии на Ун
гария и Австрия. Според 
многобройни твърдения 

„българската армия даде 
принос за освобождение
то на Гърция, Албания и 
други народи и страни в 
поробена Европа".

Но нито с една дума 
не се осъжда или спомена 
ва окупаторската роля на 
фашистка България от 1941 
до 1944 година. Премълча 
ва се верното и активно съ 
юзничество на България с 
хитлерофашистка Герма
ния и силите на Оста, су
ровата българска окупа
ция на Македония и източ 
пата част на Сърбия и фа 
ктът, че нейните войници, 
рамо до рамо с войниците 
на Вермахта, кърваво се 
огзплашаха с Народоосво- 
бодителната борба в Юго 
славия. Злодеянията на бъл 
гапската фашистка войс
ка в Югославия и части от 
Гърция се укрива с конста 
тапията, че България „не 
ладз нито един доброво
лец за Източния сЬронт. ни 
то за сЪоонта против Ан
глия и САЩ".

Участието на български

Българската 
Спо-

съшествувавойни 
Българин: буржоаз 

моиархо-фашисПотвърждение на добри отношения: Роналд Рейгъп 
и Милка Планинц 

ще допринесе и новият 
югославски закон за съвме
стни капиталовложения.

За разговорите на Мил
ка Планинц в САЩ не е 
достатъчно да се каже, че 
бяха „откровени и дело^ 
ви", защрто това определе 
ние не отразява истинска
та атмосфера, в която се 
състояха срещите й с аме
риканските ръководители 
и*делови хора. Откровено 
и делово, без писани до
клади, Милка Планинц об 
ясни на бизнисмените в 
Ню Йорк и на администра 
тивния връх във Вашин
гтон икономическата обета дат. 
новка в Югославия, гово
ри им за мерките и резул
татите, лишенията и дълго 
вете, които върщаме навре 
ме, и за трудностите, с 
които се срещаме. Тя го
вори за субективните сла
бости на развиващите се на съм, че съществуват го- 
страни, но и за неблаго- леми възможности за дей 
приятните световни проце- ствува-не в тази насока — 
си, които многократно уве- от увеличение на търгов- 
личават проблемите на ската размяна и съвместни 
страните — длъжнички. И капиталовложения до ко- 
в двата града бяха с вни- операция и трасфер на те- 
мание изслушани обяснени хпологии.

— Уверена съм, че след 
разговорите с президента 
Рейгьн, подпредседателя 
Буш и министрите Шулц и 
Болдридж се създадоха по- 
широки'рамки и още по- 
благоприятна атмосфера 
за по-натагьшно сътрудни
чество между деловите пар 
тньори, банковите и други 
специалисти от Съедине
ните американски щати и 
Югославия.

Това изявление на пред
седателката на Съюзния из 
пълнителен съвет Милка 
Планинц най-добре синте- 
тизира резултатите от офи 
циалното й приятелско по
сещение в СА.Щ. С тази 
оценка на другарката Пла
нинц се съгласи и амери
канският държавен секре
тар Джордж Шулц:

— Ние отново изразих
ме подкрепа на стабили
зационната програма в 
Югославия, която се осъше 
ствява при тежки условия, 
и нашата решимост да ока 
зваме конструктивна по
мощ през голините, кои
то идват. Изучихме възмо
жностите за експанзия на 
търговията и инвестициите 
и се надяваме, че за това-

на относно 
тка и страна на широките 

маси. За „добраята й. чс Югославия и ос
таналите развиващи сс 
страни не искат да оста
нат вечни длъжници и че 
дълга см връщат чрез ли
шения, намаляване на вно 
са и редица мерки на пра
вителствата. Те търсят из
ход чрез увеличение на 
производството, експанзия 
на пазара и излизане на 
световната сцена със соб
ствени стоки, но тази сце
на трябва да им бъде от
ворена, за да се повиши 
жизненото равнище на хо
рата, които работят, лиша
ват се и искат да прода-

? ародии 
и лоша" Българи* пише и 

Георги Димит-истгг.икът 
гов в 
•негнпх
Тпй подчертава приноса на 
у -; * сто р за „разясняването" 
на ..неприемливите" постъп 
ки и поведения на бупжоа 
зното
поражението ка 
в Първата световна война

благоевградския еже 
Пиринско дело".

правителство след 
Българи а

Димитров се оплаква от 
„суровостта и жестокостта" 
на Съда на победителите 
на Мировата конферен
ция в Париж. Забравяйки 
онова, което за българския 
шовинизъм бе написал из 
геетният български револ 
юционер Геооги Димитров, 
днешният Георги Димит
ров пише. чс в Париж на 
България бяха отвзети Ма 
кедония, Тракия, западни
те покрайнини (басейнът 
ча река Нишава, част от 
басейна на река Морава, 
включително с Ниш и Ле- 
сковац) и Южна Добруд
жа.

— Американският пазар 
е огромен и само едно ма
лко увеличение на югослав 
ския износ в САЩ 
да бъде от голяма 
за нашата страна — заяви 
Милка Планинц. — Увере-

може
полза

Академик Христо Хрис
тов поедвестчва нова еска 
лация в отбелязването на 
участието и ппиноса на 
България за победата на 
съюзниците във Втората 
световна война. Спооец не 
го не е достатъчно да се 
каже, че това беше ..отече 

война", както гла
си официалната формули 
ровка. Това беше, 
сега той, „всенародна вой 
на". Участието на българ-

НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В ГЪРЦИЯ

Социалистите победиха те единици в окончателни
те борби във Втората све 
товна война (в България 
тези борби сс 
..отечествена

Макар че загуби четири места, ПАСОК спечели 
абсолютно мнозинство в националната скупщина

та КП'9,89 и Гръцката КП 
избори в Гър- (за страната) 1,84 на сто.

Това означава, че в новия 
парламент ПАСОК ще има 
161 депутата. Нова демо
крация 125, Гръцката КП 

вече 13 и Гръцката КП (за стра 
ната) 1 депутат.

заха, че прогресивните ид
еи все още не са стигнали 
д о тях. Консервативизма 
си запазиха и избиратели
те от Егейска Македония 
и Тракия.

— В конфронтацията ме 
жлу силите на прогреса и 
демокрацията и силите на 
реакцията отговорът на 
гръцкия народ е твърде по 
казателен в новата полити 
че ска история иа страната 
— заяви Аидреае Папал д- 
реу в първите часове след 
победата. — Гръцкият на
род беше призван 
да каже „да“ или „не", но 
с гласовете си да верифици 
ра изтеклите четири годи

на „правителство за 
промени". Народът заслу
жава дължимото уважение, 
задето даде възможност на 
силите за промени да за
вършат работата си.

наричат 
война на те- ствена

На извънредните парла
ментарни 
ция социалистите извоюва 
ха убедителна победа. Гър 
ците оказаха подкрепа на 
Социалистическото движе
ние ПАСОК, който 
три и половина години ус 
пенгно ги води към прог
реса. Шумната агитация за 
завърщане на 
ката опозиционна 
Нова демокрация остана 
без резултати 
мата част от Гърция про
дължава да е „зелена" (то 
ва е официалният цвят на 
ПАСОК).

питорията на Югославия, 
Унгария и Австрия") се 
соавнява

твърди
с геройството на 

Червената армия. Според 
българските ската армия в борбата про 

ти в фашизма
автори „геро 

й.ството на българските во 
йници се е

през послед 
Втората 

война, според
ните месеци на 
световна 
Христов,

вдъхновявало 
от „масовите и индивидуа
лните подвизи" в Сръбско- 
българската война (1885), 
Балканската война (1912— 
1913) и Първата 
война.

За ПАСОК гласуваха из
бирателите от селскостопа
нската област на Средна 
Гърция (политиката на ПА 
СОК ги избави от вековна 
та „забрава"), от острови
те Додеканези и Киклади 
и от областта край грани
цата с България.

Бедните планинци от Пе 
лопонез, известни по при
вързаността си към монар
хията, гласуваха за деони 
цата и по този начин пока

десничарс- е продължение на 
.въоръжената антифашист 

на борба в България още 
от юни 1941 година". Ав-

партия

по-голя- не само
световна

торът не си прави труд да 
аргументира размерите на 
тази

Намери ли се някой да 
попита защо България се 
намери на

ни
„въоръжена борба", 

която в София се открива 
след четири и половина де 
сетилетия.

■"Йа 14 738 избирателни 
ПАСОК спечели „погрешната 

страна" и в двете оветовни 
войни, за отговора е „за
дължен" Христо Христов,

пункта
45,82 на сто гласове. Нова 
демокрация 40,84, Гръцка.

Сава МИЯЛКОВИЧ
СТРАНИЦА 2
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ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МОК НА СКС, МСС И МОК НА ССМ В НИШ Развитието на крайграничните общи
ни е постоянна грижа на РепубликатаКритерий 

отношение 

нъм бъдещето ни

за
(от 1-ва. стр.) ми от републиката и стра 

трябва ната е добра ориентация, 
да се развиват чрез раз- но4 от тези системи тряб 
ширяване и модернизация. - 
Сигурно има място за при 
емане на някоя програма 
от металната

развитие и затова

ва да се има и полза. В 
противен случай съществу 
ватите връзки не трябва 

промишле- на всяка цена да се поддър 
ност, имайки предвид съ жат (какъвто е примеръх 
ществуващите тук мощно .на кожара „Братство" и 
стй. Тази програма тряб- „1С6текс" от Сплит), а 
ва да бъде реализирана за .тяхно . място да се търсят 
късо, време, за да бъдат '(сигурни партньори, 
създадени възможности за , .Що се отнася до износа, 
трудоустрояване на млада който осъществяват 
работна ръка. Този цех трудови организации и
сигурно би трябвало да се който главно „покрива"
намери в състава на някоя вноса, председателят, на
по-голяма система. Председателството на СРС

Коментирайки недостатъ- .подчерта, че трябва да се 
чно развитата пътна мре
жа на територията на 
щината, Чкребич изтъкна, 
че този проблем трябва 
да се разрешава по повече 
начини. „Имайки предвид 
резултати в изграждането 
на местни пътища, може 
би .един от начините е да 
в и се помогне с определе
на механизация, с 
вие още.
1тте пазоешавате този проб 
лем. защото ангажиране
то на скъпа механизация 
от специализираните 
дови организации за късо 
воеме и разстояние е мно
го по-скъпо. Разбира се, 
това не е и единственият 
начин."

Що се отнася до приема 
нето на радио и телевизи

на

ШГдН1>^ппРпп^АоТ0А' ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗА 
ЦИЯ Ф КАКВО ПОКАЗВА ЕДНО ИЗСЛЕДВАНИЕ? две

Проблемът, 
зработица, трябва да 
решава на дългосрочни ос 
нови, но също така трябва 
да бъде и „обект" на еже 
дневната акция на социали 
етическите сили. защото, 
ата не му се отделя неп- ’. 
векъснато внимание. той 
може да стане още по-ос
тър в близкото бъдеще.

Това е основното поръ
чение от състоялото се 
в миналния петък съвмест
но заседание на Междуо 
бщинската консЬеоенция 
на СКС. Междуобщинс- 
кия-синдикален съвет и Ме 
жггобщинската конферен 
ция на ССМ в Ниш, на ко 
ето бяха обсъдени актуал

наречен бе 
се производствената 

там, където техноложкият 
процес не дава шанс 
клинчене. Голям брой ра
ботници не се отнасят от
говорно към работното си 
време: не уплътняват 

-често отсъствуват. неосно
вателно взимат отпуск ао 
болест, проявяват безотго
ворно отношение към тру
да...

лента и

за
търсят качествени 

,ни. т.е. да се стараем изно 
сът да надмине вноса 
това да бъде трайна ори
ентация. „Приятно ми е

проме-
об

иго

ла чуя, че в една сравни
телно малка община, как- 
Еато е вашата, която е бли 
зо до границата, ийа' интен 
зпвен стопански и полити
чески живот, чиито 
тати са видими, 
предвид това.

— Едно такова отноше
ние към работното време 
п трудовите задачи вече не 
може да се търпи — заяви 
Славка Илич. 
венс-пслитическите орга
низации начело със Съю 
за на комунистите трябва 
час по-скоро да ' създадат 
атмосфера на непрммири 
мост към такива прояви 
и техните носители. Необ
ходимо е да поведем енер
гична борба за повишава
не на трудовата и техноло 
жката дисциплина, за бър 
зо отстраняване на лентя
ите и за разпределение ца 
дохода, с което ше се сти 
мулира производственият 
и креативен труд и работа 
та при тежки условия.

По мнението на доклад
чика най-големи възмож
ности за ускорено трудо- 
V^т^ояване на безработ
ни се намират в селското 
и лоебното стопанство, а 
също така и в промишле
ността. при условие да 
се увеличат капиталовло
женията.

която 
по-резултатно

резул- 
Имайки 

Председа-
Общест- телството е длъжно, а с не

го и останалите органи в 
тру- пепубликата да помогне в 

разрешаването на пробле
мите. които тук съществу 
ват", каза Чкребич.

Изхождайки от факта, че 
на територията на Димит
ровградска община живе"

Славка Илич

ните задачи на тези обше 
ствено-пслитически орга
низации в областта на тру но това е и шанс за откри 
доустрояването в Нишки 
регион.

В рамките на подготовка 
та за заседанието бе извър 
шено едно твърде важно 
изследване, с което бяха 
обхванати 80 на сто стопан

начин се увеличава произ
водството, а същевремен

ната на голям брой нови
работни 
Славка Илич, 
лен секретар на МОК 
СКС в уводното си 
жение.

Само 13,2 на сто тру до

казаместа ят тринадесет народнос-
изпълните-

Сумирайки резултатите от посещението си 
в Нишки регион, председателят на Председател 
ството на СР Сърбия Душан Чкребич заяви: 
„Имахме възможност да се уверим, че в Нишки 
регион много добре и интензивно се провеждат 
главните пасоки и определения от Дългосрочна 
та програма за икономическа стабилизация. Тру 
дещите се във всички колективи, които посети
хме в Ниш, Пирот и Димитровград, се борят за 
осъществяване на онези решения, които са със
тавна част на Дългосрочната програма, а това 
са преди всичко увеличаване на производител 
ността на труда, износа, ефикасно преодолява 
не на трудностите в производството, увеличава 
не на дохода и повишаване на жизненото 
нище. Във всички трудови колективи почувствах
ме готовността на трудещите се, да претворяват 
в дела заключенията от 16-то заседание на ЦК 
на СЮК. Мога да кажа, че значителен напре- 
дък е постигнат през последните години във 
всички среди, които посетихме. Моите впечатле
ния са съвсем положителни, понеже на място се 
уверих, че трудовите хора на практика провеж
дат Дългосрочната програма за икономическа 
стабилизация и основните насоки на политиката 
па СЮК."

на
изло-

АКЦЕНТИ ОТ РАЗИСКВАНИЯТА
Според думите на Живоин Младенович трудовите 

колективи не изпълняват задълженията си във връз
ка с приемането на стажанта и това е един от най- 
крупните проблеми. А отношението към стажантите 
трябва да бъде отношение на обществото към новото, 
знанието, младите и бъдещето.

Говорейки за орицателните явления при приема. ; 
нето на работа, Станимир Стаменкович се застъпи за 

битка против фамилиарността, понеже то >
рав-

жестока
ва обществено зло вече получава характеристики на 
официална политика.

926 безрабс
Разрезът между потреби 

тс ма организациите на 
сдружения труд и излъче
ните от образователната 
система кадри сериозно за 
трудиява акциите по тру
доустрояване. Този проб
лем засега се решава чрез 
локвалификацми и преква
лификации и за целта сс 
изразходват значителни об 
щоствеии средства. Всс пак

вЗлата Савич подчерта,' че от 40 
региона 70 на сто са млади хора. Това е огромна тру 
дова
цялото общество.

отпи

сила, за съдбата на която трябва да се. грижи

По мнението на Радмила Станкович, единствена
та безработна сред изказалите се на 
„кампаниите" за трудоустрояване на 
дове кадри не предизвикват оптимизъм сред 
та, зашото се знае, че решението за това се натрапва 

имат влияние в кръговете на решава-

заседанието,
определени ви- 

младеж
ти, Чкребич нагласи-. „Бра 
тството и единството вина 
ги бяха и са крайъгълни ка 
мъни на нашето социалис
тическо развитие. Когато 
това тук сс изтъква, значи 
много повече.отколкото в 
някои по-компактни по на 
ционален състав среди. 
Приятно ми с да чуя, че 
тук живеят 13 народности 
в слога и сдружност. То
ва е пример и за други, че 
може и п многонационални 
среди да .се живее и тво
ри. да се разрешават про 
блеми и да се осъществя
ват добри резултати на вси 
чки полета.”

опиата програма на тери
торията па Димитровград
ска община Душан Чкре 
бич подчерта, чс този про 
блем ,трябва непременно 
да бъде разрешен, имай
ки предвид преди воичкр 
положението на комуната. 
Както с известно, предвиж 
да сс този проблем да бъ
де разрешен с изграждане 
то на два препредавателя 
ио това трябва до 
по-скоро.

от лица, които 
нето. . това решение е само нуж

но зло. Проблемът може 
да сс премахне само ако 
образователните организа
ции школуввт кадри, кои
то наистина са необходими 

С. Р.

ви колективи максимално 
собствените си 

капацитети. Работното вре 
мс се ползува пълноценно 
па работните места край на стопанството.

ски и извънстопански ор
ганизации в региона.

Какво показва това изсле 
дваие?

Дори 61 на сто органи
зации на сдружения 
в Нишки регион работят 
в една смяна, всяка четвър 
та организация е 
две, 9 на сто три, а само 
4 на сто организации рабо 
тят в четири смени,

— Налага се да стимули 
Раме въвеждането на гюве 
че, смени, понеже по този

ползуват

СОЛИДАРНОСТтруд
стане

Приемайки заключения, членовете н_ 
МОК на СКС, МСС и МОК на ССМ предложиха 
да се въведе югославски народен заем за раз
ширяване па възможностите за осъществяване 
на конституционното право на труд. Средства
та от заема би били вложени н отраслите, които 
дават възможност за откриване на нови работни 
места и които произвеждат за износ.

Целокупното 
крайграничните 
рии и 
ледиите няколко

развитие навъвела
терито- 

общини през пое
то дини

с постоянна грижа на Прс 
лссдатслството на СР Сър 
бия. заяви Чкребич. Той В Димитровград Душан 

Чкребич посети и конфек
ции „Свобода”.съто напомни, 

звансто с по-големи систе
че свър-,! А. ТАШКОВ
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• босилегрлдско СТОПАНСКО СЪДРУЖИЕ
ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СКСНОВИНИ от 

В ДИМИТРОВГРАД Отнрояват се нови 

хоризонтиПв - близо до 

трудовия човек 

и гражданина
тс. т.с. откриващите сс ми- 
иифсрми ча отглеждане на 
овце и крави в частния се 
ктор, те даде 
пулс в 
витис на 
то, което е една 
вите, 1ю все оше неизпол
зувани отрасли.

ТЪРСЯТ СЕ НОВИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ

животновьдсг-# Промишленото производство и
общината ф Минното де-вото са перспектива на 

ло всс оше голям резерв силен им-
по-нататъшното разпа Електронната проми 

Ниш. Обектът 
на тези 

които' стра- 
от Япония,,

Политиката иа Съ>оза на 
югославските комунисти за 

развитие иа 
изосталали-

ри животновъдство- 
от хуба-алпстичсското . самоуправ

ление.
шлепост от 
за производство 
кондензатори,

Първичните организа
ции на Съюза на комунис
тите в трудовите орпамиза 
цин и местните общности 
в Димитровградска общи
на понастоящем анализи
рат политическата обстано 
вка и обществената сигур
ност в своите среди. Въз ция 
основа на тези анализи Об 
щннекихт комитет на 
СКС до средата на юниШе 
даде всеобхватна оценка 
за политическо-сигурност; 
ното положение в обшина-

по-уокоропо 
икономически 
те краища и Босилеградска 
община та дело се погвър 
ждава. Стопански органи
зации от региона и по-ши
роко в Босилеград откри
ха стопански обекти, кои-

ПСДМЯИАТА НА КНИЖ
КИТЕ НЕ Е 
ФОРМАЛНОСТ

пата внасяше 
ще бъде готов до края на 
годината и в първата го
дина та производство рабо 
та ще получат около 65 
работника — казва прсдсс 
датслят на ОС в 
град Любен Рангслов.

В общинската оргпниза- 
на Съюза на комунис- 

Димитровградока об
Обществено-политически

сили в об- 
и репуб-

Босилс- тс и стопански 
шината, региона 
ликата търсят нови възмо- 

за по-ускорено раз 
на общината. За

живот
цеха.

тите в
щина почти приключи 
ццята но подмяна иа пар- 

Успсхът

то тук стопанския 
тласнаха напред. Вак
за производство на чорапи 
когото откри „Зеле Вслко- 
вич" от Лесковац и в це
ха за сушене ма оиощия и 
зеленчуци иа „Здравйс", съ 

Лесковац,

Сред редицата обекти на 
голямата строителна 'пло
щадка, каквато с днес Боси 
леградска община (елек
трификацията в няколко 
села е в ход, през идната 

шко- година шс бъдат електри
фицирани о'Де три села, с 
което шс приключи елек
трифицирането на общинат 
та), е и изграждащата се 
овцеферма в околността 
на Радичевци. Макар че 
според плана обектът тряб 
ва да бъде готов до края 

на на мапт идната година, из- 
ч граждането му ще прик

лючи предсрочно — 
края на годината. За из
граждането на необходими 
те обекти, както и за обез 
печаването на 4000 овце и 
500 кози ще бъдат израз
ходвани ОКОЛО '260 МИЛИ- 

повечето от

жноститийнмте книжки._ 
й е изключително 
99 иа сто членове вече при 
тежават партийна книжка 
с лика на първия воин на 
Партията Йосип Броз Ти- 
IX). Около двадесетина чле 
нове на СК не са подме
нили книжките си поради 
непълна ’
Тъй като това не е нере
шим проблем, свободно мо 
же да се тврди, че акция
та по подмяна на партий
ните книжки в Димитров
градска община отбеляза

ВИСОК: витис
целта са изготвени или сс 
готвят нови развойни про
грами. Заплатгувано е в Бо- 
силсгоад цех 
НИТЕКС от Ниш, в кого-

та.
При анализирането на 

обстановката в собствена
та си среда членовете на 
СК се ръководят от цяла
та комплексност на тази 
отговорна партийна зада
ча. Затова на дневен ред 
е не само способността на 
субектите на всенародната 
отбрана и обществената са 
мозащита да защитават су 
веренитета и социалистиче 
ското обществено устрой
ство от всякъв вид враже
ска дейност. На преден 
план е и организационна
та и идейна подготвеност 
на Съюза на комунистите и 
останалите обществено-по
литически организации да 
бъдат истински мобилиза- 
тори на трудовите хора и 
гражданите във всички об* 
ласти на обществения жи
вот. Този път, според думи 
те на секретаря на Пред
седателството на ОК на 
СКС Иван Денчев, анали
зът на политическата об
становка и обществената 
сигурност започва от тру
довия човек в организация 
та на сдружения труд и 
гражданина в местната об
щност. следователно — от 
човека, като основен обще 
ствен субект, и ежедневни
те му проблеми. Това озна 
чава, че на първичните пар 
тийни организации не смее 
да се „скрие” нито една 
постъпка или поведение, 
които отрицателно влияят 
въ.оху политическото нас
троение на хората. Разби
ра, се. посочват се и онези 
решения, мерки, акции и 
колективни и лични приме 

- пи. които укрепват вярата 
лимитровгпадчан.и в по 

литиката на СЮК и сопи-

ра-що от 
бота получиха около 300 
души. Тези млади и 
лувани работници сега съз- 

почти цс-

ла открие

тс работа да получат око
ло 150 души, предимно тек 
стилни работници. 
е? души работа могат да 
получат и в запланувания 
цех за производство 
емайлир пасти от титан- 
карбит за когото понасто,- 
яшем проект готви „Елек- 
тробосна”. Водят се разго
вори цех да открие и ДИБ 
ст Княжевац. където 
се произвеждат изкуствени 
диаманти от графит.

— Минното дело е една 
от перспективите на общи
ната казва Рангелов. 
това отношение преди вси
чко в предвид се имат за
лежите на графит в Любз- 
та. на олово и пинк в Ка- 
ргмантгца и на Фосфатите 
в Лисина. Имайки предвид 
■^сегашните пооVчвания съ

дават доход, а 
локугшото 
пласират иа чуждестранни- 
ните пазари. В рамките на

Толко-докумонтация. производство

насъдружие 
Яйце

югославското 
„Електробосна” от 
пое минното дело, по-точ
но експлоатирането 
кварца.

Тук, и на постигнатите 
резултати в това съдружие 
не се спря.

стопроцентов успех.
Очевидно е, че членове

те на СК в тази община 
напълно разбраха същест
веното значение на иници
ативата за въвеждане на 
партийни книжки с Тито- 
вия лик. Пълният успех нд 
акцията символизира пре
даността на членовете на 
СК и на цялата партийна 
организация в Димитров
градска община към Тито- 
вото дело и Титовия път 
в социалистическото строи 
телство на нашето обще-

до
да

ОШЕ ТРИ НОВИ 
ОБЕКТА

— През идващия месец 
те бъде завършено доиз- она динара.

В

граждането на цеха за 
производство на чорапи, 
т.е. изграждането на ново 
производствено хале. Пове 
че от необходимите маши
ни вече са обезпечени, а 
оабота

към 50 работника. Във все 
обшото развитие на общи
ната от особено значение 
ще бъде и пехът за произв 
одство на ПВЦ кондензато

които, както и за останали 
те стопански обекти обез- 

Републ и канскиятпечава
Фонд за насърчение разви
тието на икономически изо 
станалите краища. Освен 
това . Агробанка" отпуска 
оше 60 хиляди динара за 
изкупуване на площи за 
производство на храна за 
този глбигьк. Тази Фер
ма. съвместно с открити-

получатще и-еств\тат оеални възмож
ности минното дело да 
длпе нов подем в развити
ето на общината през сле
дващия соедносрочен ттдач.

В. Б.

ство.

АНАЛИЗ НА КЛАСОВО- 
СОЦИАЛНИЯ СЪСТАВ

В Общинския комитет 
на СКС в Димитровград се 
готви анализ на класово-со 
циалния състав на Съюза 
на комунистите в община
та. Анализът ще бъде об
съден на заседание на ОК 
на СКС, което ще се про
веде към края на юни.

В ОК на СКС изтъкват- 
че този анализ ще бъде 
по-пълен и по-реален от 
пс еди игните заидото под
мяната на партийните кни 
жки помогна да се устрои 
напълно точна евиденция 
на членовете на СК в Ди
митровградска община.

К. Георгиев

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЮГОСЛАВИЯ И БЪДГА РИЯ

Поеещение на профсъюзна делегация о? Драгошв
В рамките на край грани 

чното
жду СФРЮ и НРБ, което 
Димитровградска община

края на 
„Димитровград" бяха „Челе кула” и възпомена

телния комплекс „Бубань”. 
Посетиха сътцо и трудова
та организация за произво 
дство на текстил и тексти
лни изделия ..Нитекс". И 
тази соеща премина в духа 
на договорения и подписан 
протокол за крайгранично 
сътрудничество. 
оценката на двете делега
ции за това посещение е 
положителна.

посещението в 
про- 

пред- 
обществено- 

организа- 
самоуправителните

сътрудничество ме-
ведени разговори с 
ставители на

осъществява с градовете 
Годеч и Драгоман от НРБ, 
на 31 май в Димитровград 
пребивава делегация на 
профсъюзната

политическите 
пи и и 
органи и ръководителите 
на трудовата организация. 
По време наорганиза

ция от град Драгоман. Го
стите от съседната ни стра 
на най-напред посетиха Об 
щинския синдикален съвет, 
където с членовете на Пре 
дседателството водиха раз

разговорите 
гостите от Драгоман проя: 
виха най-гол ям интерес за 
производството.

така че
пласмента 

и понататъшното развитиеНА 16 ЮНИ В ДИМИТРОВГРАД ,

Гранична среща
На 16 юни тази година в Димитровград ще 

се състои среща на населението от двете страни 
на югославско-българската граница. Срещата ще 
започне в 6 и ще приключи в 18 часа, югосла 
вско време.

Както и по-рано, и на тази среща ще бъде 
изпълнена съвместна културно-художествена про 
грама, в която от югославска страна ще участву- 

културно-художествеиото дружество „Жики- 
ца Йованович — Шпанац" от Белград.

За идване на срещата на югославски гражда 
необходим само личен паспорт.

на този трудов 
за личните доходи, 
и за личния и обществен 
стаила от на заетите, а съ
що и за редица други въп
роси. свързани с работата 
в каучуковата 
пост.

колектив., 
както Делегация на Общин

ския синдикален съвет от 
Димитровград, 
от представители на поч^ 
ти всички трудови органи
зации в общината 
сети Драгоман 
където също така ще бъ
дат проведени разговори и 
направени посещения в тру 
лови колективи.

говори, отнасящи се до де
йността на двете организа 
ции и тяхното по-нататъш- съставена
но сътрудничество. След 
това направиха посещение 
в новата детска градина промишле- ще по- 

на 7 юни.;,8 септември” и най-голя- 
м.ата трудова организация 
,в града „Тигър 
тровград”. Тук гостите по
сетиха цеха за

Драгоман ската 
юзна делегация след това 
посети Ниш, където в Об
щинския синдикален 
бяха проведени 
След разговорите 
тиха

профсъ-Дими-
ва

производ
ство на гумени нишки, обу 
вки, платна и фолии и гу-

съвет 
разговори. 
; те посе- 

мУзея ,12 февруари".
ни е

мено-технически стоки. В
А. Т.
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БОСИЛЕГРАД: ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ И

нГХ^ЖтЕ°^РИ АЦИИ и ОС ТЕЛА НА ОБЩЕСТВЕНО- 
ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД ЗА СТОПАНИС- 
В АНЕТО

РАБОТА ЗА 44 ДУШИ Има н окуражаващи
резултати

Изхождайки от станови
щата и заключенията на 
16-то и 17-то, а особено на 
18-то заседание на Центра
лния комитет на Съюза на 
комунистите на СР Сърбия 
и реализиране заключение
то на Общинския 
на СК в Босилеград, 
връзка с акцията за по-ус- 
корено трудоустрояване на 
младите школувани кадри, 
през миналата ввдмица ’ в 
Босилеград се проведе раз
ширено заседание на из
пълнителните органи и те
ла на сбществено-политиче 
ските организации и Об
щинската скупщина. Учас
твуваха и членове на из
пълнителни* отбор на об
щинската СОИ за трудоус
трояване и представители 
от организациите на сдру
жения . труд.

Бс подчертано, че трудо
устрояването на младите, 
преди всичко на тези с ви
еше и полувисше образо
вание, е един от възловите 
не само социални, но и 
икономическо - политичес
ки проблеми. Още повече, 
ако се има предвид бро
ят им постоянно се увели
чава. а възможностите на 
сдружения труд за откри
ване на нови работни ме
ста па все още минимални. 
Имайки предавид тези фа
кти. обществено-политиче
ските организации и Об
щинската скупщина, пола
гат усилия и предприемат 
съответни мерки за смеч- 
каване на този наболял въ
прос. В това отношение по 
решение на Общинския ко 
митет на Съюза на кому
нистите бе формирана ра
ботна група, със задачата 
да посети всички трудови 
и основни организации на 
сдружения труд в общината 
и да изготви информация за

потребите и възможности
те за приемане на работа 
на кадри, завършили вие
ше или полувисше образо
вание. Всъщност, информа
цията с конкретни предло
жения и мерки за 

комитет, шаване на проблема бе 
във

чата да следи 
вансто й.

Няма

осъШествя-

съмнение, че взе
тото решение и акцията 
ще бъде успешна ако вси
чки които трябва на прак
тика да Изпълнителният съвет на 

Общинската скупщина 
Димитровград в началото 
на юни обсъди резултати
те през първото тримесе
чие в стопанството на об
щината. Обща констатация 
е, че въпреки трудните ус
ловия на стопанисване, на
предък има. Според отчете 
ните резултати физически
ят обем на производството 
в сравнение със същия пе
риод миналата година е 
увеличен с около 10 на 
сто. Това сигурно не дава 
повод за особено задовол
ство, но все пак означава 
положително' движение в 
сравнение със стагнацията 
в някой периоди.

увеличен за 3,3 пъти. Осъ
щественият чист доход по 
работник възлиза на 92 599 
динара, на съЩият с 45,3 
на сто е по-малък от осъ
ществения в републиката. 
От чистия доход 78 ,на сто 
са оазпр е делени за лични 
доходи, а 22 на сто за 
възпроизводството и резер 
ви. В сравнение с минала
та година това съотноше
ние е значително подобре
но и съгласувано с общите 
изисквания 
материалната основа на 
труда. Но, докато, напри
мер, „Свобода" за разши- 
ояване на материалните ос 
нови за производство е от 
лелила почти 41 на сто.

разре- я реализират, на 
пълно се ангажират за това. 
От друга страна реализира 
нето на тази акция до зна 
чителна степен ще създа
де сигурност и надежда 
при останалите незаети, ко

в
предмет на обсъждане на 
заседанието.

След обстойно съблюда 
ване обстоятелствата, на 
заседанието бе взето реше
ние, до края на настоя
щия месец трудовите и ос 
нови организации в общи
ната да приемат 12 (от 
търсещите се работа 17 ду 
ши) с виеше образование и 
32 от 49 с полувисше об
разование. За реализиранеч 
на договорената акция бе 
Формиран коорд11национ ен 
отбор от 7 души, със зада-

ито се намират на списъ
ците на СОИ за трудоус
трояване. Инак, 
клоняване или пък разта
кано на акцията ще създа
ва още гю-голяма несигур
ност сред търсещите се ра
бота. Следователно и про
блемът още 
изостри.

ВОЯКО от-

да укрепва
повече ще се

М. Я.

БОСИЛЕГРАД

Приключи VI випуск на Политическата 
школа на СК 1 ш3

- 4Л Чгт *През минлата седмица, 
след петмесечна работа и 
след цялостно реализиране 
иа програмата, в Босилег 
рад приключи шестият ви 
пуск на Политическата шк 
ола към Обшинския коми
тет на Съюза на комунис 
тите. През този период над 
20 курсисти, от които по- 
вечето бяха млади от не
посредственото производ
ство, слушаха сказки от ня 
колко тематични области, 
всред които от областта 
на: Основите на марксиз
ма, Обществено-икономиче 
ските отношения в систе 
мата на самоуправление
то и политическата систе
ма на самоуправителния 
социализъм. Лектори бяха 
изтъкнати обществено-по
литически и стопански де 
йци от общината. За отбел

язване е, че след всяка те 
ма, т.е. тематична област 
се водеха разговори за 
това как теорията се прила 
га на практика в средите 
на курсистите.

С приключването на ше 
стия випуск, съгласно пла 
на и програмата на ЦК на 
СКС за идейно-политичес 
ко и марксистко издигане 
на комунистите, бе извър
шена проверка на знания
та на курсистите. Същата 
потвърди значението и це 
лта на Школата. Дирек
торът на Школата Асеп 
Стоев, подчерта че и този 
випуск потвъоди очаквани 
те резултати като изтъкна 
че този вид идейно-полити 
«еско издигане трябва и 
занапред да продължи.

-V-

"т
жЦ

1!
За повече и по-качестве ла продукция

„Балкан" също толкова, 
„Братство" 38 на сто, „Ти- 

стопанство гър" 17, има примери къ- 
общ при- дето този процент не над

минава ни 10 на сто. Ос
вен трудовите организа
ции, които са отчели загу
ба („Циле", „Комуналац". 
„Нишава“, „Градня” и 
„Търгокооп"), това са 
„Хлебоперница" със само 
1,6 на сто, „8 май" с 9,5 
и „Кооцерант" с 9 на сто.

През изминалите три ме
сеца от тази година дими
тровградското 
е осъществило 
хол от 1 425 370 хиляди ди
нара, а това е с 62,9 на 
сто повече в сравнение с 
тримесечието през 1984 го
дина. Но това все пак е 
по-малко от инфлацията. 
В това отношение най-доб 
ри резултати отчете тру
довата организация „Тигър 
— Димитровград", в която 
обшият доход е увеличен 
с 89/1 иа сто, с което, кау 

промишленост

М. Я.

кшшшшт Времето ок мзмшз в ■ ■ Макър че през първите 
три месеца в общината е 
осъществен ч среден личен 
доход от 18 560 динара, то
ва все пак 33,8 на сто е 
по-малко от средния личен 
доход в републиката или 
с 28,8 на сто по-малко от 
региона. Реалните лични 
доходи обаче са намалени 
с два на сто.

между другото са и членове на Съюза 
иа комунистите, и би било нормално и 
партийните им организации да поискат 
отчет от тях. Защото с лошия си при
мер тс разводняцат и без това затрудне
ните комунално-битови акции.

Нима за членовете па Скупщината 
местната общност ме представлява 

х°кво значение програмата за работа 
л капиталовложения в настоящата годи-
• ), която може би е внесена в дневния 
пед и с известно закъснение?

И вместо да напънат сили и иай-дей 
> да се включат в акцията по осъчцсст- 

на средства от местно самообла
гане от 13 740 000 динара, от която су
ма 33% ще сс изразходва за строеж иа 
улици, 32% за канализационната' мрежа, 
20% за учебното дело, 10% за поправка 
на водопровода и така нататък.

Може би поради бсздсйствуването на
• 1 ожсство делегати на Скупщината иа 
местната общност много от запланува

йте задачи няма да бъдат изпълиейи и
ще бъдат „преведени".в идната 1986 го- 
/•ша. Но тогава, естествено, поради ин
флацията с разполагаемите суми ще \ 
т свърши по-малко работа. А защо да 1 
бъпе така?

Времето си минава, а като че ли то
ва за делегатите от Скупщината на мес
тната общност в Димитровград нищо 
не представлява. Ето, мина почти 
ловин година, а тс не намират начин и 
възможност да се съберат и да пообсъ- 

комунално-битова

чуковата 
увеличи своето участие в 
целокупния общ доход от 
35 иа над 40 на сто. Зна
чително отрицателно влия
ние върху общия доход 
оказа ненаплатената реели 
зация от 6,5 ,на сто, а при 
някои трудови организа
ции дори близо 27 на сто 
(„Циле").

по-

дят една или друга 
акция. А не един проблем трябва да се 
разрешава. Но сред най-наболелите за 
разрешаваме въпроси са уреждането на 
улици, канализацията и водоснабдява

на

Членовете на Изплъни- 
телния съвет изразиха осо 
бено недоволство от кон-! 
статацията, че трудоустро
яването в общината се уве 
личава само с 0,2 на сто, 
а това ие се съвпада с об- 

износът, щата и общинска полити
ка и с плановете в тази 
област.. Това особено се от 
нася до стажантите. Зато
ва Изпълнителният съвет

нето.
Насрочи се едно събрание, и поради 

малцина присъсгвуващи, се наложи да 
бъде отсрочено. Насрочи се в скоро вре
ме и ново събрание на Скупщина та на 
местната общност на 28 май но и то беше 
много слабо посетено. С малцинство 

повторно събрание на Скуп- 
на местната общност, бяха гласу- 

важни решения, А на дневен

НС

Окуражаваш е факта, 
че се' увелмчава 
макър че само две органи
зации са износчици: „Сво
бода" и „Тигър — Дими
тровград".

гласове, на 
шината 
вани някои

бяха въпроси като: уреждане на 
водоснабдяването 

някои са наболели до_- 
никакво отлагане.

ред
канализация, взе решение трудовите ор- 

- гамизацим да преизучат (и 
проведат п дело) възмож
ностите за въвеждане 
повече смени.

улици,
и под., от които 
там, че ме търпят

Един въпрос сега възниква сам:
смелост Скупщината иа 

Общност В Димитровград да 
от бездейните си и

И чистият доход значи
телно е увеличен, преди 
всичко благодарение на 
увеличението иа чистия до 
ход в каучуковата проми- 

' шленост, къдсто същият с

ще
наима ли сили и 

местната
поиска отговорност 
безотговорни членове? ГХовечето от тях, (А. Т.)

А. Т.
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босилеградското стопанство през първите

НАСТОЯЩАТА ДЕЛОВА ГОДИНА
СТОПАНСТВО през

ТРИ МЕСЕЦА НА
ПЪРВОСУРДУЛИШКОТО 

ТО ТРИМЕСЕЧИЕ Iс МП пшзшм, М
1ЕIIМ ПЛЕН ОБОРВТ

Про да се компенсира
ход имат в „Граджевинар 

37 385 динара, след 
„Напредък" — 27„,,,,=г/”=;,?гт^.гг7=:

през първите три месеца на настоящата годи* , 
четоха слаби делови резултати. Три от деветте ор- 
ганизации имат загуба 13 343 560 динара. ^

изразходвани около 53 
274 000 динара, (увеличе- 

42 на сто), за съвмс 
общо потребление 

2 767 000 динара, а

около
това в
715 динара ,а най-малък в 

около
.... ч»яг^

ф Значително укрепване на материалните основи 
на труда # В залежали стоки, суровини и матерна 
ли значителни средства ф Пет ООСТ със звгу и

„Автотранспорта"
1,5 925 и „Изградня" — 14

Общата стопанска дей
ност през изтеклите три 
месеца на настоящата де 
лова година в Босилсградс 
ка община, вследствие 
редица обективни, но и 
субективни причини, не е 

с заплануваната

са 111 динара.
Няма съмнение, че загу 

„Автотран(86,73 на сто).чистия доход 
разпределението му е не

осъществения.

Характерно за стопанска 
та дейност през първото 
тримесечие на текущата го 
дина е: сложни и нестабил 
ни условия на стопанисва 
не, засилена инфлация 
висок ръст на цените. Но 
и при такива условия в 
сурдулишкото стопанство 
е настъпило известно ожив 
ление на стопанската дей 
ност. Засилена дейност се 
отчита в промишлеността^ растват от средствата за 
селското стопанство и стро лични доходи и съвместно 
ителството. Промишленото потребление. Осъществени

пие с 
стно и битс, особено в 

спорта" и строителната ор 
гаиизация „Изградня" пред 

въпрос
голямо от
така чс загубите достигат 
сума от около 50 милиона 

и динара. В разпределението 
обаче с проявено положи
телно насочване — за раз

около
за разширяване на матсри 
алиата основа на труда око 
ло 2 087 000 динара, 
това загубата им 
па 13 343 560 динара — 
I 480 961 динара повече 
от отчетената загуба през 

изтеклата

на
ставляват сериозен 

При не само заетите в тези ор 
ганизации, но и за остана 

обвсествено-политиче 
общината.

м унисон 
п началото па годината ре 

Повечсто -от тях
възлиза

литс
ски субекти в 
Още повече, че и до края 
на настоящата година ще 

в извън-

адизация 
се срещат с недостиг па 
трайни оборотни

стопанисват на ръба

материал-ниши ря пане на 
те основи на труда и 
зерви са отделени 
средства и тс по-бързо на

ре- срсдст-
повече тоя период на 

година. .
Средният личен 

възлиза ма 15 105 динара 
срещу 12 308 на миналата 
одимя през този период. 

Иап голям среден личен до

па и
на рентабилността, а 
отчитат н загуба от 13 343 
560 динара, („Автотрансно 
рта"
ООСТ „Изградня" 7 820 
406 п „Услуга" — 400 491

се стопанисва 
доход- редно затруднени условия, 

от обектив-
три

преди всичко
естество. Затова, преди 

всичко, членовете на Съю
за на комунистите в тези 
стопански организации тря 
бва да бъдат в челните ре 
липи в борбата срещу вси
чко онова, което по един 
или друг начин влияе вър
ху отливане на дохода, а с 
личния си пример и анга
жиране да мобилизират и 
останалите заети в органи 
?ациите. Оше повече, 
все още, не само в органи 
зациите които отчитат за 
губа, но и в останалите, не 
са използувани всички въз 
можности. При всяко ДРУ 

БЩ \ го поведение състоянието 
шт * им може само да се влоша 

ва, а за компенсиране на 
пропуснатото тогава тпе бъ. 
^е късно.

по5 122 663 динара.
са средства за възпроиз- 

организации е водство от над 34,3 милио 
на динара и са по-високи 
с 81,6 на сто.

производство на водещите 
стопански 
по-голямо в сравнение със 
същия период на минала
та година.

Физическият обем

I

Вече казахме, че заетост 
на та е нараснала с 6,5 на 

производството е нарас- сто. Според броя на зачис 
нал във Власинските водо лените трудочасове общо 
централи с 14,4 на сто, във са били заети 2888 работ- 
фабриката за машини и ника, докато действител- 
стоманолеярна със 75,1 и ният брой на заетите в 
в ООСТ „5 септембар" към края на тримесечието е 
автомобилните заводи „Цъ бил 3018 работника, кое 
рвена застава" с 3,6 на то ще рече, че средното 
сто. Именно Власинските отсъствие на работниците

през първото тримесечие 
от работа е било 130 рабо 
тника. Същевременно - осъ
ществен е среден месечен 
личен доход 22 961 динара 
и е по-висок с 58,7 на сто. 
Въпреки това увеличение, 
реалните лични доходи 
намаляват, поради засиле
ната инфлация.

щ Ш/ 1■

1
’ь ,/ <,Г7 че

.4,- Iг
водоцентрали са произвели 
86 милиона квч електрое
нергия срещу 40 477' 000 

; квч през първото тримесе 
чие м.г. „Мачкатица" пък 
е увеличила производство
то от 1108 тона на 1946 то 
на отливки, а „5 септем
бар" 181 014 срещу 174 693 
бройки микромотори, „Вла 
сина—продукт с обща ре 
ализация от приблизител- 

- но 192 милиона е увеличи 
ла общия доход със 74 на 
сто.

щ. ;

С отговорно и дисциплинирано отношение 
ложителни резултати

до по
М. Я.

динара).
Според изготвения от 

страна на Секретариата по 
стопанство при Общинска
та скупщина в Босилеград 
анализ, стопанските орга
низации, в които са зае
ти 872 работника — 144 
души повече отколкото 
през този период на мина
лата година, са осъществи кост, е твърде 
ли общ доход от 344 181 Тайната «а усепха, ако- изо 
хиляди динара и в сравне бщо може да се говори за 
ние със същия минало годи „тайни", е във високата
шен период е увеличен с производителност на
44 на сто. Същевременно са да и високото качество на 
изразходвани 278 609 хиля продукцията. Днес, когато

рабо
ти, за да се изнася, и да 
се изнася, за да може да 

сто. ■ сс работи, вранските 
дови организации

МЕЖДУ 50-ТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ ИЗНОСИТЕЛИ В СЪР 
БИЯ

През първото тримесе- 
чие загуби са отчели 5 
ООСТ с обща сума 1,1 ми 
лиона динара срещу 4 ОО 
СТ и загуба от 1,2 милио
на динара през първото 
тримесечие' на миналата го 
дина. Това показва: че за 
стопанска дейност на тези 
губите са по-малки с 10,6 
на сто. Тези загуби са плод 
на сезонния характер на 
организации.

Характерно за първите 
три месеца е, че в стопан
ството залежалите стоки, 
суровини и материали от
читат увеличение с 99 на 
сто. По този начин са „за 
мразени" над 1,35 милио 
на динара. Счита се обаче, 
че готовата продукция ще 
бъде реализирана през вто 
рото тримесечие.

Пет вранекн фабрики във върха
Врацското стопанство, въ 

преки неблагоприятните ус 
лови-я за стопанска дей- 

стабилно.

ти стопански организации 
през първото тримесе-Изразходваните средства 

също бележат висок ръст. 
Те са нараснали със 73,4 
на сто и са достигнали об 
ща сума от около 128,5 ми 
лиона динара. Те са поч
ти на равнището на ръс- 
ста на общия доход, така 
че доходът бележи нарас
тване със 75,3 на сто. При 
седем от общо 17 ООСТ 
изразходваните средства са 
по-динамични от ръста на 
общия доход. Между 

тях са и ф-ка „Мачкати
ца", „Зидар", Ъвцефермата 
„Влсина" ц др.

При такива условия на 
ръст на изразходваните 

. средства и на общия 
ход, и ръст на заетостта с
6.5 на сто, в стопанството
е осъществен доход 
работник в размер 
218 820 динара с
64.5 на сто.

чие, според сведенията на 
Републиканската самоупра 
вителна общност на ин
тересите за икономически 
отношения с чужбина об 

тру- Що са внесени 21,5 милио
на долара.

Между вранските 
нски организации в общия 
износ пък държат предим 
ство мебелната фабрика 
„Симпо" и Памуковият ком 
бинат

стопа
ди динара, които в сравне е неизбежно да се

м и н а л о го д и ш ните 
бележат

ние с
през тоя период 
увеличение 6 43 на 
Доходът възлиза на 66 570

тру-
твърде

успешно се представят на 
чуждестранните

с осем, 
дем милиона долара.

относно сехиляди динара, увеличение 
с 42 на сто, а чистият до
ход бележи ръст от 38 на Между 
сто и възлиза, на 48 073 хи

пазари. 
50-те най-големи 

износители, дори пет 
тях са от този град с приб 
лизителио 50 хиляди жите

Тези сведения позволя- 
от ват да се констатира, че 

вранската
лятщ динара.

Според финансовите ре 
зултати през пъовите три ли, 
месеца на настоящата де 
лова година най-голямо

до- промишленост 
участвува вОбща оценка за стопан

ската дейност на сурдули 
по шкото стопанство, приета 

°т от Общинската скупщина 
ръ,ст

от които 27 хиляди са общиГЛНОизнос назаети.
• Симпо", Памуковият ко 

мбинат. „Кощана"

„ Продук
ция на СР Сърбия, давай
ки по този 
^а отплащане «а

увеличение на чистия до 
.ход има строителната ко- 

„Граджевинар"

начин приносМетал
ната промишленост ,,МИВ" 
и Тютюневата ' 
ност „ДИВ" по 
кия износ за 
месеца на 
дина, а и по

и останалите обществено- 
политически субекти в 

В разпределението «а до общината, -е: постигнати са 
хода, законните задълже- добри показатели, а маши
нни са по-високи с 45,3 на ните и съоръженията за

напред трябва да работят 
година. Лихвите на пълен оборот, за да се 

постигнат още по-добри 
сто. резултати.

дългове- 
и запазване на стабилно 

стта на нашето 
По този начин 
се от Враня 
телен

опепацист 
—т 5?6 на сто, след това 
ООСТ ..Слога" 117 на сто 
и Горската секция с 51 на 
сто.

промишле- 
осъществе 

първите той 
настоящата го- 

другото, са. 
развитието 

стопанство 
стабилност. В 

петте спомена-

стопанство, 
трудещите 

с пожертвува-сто и са на равнището на 
миналата 
върху кредитите са нама
лени дори с 35,96 на 
Въпреки високия ръст на

труд успяват да на 
своите фабрики ме 

най-добрите
Инак. през първите три 

месеца в стопанските орга 
низации в Босилеградска 
община за лични доходи

редят
ждуносителите ,на 

на воанското 
и неговата 
касите на

■а,, „ ■ -- и по те-
катаП°Ка3аТеЛИ в Републи-Ст. Н.

Драган Велкович
СТРАНИЦА 6
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Комунист
" на Съ«а, „« комунистите в Сърби, Брой 1470 година ХБШ

ш _  —      Белград, 7 юни 1985

Изборите - ант на мобилизация
Г

к*И V „аВЛя“3б0РИТе Са акт На мобилизация, кост^"малода^ие*16! 1ри тода^иемст?0™™4' дентиранст0 и кандидатирането, трябва да об-
“ГУ, "ас ояха,и №«60 са още това. неправо, «иажпр^е в тГи недостатъчнот° хиане младите кадри, на които дойде редът
оследните изоори все повече гуОеха тази ха- лови« чя „„ * 001 ии сиздало ус- го^лто — и оиЩесгвоно и исторически —

рактеристика, робувайки повече на определе- и гиуиниош-! Ш1е иа 110литиканство Л4«*г отговорността за нашетоР
ни шаолони “уеделе- и лрунмронки, осооано в момента

Предстоящите избори, за които вече има- “ ьа1“'1те ‘«ндида™.
да6 поРл°учаат аг^ *Р*0ва отново да се раз^е налична “ ^
да получат тези отлики. 1олкова повече, че
се провеждат в доста сложни обществени и 
икономически условия 
«ь/ изборите не сме
«чСНОТО.

по.е-
по-нататъшно 

ако се 
и кон-

когато ще развитие. хова е толкова по-важно, 
знйс, че тези изоори, а и конгресите 
Ференциите на Схч и на другите ооществено-

и да е .ограничения, тряовГдГоъ^м“

и че в периода меж- с кои-Гдотега°Тиз^ „ аа™Ва и това обстоятелство трябва да бъ-
осъществили предай- сме сс срещали в изборните активности, но и нзоо^ ак™ "дГ бъда?

може да има влияние ш^р^мТоТоба,“4 не би Та™ТС ” (едн°годишни* “а«дат- “
върху оощия успех на изборите За ля не ге „а „а „к „ „ “3ъм- 10ва- ооаче, не би- литиката (а и критериите)
стигне до това, в провеждане на програмата всички ни да бъде иредГдайдателстео^те по КаДРИТе В органите н? Федерацията,
за изборната активност трябва ла се стремим „я. Д Де РеДизвикахелство, че по гряова да означи край на „негативната" се-
към максимална мобилизация и информира- чески самотаравителни3?*111' КаТ° социалисти" лекция «а кадрите за работа в институциите
не на трудовите хора - избирателите об?к- раме и в пъ?на’ сгеп^ ангаташамТ То^" иа Федерацията. Това трябва да разберат ре-
тивно и всестранно да им обясним как и степен ангажираме. Това публиките и покрайнините и към всички те-
колко сме работили по разрешаването и ля ппг-гнч, мД И М0ТИВ повече в ПРЪБ план зм работни места да направляват най-добри- разрешаването и да поставим въпроса за демократизация и те между добрите кадри, та колкото е въз- 

които се демонополизация на кадровата политика и можно по-цялостно да изпълнят
направим и няколко пробива което особено ва“-Рсшмтелно »а се противопоставим срещу към федерацията който е определен с Кон- __ л#т.тт я ° 0 пР°0ива, което осооецр евентуалните недемократически постъпки в ституцията
ната пгюгпамя пР°вежДането на Дългосроч- нея. А демократизацията и демополизаЦията ната програма за икономическа стабилизация, 
по-нататъшното развитие на стопанството 
добрението

протекат в

Това, разбира се. и по
за избиране $а 

Това

преодоляването на трудностите, 
озовахме. В периода до изборите трябва своя дълг

Съществуват и редица други причини, че 
предпоставя евиден- в осъществяването на програмата за избопна- 

тиране и утвърждаване на кандидатите на от- та активност, да се ангажираме повече откол 
то на междунапипналтГ Стандарт' издигане- крита сцена, следователно, в присъствие на кото когато и да е досега На лице са при-

алтлягг? '°~°= НЗетаьтаж «.пеим е ооуздаване на увеличението на място, водене на разговори за краткосроч- готовката и в самите избори Именно твъо
н? вя?ч?на™яФЛаЦИЯТа' В УсьвъРшенствуване ните, средносрочните и дългосрочните пер- де е важно да.докажем на себе си и на мн?-

валутната и кредитно-монетната система, спективи на нашето развитие, за нашето бъ- зина домашни и чужди неверни Томи" те
повишаването на стандарта и т.н. Една така- деще технологическо развитие, за това как и в тежките и сложни обстоятелства сме сип
ва успешна активност, разбира се, би укре- възможно повече и по-всеобхва-гно в нашето ни, решителни и единни и че всички като
пила вярата в нашето развитие и нашето бъ- стопанство да включим домашното знание, един, сме твърдо решени и по-нататък 
деще и би осуетила всички онези, които ще та накрая да не станем убежище на „мръс- изграждаме социалистическо 
и които — ако не бъдем така действували ната" индустрия и т.н.
— ще ползуват нашите трудности и слабости Изборните активности, а специално еви-

на кадровата политика
по-

активността 
от възмож-

да
самоуправител-

ио общество.
Влайко КривокапичV.

КОМЕНТАР 1 „РЕИНТЕРПРЕТАЦИЯ" НА НОБ

Нито най-малко самонритина
„Не искам вече да принадлежа към ор- Впрочем, оправдано се поставя въпросът нейните становища бяха „осъдени" от Съюза 

. ганизацията/ която се отказа от мене. Между дали заключението, мо-добре казано мярка- комунистите, защого той уж „единствено 
другото и затова, чс не искам да деля съох- та, присъдана ла члена на СК Спомснка Хри- астш лирата в нашето общество на „наши' и 
говорността за всичко, което сега става в бар — с оглед па утвърдените идейно-ноли- „врагове и „не е готов за помирение", при . 
нашето общество . . . Политиката на Съюза тически противни становища — с достатъчно това, съвсем е заоравила, че този „носилник' 
на югославските комунисти е политика па остра. Защото, приетото заключение гласеше: — съюзът на комунистите, повече месеци 
партията, и като такава води Югославия към „Първичната организация за четвърта годи- разговаряше е пея и това ннто най-малко
катастрофа ..Това — кратко казано — е на към Факултета за социология, лолитичее- .ищилиически, да кажем с нейния речник _
същността на думите на автора на многобро- ки науки и журналистика явно сс дистаици- дори „помирително". Спомепка Хрибар в из- 
йни статии, публикувани в нашите списания па от отделни становища на другарката Спо- явлението си на заседанието отново сбито 
— Споменка Хрибар, които каза в рамките .чепка Хрибар, публикувани в следните текс- изнесе същите мисли, които пропиваха ней
на дебатата, водена на заседанието на Пред- говс: „За светците и посветените", „Дело", ните публикуваш статий. При това нямаше 
седателствогго на Общинския комитет на Съ- 22 XI 1984 и „Народно помирение — не", пито думица на самокритика, а да не гово- 
юза на комунистите в люблянската община „Дело", 27 12 — 1984. При това специално рим за разкайваме. Напротив

това не само „частично". Този път тя удари 
Размишленията, изнесени в приложените другарката Споменка Хрибар към народното откровено и направо „пророчески": на наша 

материали не са непознати на читателите в помирение, обелиска и интерпретирането на ‘Югославия, на нейните хора, които води та- 
СР Словения (тези текстове са публикувани в НОБ, изнесени като дилема — „дали към кава „партия" — прорече пропаст...
„Дело", „Наши разгледи" ...). Преди някол-. окупатора по насоката на "съветизацйя, или Ако и отхвърлим историята — и „про- 
ко месеца по тях сс води полемика между против съвстизацията заедно с окупатора". роците", които се опитаха да застрашат хо- 
комунистите, особено бойците, а па тях рр- Споменка Хрибар прокарва теорстичес- рата със закани за пропастта, във всеки слу- 
шително реагира и обществеността изобщо, ки и политически подстъпи, които поправо чай потребно и абсолютно на място е да се 
По полемиките (публични и онези други), ра- се в оазрес с подходите, за които се опре- каже: подобни идеи тврде рядко може да
зисквапията' както и по извода иа първичната деля Съюзът па югославските комунисти. Слс- сс чуят от нашите хора _ не само в „цар-
организация на СК към Факултета за социо- доввтслио, няма никакво съмнение, че със гадайте" редове _ и убедени смс, чс хората,
логия, политически науки и журналистика в своите идеи, преценки и — очевидно със соб- които водят този „гнил" Съюз на комунис- 
Любляна сега сс изясни и Председателството свените си убеждения с застанала ма про- тмтр, решително щ’с се противопоставят сре- 
на Обшинския комитет иа СК'в Любляна — тилната страна от тази, на която са Уставът, ..чу такива и подобни „велики месиански 
Бежиград и изключи Споменка Хрибар от Програмата и политиката иа Съюза на кому- идеи”.
Съюза на комунистите в Словения. пистите. От топа тя не сс отказа и когато

нападение и
Бежиград. се касае за становищата и отношението иа

М. Совдат4



2 Комунист КОЙТО бе
и самият сви де

големия му авторите!
общественост.

СМ'ЬРТ'ГЛ НА ЕНРИКО БЕРЛИНГУЕР оповестенаедна година от •1-елствува за
югославскатаПознавах го повече от двадесет години всред

ЧЕСТ И СКЪП ГОСТ
генерален сскре-шишвшвю..»' *•>..

С Енрико БерлИнгуер се зшюз- 
преди двадесет

нашитемежду Откакто станаИталианската комунистичс- 
участвува- 
СЮК. Не- 

с Тито 
еьби-

мс отношенията
две партии, застъпваше^ да^раз^лемите във въоръжаването, отноше 

иията >с Китай, развитието на само 
управлението в Югославия, поли
тиката на необвързването и новс-

тар на
ска партия Берлингуер 
шс иа всеки конгрес на 

на равнопра- ; ти срсщи и разговори 
разликите бс - като първостепенни 

твърде добро сътруд- ,гия в 
между Съюза на >°го- |1артии 

славските комунисти и Италин- 1[(, само в 
ската комунистическа партия, ос- ^ СВСтовната 
новите му дадоха Тито, Толяти и - „ работническото
Донго. Такива отношения и сътру- ческ0 движение. ' Известно ни е
дничсство със СЮК продължи и л|<0 той уваисаваше Тито кат
Ксрлиш-уср, Обогатявайки ги е но- на югославската револю-

и цопни съдържания. партиен водач, които на-
твърдс радушно » ^ съцбовен пробив в търсене- 

Югославия или пък при- социализъм и в установява-
най-изтъюнати функционери пътища в изграждане-

пето на демократически отноше- 
телски и двустранно полезни сре- работническото и комунисти-

които се вършеше размяна ’ц * движение. И самият Тито
мнения за актуални въ- ' ценеше Берлингуер и с
вътрешните и междуна- .р"олямр уважение се отнасяше

гледища за отноше- 
в работническото и 

движение и за ДОу 
Освен об- 

Тито и Берлин- 
си дъл

го дшш. япалваме пешата инахме
запознахме го но време косато от
люоляна отивах . ^ -то подобни въпроси значителни.

а често и решаващи за развитието 
па работническото движение в са
мата Италия, затова докрай бе

запознаем.
Върху принципите 

вие и уважаване на
установявано 
пнчество

на струдничество
те школи на ИК1Т н 'СЮК. Стана
хме лични приятели. Уважавах не
говата скромност, честност, хума
нност, интелигенция, огромното тру 
долюоие, а преди всичко неговата 
революционност и способност за
реални н обмислени оценки на по- 1110 към хората г

в света дои ротата си във всяка среда ос 
твърде радушно приеман и е ува
жение посрещан. В разговорите бе 
откровен, с извънреден смисъл за 

заседания на делегации на нашите демократически диалог, Опорвпии- 
партин, на Конгреса на КПСС змът и демагогията му бяха чужди, 
през 1976 година, на Конференци- Никога нс натрапваше свои 
ята на европейските комунистичес- новище и мнение и с иаи-г 
ки партии, на конгреси на Итали- уважение и 
анската,комунистическа партия. За- към други становища 
едно бяхме на почивка със семей- Поради това ние в гославия м о 
ствата си когато имахме повече г0 г0 уважавахме. Имахме едни

и същи или твърде близки стаио- 
най-значителиите вън ро

деетемежду 
имаха силен отзвук

отношенията
които „

нашите две страни, но и 
общественост,пргшциниален.

С пълно достойнство, другарско 
внимание и е уважение се отнася- 

около себе си. С

и осо-
и комунис-

литическите отношения 
в Италия, в работническото дви
жение, па и в Югославия. С него 
се виждах по различни поводи, на

ви връзки 
Повече пъти и
идваше в 
смашсна СЮК в Италия. Това бяха прия-

1И и на 
иа опит и

внимание се отнасяше 
и мения.

проси във 
родни отношения.

Между комунистите
Югославия той бе твърде

към неговите 
иията в света,и гражда-

време за разговори по най-различ- 
нн проблеми. Винаги беше готов вища за

събеседни си, отнасящи сс до отношенията, в 
света и в работническото и кому
нистическо движение. Ако пък ия-

иитс па
популярен. Няма да забравя ЛЪ1 - 

аплодисменти с които 
конгресите на

комунистическо 
ги значителни въппосида приеме аргументи на 

ка, макар че темпераментно отбра- готрайиите 
бе поивстствупан на п г-з та илеологи^ 

гусп
боко приятелства 
чошение.

свързваше искоенотоняваше своите оценки и станови
ща. Макар че множество проблеми кога във връзка с нсШо сс разли

чавахме, това никога нс беше при
чина за спорове, и за отдялечава-

югославскитс кому- и другарско от-СЮК. с което
изразяваха отношението си 

комунистическаI ' 1 -ТИоценяваше, преди всичко от пози
цията на КП на Италия, знаеше че 
оценките за събитията в Чехосло- не на едни от други. Напротив, и 
вакия, ситуацията в Полша, проб- върху това укрепвахме и развивах-

Итализп-катау* ,м уважение към 
Енрико Берлингуер, Стане Долапипа-тия и голямото

личността па

През изминалите три десетиле- 
принципи в Бел-ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ БЕЛГРАДСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ тия утвърдените 

градската декларация постоянно се 
потвъождаваха по повод \ 
на кай-висшпте ръководители 
7гето страни. Така бе и преди ня- 

повод срешата
ДОКУМЕНТ 01 УНИВЕРСАЛЕН ХАРАКТЕР срещите

на

колко месеца, по
най-висшите югославски ръко- 

с генералния секретар на 
Михаил Горбачов.

риториалнвта цялост и равноправи- се оцени и като един от рредвести- 
ето между държавите; зачитане и телите и зародиш на процеса 
развиване на мирното съжителст- детанта, и напускането на атмосфе 
во сред народите, без оглед идео- рата на студената война, която 

обществените през първите години на петото де- 
за сетилетие на този век бе се нахвър 

лила върху човечеството.

Когато един междудържавен би- 
латерален документ запази актуал 
ността си и след тридесет години, 
тогава това не е само израз на 
визионерство на онези които са го 
създавали но, преди всичко, на 
универсалност на съдържащите се 
в него принципи. Днес, тридесет
ГОДИНИ ПО-КЪСНО, СЪС СИГУРНОСТ МО;
жем да констатираме, че Белград
ската декларация е тъкмо такъв 
документ.

Подписването на Белградската 
. декларация между правителствата 

на ФпРЮ и СССР за нормализи
ране и подобряване на междудър
жавните отношения 2 юни 
година; без съмнение бе един от 
наи-кругшите и най-значителни съ- 
оития в нашите отношения с външ
ния свят след 1948 година.

Иа седмия конгрес на 
през април 1958, Тито го 
със следните думи: „След дохаж- 
дането на съветската делегация в 
Югославия през 1955 и отиването 
на нашата делегация в Москва 
през 1956 година, след разговорите 
които по този повод бяха водени 
и подписването на известните де
кларации бе създадена благоприят 
на атмосфера за твърде успешен 
прогрес в установяването на взаим
но доверие и сътрудничество".

1 ана годителн 
КП на СССР представители 

последните
Политическите 

уи двете страни през 
тридесет години подписаха редица 
твт.оде значителни документи, кои 
то бяха отражение на укрепването 
и достиженията на югославско-съ
ветските отношения. И покрай то-

ложките разлики в 
устройства; спазване началата 
взаимно зачитане и ненамеса във 
вътрешните работи; укрепване на
взаимното и международно сътруд Основните координати и харак- 
ничество и премахване на всички теристики на отношенията между
онези фактори в икономическите управляващите комунистически пар ^ че тези отношения винаги не 
отношения, които затрудняват сто- тии и социалистическите страни сс’оазвиваха по възходяща линия, 
кообмена и забавят развитието на бяха утвърдени през втората поло- р^инципите „ основните начала на 
производствените сили в света и вина на петдесетите години в рам- озаи.чните отношения утвърдени с 
в рамките на националните иконо- ките на процеса на десталинизаци- Белградската декларация, никога 
мИи; премахване на каквито и да яга. Дефинитивно бяха разбити ед- не бяха доведсни под въпрос. Ней- 
е форми на пропаганда и дезин- нообразността, суровостта и едно- 
формации, както и на други

сеят недоверие и на който изразителна поливариантност

1955 ната актуалност траеше и трае съв 
местно с всички тези нови доку
менти, които винаги върху нея се 
обосноваваха.

Добрите политически отноше
ния между Югославия и Съветския 
съюз следят и твърде развитите 
икономически отношения, както и 
много други облици на сътрудни
чество. От 1956 година до днес. 
например, стокообменът между 
Югославия и Съветския съюз е уве
личен с над 50 пъти! През 1956 
година стокообменът възлизаше 
на стойност от 113 милиона дола-

неЩа димензионалността. Бе установена
въвкоито

и да е начин затрудняват създа- взаимните отношения на социалис- 
ването на атмосфера за конструк- тическите сили. Наблюдавана от 
тивно международно сътрудничест- този аспект. Белградската деклара 
во и мирно съжителство между на- ция днес може да се оцени и като 
родите; осъждане на всяка агресия значителен принос в развитието 
и всеки опит да се натрапи поли- на социализма като световен про- 
тическа и икономическа домина- цес. За пръв път в историята на . 
ция върху други страни; признава- отношенията между социалистичес- 
не, че политиката ,на военните бло- ките стран-и са предложени изцяло 
кове засилва международното на- нови принципи, върху които те се 

подкопава доверието обосновават. Затова, с времето, и ста

СЮК,
оцени

гтежение.
между народите и засилва опасно- наха част от общата бащиния на

социализма. Те също така са из-
Подписаната в Белград декла- Раз на приемствеността ,на нашата ра" „а през миналата год””а тази подписаната елгр^лдекава социалистическа революция и са на стаиност е по-голяма т.т 6,2 мили-

тпзсетп зя тъпгрнр ио нпи т/гитрпио аода долара и днес СССР е най- 
ГаГсиКтГцеиГв .“оято -емият т^ки и икономичес-
неиното подписване яре№Ш|ст ^ работнич™кото" и комуни- Имайки ПРедвид крайната и 
държавен договор и Бандунг, а от, ческо Движение, съгласно схваща- уверена поинципиална основана 
друга — създаването на военните нето на, Маркс. че само свобод- II3 имните отношения, утвърдена с 
блокове. Тук е и срещата на Тита пата нация- може да осъществява елградоката декларация, след то- 
Неру и Насър на Бриони, и малко своите . интернационалистически за- ва високото Равнище на сътрудни- 
по-късно, началото на интензивни- дъпжения". Внимателните аналити- чество, готовността и интересът на 
те подготовки за първата конфе- ци.ше утвърдят и безсъмнени връз Двете страни взаимните си интере- 
ренция на иеобвозаните в Белград. ки с Лениновия Декрет на мира;
Затова Белградската декларация първият и основен програмен вън-,

шнополитически документ на Лени слпт*ско-съветските отношения имат
хубава перспектива. В смисъл на 
по-нататъшното им укрепване.

стта от война.

рация не може да .се
Белградската декларация издър- 
изпит на времето. Затова за- 

бяха подчертани не са- 
принципите на взаимните отно- 

принципи от по-широ- 
Декла- 
с кои-

жа
щото в нея ха, от една страна.МО
шения, но и
ко, универсално значение, 
рацията в повечето точки,

някои конкретни 
но оста-то се регулират 

отношения, е надмината.
в принципите, ко- 

като изходнана незаменима 
ито тя прокламира 
точка за укрепване доверието и,съ
трудничеството между народите. 

ру принципи, да си припомним, 
неделимост на мира, зачитане

суверенитета, независимостта.

с.и всестранно ла укрепват, със си- 
гуоност може да се каже. че юго-

според принципите, които съдър
жа и за които се застъпваше в от- новото революционно правителство 
кошенията между страните от та- из октомврийскитетези дни на 1917 го-
зи историческа дистанция, може дате.- дина. Перо Рдкочевич



Комунист 3

РЕКОРДИ НА ХАРТИЯ
ВЕСНА АРСЕНИЧ, журналист на 
„ТАНЮГ" троцифрено число. С влизането 

сила на Закона за Системата на 
обществени^ контрол

размер на увеличение от 2,5^ на 
сто, редовно снабдяване на домаш
ния пазар и износ на стойност от 
1,5 милиарда долара.

Аграра, при това, натискат все 
по-големите загуби, които се уве
личават1 дори и в берикетните го
дини, което представлява парадокс 
на нашата икономика. Така, мина
логодишните загубц са удвоени 
сравнение с 1983 година! Загубите 
са последица не само на лошото 
стопанисване на двойните мощно
сти, остарялата технология и ниска 
та производителност, но и на висо 
ките лихви, които в много колек
тиви достигат сумата на бруто лич- меделско-хранителните произведе
ните доходи на заетите. Сегашните ния.
условия на кредитиране на селско- Примерът с царевицата най-доб 
стопанската продукция и залежа- ре показва, необходимостта от ус- 
лите стоки изцяло не са съобразни тадовяване на отговарящи пропор- 
на коефициента на оборота на ка- Дии на цените. Все докато послед- 
питала в аграра. Оттам засега и' ните бъдат в разрез, царевицата 
безуспешното искане на селскосто- Ще бъде като „електричен" заек, 

производители да се ус- чиято цена останалите земеделски 
бенефицирани лихвени култури безуспешно искат да нас

тигнат. Това жито, чието произ
водство е предимно в ръцете на 
селяните, върх^ чиято икономика 
административните мерки не влия
ят преломно, доказва че зачитане- 

Въпреки многогодишните закли- то на пазарните закономерности и- 
нания в доходните начала преобла в производството на храна единст- 
дават купопродажните .отношения вено може да обезпечи икономиче 
и договорите ..длан на длан". За ска заинтересованост на произво- 
това допринася и неконтролирано- дителите и по-голяма продукция, 
то увеличение нЗ призводителните Оздравяването на ■ селското сто- 
разходи и нестабилният пазар. Гла панство съВДо така трябваше да 
вният адут на частния сектор е почне и с инвестиционни инжек- 
цаоевицата, която с години пречи ции в първичното производство, 
на плановете на сеитбата, преди Обаче, за това би било необходи- 
всичко на индустриалните расте-, мо да се осигурят и по-изгодни 
ния. Причините за труженишката условия на кредитирането, защото 
..любов" към златното зърно са със сегашните лихви малцина се 
прозаични
тото. това жито. чието производ- то възпроизводство. Все докато е 
стг.о е по-просто и по-малко риско така, ще бъде като в онази на 
вно от отглеждането на захарно Душан Радович 
цвекло или маслодайни растения, рем дъждовете и слънцето, изпада 
само Vспя да се избори за позици- че най-вече кредити сме получили 
ята на стока, поппаво с нещо карг* от небето. Това са най-изгодните 
киоани особености, което е после- кредити, защото едвам на края Ще 
дица на също таквия пазар на зе- ги платим."

в

тези цени
принципните станаха защитни. Какви ще бъдат 

определения, селското стопанство, търсени, а какви, цените на олио- 
което с години бе завареник на то, захарта, брашното и хляба,
нашата ^кономичесюа политика — ито определя държавата _ ,
облича балска рокля! Така на хар- никой не знае. Само е известно, че 
тия и тази земеделска година пред- цехът трябва някой да плати, без 
вествяваше берикет — шест мили- разлика, че това ще се 
она тона пшеница, 12 милиона то- върху обществено-икономическата 
на царевица, почти милион тона стабилизация, антиинфлационната 
захар, износ на стойност от 1,5 политика и стандарта, който

е доста подкопан от пороя на це- 
Обаче, ните. Аргументи против поскъпва-

В документите и

ко-
още

отрази в

вечемилиарда долара и внос на само
известни количества олио.
зад тази^здрава и ведра селянка се нето на селскостопанските храни- 
скрива безкръвното лице на бед- телни произведения трудно може 
ната жена тясно вързана с адмй- да се намерят, когато се знае, че 
нистративнй мерки, с все повече цената на семето между две сеит- 
загуби, намалена акумулация и въз би е увличена с 50 на сто, пък и 
производствена способност, които над 100 процента, в зависимост от 
не й позволяват напълно да изяви вида им, на Изкуствените торове 
природните си дарби. — двойно, на средствата за защи-

Още през есента, селскостопан- та на растенията — с около 80 на 
сто, на резервните части и механи
зацията — почти със 100 процен
та .. . Очевидно е. че химическата

ските производители 
надеждите на плановиците, като 
засеяха пшеница на »почти 200 хи
ляди хектара по-малка повърхни
на от предвиденото. А това, според останалите подобни 
първите изчисления, 
един милион тона по-малка рекол-

изневериха папските 
тановят
проценти, които биха били поноси
ми. Освен това, все повече се взи
ма от дохода на селскостопанските 
организации.

промишленост, машиностроенето и 
отрасли без

значи и до пардон своите сметки доставят на 
селското стопанство без разлика, 

което че с проекцията за увеличението 
на цените на аграрните произведе
ния е предвидено поскъпването им 
да бъде~ до 25 на сто. Очевидно е, 

желанията и че селското стопанство, което в

та от миналогодишната, 
един месец преди влизането -на 
комбайните в полята представлява 
и сериозно поедвестие на вноса.

Разрезът между
потребите на обществото и осъще- документите е равноправно с осха-
ствяваооията на нивите продължава палите стопански отрасли в създа- 
и тази пролет, която покрай лошо нането и разпределението на дохо- 
то време, което удължи сеитбата с да, в практиката — щом трябва да 
три седмици, характеризира и ре- се плащат сметките 
кордната скъпотия. Селскостопан- лучава натрапената роля на пазач 
ските труженици бяха принудени на стандарта. А това нещо е напъл 
да вложат значително повече сред- но неприемливо, с изключение ако 
ства за необходимите възпроизвод- натрупалите се разходи не се амор 
ствени материали и същевремед- тизират чрез субвенциониране от 
но не знаейки по коя цена ще про засега неидентифицирани източни- 
дават своята стока. Защото, произ- ци. Кръгът, който води към 
водително-продажните цени. опре
делени през есента, като ориента
ция за производителите отдавна 
стопи силната инфлация на разхо-

приближава към осъществяването

отново по-

икономически! За- осмеляват да влагат в разширено-

„ Когато сьбе-ек-
стензивно производство се затваря, 
което е противно на интересите 
и потребите на обществото, а това 
поставя под въпросителен знак и 

на заплануваниядите, която се

ПОВОДИ

ХРОНИЧНА АНАХР0НИЧН0С1 НА ШОВИНИЗМА
беио, че са родени и възпитавани 
в тези обществени условия.

никога няма да дойде, докато всич 
ко напредничаво размисля, ръцете

или неизгражданото „републикан
ско съзнание".

Социалистическата теория на со 
циализма дълго време и не с пра
во занемарякаше значението на 
националните и етическите въпро- 

,си за еманципацията на по-прогре- 
сивни обществени отношения. Дъл- 

се мечтаеше как с

си да свърже във верига на светов 
пия мир, някои наши двадесетгоди 
шници от Истрия представят ус- 
ташка хореография на 
Изглежда, че сме забравили и да ради. С откровени разговори за 
осуетяваме такива работи на само
то място и повече като

И не само това. Необходимо е 
още повече обществено и по-бързо 

смъртта. , да |разбиваме националните прег-
„Най-прсдставитслсн" такъв пе

риод опознаваме в така наречено
то масово движение. което може

пационали-да се нарече лидерски
Обаче, национализмът, който 

време .дама 
без дви-

го, въпрочем,
превземането на властта няма 
превземе и с векове натрупваните 
национални проблеми, ирационали

я=
==;?•=, яг»г=„==-;г„г„.“

манталитети, оби

всички, следователно и неприятни-зъм.
се появява в последнода общество те и негативни аспекти на нацио

налните и междунационалните отца реагираме когато сс стише до 
тях. Хората като че ли хваща шо
кът на анахронизма и изглежда че 
им трябва повече време да приз
наят, че видят онова което виждат. 
Но прекадено симптоматично ста
ва това, което слсд шока все още

белези на национализъм 
жеиие,. без лидери и без средите.

„граждан.
котения, с по-жестока критика на . 
всички отделни хора,и груповособ 
ствонически среди, полузващи се с 
■гази табу тема на национална за
плаха щото в името на привидно
то спокойствие у дома поправо по- 

формализъм във степенно да тровят своите среди,
им кадрово своите 

..проверени" от един дол дренки, 
изграждайки сдинствоно бюротех- 

Само, не е същността че някой нократичеоки, а не допускайки про 
престава да бъде националист от 
страх пред затвора. Той това не 
трябва и да стане. Защото дали са
мо с арестуването действително рс-

носледва един 
формата на еьдебна процедура и натрапвайки 
пубертетни вайкалия.тези национални 

чай и интереси. Този национализъм напълно из 
лиза
опознаните „исторически национа- 
лизми" в социализма и всс ио-оче- 

сс връща към фашисткия

от морфологията на досега
Диспропорцията на тези инте

реси знаеше да води к'ьм соцреа- 
листически етатизъм или в „соци
алистически" национализъм, който 
— от случай до случай — се пок
риваше с плаща на „културолож- 
ките", „историографските”, „ико- 
номистаческите" и подобни пори-

мзводствени, самоуправителни отно 
тения. Националните отношения 
най-сигурно и най-справедливо сс 
разреша,ват чрез изграждането на 
общи’ продукцпошш отношения, а 
нс с празно повтаряне па светите 
завети за братството и единството, 
платените лагерувания в къмпинзн 
те, побратимяванията и излетите.

вилно
шовинизъм от времето на така на
речената независима държава Хър 
ватоко. Разбира сс, всичко това ие шаваме тази проблематика? Няма

ме ли като общество и идеен дълг 
да разговаряме, убеждаваме, да се 
борим за тези млади хора и въ
преки на самите тях, въпреки тс- 

в Австрия младите зи техни безсрамни и непонятни

„ социа листичес- 
са по-малко опа

значи, чс всички 
ки" «ационализми 

ви. Тези национализми бяха преди (дф или по-оправдани. 
на на-звикани олт антагонизмите 

шето обществено развитие 
пък, подтиквани от неизграденото

И докато
хора сс заклинат как до фашизъм пропокативни халюцинации? Осо-

или,
Д. Плевник



«ф Комунист
— Аз нс зная какво могат да 

кажат отделните общини, защото 
голям брой като че ли „не зна
ят", че на своите територии имат 
и тухларница, За много общини 
цялата работа около оказване на 
помощ на тухларниците се е све- 

санирансто (т.е. соци-

I! действие още през 1ИВ1 година, 
пито днес нс е завършена — 
заради нари, а поради кадри.

Нашият самоук майстор — тух- 
може да разбере, че в це-

КОЙ ЩЕ СЕ ОПЕЧЕ ОТ ТУХЛАТА? не

Заспали тухлари лар ле
.ката па една тухла депата иа снер- 

участвула със 70 процента.гм ята
Такова е положението днес, а утре 

процент" те бъде 
Съюзният

ждала върху 
ализация) на загубите, които тух
ларниците направиха.

На входните врата иа нишката 
Тухларница, една от десетте иай- 
големп и най «кумулативните в 
страната, е закачено съобщение, 
изписано с крупни букви: Уважае
ми купувачи, всички видове тухли 
и керемиди доставяме веднага след 
плащането."

Откъде това. питаме. Станимир 
Манчич, директор на Тухларница
та и председател на сдружението 
на строителите и производители на 
строителен материал в Стопанската 
камара в Ниш?

— При нас положението все 
още е поносимо, защото имаме 
(само) десетдневно производство в 
резерв, но има тухларници, които 
днес закупват футболни игрища за 
складове на производейа, а непро
дадена тухла, въпреки че драстич
но са намалили производството им.

— Какво намаление на произ
водството, питаме Манчич, когато 
тази година 230 югославски тухлар 
шиш те произведат 5,5 милиона 
тухли, което е най-много „по гда.- 
ва на населението" в Европа?

— За тухларпте идват „черни 
дни”. Нищо по-сериозно не се пре
дприема тези настъпващи дни да 
не бъдат съвсем черни. Или по- 
добре казано: в най-голямото чи
сло тухларници и общини нищо не 
се предприема, коригира се наши
ят събеседник.

Тухларството у нас делеше съд
бата на нашето съвкупно динамич
но развитие. И докато Югославия 
беше „най-голямата строителна 
площадка в Европа”, никой и не 
размисляме за това какво ще 
бъде с толкова тухларници и с та
кова производство когато инвести
циите бъдат намалени, като днес, 
В това наше динамично развитие 
и строене със здем много малки 
и неразвити общини видяха своя 
шанс да се домогнат до някакви 
си малки фабрики, па където и 
имаше глина — а у нас я има в 
изобилие — израстваха нови тух
ларници като гъби след пролетен

дване както и нашите, един тух
лар годишно произведе милион, а 
наш тухлар най-много 260 000 ту
хли.

този „енергиен 
от е по голям, защото

съвет се е определил 
енергията у нас да ра- 

по-бързо

изпълнител©и даТочно е, че с трудно сега 
сс изправят грешките, които с го
дини са правени в 
но трябва да сс тръгне 
на Бабушнишка община, която нс- 

фалитна по-

У нас всс о'Ще не се приема 
схващането, че производството на 
строителен материал е сложна ин
дустриална дисциплина, която пре
ди всичко изисква умение и зна
ние. В Европа днес тази индустрия 
ирстърепява силна техническо-тех
нологическа революция. Ако иска
ме тази революция да пренесем 
п у нас, име първо трябва да оепо- 
собим кадри за да я осъществят.

Купуването на съвременно обо 
рудване без кадри нищо нс стру
ва. Само два примера от Нишки 
регион това очевидно потвържда
ват. Тухларницата в Бабушница, 
която освен лошото проектиране, 
приема па работа главно неквали
фицирани работници, неотдавна е 
дикгидпрана, а тази и Ражан (съо.:

Австрия),
въпреки чс трябваше да сс пусне

цените на 
стат с 10 процента от

тухларниците,останалите индустриално! 1 и те па 
пи произведения годишно.

За трудното положение иа ин
дустрията ма строителен матаериал 

миналата година Скуп- 
СФРЮ и Скупщината

по пътя

волно с раздвижила 
стъпка в своята тухларница, въпре 

в нейното изграждане
20 милиона динара.

разискваха саки чс
вложени към 
С нищо нс с по-добро положение- 

Житковац, кълсто Тух-

щмиата на
Сърбия. Тогава бс ясно казано, 

западнала в
па
чс тази индустрия с 
трудно положение и поради много 
обективни условия, ма със скущчи- 

за ключ смия с иа общините 
проучат

то пито в
лариицата през последните три 
години е работила със загуби, или 

Белолин, която съшо та.
салдо". 
Ражан

пските
с онази в
ка с работила с ..червено 
Случаят за Тухларницата в

куриозитет. па

наложено всестранно да 
положението иа своите тухларни
ци" и да им оказват пълна по- 

преодолява и 
направено

е всякак отделенмощ по-лесно да 
трудностите. Какво е 
|плху реализрансто на тези заклю- 

Скупшипитс (съюзната и 
разгледат

ражанскитс обшинари вссвсс пак 
още нс смогнаха сили да 
точка върху този 
на Бояна".

сложат 
техен „Скадар
В. Филипович

"СЧ1ИЯ.
републиканската) щсръжениятп са купени в
ппм средата на т.г.

гала шс бъде нещо друго, част от 
знанията те изчезне, 
ще застарее, волята и ентусиазмът 

отслабнат. Човек, който с го
дини нищо не работи, трудно ут
ре. когато застаоее. Ще се приспо
соби към трудовите задължения. 
Ако някой си е свикнал ношем да 
броди, а денем да спи, за него ще 
бъде проблематично да тръгне в 
зори в първа смяна на работа. Ето. 
ние се трудим да успее тази ра
бота за Америка. С това бихме обе 
знечили работа, валути, развитие и 
ново заемане на работна ръка, би
хме обезпечили по-големи лични 
доходи, тук е ключа на нашия 
стандарт".

Да се врънем към въпроса за 
стандарта. Приближава лятото, ра
ботниците къде ще ходат на по
чивка?

СРЕША — РАЗГОВОР С РАСТОМИР ВУЛИЧ, четиридесет 
шеп квалифициран авто-механик в ООСТ „Механична обработка

годи-
една част

НЕ НН Е ЕДНАКВО ТРУДНО ЩС

покачването ска стабилизация споро се осъщес
твява?

Какво мислите за 
на цените?

Почти нищо нс с направено поНедопустимо е да се позволи
такава инфлация, такова вилнеене 
на цените. Някъде цените 
да се покачват, защото така сме,
се договорили, но там където ма-: що трябва да сс мени, но не зная 
газините са пълни, където хората откъде да се тръгне. Много 
с цените искат да покрият безде- нещата върху които 
лието си това не бива да се позво
ли. Всеки си има проблеми, но ако

този въпрос. Едно от потвържде- 
вилнеенетрябва кията за това с и това

иа цените. На мнение съм, че не-

са
разисквахме, 

договаряхме се. а всичко остана 
на хартия, нищо не е променено. 
Договорите трябва да се уважават. 
Това важи за нас долу. Ако сме

се измъкнат вътрешните 
тогава и проблемите ще се дове
дат до най-малка мярка. Не 
дали максимум, във всеки

резерви.

се договорили, че днес от лентатасме
колек-!> трябва да слезнат 1000 автомобила, 

па макар не обядвали, каквото итив още има вътрешни резерви.
Разнасят се слухове, че автомо- да се направи оправдание за не- 

билът „Застава” пак ще поскъпне, осъщественото не бива да има. Но, 
Какво мислите за това и до каква това важи и за онези горе, които 
степен работниците въобще влияят кроят политиката. Основеното не- 
върху цената на своето произведе- Що за прилагане на Дългосрочната

програма за икономическа ста-би- 
Работниците мислят, че цената лизация е работата, редът и уважа- 

ч? автомобила е висока, но когато ването на всички принципи и до
говори. Ето как се протака с този 
валутен закон. Очакваме най-после 

със загуба. Да се приеме нов валутен закон ц 
смятаме, че това ще бъде от пол-

Твърде малко от моите другари 
ще могат да отидат на летуване. 
Синдикатът правил каквото може, 
но ло един друг начин. Организи
раме за работници, отделно за оне
зи, които работят при затруднени 
условия, рекреативна почивка, но 
извън сезона. Класически със семе 
петвото си в летния сезон

дъжд.
Но ни това нямаше да бъ

де голям грях ако 
те на тухларниците бяха 
старите си схващания за тях като 

занаятчий-

инвеститори- 
менили ние?

леко.за примитивно, 
ско производство, което не изисква 
много знание, па ни много специ
алисти..

А че точно така се е „разсъж
давало" потвърждения 
на всяка крачка. Ето само някои: 
след 1944 година в Нишки регион

твърде
малък брой работници ще може да 
си позволи почивка. Аз почти заб
равих кога последен път съм 
на_ летуване. Бях. ано не се лъжа, 
1972 година- в Сокобаня, не пора
ди лекуване, а просто да си отпо- 
чпна. От тогава жена 
ту вам е в къщи или при 
Децата си изпращаме 
гато училището организира 
ване. Аз за себе

:-тг се поднесат сметките с печат и 
потпис кое колко струва, излиза, 
че го произвеждаме 
Колкото и да са информирали хо
рата не могат всичко да знаят. 
Някои неща аз не разбирам и да- 
като не се консултирам със специ
алисти не бих можал да заема ста 
новите. Трябва да имаме дове
рие в специалистите. Е, сега какво

бил
за за сдружения труд във всички 
републики и покрайнини.

Трябва повече да се уважава и 
думата на младите, но тя наистина 
ше се чуе когато младите бъдат вк
лючени в работата. Няма

се срещат

ми и аз леса построени пет нови тухларници 
(две в села, отдалечени само на 
десетина килбметра). На пръсти 
могат да се изброят висококвали
фицираните кадри, технолози, енер 
гетишг или машинните инженери 
които в тези тухларници през вси
чките тези години са работили. И 
но края. в европейските тухларни
ци, с подобна технологии и обору-

роднини.
на море, кода има

същинска икономическа стабилиза
ция ако не се обърнеме към откри 
ването на нови цехове и трудоус
трояване, защото младите най-це
нното време от живота си

Постоянно се изтъква, че Дъл- п0 кафенетата. Когато 
госрочната програма за икономиче

лету-сс крие зад тези мнения трудно е 
ла се разбере. На пример, при те
зи изндуваиия на кооперантите, аз 
мисля че работниците биха се съ
гласили и ще намерят общ език.

си и
ми «е можах да си позволя такова 
удоволствие, па поне децата 
почувствуват какво значи

съпругата

нека
това.пилеят 

според се
гашните мерила получат работа, то Разговора води: 
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кн, румънски а
ректор и 
лко



ВРЕМЕТО ЬЛАТОПРНЯТСТВУВА 

НА ПШЕНИЦАТА
НА ОВЦЕФЕРМАТА НА ВЛАСИНА

ПРИСЪДЕНИ ДВА 

СРЕБЪРНИ МЕДАЛА
В Регионалния коопера

тивен съюз в Ниш, изгьк-
На неотдавна проведенияще окажат влияние и вър

ху добивите. От 
дените 16 650 тона торове 

. (колкото е трябвало да се 
употребят за подхранване 
на посевите), употребени 
са само 9981 тона, или 
59,9%, а от комплексните 
— от предвидените 22 140 
тона — са били употребе
ни 14 641 тона или 66,1%.

В сеитбата е било упо
требявано предимно каче- 
стзено семе при всички 
култури.

В тазгодишната пролет
на сеитба е било значител
но участието на селскосто
панска механизация. С тра 
ктори и прикачим машини 
са били обработени 18 400 
хектара. Покрай ,6—7000 
трактора, в сеитбата са 
били включени и 1424 
досеялки, 11 000 малки фре 
зи и др. механизация.

шна работа върху облаго 
родяването на власинска- 
та овца, казва Предраг 
Джорджевич, директор на 
озцефермата, като добавя, 
че занапред очаква, че то 

отгледани агне- ва признание не Ще остане

даят от достатъчно влага 
за успешен растеж.

Но .ще трябва да се взи 
мат и навременни мерки 
за унищожаван е на плеве
лите, които сигурно ше из 
лезнат след дъждовете.

52-и международен селско 
стопански панаир в Нови 
Сад — ^на овцефермата на 
Власина бяха присъдени 
два сребърни медала за 
успешно

предви-ват, че след успешното 
приключване на сеитбата, 

✓ пшеницата и покрай изве
стните вече затруднения 
прилагането на агрохими
чески мерки, все пак тази 
година могат да се очак
ват добри добиви от зър
нените култури.

Както е известно 
зърнени растения в' регио
на са били планирани 

хектара, а засети 
предвидените 

на житни-

та. единствено.
Овцефермата на Власи 

на през изтеклия пери
од е станала по-голяма с 
3900 агнета, от които 1900 
са запазени за по-нататъш 
но възпроизводство.

Признанията е присъди- . 
ла Стопанската камара на 
Югославия, относно Об
щото сдружение за селско 
стопанство.

Инак тези признания до 
йдоха в резултат на успе

ПОДГОТОВКА 
ЗА ЖЪТВАТА

Макар че до започване
то на жътвата има още 
много дни в Регионалния 
кооперативен съюз в Ниш 
вече се върши подготовка 
за успешното й реализира
не. Преди всичко още се
га се взимат мерки за 
ремонт на селскострпан- 
ските машини за жътвата 
и вършитбата.

Планира се в жътвата и 
вършитбата да участвуват 
над 800 комбайни. 160 са- 
мсвързачки (в полупланин 
ските райони) и няколко 
стотин вършачки.

Макар че е оше рано да 
се говори за добивите —

със

123 912 
са 100% от 
площи. От това 
те растения се падат 87 431 
хектар, или 94,2% от пла
нираните пощи; на царе
вицата 4 895, или 118,8%. 
Не е изпълнен планът по 
засяване на слнънчоглед 
(64,3%), картофи (89%), ооя 
(19%); докато йък са над-

С. М.

ПЛАНЪТ Е ИЗПЪЛНЕН
На заседанието на Съюз 

мия комитет за селско сто 
панство на 29 май беше. на

стигнало главно поради 
засяването на известна 
част от предвидените за 
цвекло плоши с други кул
тури.

ре-
правен анализ на изпълне
нието на плана по пролет
ната сеитба. Сеитбата

главно е прик-

зап л ан и ра ните 
(150%),

хвърлени
площи за тютюн 
захарно цвекло (114%). Зна

на
Не е изпълнен чувстви

телно планът по засяване 
на слънчоглед. През тази 
пролет със слънчоглед са 
засети 110 800 
или 76,4 на сто от предви 
дените площи, но и при 
това
година със слънчоглед са 
засети 27 800 хектара по
вече от лани. Най-голямо 
неизпълнение на плана е 
при соята. Засети са само 
62 на сто от предвидените 
площи.

ПОСЕВИТЕ — ДОБРИ
Благодарение преди вси 

чко на хубавото време, 
прелетната сеитба. е била 
приключена главно в пред 
Еидените срокове.

Заслужава да се отчете 
и това, че значително е 
било ангажирането на об
ществено-политическите ор 
ганизации в региона наче
ло с щабовете по пролет
на сеитба в изпълнението 
н? тази важна задача.

Последните дъждове до 
значителна степен ще съ- 
действуват за хубавото йз- 
вретеняване на зърнените 
растения, заелото именно 
в този момент те се нуж-

царевица 
лючила във 
ща на страната. Според да 
ини на Комитета — с про 
летнитш са засети 2,8 мили

всички краи-чително е и изпълнението 
на плана в засяването на 
нови площи с фураж, ка
то предвидените площи с 
детелина са засети (113%). 
с люцерна (82,8%) и т.н.

Трябва да се отчете, че 
индустриалните 
през настоящата година са 
засети на 18,8% по-големи 
площи от лани. За отбеля
зване е също, че и в зе
ленчукопроизводството за 
сетите площи са с 22,1 % 
по-големи от запланира
ните.
МАЛКО ТОРОВЕ 

Явно е, че високите це
ни на минералните торове

предвижда се средните до
биви от пшеница в регио
на да бъдат средно 3000 кг 
от хектар, като общо в 
региона се произведат над 
150 000 тона пшеница. То
ва количество ше бъде с 
около 10% под миналого
дишното равнище, но тази 
година и площите със зър
нени растения са под ми
на ггогодишното равнище.

Още от сега се взимат 
мерки за 
вършитба и изкупуване на 
пшеницата.

хектара.
она хектара, или 96 на сто 
от запланираните площи.

през настоящата
До 27 май сеитбата на 

царевица е била завършена 
на всички площи. В срав
нение с миналата година, 
тази пролет са засети 
43 500 хектара повече.
През настоящата пролет 
със захарно цвекло са за 
сети 85,9 на сто от запла
нираните площи. До не
изпълнение на плана се е

растения

С тютюн са засети 
1,4 на сто повече площи от 
запланираните, а сеитбата 
на ориз е според плана.

организирана пък

М. А.

Снабдяването на населението със стоки от първа 
необходимост и отдалечеността на местната канце 
лария, както и все още лошите махленски пътища 
основен проблем на населението.

Със съвместни сили и на организация, Владимир 
всестранна помощ на ши- Анастасов на ред са мах- 
роката общност, през по- лснските пътища. Именно 
следните няколко години в плановете на тази мест- 
селския бит в село Рибар- на общност са -разширява 
ци до значителна степен не и почистване на пътя 
е изменен. В селото не съ- към махала „Грамадьс и 
ществуват вече газеничета ..Падинье" от цеитралио- 
Повечс от домакинства- то. шосе Босилеград към 

та имат съвременни мебе- Тлъминския район, Освен
този запланувано е и раз- 

Почти във ширяваие на иът?г към ма- 
къща има добра хала Геловци, който Ще

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕ 
СТНАТА ОБЩНОСТ В 
СЕЛО РИБАРЦИ

тетни настоящи задачи, а 
тяхното разрешаване за
виси и от нашата готов
ност и организираност. 
Обаче, не по-малко затруд 
немия ни създава отдалече 
ността на най-близкия ма 
газим в село Радичевци и 
местната канцелария в се 
ло Бранковци — проблеми 
които не сме в състояние 
ние да разрешим, а почти 
па всяко събрание на из
бирателите го раздвижва
ме и активизираме. Реше
ние обаче досега няма. 
Въпрос-ьт е още ио-актуа- 
лси, ако се има в предвид, 
че местното население по- 
вечето е в напреднала въз 
раст, а отдалечеността на 
посочените села е над 5 ки 
лометра, Затова компетент 
нитс за разрешаването им 
трябва по-задълбочено да ра 
змислят. Разбира се и ние в 
местната общност и занап 
ред ще го имаме в пред
вид. Още повече, че лич
но считам, че има начини 
и възможности за разреша 
ването им. Училищната 
сграда например която по 
ради недостиг на ученици 
подлежащи за училище не 
се ползува може да сс при 
способи за магазин, къде- 
то ако не постоянно, поне

два дена в седмицата, мо 
гат да работят един от 
магазинерите от село Ра 
дичевци. Шо се касае до 
местната канцелария ние 
всички в местната общно
ст сме или да се открие в 
село Радичевци за което и 
има решение на Общинс
ката скупщина, или пък 
да бъдеме присединеци 
към местната канцелария 
в Босилеград, където и 
иначе повече общуваме — 
изтъкна председателят на 
съвета на местната общност 
и секретар на ПО на СК 
в селото, Владимир Анас
тасов.

Покрай това, в местната 
общност в село Рибарци 
укрепването на всенарод
ната отбрана и обществе 
мата самозащита е постоял 
па задача. В това отноше-

На
ли.. радиоапарати, електри 
чески уреди.,, 
всяка
питейна вода и пр. А пре
ди две години с помощта 
на общината и селския път, 
бе доведен в ред. С други 
думи, в село 
ци ежегодно се менят и 
подобряват жизнените -ус 
ловията.

Но въпреки това, мест
ната общност, и останали
те организирани сили в 

/ селото, ръководени от пър 
синката партийна органи
зация не сс задоволява с 
■'■рва което са постигнали. 
Всяка година изнамира но 
ви активности за действу
ваме. Тази година, казва 
председателят на съвета на 
местната общност и сеюре 
тар на първичната партии

ред свърже още една—две ма- 
кактохали. За тази цел, 

ни уведоми Анастасов вече 
имат в местната общност 
обезпечени сродства, а до-Рибар-мажи колкото ис задоволят пот
ребите. местното населе
ние с готово ла участвува
с оше. Реализирането ма та 
зи да сега приоритетна за
дача в местната общност 
ше ' зависи от Общинската 
скупщина,
СОИ за комунална дей
ност, местни и иекатсгоои- 
зиоани пътища, кога те пгс 
обезпечат булдозера, т.с. 
кога ще дойде редът.

ние сътрудничеството 
с войниците—граничари от 
съседните застави е на ви
соко равнище. А акцията 
„Нищо Не, бива ла ни из
ненада”, както казва Ана
стасов тук не сс ировеждй 
за деи—два. Тя с актуал- 
иа през цялата година. За 
ключителното обучение им 
служи дсто сс казва само 
за генерална проверка.

им

ските особено, от

пътища — Безспорно с! чс махле 
коките пътища са приори- М. я.
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Шкудт УР А # ПРОСВЕ
щрихи зл портрет на кхд от джаковица
(УЧАСТНИК В „МАЙСКИТЕ СРЕШИ")ФЕСТИВАЛА „МАЙСКИТЕ СРЕШИ 85" В ДИМИТРОВГРАДСЛЕД

Ние сме за дружба 

и струдничесгво
Поетичната реч - освзжение

братските поетични мосто-нично поети и писатели па 
пациоиал-

В таканаречените „съпъ 
тствуващи манифестации 
тази година на фестивала 
„Майски срещи '85" в Ди
митровград за пръв път 
участвуваха поети и писа
тели на народа и народ
ностите в СР Сърбия. Ли 
тературната вечер и сет
не срещата—разговор бяха 
организирани по повод 20- 
годишнината на списание 
„Мост”. В тази манифеста 
ЦИя
тавители на списанията на 
народа и народностите: 
„Градина" от Ниш, „Хид" 
— на унгарската народ
ност, „Нови живот" — сло 
вашка народност, „Луми- 
на" — румънска народ
ност и „Йета ере” — алба 
нека народност.

Разнообразието на поети 
чната реч допринесе за 
още по-голямо сближаване, 
за задълбочаване на брат
ството и единството. Сре
щата—разговор пък откри 
нови пространства за взаим 
но сътрудничество и съвме 
стни начинания в литера
турното сътрудничество ме 
жду списанията на народа 
и народностите. Неведнаж 
бе повторено, че възмож
ностите за взаимно прони 
квзне на литературите, ко 
ито се създават на майчин 
език, са почти неизчерпае- 

Едновременно с това 
по най-конкретен начин се 
обогатява общоюгаславска- 
та литературна съкровищ
ница.

вс.македонската 
ност и пр. От своя страна 
някои народности са пред-

мо-Оттук в заключение 
же да изтъкнем, че реше
нието наставили панорамно творци 

те на българската народ- ,Майс- сведения за града от кои
то идва дружеството. Джа
ковица е от типа на по-мо 
легиите градове в покрай 

тази -,:ината. с развита иядуст- 
• чя и културен живот. В 
града, който наброява към 
-п 000 жители има 17

и но броя на висо- 
се нареж-

гюкрай

Комитът за чес- 
„Майските сре 

официално да вклю- 
па „Ма-

срощи" И СРСЩИ 
те на писателите и поети
те па народа и мароднос- 

рсп1е-

В тазгодишните 
ки среши" дойде до малки 

в концепци 
с кое-

твуваие па 
иш"ност.

видоизменения
на програмата,
манифестацията

година се сдоби с един мно 
го по-интересен и резулта- 

отношепис на 
Впечат

чи в програматаВнасяйки пови съдържа 
пия в програмата за 25-ти 
май, поетите и писателите, 
посочиха, че този пръв кои 

бъде 
тъй

ятай оките
то

титс с сполучливо 
ние, което обогати и раз
нообрази тазгодишния фо 
стмвал па народа и народ- 

СР Сърбия. До-

такт занапред ше 
още по-ползотворон, 
като
пътища за 
знавапс между народа и 
народностите в СР Сърбия. 
Една от възможностите е 
съвместно 
двуезични издания па анто 
логня, сборници и прочие.

геи вид по -гегиучаствуваха и предо- години.миналите 
„спията, които участници- 

със себе си па 
от Димитровград, 

за успеха 
пей-

бяха посочени нови 
по-близко опо

образованите 
между първите в 

кината. Трудовата
„Емин Дупаку . 

която. и

датс понесоха органипостите в 
говорът да ее подпише са- 
моуправително 
ипе между 
списанията па народа и ла-

тръгпаис 
свидетелствуват 
на манифестацията и 

предназначение.
и домакините 

по-слаби впе

в
запияспоразумс рабооамкитс на 
ти КХД главно произвеж- 

прежда, три- 
конФекция

редакциите макнигоиздаване. Раз-мото 
бира се, чс п;> памучна 

котаж и лека
с разпространена търговс
ки мрежа нашио из страна

родностите за литературно 
сътрудничество е ярко до 
казателство, чс са иоложе

останаха нс с 
чатлсиия, защото три де- 

Димитровград прилича- 
гоад, в който песен 

Тайните и

Следва да се отбележи, 
че общото впечатление и 
от литературна вечер, и 
от срещата—разговор, е 
твърде положително. Ме
жду поетите и писателите 
от народа и народностите 
са установени близките 
контакти, посочени са мно 
гЪ инициативи и начини 
за сближаване и укрепване 
на приятелски връзки. По
сти и писатели четоха на 
различни езици, но като 
червена нишка всяко пре 
дставяне пронизваше ми
сълта за заздравяване на

• пани добри основи за още сд 
но сътрудничество, 
в крайна сметка обогатява 
сътрудничеството 
народа и народностите, до 
принася за задълбочаване 
на братството, 
и съдружието 
ценни културни плодове 
в общоюгославската култу 
рна съкровищница.

та.шс накоето та ис заглъхна, 
песните на

изтъкнахме,Както веченарода и наро- 
СР Съобия се

„Ганимете"леновете на 
Гсвдеши" са главно млади 

С какво плени
„Май-

между дностите на 
ггасливаха един в дочг. пе

се словашки песни работници, 
ха на тазгодишните

спеши" зрителите? — 
си простосър-

иг-еха 
паеха 
тяха 
с*»ха сс

блеепусии ски игри. 
румънски носии- пазнх 

сръбски
единството 
и ще дава

ски
С искрената 
дечност! С хубавата програ 
ма» С умението да владе- 

сцената! И наистина

ТУРСКИ.
унгарски, български и ад 

песни.
ят на
успяха! Последователно се 

танци и на
турска? л 

Печ,
годинаТази

нижеха китки 
родни песни, в което осо- 

заслуга има- 
певческа гру

вместо 
Гнилане, а зл

народност.Ст. Н. представяше 
банската вместо 
— Джаковица. Два ггада, 

път V. дват

Приз ден бено голяма 
ше мъжката 
па и оркестърът. който ги 

Тъй като
ми.

в СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 
В БОСИЛЕГРАД

които за пръв 
в Димитровград, 
с устпем 
по-добре да представя-: гъ0 

на своята наподно- 
до\-жба-

понесени съпровождаше, 
съществуват само две годи 
ки, не може да се

са постигнали завид

колкото се може
каже.

СВЪРЗВАНЕ НА 

ТЕОРИЯТА С ПРАКТИКАТА
че нелклора 

ст и резултати на полето на 
културатЗ. Тази година ше 

на Третия

задълбочат 
та между останалите наро

Поетите и писателите из ни
разиха мнение, че досега- 

взаимно позна- рземат участие 
републикански Фестивал на

д пости.шното им 
ване е недостатъчно (меж 
ду „Мост" и някои литера 

' турни списания на другите 
народности, например със 
словашкото списание „Но
ви живот" съществуват тра 
диционни . облици на сът
рудничество), но в бъдеще 
сътрудничеството 
да получи всестранен 
ват, защото различието на 
езиците не признава никак 
ви ограничения.

Този път ще представим 
културно-художественото 
дружество „Ганимете геоде 
ши' 'от Джаковица, което 
по стойността на 
програма спечели 
ни симпатии спед 
и зрителите. „Ганимете ге 
одеши" работи в рамки
те на сдружената 
на индустрия „Емин Дура- 
ку" от Джаковица и всич
ки членове на 
то са
Нини. на които 
и танците са само ..хоби”. 
В рамките «а дружеството, 
в което активно работят 
85 члена, съществуват и‘ 
работят пет основни сек
ции : за народна музика, 
народни танци, естрадна 
музика, изобразително из 
куство и секция за литера 
тура. На „Майските 
щи" участие взеха 
ите за народна 
танци.

тапии в Ниш. къцето 
надяват на сравнително до 
бъо успех. Тъй като са по 

Сува река Пър-

се

Съгласно плана и прог
рамата за средно насоче
но образование и възпита
ние, редовното обучение 
за учениците от трети и 
четвърти клас приключи. 
В ход е практическото обу

ниците които имат намере 
ние веднага след средното 
образование да се включат 
в производството, но и за 
тези, които Ще продъл
жат образованието си в 
някое съответно виеше учи 
лище. Още повече, че ма- 
те р иалн ите въз мож ности 
все още не са такива... за 
да може средношколският 
център в Босилеград да 
обезпечи всички видове 
машини и съоръжения, не 
обходими в процеса на ре 
довното обучение. Освен 
това, практическото обуче 
ние е първият контакт на 
ученика с производствения 
процес, с живота и целоку 
пната дейност на трудещи 
те се в организациите на 
сдружения труд.

Да кажем и това, че по 
време на практическото си 
обучение всеки ученик е 
длъжен да води дневник 
за всеки трудов ден, а за 
повелението и подготовка 
та им, свое мнение дава и 
лицето — специалист от 
съответната организация, 
което пряко влияе при 
заключителния изпит.

м. я.

ЛУЧИЛИ в 
га^а награда на Косово за 

в Титова
своята

о го ом- 
го стите ПГ''!-!! и танци 

Митровица се наредили ме 
жду най-добрите а в Но
ви Сад като трети на На 
сЪтагас успял и да се наре
ждат между най-добрите.

трябва 
обх

текстилчение от четири седмици, 
а след това, пред тричле
нна комисия двама пре 
подаватели и един специ.а 
лист от организациите, къ 
дето учениците са били на 
практическо обучение, ще 
държат заключителен 
пит.

дружество 
главно млади пабот 

музиката

надяват се и по-нататък да 
постигат завидни успехи и 
резултати. Желанието 
е да гостуват и по другите 
наши републики, тъй като 
по този начин им се удава 
възможност за дружба и 
сътрудничество.

Във вдъхновеното си уво 
дно слово и на литератур
ната вечер, и на срещата 
— разговор, главният реда
ктор на сп. „Мост" Миле 
Николов — Присойски по

им
из-

Директорът на среднош
колския образователен це 
нтър „Иван Караиванов" 
в Босилеград Асен Стоев 
заяви, че по-голяма част 
от практическото обуче
ние, учениците ще прове- 

словашка- дат в трудовите органи.
зации в Босилеград. Само 
учениците от химическата 
специалност' ще бъдат две 
седмици в съответни тру
дови организации в Лес- 
ковац, а от машинната спе 
циалност по една седми
ца в Сурдулица.

Безспорно е, че практи- 
екбто обучение е от голя
ма полза не само за уче-

сочи, през двадесетгодиш
ното си съществувание е 
представило на любители
те на поетичната реч от 
българската народност по 

панорами на албан
Остава да им пожелаем 

по-нататъшна успешна из 
ява и успех в работата и 
усилията, които полагат в 
вдълбочаването на друж
бата между нашите наро
ди и 'народности. А за Ди
митровград казват, нека да 
послужи като пример зл 
такъв вцд изява и сътруд
ничество !

етични
ската, турската, 
та, частично и на русинска сре- 

секци 
музика и

та народност. Такова пано 
занап-рамно представяне 

ред ще бъде и на румън
ската,. унгарската и остана 
лите народности.

Тъй като. даваме портрет 
на едно КХ дружество от 
САП Косово, чза което 
Що досега не знаем на кра 
тко да

Панора
сръб

националност от Ко-
мно са представяни и ни
ската
сово й град Ниш, а- поеди изнесем и някои Зденка Тодоров
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
Л Е С Т Я Щ и ПРИМЕРИ РЕЗУлттп

ОХ НАГРАДНИЯ ТВОРЧЕСКИ 
КОНКУРС „ПОД ЗНАМЕТО НА СВОБОДАТА"РЕГИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ ПО БИОЛОГИЯ

Прйключи съвместния творчески награден 
конкурс „ПОД ЗНАМЕТО НА СВОБОДАТА", 
който по случай 40-годишната от освобождение
то и победата над фашизма организираха 
дакциите на детския .вестник „Другарче" 
даването на Радио Ниш за българската 
ност в Югославия. На 
около 125 творби. Съвместната

Само две години измина 
ха от деня, в който Ясмина 
Василова, 
клас в образователния цен 
тър „Иван Караиванов" в 
Босилеград, стана член. на 
Съюза на югославската со

и на тях постигат 
успехи. Като 
ка, Ясмина спечели 

първите 
Шампионата 
„Тито
мир", а тази

високи странната талантливост 
тово момиче. Многоброй 
ни доказателства 

награди в има и 
на знанията

на
осмокласнич- 

еднаIученичка от ре-за това 
в нейните, ученичес 

ки книжки и свидетелства:
от и пре. 

народ- • 
пристигнаха 

жури-комисия 
имаше трудна задача да избере най-добрите и. 
да ги награди. Комисията
заседание констатира, че отзивът иа конкурса 
бе голям, за което най-добре говори броят на 
пристигналите творби
НАГРАДИ ПОЛУЧИХА:
За стихотворение

конкурсареволюция — 
година бе

петици и само петици. Раз 
бира се, като кръгла отли

пиалистическа младеж. Ма 
кар и къс, този период й 
бе достатъчен да се нар е- 

сред

чничка в основното учили
ще лесно спечели Букова
та грамота.

— Лесно ли? Да, сега, 
когато

на заключителното си

най-активнитеди
младежи и девойки не са 
мо в училището, но и в об 
щината. Младежката й дей 
ност е многостранна: анга 
жира се в културно-забав
ния живот на 
доброволния

грамотата е при
мен, пътят до нея изглеж
да прав и равен. Но като I награда _ Гордана ДЕЛЧЕВА, VIII клас 

Димитровград,-
п,,,,Д^!,Л1Ш0Прав'Ш 11 нагРаДи - Данийела СИ 

ИиВА' ьерин Извор; Лиляна ВЕЛИНОВА 
VIII клас, Долна Любата;

Две РавнопРавни 111 награди _ Тамара ДА- 
УП клас- Димитровград,- Марли 

ЯНКОВ, VII клас, Църнщоица;.
Журито- предложи

си помисля, че само 
по-малка бележка можеше 
да ме раздели с това скъ 
по признание, че осем го
дини трябва сигурно 
стоиш на „върха", ясно ви 
ждам колко много труд и 
последователност са необхо 
дими за Буковата грамота 
— с вълнение обяснява яс

една

младежта, 
младежки 

труд, на спортното поле и 
в областта на идейно-поли

да

тичсското издигане на чле 
новете на ССМ. Сериоз
ността, с която изпълнява 
доверените й от младежка 
та организация задачи, при 
мерността в училището и 
извън него и многобройгни 
те добродетели в характе
ра й топло я препооъчиха 
на младежката „база" по 
воеме на последните из
бори в ССМ и тя бе избра 
на за член на колективни 
те ръководства (председа
телствата) на Средношкол
ската конференция в Об
разователния център и Об 
ттгинската консЬеоенция на 
ССМ в Босилеград.

Василоза е една от мал
ката група ученици и уче 
нички, които ревностно 
участвуват в голям брой 
ученически съревнования

за поощрение творбите 
на следните ученици: Зоран МЛАДЕНОВ VIII 
клас, Димитровград; Таня ТОШЕВА 1у'клас 
Димитровград; Анка АНДОНОВА VII'клас Дол 
на Любата, Крум АНТОВ, Ш клас, Божица и 
Александра ДИМИТРОВА, IV клас, Димитров
град

;мина.
Носителите на високи 

признания трябва да ос 
танат верни на себе си:..

За прозни съчениния
награда — Радмила МЕТОДИЕВА, У/П 

клас, Димитровград,
I/ награда — Никола ДИМИТРОВА, VШ 

клас, Димитровград,
III награда — Драгица КУЗЕВА, УШ клас, 

Димитровград;
За поощрение се предлагат творбите на сле 

дните ученици: Снежана МИХАЙЛОВА, VII клас. 
Клисура; Невенка МИТОВА, УШ клас. Долна 
Любата и Любиша СОКОЛОВ, VIII клас, Дими
тровград.
За живопис

— Това голямо морално 
задължение почуствувах в 
момента, когато почуству
вах и гордостта от връче
ната ми Букова 
Засега мога да кажа след 
ното: Ще положа всички 
усилия, за да почуствувам 
още един път тази голя
ма гордост. Вторият ми път 
до Буковата грамота двой 
но е по-кратък, но може 
би и двойно

Iпредставител на Образо
вателния център от Босиле 
град на регионалното съ 
стезание по биология и 
физика. На състезанието 
по биология тя завоюва 
първото място и спечели 
правото да участвува на 
републиканското състеза-

грамота.

ние по този предмет.
Усърдието и успехите в 

състезания \гпо-тежък...ученическите 
достатъчно казват за висо 
кото трудолюбие и много-

I награда — Анка АНДОНОВА, VII клас. 
Долна Любата

II награда — Минко МИТОВ, VII клас. 
Долна Любата
Ш награда — Данийела Гюрова, V клас, Ди
митровград.
КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ:

За най-масово участие в конкурса награж
дава се основното училище „Моша Пияде" в 
Димитровград.

За най-голям брой качествени творби, из
пратени на конкурса се награждава литератур
ната секция при осн. училище „Моша Пияде" в 
Димитровград.

За най-голям брой рисунки, изпратени на 
конкурса награждава се изобразителната секция 
при осн. училище „Христо Ботев", Долна 
Любата.

М. я.

СПЕЦИАЛИСТ ЗА ВИКТОРИНИ
ски специалист за викто- 

Най-на1: &Драган Стефанов от Бе- 
леш е ученик във 11-4 клас 

образователно-възпита- 
организация „Йо

рцни по история, 
пред сс заинтересувал за 
Втората световна война и 
както самият казва, почти 
кг ма въпрос, на който да 

Ш не знае отговора. Особен 
м интерес има за живота и 
§1* делото па другаря Тито и 

1 затова чете и събира всич 
Щ ки книги за Тито. Естество 
Г но, че любимият му пред 
* мст в училището е исто- 
'щ рия. Но това не значи, чс 
е; кс сс интересува от остана 

ща литс предмети. Достатъчно 
Щ е да кажем, чс и в сърев- 
Л нованието по математика 
М е бил първенец и се е кла

в К-ктелната 
сил Броз Тито" в Димит
ровград. На общественост
та той стана известен след

няколко вик 
града и в „Среши

проведените 
торини в 
те на селата".

Своята наклоност към ви 
кторините Драган „откри
ва" в осми клас на основ
ното училище, когато за 
първи път участвува на ви 

Босилеград под 
название „Създаването на 
Нова Югославия", Тогава 
спечелва трето място. Вед 
нага след. това на състеза
ние в училището и в об. 
щината заема пъово място, 
Тази година в общинс
кото състезание на 
„Втората световна война 
и създаването на 
Югославия", е 
Със същата тема отива на 
регионално състезание 
Блацс. където като трети 
се класира за републикан 
ско състезание в Неготин,

ОТ МЛАДЕЖКИЯ НАГРАДЕН КОНКУРС

Жюрито в състав; Зденка Тодорова, Момир 
Тодоров, Стефан Николов, председател на засе- .. 
дяиисто си от 4 юни 1985 г. присъди следните 
изгради:
I наградя се присъжда иа разказа „Кръгът" обо

значен с шифър „Смъкни паяжината от 
очите си”, автор Новица Иванов.
П награда не се присъжда 
Ш иагрдада не се присъжда

За поощрение се предлага разказът „Апар 
■гаментът и стаичката” обозначена с шифър „Ща 
стието е в самите нас", автор Новица Иванов.

награда се присъжда на стихотворението; „Раз- 
стройствие" обозначено с шифър „Лон", автор 
Владимир Александров.
II награда; стихотворението „Мида", обозначено 
с шифър „Усмивка", автор Биляна Цветкова.
III награда: стихотворението Трагедията на пред 
поета" обозначен с шифър „Лон" автор Влади
мир Александров.

За поощрение се предлага стихотворението
„Теменужка и вятър" обозначено с шифър „Лю- . 
ляци", автор Биляна Цветкова.

Журито

ь
.

4;

щкторина в

бйаЯВ сирал за 
й-.1 -.Ч5 ревноваиие.

съ-региоиално
Миналата го 

викторината „Кадина във 
кво знаеш 
то" беше най-добъо и спе 
чели за награда велосипед. 
Намира време и за всичко 
онова, за което . се интере
суват младите; музика, Фу 
тбол, извънучилищна дей 
ност и активност в младеж 
ката организация.

— Макър че сме „отру
пани" с учене, време мо
же да сс намери за всич- 

Стига да има воля и 
се работи и

за движение-

шаваща. Дето сс 
щастието ми 
гръб. Именно, първото и 
второто място бяха С всич 

6Й възможни 
ки, а аз и о'Де 
участници спечелихме 
65 точки. Но 
мет да бт.де „теглен" чрез 
жребие като трет състеза
тел в съюзното слстсзяиие.

казва, 
„обърна"

тема

Iнова
отщвенец. точ- 

шестима
китс

в
по

нямах къс-

точка— Само за една 
в Неготин ми „избяга" уча1 

ст.юзиото С7,сте
Дра

ко.
упорито да 
учи, изт7>кпа Драган.

стието иа
заиие, с тъга казва 
геи. — Всъщност и тази 

точка не беше ре-

Драгаи, който е отличен 
ученик и носител на 
ковата

Ву-
А. Т.грамота, е истинс-едяа
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„СВОБОДА" В ДИМИТРОВГРАДII КОНФЕКЦИЯОБЩНОСТИ ПА ИНТЕРЕрационализация на самоуправителиите 
СИГЕ В НОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА Постоянна грижа за 

пенсионерите и незаетитеВместо досегашните две 

една общност на „Свобода" Бран 
първи цът 

осъществила
13 конфекция „Свобода" 

в Димитровград днес има ко Пс№Щ. за 
79 пенсионирани работни- „Свооода с

,^отношението и гри една четвърта част от за- 
' за тях Димитровград- ; плануваното производа- 

’а ’ во за тази година. Макар
чй Никога досега не е сто
панисвала със загуба, Кон
фекцията

ректор

обществено-обсъждапс с проектопредложение11а публично
самоунравитолното споразумение з<з формира

движи сред 
политическите сили в 
нишата. Инициативата под 
крепиха и Председателство 

за жилищно строителство то Па Общинския комитет 
и СОИ.-за комунална дей- па Съюза па комунистите 
мост, местни и некатегори- н Изиъдиитснияг съвет 
знрани пътища ще бъдат па Общинската скупщина.

в Раздвижвайки и давайки

об-то на
не на СОИ за жилищно-комунална дейност. жата

ските коифеикционери се 
различават от другите тру
дови организации в града. 
За бившите „свободарци", 

ги наричат, едва ли

Сцоред предложеното 
самоуправително споразу
мение, което понастоящем 
е на публично обсъждаме

годишния си 
осъществявала ця.план е

лостно през последното три 
произвеждайки

както
може да се каже, че са 
извън стопанските процеси 
на своята

сдру- обединени в една
СОИ за жилищно-комунал- подкрепа ма инициативата

самоуправителиите и общо 
ствено-нолитнческито си
ли имаха предвид повече 
кратните дългосрочни цс 
ли: е рационализирането, 
т.с. намаляваме числото па

в организациите на 
жени» труд и местните об 

(обсъждането Шс
мессчис, 
дамски палта, които са от 

характер/ благода- 
пение на обезпечения

на западния пазар за

някогашна тру- 
оргамизация. По вече

на дейност.
Инициатива за обединя

ване на тези две самоуп-
щности, 
трае до 20 този месец), бро сезонендола

установен род всяка годи
на пенсионерите на „Сво
бода" се събират по пока
на на ръководството и зае
тите, за да се запознаят с 
деловите резултати и бъде 
щитс планове за1 развитие 
па снойта организация.

Тазгодишната среша с 
пенсионерите на основна
та тема, за която най-мно-

из-самоуправителни-
общината равителни общности разд

вижиха самоуправителиите 
органи, а след това Прс

дседатсдството на Общин самоуправителиите обшно
сти па интересите, с обе-

ят на
те общности в 
няма да бъде увеличен.
Напротив, когато се касае 
за 'броя им, една общ
ност ще има по-малко. Всъ ската конференция па

СОИ ССТН инициативата раз динявансто им (там къдс- 
4 ___ - то естеството ма дейност

та позволява), а същевре
менно с намаляване броя 
на професионалните им 
служби да сс създават са- 
моуправмтелпм общности, 
които попечето отколко 
то досега да стават място 
за същинска размяна на 
труд и средства. Всъщ
ност, с обединяването на 
тези две СОИ на дело Ще 
се приложат и становища
та от 18-то заседание на 
ЦК на СКС, а в общината 
ще се обедини и подобри 
жилищно-комуналното сто-

нос
известен купувач, тази го
дина плана сс осъществява 
континуирано. така че съ
ществуват най-реални обс
тоятелства за преизпълне
ние на съшия. Това сигур
но дава определена сигур
ност в работата на всички 
заети в Конфекцията и ре
ални предпоставки ?а осъ
ществяване на развойните 
програми. Извеел"» , труд
ности в работал на кочФе 
ктшонеритс 
отсъстовията по болест, ко 
ито в последно воеме зна
чително са увеличени. Слу
чва се ежедневно да отсъст 
вува по една бригада. Но 
не би било в ред ако не се 
каже, че половината от те
зи отсъствия са отсъствия-

км

щност, досегашната

БОСИЛЕГРАД

Увеличени наемите на 

обществените жилища
го стана дума, се разли
чава от досегашните. Ма
кар че грижата за пенси
онерите е постоянна о„т 
страна на заетите, паралел
но с това особено внима
ние трябва да се обърне и

пге”зтавдяват

По предложение на Ску апартамент от 50 м2 досс- 
пщината на самоуправител- га средно се заплащаше по 
ната общност на интереси 700 динара на месец, т.е. 
те за жилищно строител- колкото за един кг 
ство, през миналата сед- Такива пък низки 
мида Изпълнителният съ- трудно може да се намер- 
вет на ОС в Босилеград ят в други места, 
взе решение от 1-ви юни 
да се увеличат цените на 
комуналните услуги и на 
наемите за ползуване на 
обществените жилища. Спо 
ред това решение цената 
на питейната вода може
да се увеличи до 25 на
сто, на канализационните 
услуги до 15, изхвърлянето 
на боклук до 25, колкото вестяват, че 
и поддържането на зелени ва 

а на нае-
100 на сто.

нетрудоустроените 
Изхождайки

към
млади хора. 
именно от това, „Свобода“месо.

наеми предприема всичко.» за да 
намали техния брой. Разво 
йтгите планове на Конфек
цията най-красноречиво го та на млади майки, за 
попят в подкрепа на тоза; които може да се каже. 
в бъдещия цех за ппоизяс- са оправдателни. Друга
лстзо на лека консЬсхния та част от отсъствията са 
те бъдат приети към -^ч- 
ста души. поедимно млади 
хопа. За изграждането 
този цех, конфекционери- 
те са обзпечили необходи-

панство.
Непосредствено след пу 

бличното обсъждане са-
В СОИ за жилищно стро 

ителство изтъкват, че и с 
това увеличение не може 
да се обезпечат необходи
мите средства за поддър
жане на жилищата и 

част

моуправителните органи в 
организациите на сдруже
ния труд и в местните об 

евентуалните но
свързани със сезонните се
лскостопански работи и за 

"а тях няма много оправда
ние. Както подчерта Пей
чев, тези факти доприна- 

мите средства и нужната сят .заплануваният среден 
документация. В най-скоро личен доход от 24 500 ди- 
време трябва да започне нара да не се осъществява, 
изграждането на цеха. Както и досега при по-

Освен с развойните пла- лобни срещи, пенсионери- 
нове, пенсионерите бяха за те посетиха производстве

ните помещения и се запо-

за щности 
ви предложения и забележ 
ки трябва да доставят до 
Секретариата за стопанство 
финанси и.

отзадължителната 
тях която се отделя за амо 
ртизацията им. Тук пред- 

ще послед- упбанизъм.
още едно увеличение, 

най-вероятно през октом- 
— с 40 на сто. Изуча- 

възможно

строителство и комунална 
дейност. Очаква се, ако се 
приеме самоуправителното 
споразумение, новата само 
управителна общност на 
интересите да започне да 
действува от началото на 
юли т.г.

те площи, 
мите със —
Защо наемите дво

йно се увеличиха, т.е. 
какво имаше на предвид 
Скупщината на СОИ кога 
то предложи, а Изпълни
телният съвет когато прие 
това решение?

ври
ват се обаче и

цестите за компенсиране 
ната на наемите за работ
ници с низки доходи.

познати с деловите резул 
тати през първите той ме 
сеца на тази година. Как 
то изтъкна генералният ди

знаха с новините в произ
водствения процес.

В. Б.В. Б. А. Т.

* ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТПървата и основна при
чина за това, бихме каза
ли, високо увеличение са 
досегашните низки наеми, 
с които не можаха да се 
обезпечават необходимите 
средства за поддържане на 
жилищата,, т.е. жилищните 
обществени обекти. Вто
рата е, че тези средства 
не позволяваха да се пок
рива настаналата и задъл
жителна амортизация и тре 
тата — те въобще .не бяха

ланието да помогне на. по
знат или непознат, 
с в неволя и комуто него
вата кръв значи 
на живота. Ръководен са
мо от тази
Йовча не веднаж се е на-

койтоЖелая само да помогна спасение

хуманна целДимитровградските кръ- 
- водарители имат истински 

повод за радост и въодуше 
вление. Те са на първо мя 
сто в страната по броя на 
кръводаряванията. Между 
тях е и Йовча Димов, кой
то на неотдавнашното тър 
жсствено заседание на мно 
гократните кръводарители 
получи златна емблема за

аз • . *
> I . .. ;, ' миоал

болницата в Пирот да по
могне на роднина, приятел 
или някой друг. За щастие 
никога не е имало нужда 
от това. понеже запаси от 

/кръв винаги е имало. То
ва особено го

самоиннциативно в

,
;

шдостатъчни да се увелича 
ва жилищният фонд. Кол
ко ' бяха низки тези наеми 
потвърждава и 
през 1981 година 
цената на наемите бе уве
личена с 15 на сто, 
мът за квадратен метър жи 
лищна площ (средна стой-

радва, но
Г той за всеки случай е тук. 

— Всеки здрав човек 
■ трябва да даде кръв. В не- 
I воля- може всеки да се на- 
| мери, казва Йовча, . който 

в тази хуманна акция е 
включил и съпругата си 

щшшт дДецат^ 03 още малки),. — 
А ще давам

• двадесет пъти дадена кръв.
йовча е роден през 1933 

година и е зает в конфек- 
нае- ция „Свобода“. Тук е запо 

чнал още като ученик през 
1948 година, и тук, както 

ност) възлизаше на 7,54 ди казва и пенсия ще изкара, 
нара, през 1982 — 8,75 (уве Вече двадесет години рабо 
личение с 16 на сто), през ти като моделйео-конструк 
1983 — 10,06 (15 на' сто) а тор.. За пръв път е дал

кръв през 1954 година, ко
сато бил войник. От тога
ва насам, както казва само 
болест можела да го спре 

за чи да не даде кръв.

следното: 
когато

III |1 1V :
! & шч

ми I .. .............
Й. Димов: Кръводаряването е спасение

— Има хора, които се 
да дадат кръв, 

други пък- считат, че това 
не е полезно за здравето.
На мен никога не ми се

вн кръ.в доетто 
мога, локато не ме върнат 
лекарите.

на живота
■ през миналата година кога 

то цената бе увеличена с 
40 на сто този наем въз
лизаше на 14,08 динара. С 

думи казано

случило нещо след даване 
на кръ.в, казва Йовча. Така говори йовча Ди

мов, човек с голяма хума
нност и желание да помо
гне на човека.

страхуват г.-
Онова, което го е ръко-

КШт
водаряване, и днес, е же-
водело при първотодруги

А. Т.
СТРАНИЦА 10

БРАТСТВО’ 7 ГОНИ 1985



Физическа култура 1У-*рупаЩл"СКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

ОЩЕ ЕДНА ВИСОКА 
ПОБЕДА НА „МЛАДОСТ"ФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА „СЕВЕР"

Поражение в последните минути „МЛАДОСТ" (Б-град) : „МЛАДОСТ" (Йелашница) 6:0 
Босилеград, 2 юни 1985 година. Игрище „Пескара" 

край Драговищица. Теренът и времето подходящи за 
игра. Зрители около 150 души. Голмайстори: Д. Зла- 
тков в 20 минута, 3. Младенов в 30, Б. Воинович в 
37, В. Глигоров в 60, Г. Иванчов в 65 и В. Тасев в 86 
минута. Съдия на срещата Момчило Илич.

В десетия кръг ца нроле 
тната част от тазгодишно
то футболно първенство, 
футболистите на „Мла
дост" от Босилеград висо 
ко победиха футболистите болисти 
на „Младост" от йелашни
ца. Самият резултат.
6:0, полувреме 3:0 и няко

„РУДНА ГЛАВА" (Р. ГЛАВА) - „АСЕН БАЛКАНСКИ" 1:0 (0:0) 
Рудна глава, 26 май 1985 г. Игрището на „Рудна 

глава" — теренът тревист, зрители 300 души. Съдия:
Любиша Петрович от Майданпек — добър. Голмайс
тор Драголюб Труянович в 89 м.

Футболистите на „А. Бал
• кански"1, в 22-ия кръг загу-
• биха срещата в Рудна гла- 

гса срещу едноименния от 
бор с 1:0, гол, вкаран

^ ^ ; _ предпоследната минута на
2ОРщВ«6, Яд3вча ДИМИТР°В играта. Инак това беше 

, обан Манчич 6, Алек- 0ще един от мачовете, ко 
сандър Станков 6, Кръста ито ,.А. Балкански" загу- 

ръстев 6, Сретен Гюров , би в последните минути на

вам в 20 минута се дължи 
преди всичко на неточни
те им удари.

И през второто полувре 
ме босилеградските фут- 

играха по-добре 
и с по-голяма воля за по- 

от • беда. Като резултат на то 
ва те отбелязаха още три 

лко неизползувани, голови гола. Най-напред В. Глиго 
положения, съответствува 
на силите и възможности 
те на двата съперника. С 
тази победа босилеградски 
те футболисти, които пона 
стоящем са на шесто мяс
то, имат реални възмо 
жности да се борят за го 
рната част на таблицата.
Докато футболистите на 
„Младост" от Йелашница с 
това катастрофално пора
жение надали Ще могат

в
„А. Балкански": Милко 

Соколов 6, Никола Найде
нов 5, Зоран В. Христов 6, 
Милован Тодорович 7, Ду 
шан Ненич 6, Новица То- играта.

ров, след като направи ма
лък дар—мар в отбраната 
на гостите покачи резулта 
та на 4:0, а след това Г. 
Иванчов, който през вто
рото полувреме влезе 
мястото на С. Стефанов от 
беляза и петия гол за бо
силеградските 
ти. Голмайстор на шестия 
гол, бе В. Тасев, който за
почна и завърши 
сам.

Преди тази среща в рам

Порой от 

голове
Рутинна победа
„А. БАЛКАНСКИ" — „РЪТАН" (БОЛЕВАЦ) 2:0 (1:0)

Димитровград. 30 май 1985 г. Спортният център 
„Парк" — теренът тревист, времето приятно за игра. 
Зрители около 200 души. Голмайстори: Александър 
Станков и Бобаи Манчич. Съдия на срещата Душан 
Ранджеловнч от Ниш

ва

„А. БАЛКАНСКИ" — ЕДИ 
НСТВО" (ПИРОТ) 6:6 (1:6)

футболис-
отличен.

Димитровград, 2 
1985 г. Спортният Център 
„Парк" — теренът тревист, 
времето слънчево. Зрители 
около 200 души. Голмай
стори: за „Единство" — 
Зоран Джорич 4 гола. Го 
ран Живадинович и Зоран 
Милошевич 
„А. Балкански":

„А. Балкански": Сретен Въпреки че гостите не бя 
Гюров 6, Никола Найде
нов 6, Зоран В. Христов 7,

всичкоюни
ха слаби, особено се изтъг 
кнаха с отлично организи 

Милован Тодорович 7, Ду рани засади, така че дома 
шан Ненич 7, Новица То
доров 6. Борислав Мано
лов 6, Бобан Манчич 7,
Александър Станков 7,
Коъста Кръстев б, Стамен 
Пешев 6.

да се отделят от дъното.
Още от самото начало ките на състезанието за ку 

на срещата, футболистите пата се срещнаха юношес- 
на „Младост" от Босилег- ките отбори на двата фут 
рад се наложиха с добре болни отбора. Във втория 
организирана игра. Те кръг, след като победи с 
просто събиха съперника 
иа своята половина на иг
рището, а за това, че пър 
вият гол отбелязаха ед-

кините никак не можеха 
да намерят коитоаигра сре 
щу засадите. Все пак дома 
киките откриха резултата, 
г втогият гол на Бобан 
Манчич бе същински „ев- 
по гол". От около 30 мет
од далечина той улучи са 
чи<т гооен ъгъл и измами 

и бурни аплодисменти на 
зрителите.

Победата напълно е зас
лужена.

1:0 ще играе юношеският 
отбор на ФК „Младост" 
ст Босилеград.

по един, а за 
Кръста

Кръстев — 2, Борислав Ма 
иолов, Бобан Манчич, Але 
ксандър Станков и Стамен 
Пешев. Съдия на срещата 
Владимир Стефанович от 
Ниш — отличен.

М. Я.Слел две отсрочвания, съ 
ст^я се и зоналната среша 
между ..А. Балкански" 
Ртган" от Долевац. До

макините 
тинирана игра да победят.

ФУТБОЛ: МЕЖДУОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ 
— ПИРОТ

тръгнаха с ру-
Поражение на „Партмзан“„А. Балкански": Сретен 

Гюров 5, Никола Найде
нов 5, Зоран Христов 5, 
Милован Тодорович 6, Ду 
шан Ненич 5, Новица То
доров 5, Борислав Мано
лов 6, Бобан Манчич 5, 
Александър Станков 5, Кръ 
ста Кръстев 6, Стамен Пе
шев 5.

Същински провал в Ди
митровград! Въпреки 12-те 
гола, зрителите недоволни 
напуснаха трибуните на 
стадиона в Димитровград. 
Сякаш във въздуха остана 
да виси: нещо се случва.

Именно, домакините за
почнаха твърде лежерно, 
което гостите използуваха 
и твърде бързо постигна 
ха убедйтелно водачест
во. Гостите играеха, а до
макините бяха станали и 
само наблюдаваха. Това бе 
. криминална" игра, особе
но на защитата.

бе още една твърде слаба 
игра в поредицата слаби 
мачове на „Партизан", все 
повече затъващ към дъно
то на временното класира 
не. Гостите, които играха 
с 10 играча (играха с един 
футболист по-малко) да
доха урок по футбол на 
домакините.

Гостите откриха резулта 
та от дузпа, след което 
опабият съдия от Пирот 
Миле Голубович изключи 
от играта Драган Велич
ков. До краа гостите отбе 
дяваха оше два ’гола и зае 
лужоно спечелиха две то
чки.

БОСИЛЕГРАД: СРЕШИ И РАЗГОВОРИ С ПРИМЕ
РАН МЛАДЕЖ И УСЪРДЕН СПОРТИСТ

Отличен футболист

Футболистите на „Парти 
зан" загубиха срещата в 
с. Извор от домашния от
бор ..Напредък” с резултат 
5:2 (3:0). Това бе твърде 
слаба игра, особено през 
първото полувреме, «а „Па 
отизан”. който се посъвзе 
рпез второто полувреме, 
но не успя да извоюва по 
не оавен резултат.
И ОШЕ ЕДНО ПОРАЖЕ 
НИЕ

В неделя на 2 юни 1985 
г. в Димитровград желю- 
шани загубиха оше една 
среща срещу отбора „Дра 
гош" с резултат 0:3. Това

баскетбол, волейбол, те
нис на маса и пр. А на не 
отдавна проведеното по 
повод XIV традиционни 
„Срещи на братството и 
единство” край Власинско 
езеро на военните коман
дири от запаса, чийто член 
е и той, в индивидуалното 
класиране по спортна сгре 
лба Тасов спечели първо
то място. С оше четири 
ма се състезава в отбора 
на командирите от запа
са на Босилсградска общи 
на, който между 11 отбора 
се класира на 3 място. Ор
ганизатор йа спортните 
състезания бе Мсждуобщ- 
ииският съ?°з па военни
те командири от запаса в 
Лссковац.

ИН МЕМОРИАМ

С голяма болка съобщаваме на роднини, близки 
и познати, че на 31 май 1985 година в околност
та на Гостивлр трагично загуби живота си наше 
то единаче

Васил Тасев отдавна е по 
знат на любителите на фу 
тбола в Босилеград. Вече 

активендеоет години с 
член на футболния отбор 
„Младост” и е един от по
добрите му футболисти. 
Играе на мястото центра
лен защитник. Но неряд
ко, в течение на играта, 
обича да направи по «якой 
„излет" и в наказателното 
поле иа съперника и при 
това понякога успява да 
се впише в листата иа гол 
майсторите. Шест месеца, 
като редовен студент в 
Прилеп, е бил чен на „По 
беда" и играе на няколко 
приятелски среши.

През второто полувре
ме обратна гледка. Схва
щайки, че така не бива, до 
макините заиграха по-агре 
сивно и набързо намалиха| 
резултата на 6:3. Гостите 
иодклекнаха, а домакини 
те атакуваха все ло-настъР1 
кено и накрая трудът им 
се изплати: в последната 
минута изравниха резул
тата 6.6. Така бс постиг
нат този хандбален резул-

Драган НенковВасил Тасов с и добър 
и примерен младеж. Член 
с па градския актив, къде 
то със дейността си подпо
мага в разрешаването на 
младежките проблеми. От 
1980 година с член и на 
Съюза иа комунистите. По 
вече пъти досега с участ
вувал в различни младеж
ки трудови акции, където 
съяпо така с примерното си 
поведение и усърдие нодти 
кна останалите младежи. 
От неотдавна е на постоял 
иа работа в счетоводството 
в Горската секция в Боси
леград.

(1956—1985)
студент по стоматология в СкопиеI 128811

Нашият единен цвят, сър- А 
цето което ни обичаше,
очите които ни даваха свс 
тлина. гордост, радост и 
надежда погребахме па гра 
дските гробища в Крагуц- 
вац на 2 юни т.г.

% >****“ГТЗт.
В следващия кръг „А. Ба 

дкански" гостува в Ново 
село кпай Ниш, където ще 
се спе-тне с домашния от 
Воо „Новоселац".

Вечно скръбящи • майка 
Иванка и баща СлпвчоОсвен футбола, Васил Та 

сев има наклонност и към 
другитеДимитър Ставров М. Я,видове спортове:

братство* 7 юни 19вз СТРАНИЦА ц



х^чфр • сатира • забава
— МоЯ сълруг ПОСТЪПИ* 

с моис като с куче.
— Нима?
— Да. Иска да му бъда 

вярна...

• НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Тютюн на дребно
Веднага след освобождението и в Димит-

отглеждаобщина започни да се — Каква е музиката в 
заведението, което носеща 
ваш?

— Извънредна! Цяла ве 
чер прекарах с жена си 
в него и не чух какво ми 
говореше.

Ората и работаровградска
тютюн.

Това изискваше отваряне на събирателни 
пунктове по селата. Едип такъв бива открит и 
в село Гуленовци.

Поставят човек на това работно място и 
един ден директорът на кооперацията му дава 
една варосна дъсчица и му нарежда на нея за 
утре да напише:

„Тютюн на дребно — 
ция село Гуленовци"

Човекът взима дъсчицата, гледа текста и 
казва на директора, че всичко това не може да 
стане на тази малка дъсчица.

— Скрати! — кратко и ясно казва дирск-

Реко си: чеке да отидем малко на село,
да видим кикво е положението. Целу зиму и про 
лст орати и писува дека требе све да се учини 
та туя годину повече и по-добре да пооремо и 
посейемо. И нейе само я: коджа души беоше 
кико мене — сви давамо съвети. Те тека требе 
да се оре, те овака да се сейе, те толкова Ьубрс 
да сс пърля... све до жетву смо пребаяли.

Млада девойка напус
ка салон за танцуване и 
след петнадесетина минути 
сс връща па масата си. 
Докато момичето поправя 
тоалета и червилюата си, 
идва към пея младеж и я 
пита:

— Мога ли да ви помоля 
за следващата пауза? 
Бртство Ю Лвубиша

земеделска коопера

т^ра.
Време убаво, дъи ведър и чие, нема дори 

и встърчък да Нуне. Излезо рано у полето да 
видим кико чс иде с работу.

Чека, чека — до куде 8—9 саата — никой 
не излази. Тек после почеше да излазе човеци 
да конаю морузу. Ама право да ви кажем, све 
некико възрасни човеци. Ретко оди н»и може не- 
кой много да окопа. Добре беше това що 
зина си беше покарали копачЬе, па и мотокул- 
тиватори. С машините йе много по-лъсно.

— Е, бре, копачееее, иде ли? — пита един 
що тамън беоше почели.

— Айде, айде... не питуй много, него ула- 
зи у н»ивуту, вачай матикуту за опаш и узимай 
ред!

На следващия ден, на определеното 
място, осъмва спомената дъсчица на която е пи
сало:

вече

„ТЮТЮ. НА ДР. ЗЕМ. КОО. СЕЛ. ГУЛ 
А. Ташков

— Когато пия кафе изо 
бщо не мога да заспя.

— При мене е обратно: 
когато спя, не мога да пия 
кафе.

щ:.рост пт шош?ш МНО-а
\ Когато са на мода, всички недостатъци минават 

за добродетели. 4
4 — Ще се ожениш ли ако 

ти дам 8 милиона динара 
— обърнал се един 
свои приятел,
НИ II.

гМолиер

Дяволът умее да се крие и в сянката на кръста.
Испанска

към 
стар ерге-

— Ами... откъде ти 8 ми 
лиана за такава цел?

— Баща ти ми даде 10... 
— отвърнал той.

Лошата трева бързо расте. Поче да им обяснявам дека я не съм по 
копахьето, дека писуйем по весници за те* ра- 
боте.

Сръбска

Щастието е на страната на онзи, който е доволен.
Аристотел Ааааа, ти ли си оди тия що ни даваю 

съвети. Е, убаво! Па де съга малко 
на практику, това йе важно. За туя работу требе 
сила, снага, руйе... — рече ми йедън ербап — 
селяк.

се покажи— Той е посредствен ле
кар, но като човек е обая 
телен. Умее да слуша, ни
кого не прекъсва. А какви 
лекарства са ми нужни, аз 
си зная и без него.

Не изпивайте със залп чашата на насладите.
Питагор:

Найдо се на тесно, па поче да мърдам на
там—навам, ако могу да се искубем.

А бре, другари, па не съм еаде я раз
давал съвети, има йош теквия, него де ми каже 

могу да дойдем и друг пут, па да поразго- 
варамо нещо за весник... да сликам.

Е щом йе теквая работа, бае Манчо 
гьгай че дойдеш у полето кита йе викендат. Те 
тай йе пълно, има и млади и стари... аадойду и 
од градът. Иначе, на делник нема кво да сли- 
каш, а нема ни кому да държиш предавала.

Още еднуш се увери у истинуту у народно 
ту поговорку що каже? живата нече 
матику! И затова за друг пут само 
поведам.

I Денят на радостите е кратък.
Арабска те ка

— Не преминавай ули-
Радостта обновява силите. цата

тсто си. — След три- часа 
Ще мине рейс, който под
държа редовна линия!

съветва охлюв де-
Японска

Смехът е слънце: прогонва зимата от лицето на 4 
хората.

Юго молитву, а 
това че про-Учител към ученици:

— Ако вие в последните 
скамейки бъдете 
като тези от средните, то 
гава тези в първите скаме 
йки биха могли спокойно 
да спят.

Хуморът е спасителен пояс върху 
живота.

по-тихивълните на

«Ли^оьос/Раабе
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