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„Братство" е 
удостоено с Орден братст
во п единство със сребърен 
венец за особени заслуги в 
областта на информатив
ната и графическа дейност 
и за принос вразвитието на 
братството и

■^ВЕСТНШ^НА ВЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ^
единството 
народи имежду пашите 

народности.ГОДИНА XXVI * БРОЙ 1209 * 21 юни 1985 Г. ЦЕНА 15 ДИН.

™,™С.ЕВ' председател на ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД ЗА ОБЩЕСТВЕНО- 
ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА

?п°^л'1,ЕлГ1^'?: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 
ШИНАТА НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ФОНД ЗА РАЗ
ВИТИЕ НА НЕРАЗВИТИТЕ КРАИЩА

ОТБОР НА СКУП-

Доходното свързване - сигурна 

основа за ускорено развитие
иден напредък

* Постоянно увеличение на националния доход 
през последните няколко години * Стабилизира се 
положението в трудовите организации * Физическият 
обем на производството увеличен 4 на сто, обшият 
доход 63 па сто * Увеличение на износаСъгласно установената практика (за- ра на републиканско равнище. През пър 

седанията си да провежда в общините), вите три месеци на текущата година 
на 18 Юни т.г. в Босилеград се проведе стопанските организации в общината са 
редовно делово заседание на Изпълни- осъществили обш доход 344 181 000 дина 
челния отбор на Скупщината на Репуб
ликанския фонд ,за насърчаване разви
тието на икономически неразвитите кра
иша. В работата на заседанието, освен Фондът за насърчаване развитието 
членовете на Изпълнителния отбор, взе- на икономически изостаналите краища 
ха участие и директорът на Фонда Ми- на организации в Босилеградска общи- 
лько Филипович и представители на тру на започва да оказва помощ през 
довите организации „Зеле Велкович" и 1969 година, най-напред на Автотран- 
..Здравйе” от Лесковац и Електронната 
индустрия от Ниш — организации, кои
то с помощта на Фонда вече построиха 
или строят производствени цехове в Бо
силеград.

Кои са основните харак- 
терности в обществено-ико 
комическото 
Димитровградска 
в момента, когато пред
стои изработка и приема
не на следващия средно- 
срочси план? На този и 
още няколко въпроса, свър 
зани с положението на 
стопанството в общината 
и развойните й планове, 
потърсихме отговор от пре 
Дседателя на Общинската 
скупщина Петър Тасев.

първите три месеца та
зи година увеличението е 
средно 7 на сто, а в някои 
трудови организации като 
-Тигър — Димитровград" 
и цели 17 на сто» което е 
47 на

ра, и доход бб 570 000 динара, със сре
ден лични доход по зает от 15 105 ди
нара.

развитие на 
община

сто от годишната 
продукция на гумарата. То 
ва дава гаранция, най-гол* 
мата трудова организация 
в града да отчете добри 
резултати.

Положението 
боо и в 
бода”.

Остават обаче, 
проблеми в мебелната про 
мишленост ..Циле" свърза
ни с пласмента, а в кожа 
ра ..Братство'', належащи 
са проблемите произтича-

спортната организация, след това и 
останалите стопански организации в об
щината, а през последните няколко го
дини и в изграждането на производстве
ни цехове, които в Босилеградска общи 
на изграждат материално укрепнали ор
ганизации от региона и по-широко. Тези 
цехове дввт и ще дадат по-голям им
пулс в развитието на общината. Сега се 
готвят оше няколко развойни програми. 
Разбира се и в тях участието на Фонда 
•не боде от огромно значение — добави.

на

е много до 
конфекция „Сво-

крупни
Преди да започнат с редовното си 

Делово заседание и след като посетиха 
и разгледаха изградените и строеши се 
на доходни начела производствени цехо
ве. с досегашното стопанско развитие и 
настоящите развойни насоки на_ Босиле 
градска обшина. гостите запозна Васил Такев.

ити от интеграцията с „Ко 
текс” от Сплит. И финан
совите есЬектн са 
телно добри, 
ход е

сравни- 
Общпят до-Такез. председател на Изпълнителния сп 

рег па Общинската скупщина в Босиле-
Членовсте на Изпълнителния отбор 

на Фонда межд^у другото обсъдиха и да 
доха подкрепа на Проектодоговора за 

Босилеградска обшина. изтъкна меж- ускорено развитие на недостатъчно раз
ду ллугото Такев, се числи към най-не- витите краища през следващия период, 
развитите общини в републиката. През Обсодиха и приеха баланса на израз- 
198(3 година националният доход по гла- хол ваните средства, приеха предложени

63, до- 
на сто, а 

чистият доход е увеличен 
двойно.

— Кои са проблемите в 
стопанството на общината?

— Най-голям проблем не 
само за нашето стопанст- 

— Основните характер- го но и по-широко, без- 
ности на нащата обшина спорно е недостигът на обо 
могат да се изнесат с ня- потни средства. Този про- 
колко показателя, изтъкна блем особено е належащ 
Тасев. Най-напред през по в ..Циле" и в кожара
следните няколко години . Братство", но се чувству-
ностоянио се увеличава на значително и в остана- 
националнил доход, така 
чс през 1975 година той е 
бил 66 на сто от национал
ни» доход в СР Сърбия.
Днес той възлиза на поч
ти 74 на сто, т.с. 120 хи
ляди динара. Напредък затруднява
има и във всички области състояние на трудовите ор
на обществеио-икономичес ганизащш. Въпреки това 
ки* живот. Положението лишите доходи от 13 700 
в трудовите организации ппез миналата година, са
<5с стабилизира, което мо- увеличени ппез първите чс

увеличен
73ходътград.

Петър Тасев
ва на населението възпилазе на 21 045 сто на съответната комисия за разреша- 
днн-ара. докато в Южноморавски регион вай е на инвестиционни кредити за реа- 
35 069, а в СР Сърбия 60 616 динара. Бла- .газиране на повече насърчаващи развой 
го дарение усилията, които полага ши- >Ч1 програми, запланувани през настоя 
пачата обшност. съшият през 1983 голи- ц/ата голина, кактр и други актуалнп 
на е увеличен на 47 482 динара, срещу ръироси.
89 376 динара в региона и 153 742 дина- М. Я. лнте трудови организации. 

Именно, почти 7 
от обшия доход не е 
лизиоан. а

на сто
реа-

значителни са 
и спелствата от други ор
ганизации, което сериозно 

материалното

ДАДЕНА ПОДКРЕПА ИА ИНИЦИАТИВАТА ЗА ПРИЕМАНЕ ЮГОСЛАВСКИ 
ДОГОВОР ЗА ИЗКУПУВАНЕ И А ПШЕНИЦАТА

Две предложения за цената на пшеницата
Цената на пшеницата, 

както е предложено, тряб
ва да бъде 43 динара за 
килограм. От значение с 
гъшо оше сега да се ут- 
върлят и цените на браш
ното. Въз основа на тазго
дишни** откуп на пшеница 
тпрбва ла се обезпечат рс- 
есконтии кредити в размер 

. от 80"/о, като се изключат 
сге летвата за откуп иапше 

Итгькиато беше, че таз- ' лица от банкови кредити.
Доколното ис сс приеме 
такъ» договор, който да 
у точни това, ще сс поиска 
пените па пшеницата и 
брашното да се формират 
свободно.

С приемането на дого
вор за изкупвателните це
ни на пшеницата се очак
ва да сс внесе повече.ред 
ипи изкупуването на пше
ницата. защото от по-ран
шен опит е известно, чс с 
различните изкупвателни 
цепи се създаваха условия 
за действувалото на матра- 
пази. които изкупуваха 
пшеницата в едни и я пре
продаваха в други регио
ни, а и частните произво
дители вместо да преда
ват, задържаха зърното в 
хамбарите си, като сетне 
го употребяваха за храна 
на добитъка.

Тези дни в Нови Сад се 
проведе обсъждане на юго 
славско равнище по проб
лемите на селското стопа
нство. Една от актуалните 

обсъдиха 
беше и приемането па об- 
иююгЬславски 
организирано 
п I пшеницата.

нес да сс потвърди с някои тчпч-пет месеца ча 18 560 
данни. В областта на ссл- . динара върху работник, по 
гклто стопанство въпреки това все пак е много по- 
известпитс трудности, свър малко от спслния личен до 
запи с миналогодишния >*ов на работник в рспуб- 
продължителсн засух, кога .ликата, 
то щетите в общината бяха 
преценени па около 25 ми 
лиона. производството бе 
увеличено около 3 на сто.
Това с сравнително добър 
успех, имайки предвид със 
тсянието в тази област.

П1п гг отчае* по проми- 
Ннггиото гмчшзиодство. про 
дължи Тасев, в сравнение 
е 1988 година то отбеляз
ва пъгр от 4 мп сто. За

теми, които сс

договор за 
изкупуване — Дългосрочната прог

рама за икономическа ста
билизация налага макси
мално да сс нолзурат из
носните възможности. Как
ви резултати в тази об
ласт осъществява дими
тровградското стопанство?

— И нашата община из- 
носчнци са две трудови ор

годишната жътва ще тряб
ва да се организира, така 
че да завърши в най-къс 
срок, като ис сс допусне 
ДЛ пропадне пито зърно 
жито. (11п 4-та стр.)



НАС 1И У| ПО СВЕТА

ЮГ ОСЛ Л ВСКО-БЬЛГ АРСКА' Г А
КОМИТЕТА ПО IIА У ЧНО-ТЕХНИ- 

ИКОIЮМИЧЕСКА 113АИ МОПОМОШ
БЪЛГАРИЯ 
ПСПОРТ в 
ПУНКТА НА 
ГРАНИЦА

В БЕЛГРАД СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО КЪМ СЪШЛА ЗА

ПРОГРАМА ЗА ПРОГРЕС Едностранчива решаине
Рибарци, Стрсзимировци, 

и Ново село 
и български 

от 8 до 16

производствени ор- 
поиастояшсм 

участвуват в около 600 на
учно -изследовател ски про
екта в рамките‘ма 60 сно- 

водегвотб и мирнонремеп- равумерив. ! 1остигнагиге 
пата експлоатация 1111 яд- резултати са добра основа 
цената енергия. ;)а задълбочаване па пауч-

— Тези планове сънна- по-геимческото сътрудни
чество, като 
па целокупните пи 
мическп отношения.

ни и 
гашпацииВ научно-техническото развитие през следващите 

15 години централно място ще получат електроника
та, автоматизацията на производството и мирновре
менната експлоатация на ядрената енергия

През пунктовете 
В),рижа чука, Мокране, Делчево

само югославски 
19 часа в летния и

мог&т да минават 
граждани от 7 — 
часа в

ДО 19 ЮНИ Т. Г.
„Са-

От 17 димния периодв конгресния център 
„а” в Белград сс проведе 

Комитета но
НР Бъпария закри за между-

гр аничио-пропусквател- 
граница.

От 1 май т. г.
шестзаседание на 

научно-техническо сътру
дничество към Съвета за 
икономическа 
мощ. на което бе разгле
дана проектопрограма за 
научно технически

на страните-членки 
на СИВ през следващите

народен транспорт
югославско-българскатасъставна част 

икоио-
п и ро градът с насоките 

мнтс за развитие на наука- 
шии ата

ни пункта па
Тава са пунктовете, намиращи се 
„ските гранично-иронусквателни 
барни, Стрсзимировци, Вършка чука,

Ново село. През тези пунктове
и български

отвъд югосла- 
пунктове в Ри- 

Мокране,
та и техниката в 
страна — заяви подпредсе
дателят и а

взаимопо- делега- 
разисква- 

връзка с рсали- 
гсисралното

ЮгославскатаСъюзния из- 
Борисав пия учсствува в 

Г1»ят:\ П'1»В 
:*оцпята па 
споразумение за 
ничество 
прилагането 
цссори. както и

осъществя а пето

мо-
иълнителси съвет 
Сребрмч, откривайки засс- 

Комитста

Делчево и 
гят да минават

прог-
само югославски 

и превозни средства ог
часа

рее 7 до 19 часано сътруд-данисто на 
и а учно-тсхниче ск о сч >тру-

кьм СИВ.

граждани 
и летния

в зимния 
бяхаИ от 8 до 16 

Досега споменатите, 
непрекъснато 24

в развитието и 
ни ммкроиро-

15 — 20 години. пунктове 
часа дневно,

така и за

дничество период. ка-Прсз този период цен- 
научно-

във връз-иаучно-тс- отворени 
кто за гражданите

Досегашното 
хничсско

трал но място в 
техническото развитие на 

СИВ ще по

па от двете страни,ка с
споразумението за

иа промишлени ро-

сгьтпудиичество 
Югославия и СИВ За международенразви- трети страни.

останат открити само гранично-про-
Градина край Димитров-

паланка —

граждани отмежду
наистина е резултатно. Ок- 

югославскн науч-
странитс от 
лучат 
томатизацията

тис
ботиелектрониката, ав- транспорт

пусквателните пунктове
Дсве баир на пътя Крива

оло 100на произ-
град и 
Кюстендил.ПЕКИН

Официалния представител на Съюзния 
коетариат на вънишните работи Жслко Иеглич 
згяви на пресконференция в Белград, че Югосла
вия предложи иа България да бъде проведена 
среша на представители от двете страни, на ко- 

бъдат обсъдени възможностите за повтор- 
граннчно-пропус-

Крепки основи на югославско- 

китайското приятелство
извадки из 

Гснг Бяо и по-
ято да
но откриване на 
квателни пунктове за

тил широки 
речта иа 
ДРОбИИ 
Югославия, 
я като
нпекоснато напредва и ко-

ръко-— Югославските 
водители подчертаха, чс 
приятелското 
ство с

комитетПостоянният 
на Всекитайския народен 
конгрес тези дни обсъдил 

китайската пар-

посочените
международен транспорт.информации ^ за 

представяйки 
страна, която нс-

сътрудниче-
Китай е долгосроч- 

външнатаотчета на 
ламенгарна делегация, ко
ято през април т. г. напра
ви официално приятелско

на насока вт>в 
политика на Югославия

конгреса Генг

* РАДЖИВ ГАНДИ

Да изкореним глада и бедата
организации работиш 

каза Ганди. 
става с безработни-

има тру-ято понастоящем 
диости. но 
ди полагат

за .дългосрочна стаби-

заявил пред 
Бяо. оглавяващ китайската 

делегация
нейните наро-Югославия.посещение в лнипарламентарна

време на поещението
министър -Индийският 

-председател и прсдседате- 
необвързаното 
Раджи в Ганди

огромни уси- НоВ отчета между другото се 
„съществуват

ципо лия
лизация 
като страна с 
мокоацпя и 
външна политика.

какво
тс? Какво става с ония. ко-

й в нашата страна.изтъква, че 
здрави основи за развитие

лств^вашна стопанството, 
развита де- 
нсзависима

движение 
призова 
конференция на труда да 
положи усилия за разреш
аването на ..големия мора-

останаха извън синди- 
А те

на Китайската 
партия

Международната нто
калното движение?

Органът 
комуни сти ч е ска 
„Женмин жибао" е помес-

отноше- 
Китай и Югое

на приятелските 
ния между
лавиая".

са огромно мнозинство ср
ед работната ръка в раз
виващите се страни.

Във връзка с това Ганди 
попита: „Какво трябва да 

международна-

лен парадокс на нашето 
поеме”: милиони хора
Африка. Азия и Латинска 
Америка страдат от глад и 
бегл. а в останалата част 
на света владее изобилие.

ИРАНО-ИРАКСКИЯТ ВЪОРЪЖЕН КОНФЛИКТ В

■рак се застъпва за 

прекратяване на войната
направи 
та организация на труда, 
та в центъра на дейността 
и да се намеоят именно 
тези бедни работници?”

На заседанието в Жене
ва делегациите на социали 
етическите и на някои ра-‘ 
звиваши се страни . остро 
разкритикуваха 
аоолната организация на 
тоупа за тесногьрдието в 
третирането на отношени
я-п между труда и капи
тала.

В речта си на пленарна- 
тп сесия на Скупщината на 
МОТ в Женева Ганди оце
ни. че тази международна 
организация 
..нмпрссивнн оезулати в 
областта на работническо
то законодателство”.

— Ние тук говорим са
мо за заетите, относно за 
организираните в синдика-

външен министър Тарик 
си посещение в Ка-

мессца в египетската сто
лица трябва да пристигне 
и иракският подпредседа
тел Рамадан. След* това 
Багдад вероятно иде изда
де официално съобщение 
?.а 1 възобновяване на дип
ломатическите си отноше
ния с Кайро.

— Зявил иракският 
Азиз по време на еднодневното 
иро осъществи

Междун-граждански 
следва-

жали бомбардират
цели в Иран през 

ис- щите две седмици е дока-

„Ирак няма да 
усилия за прекратяване на 
войната с Иран. Ние

развиваме добро- зателство за иракското жс- 
за прекратяване накаме да 

съседски
всички страни въз 
ва на взаимно уважаване 
на суверенитета и ненаме
са във вътрешните

ланис
войната. Обаче иранското 
ръководство, казал той. не 
проявява ни най-малко до
бра воля за мирно реше-

отношения с 
осно-

КОВАРЕН МАНЕВЪР НА ЮЖНОАФРИКАНСКИТЕ РАСИСТИ В НАМИБИЯ

Сформирано е марионетно правителство
Тези дни чуждестранни- итуционен съвет, които ще 

те осведомителни агенции подготвят 
интерес съобщиха, че Южна Афри учредяването на 

ка е сформирала „време- на” Намибия, 
ино правителство” на На
мибия. В състава иа „пра
вителството” са влезли пр
едставители на. многопарт
ийната
МПТД и на съюза иа шест 
. бели" и смесени партии, 

се договарят по най-съще- Според южноафриканския 
отвените въпроси. По, мне- план, освен

политическите во”, трябва да бъдат обра- 
наблюдатели към края на зувани парламент и конст-

ра-
ние на. спора.боти”.

Еднодневното посеще- 
Азиз в Египет пре-

Това заявил министърът 
на външните работи на 
Ирак Тарик Азиз по вре
ме на еднодневното си по- 

Египет. В Ка-

изключиха СУАПО от ре
шаването за съдбата на 
Нам и би я. О сво б одите л н о- 
то движение на тази стра
на остро осъди* най-новия 
опит на 'Южна Африка да 
запази на всяка цена поз
ициите ' си в Намибия. 
СУАПО призова -намибий
ския народ да сплоти реди 
ците си в борбата против 
окупационните 
рикански 
окончателното 
дение на страната.

ние иа документи за 
„свобод-д из викало голям

дипломатическите 
в Кайро, задното

сред 
кръгове 
Ирак и Египет все още не 
са възобновили диплома
тическите си отношения, 
които бяха скъсани през 
1979 година. В последно 
воеме обаче двете страни

сещение в 
йро Азиз се срещнал с 
египетския президент Хос- 

Мубарак и му предал 
поръка от иракския пре- 

Саддам Хюсеин. 
на поръка-

В света обаче се оценя
ва, че най-новият расистки 

представлява най 
-обикновена фарса, 
пана с цел

маневъони
конференция монти- 

да се осуети 
справидливото решение на 
намибийския проблем 
основа на документите 
ООН. Както 
Ше- Расистите от Претория

зидент
Съдържанието

е обнародвано..
думите на Тарик

на прези- . нието на 
да не се

та не 
Според 

Азиз решението 
Хюсеин

южноаф- 
войски все до

освобож-

въз„правителст- на
се и очаква-

дента
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20-ГОДИШНИНЛ НА ФОНДА НА ФЕДЕРАЦИЯТА 
ЗА НЕРАЗВИТИТЕ КРАИЩА Д ЦИЯТА гам^Х™010 СЪБРАНИЕ ПО СПИСАНИЕ „МОСТ" ПОВОД 20-Г ОДИШНИНАТА НА

Институция на
социалистическата
солидарност

Развитие на творческите сили
По повод 20-годишшша- 

та на 
Деня на
зация, в миналия 
проведе тържествено съб
рание. на Централния 
телски съвет, трудовия 
лектив
„Братство” Издателския съ 
вет на „Мост" и 
дателската дейност и ре
дакционната 
списанието.

то тепърва предстои истин 
ска творческа изява. А гла 
вен носител на

каза главният и от
говорен редактор — стана 
именно „Мост".

Присъствуващитесписание „Мост" и 
.! трудовата органи- 

петък се

на тьр
жеството поздрави и Ста
нимир Стаменкович, 
седател на МОК на ССТН 
в Ниш, който

тази изя- пред-ва
между дрУ_ 

гото изтъкна, че списание 
„Мост", детският 
„Другарче" и

изда
През изтеклия период 

чно развитите краища в нашата страна 
1356,8 милиарда динара

ко-в развитието на недостатъ- 
са вложени Издателство вестникна За това колко „Мост' е 

въздсйствувал върху разви
тието на творческите сили 
на българската народност 
в областта на литература
та. науката и публицисти
ката твърде красноречиво 
показва и броят на 
рите. чмито творби са пе
чатани в излезлите досега 
93 бро<г ма „Мост". А той 
и възлиза на над 130, от 
народността. Ако се

седмични
кът „Братство" напълно са 
оправдали и оправдават съ
ществуването си. Спирайки 
се по-конкретно на 
ние „Мост", другарят Ста
менкович подчеота, че 
дава свой

книгоиз-
Навършиха се

тилетия
две десе- 

от формирането 
на фонда на федерацията 
за кредитиране развитието 
на неразвитите, републики 

,и САП Косово. През 
период в

продукт в неразвитите 
краища се увеличи 2,37 
пъти. Осъществено 
намично

колегия на
списа-е и ди- 

увеличение на
За развойния път на спи 

санис ..Мост" доклад изне- 
отговорен 

сп. „Мост"

топромишленото 
ствс- а износът е увеличен 
2,8 пъти.

производ- авто- пълен 
за по-голямо взаимно 
знаване и сплотяване 
нашите народи . и 
ности.

принос 
опо-

този 
развитието на се главният ■ и 

редактор 
Мило Николов — Присой-
ски, който между другото 
каза. че благодарение 
правилната

неразвитите краища са
милиарда ТРУДНОСТИТЕ 

са огромни

нана
вложени 1356,8 
динара. Това 
средства, благодарение на 
които Ю го славист се

народ-

Резултатпте на Фонда 
щяха да бъдат оше по-ви
соки, ако 
лучливи 
този план, според думите 
на Благозчанин. Фондът 
не е могъл да направи по
чти нищо, понеже компе
тентните органи в репуб
ликите и САП Косово ре
шават какво и къде ще сс 
строи.

има Също така по цовод оз- 
наменуването 20-годишни- 
ната на

на прелвич. че се е започнало 
с десетина душина поя итик а на посо-нямаше неспо- 

и-нвесиции. На
списание „Мост", 

на редовни сътрудници, до 
принесли за развитието на 
списанието, бяха

лели соед страните, поло
жили най-големи 
за ускорено и равномерно 
регионално развитие.

— Не съществува об 
ект в изоставащите краи
ща, в който да не е вло
жен обцт динар, а фо
ндът обезпечи 30 
от целокупните 
вложения 
Танюг
нда Момчило 
нин.

усилия

връчени 
признания — похвални гра 
моти и дипломи.

Похвални грамоти полу- 
Марин Младенов, 

Тодор Славински. Власти- 
мир Вацев, Прокопи По
пов. Стойне Янков, Слобо
дии Василев и Любисав 
Илиев. За дългогодишно 
взаимно сътрудничество ш 
обмен на опит, 
грамоти бяха върчени

чиха:

на сто 
капитало- 

заяви пред 
директорът на фо- 

Благовча-
Икономическите 

ности в 
телно намалиха възможно-

труд- 
страната значи-

похвалнистите за по-високи стиму
ли на неоазвитите краища. 
К «сткои специфичности 
на тези краища, каквито 
са например високият на- 
талнтст. неблагоприятната 
стопанска структура, не
доимъкът на промишлена 
тоадиния и знания, неце
лесъобразното ползуване 
на средствата и пр., съз- 
-арат допълнителни труд
ности. Освен това. трудо
вите оогзпчзаини от нера
звитите кпаиша имат го
леми дългове и зато
ва обществено-политичсс-

РЕЗУЛТАТИТЕ
Освен средствата, които 

се събират и разпределят 
посредством фонда, в ра
звитието на изоставащите 
краища се влагат средства 
и чпез други канали. Така 
например, от бюджета на 
Федерацията през настоя
щия петгодишен период 
ше бъдат отпуснати 1-44 
милиап-я динапя за разви
тие на обществените дей
ности. Трудовите оогани- 
оаттки от изоставащите ре
публики и САП Косово 
още от началото на се
демдесетте години сс
възползуват от предимство 
ппи изпазходванаето на 
«у ж ттестранни 
Стопанството на 
те републики и САП Вой
водите пое голям брой ва
лутни и динарски задълже
ния на трудови организа
ции от Косово, за да мо
же покрайнината да се
освободи от бремето на 
и зостанало стта.

и на
представителите на редак
циите на списанията: „Но
ви живот" от Нови Сад, 
„Културен живот" от Ско
пие и „Стремленьа" от 
Прищина.

Дипломи получиха: Ду_ 
птан Донков, Боголюб 
Илиев. Момчило Андрее- 
вич. Деница Илиева, Симе 

години он Костов, Пене Димитров 
и Йордан Миланов.

На края на тържество
то се ‘ състоя успешно ли-

От тържественото събрание

Съюза на югославските ко
мунисти по националния 
вълрос. след освобождение 
то и победата над фашиз
ма, българската народност 
в Югославия доживя пълна 
афиомация в братската об 
шност на сплотените юго
славски народи и народно
сти. Николов подчерта, че 
с основаването на „Мост" 
в нашите среди се раздви
жи творчески ентусиазъм, 
който показа, че българ
ската народност разполага 
с творчески сили. на кои-

чената цифра наистина е 
завидна.

Покрай другото в докла; 
да бе изтъкнато и това, че 
ппез изтеклите 
„Мост" не бе насочен из
ключително към народно
стта. а беше отворен към 
всички истински художе- тературно четене, в което 
стпе-ни и научни стойнос- взеха участие Прокопи. По 
ти независимо от това на пов. Деница Илиева, Мо- 
кой от езиците на югослав мир Тодоров, Добривое 
ските иаподи и народности Евтич и Мирослав Демак 
са създадени, от коя на- (поелставител на словашка 
пмлналност са авторите та народност от Нови Сад).

Т. Петров

ките общности са изправе
ли лема':ни пред голяма 

дали да употребят средст
вата от Фонда за върщане
на дълговете, или да ги 
влагат в нови програми.кредити.

развити- им . . .
Тези трудности са причи
на за нгнамалсната разли
ка в степента на развит.чс 

'между изоставащите и рз- 
наша-

КАКВО Е МАТЕРИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ В 
СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА В НИШКИ РЕГИОН?

звитите краища на 
та стпана. Затова и 
следващи* петгодишен пе
риод ще сс насърчава сто
панското развитие на

Директорите не признават показателитеппез

Просветните работници от средпите училища в 
Нишки регион имат иай-високи лични доходи в Ре
публиката, но директорите на училищата твърдят, че 
материалното им положение е лошо

из- ден отговор на въпроса: 
как да се оценява и стиму
лира качеството? Дирек
торите зададоха много въ
проси. изнесоха доста про
изволни оценки без да на
правят задълбочен анализ 
на материалното - положен
ие на средното образован
ие като цяло, а не само на 
просветните работници, и 
при това да си служат със 
съществени и проверени 
факти. Затова заседанието 
на Актива остана само ед
ни опит на директорите др 
се изборят за по-добро ма
териално положение на 
просветните работници.

краища, но с 
цели

остатъцитеВ началото на настояис- измонени принципи, 
обем иа средствата. В кръ
га на неразвитите и занд- 

бъдат Босна и 
Черна гора,

ист петгодишен период на 
организации бетрудовите 

съзттъдсиа възможност да 
внасят във фонда само 

предвидени

средните училища в Ниш
ки регион имат най-високи 
лични доходи в Република 
та. По мнението на дире
кторите. постоянното увсл 
ичснис на жизнените раз
ходи обезценява тези лока 
зетели и затова 
направи опит да предложи 
мсоки за подобрение. Бя
ха предложени и конкрет
ни ппомсии в самоуправп- 
телното 
финансиране на училища
та и разпределение иа дох 
ода. Ма заседанието може
ше л:а сс чус н твъоленис. 
че просветните работници, 
вместо да се борят за каче 
гт.вото се Попят за точки. 
И този път обаче не бс да-

В рамките иа подготов
ката на просветните рабо
тници от средните учили
ща в Мишки регион за ра
зговор с Миломир Пстро- 
вич. председател па Репуб
ликанския комитет за об
разование, в Ниш тези дни 
сс проведе заседание 
директорите 
училища, на което бс об- 
гъ-г^уо материалното поло 

на средиошюолски- 
работничм. 

оцениха, че

прде ше 
Херцеговина.
Македония и Косово. Пру-половината 

средства, а 
вина да 
тиьори
краища. Ефектите на тази 

висо-

втората поло- 
сдружават с пар- 

от изоставащите
длага сс развитите да о~- 
пс.пят 1.56 на сто от 
тттес/гвтч^г си продукт 
ггга отделяха 1.86 па с™'. 
Намалението сс 
гд за да ис бъд/з заст^''- 
1ТГС1Г възходът на развие
те. а от друга страна и^"-
ТДУЯГГГИТС ДЛ
мнпго тговече на 
нитс си потенциали. И

об-
( НА.

Активътмярка, наистина са 
ки. През изтеклите чети- 

са сключени 532

посяда
ла

ри голини 
споразумения за

на среднитесъвмест
на обща 

272,6 милиарда 
завър

ни програми 
стойност
динара. Досега са 
шепи 186 проекта, а кога- 
то приключи строежът на 
всички договорени обекти, 
ше бъдат открити общо 
над 70 000 нови работни лснисто на средствата от

Фонда на федерацията за

сс облягат 
собстг>'л- сиоразуменис зажение

те просветни 
Лиреюопитс 
положението с лошо.

през сдсдващитс пет годи
ни САП Косово ще има 
предимство при разппсдс-

Тази опонка но признава 
о Ф и ц иа л и итс (Ь и и ан со ви 
показатели, според които 
просветните работници от

места.
През изткалитс две дс- 

общественият
(К.К)кредитиране развитието на 

неразвитите краища.сетияетия
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ДИМИТРОВГРАД

Проведен граничния съборВаден напредък
положението, 11р& 

са пътните връзки е 
и Трън око

На събора в Димитровград присоС- 
тяуваха към 4000 български И »**°”*? I 

югославски граждани. Обща кон-
СвбОРЯНСКИ комисии ,

(От' 1-ва стр.) пие па
сбор меж-Тиадицшишият граничен 

ду населението от Димитровград 
СФРЮ и Драгоман и Годеч от Ш ■> ' 
1а|)П)1, се проведе «в 16 юни в Дими
тровград. Този ден .

за българските

(>лсм
Висок, 11евля 
Одоровци, а това са реги
онални пътища. Тези Дни 
приключват работите вър
ху новата нота е три хи-

ТСЛСфОШШ 110-

„СвоСода" игвнизвции 
„Тигър — Димитровград". 
Основно е. чо износът 
увеличава. Почти

от обшия доход се ос в

хиляди
статацив на двете

съборът е бил добре посетен и че е
взаимните и дооросъ- !

О:
е, че 
г.:,,- л и ДУха па 

I отношепия.
минаването на гра- 

граждаии бе по- 
пропуски од 7 ча- 

С|»0ор'ьт бе от-

40 на
сго цицата 

зполемю с'ьс специални се,:'чуждесгран- лидп нови
е което нуждите на

ществнва на 
пия пазар. В сравнение е 

когато
магазини <мера.

Димитровград н крайгрнд- 
ските селища напълно се 

Но • проблем

събора всички 
Пяха отворени, в които | 

широко погреб- |

IУ часа. ;'п т.дгме на 
; . I ;.ад

са су тринта до 
крит по тържествен 
телил реч произнесоха

миналата година, 
износът е бил 170 милио
на, през първите три месе 
ца е увеличен повече от 
два пъти и изнася 370.ми
лиона. Планът е вече реа
лизиран е почти 28 
сто. Ако се има предвид и 
износа, който посредством

начин и поздрави 
председателят ма 

Димитровград 
на Обтип-

гтока за 
Г;-ха добие снабдени, а гостил ; 

добре организирано.

задоволяват, 
са телефонните връзки е 

селища
.е.:. I е

п а ,;с I'.ото
Общинската скупщина и

пай-отдалечените 
и общината по и това ;,Дс 

разреши е изграждане
то нова пеша в Пога- 

Каме-

Пс.тър Гасен и председателят
град Драгоманнароден еънет па 

1 | [|.колаи Николов. След това
от * 

тие се 
Долни !

ел а из е „бор на тази част 
граница 

село

на се Следващиятбе изн„л- !ТО
ново, Смидовцп п ю-осланено българската

14 юли край
Лослед.тият с„бор през тази \

програма.к у л ту р | I о х у д о ж е ст и е 11 а
участие Студентско кул 

„Жики-

I ■» е г а
ш:г :;сде ча 
Криводол, 
година е насрочен за 
град Драгоман

селско- 
тогава нз- 

покрива

V пца.
— Какви* еа развойните 

планове на общината.*
— В този момент сс

други осъществява 
то стопанство, 
носа цялостно 
вноса.

Трябва да сс каже. че 
износът се осъществява всс 
повече на западния пазар: 
в Германска демократична 
република, САЩ,

в ко я го взеха 
тур по-художественото дружество 
пз Поваиоимч

29 септември в
- 1.11 папаи" от Белград и

11 РБ.поспи•атсамбьл за пародии 
НРБ.

стоят няколко значителни 
обекта. Едип от най значи
телните е изграждането па 
тоафоноет от ПО кпловол- 

стойност от 030 ми- 
етроеж и

Държавният 
п танци от град Снлпсп

А. Т.

Канада. та на
лнопа. Започна 
па граничи и« преход ,Д ра- 

струва

БАБУШНИЦАФранция.
Известна с свързано- Водоснабдяването

належащ проблеем
дина”, който ше 
около един 
милиона, а започнати са 

овцеферма в Бо- 
ферма за 

юици в Иза-

стта на димитровградското 
стопанство с по-гол емите 
системи извън общината.
Какво е положението тук 
и какви са възможностите?

— Нашите трудови орга- угояване на

милиард п 230

също и 
оовско поле п

ТОРНИ.
В областта 

стопанство

низации са в системите на 
„Ипекс", „Котекс", „Ти
гър", „Компас". Някои от 
тези сдружавания сега са 
под въпрос, какъвто е 
случаят с кожара „Братст
во" и „Котекс" от Сплит. 
Именно, част от тази голя
ма трудова организация от 
Сплит некоректно се отне
се към нашата кожара, ко
ято нито с кадри, 
финансово беше оспособе- 
на да поеме 
част от

па селското 
иай-значите-
мелиорация-

обшности.местни 
имат хубава вода, в 

въпрос е
Приетото през 1984 колко 

които 
останалите този

Лодосл 1 е.бдя вай сто от 
дина па година всс по-ор- 
тоо засяга населението в 
Бабушнишка община. 

Ггадът в летните

I не.
гот на решение за ограни- 

потрсбленис на вода

го-
лен проект е 
та на Смиловско поле, та- ЧСПО неразрешен.

Някои частни 
воли ..са взели" непровере 
н? кола. други пък все още 
. ~~--г.зт г013тг от недо-
■—хигенни кладен
ци и затова водоснабдяза- 
г.зто си остаза един от 
гктуа.чгчте за оазрешапа- 
не въпроси в общината.

М. А.

очакваните ре
че до из

стенем е смекчило 
на вода. 

Бабушнпца и околните

ка че съвкупните капнтало 
вложения надминават 
милиарда динара, 
от 70 на сто- са стопански
капиталовложения.

ис с лало 
зултати. макар водопро-три 

Повече
мссс- 

ссоиозси не
достиг на питейна вода. а 
стшата сьдба делят и ня-

гсетиа 
обшия недостиг

цм чувствува

което
е особено окуражаващо. 
От преди започнатите обе- 

готови.
нито

ктц 90 на сто са
така че през тази или след 

бъдат
търговската

гащата година ше 
напълно завършени.

специализираната 
на „Котекс".организация

Поради това кожарата се В промишлеността пред- 
нова модернизация и 

съ.щест-
т^^ОРО В ЦЕХА ЗА 
Г^ЩРНЕ Н АОЗОШИЯ И 
чт-^нЧУЦИ В БОСИЛЕ 

ГРАД

СТС ’ 1
реконструкция на 
вувещитс мощности, а. към 
кпая на годината

га има значителни трудно
сти и тяхното 
не е наистина належащ 
проблем за нас. Останали
те стопански системи, при- 
съствуваши в
шина стопанисват добре, 
но възможностите не 
напълно използувани.

— Какво е положението 
в разрешаване на пробле
мите в инфраструктурата?

— Разрешен е въпроса с 
водоснабдяването на 
лението. 
та цялостно е 
Обаче и занапред си оста
ват-' проблемите 
с Пътищата в

разрешава-

трябва
ла започне строеж на още 

конфекцията, 
ще бъдат настане- 

къ.м триста нови работ
ници. Наше желание е да 
7'°мерим подходяща прог
рама в областта на метал
ната промишленост, с коя- 

съществу,-

Вода от 
собствени 
бунари

нашата об елим цех от 
където

са ни

Цехът за сушене на ово
щна н зеленчуци в Боси
леград наскоро, най-вероя
тно от началото на Идвай 
тия месец, когато ше при 
ключ и и редовния ремонт 
на машините, ше започне 
да ползува ..своя вода" з 
производството. По настоя 
щем приключва изгражда
нето на два бунаоа и мон
тирането на, необходимите 
помпи и други съоръже
ния' за което са изразход
вани около 3 милиона ди
нара.

Сотир Сотиров, ръково
дител на цеха казва, че 
ползата от това начинание 
е многократна: преди всич
ко. цехът за изразходвана
та вода от градския водо 
поовод няма месечно да 
заплаща по 200 до 250 хи
ляди динара и че в град-

тп да изменим 
вещата структура на наше
то стопанство. Впрочем, в ■ ша по окрайнинйте на-гра- 

•изоаботката на пррг-

кои новозастроени жили- села ше получат вода в
скоро време.

насе-
едектрификация

завършена, хоп е С прокарването на реги
оналния водопровод Любе- 
раджа — Ниш, който е в 
строеж — и в Бабушница 
ше потече хубава вода.

Но затова пък ще бъде 
необходимо да се извърши 
оеклетоукция й разширява 
г:з на водопроводната мре
жа в града, за да бъде в 

нбвй 
от любе

ла.
Този проблем неотдавна 

развитие- на об- • беше обсъден на
на Общинската скупщина

пама за обшестветю-иконо
сесиятамин^ско 

шината, в ко^то нтс бъдат
св ьгозани

общината.
т-.-^гени споменатите и дру
ги ппоблеми и начи,н*а на 
тяуното разрешава «е.

А. Ташков

в Бабушница. Известно бе
ше. че на този въпрос се 

обоъша сериозно внима-

Счйтам. че ппез последни- 
тази област сете години в 

стагнипа. а взетите 
не са повели ло подобре-

ме*жи

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА СК В БАБУШНИЦА
състояние да поеме 
количества вода 
райското врело. 'Ше трябва

Стабилно политическо—сигурностно положение
шават трудностите и няма ля се положат водопровод

ни тъ'оби до всички квар
тали на града.

както и в дейността на 
Ветеринарната станиция.

На проведеното неотда
вна заседание недоволство 

соед трудещите се и граж
даните. Бе потърсено ка- 
ттоово. организационно 
професионално да укреп
ват органите на управле
нието. Необходима е и по- 
съотгетна данъчна полити
ка както и по-последовате
лно чприлагане на наказа
телните мерки.

да имана Общин- 
иа СК в Ба-ския комитет 

бушвица бе Но и покрай това, ще е 
и необходимо водата

В заключенията покрай 
другото се търси да се 

в предприемат
мерки и в решаването на 
въпроси из областта на 
и ко н о м и ч е ската 
зация чрез
система да се включат вси- 
чки оо ганиз-ирани самоу- • 
правителни сили. Защото, 
по този начин ше се ре-

направена 
на политическо-си рацио

нално ,па се изразходва. И 
занапред няма'да има во- 
яя за поливане на гради
ни. както сега правят ня- 
крч |«т©съвестни граждани.

Впвосиабдяването 
тните обшности

оценка
гурностното положение 
общината като бе подче- 

е стаби-

конкретни

ртано, че същото 
лно. Бе 
съществуват трудности, ос
обено в 
не малко и 
ластта

ския водопровод всеки мвт 
сец тие има останат око
ло ю хиляди кубически ме- 
тоа вопа повече, което е 

и зана- от особено значение за по
стоянното 
се град.

стабили- 
делетатската

изтъкнато, че

в мес-стопанството, но 
проблеми в об- чред си остава открит про 

блем. С изключениеМ. Антич увеличаващия
В. Б.на здравното дело на IIя
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из дейността на ск в СУРДУЛИШКА ОБЩИНА
СТОПАНСКОТО 
СКА ОБЩИНАГотовност да се мени състоянието

РАЗВИТИЕ НА БОСИЛЕГРАД-

Да се навакса 

пропуснатото
Общиският 

Председателството 
Съюза

комитет и ртийни книжки са подме- първичната -
новечето членове 

„Мачкати- ат пасивно, има
_ „ * л Две да не се „засягат", непос-
претвор- събрания. Конкретизира- ледователност и

яване на дело Проектоза- ни са задачите на члано- на събрания
ключенията от XIII засе- вет.е на СК 
дание на ЦК на СЮК, ка-

организация 
се държ- 
явления

на пени на 72 чланове. 
на комунистите в ПО на СК в 

Сурдулишка община разви ца" 
жива дейност за

също е провела

неидваие 
Сформира

не е
Въпреки резултатите дойде до реализиране из- 

обществено-икономиче- гражданетб ка запланува, 
ското и стопанско разви- ните 10 нови противград- 

на Босилградска общ- ни станци, нита пък обо- 
години рудването на вече 

от текущия средносроч- 
ен период, с постигнатото 
през 1984 година не мо
жем да бъдем напълно до
волни. Всички договорени 
й запланувани задачи 
активности не са реализи
рани, отдеално 
ава дума за
на заплануваната дейност 

стопанството.

по осъщест
вяване на деловите резул
тати. Поради неактивност 
са предупредени шест 
ши, трима са накзани е 

раз- „предупреждение", а 
ор- е отписан от

СК, органи- Приети са
на общинска- нов е.

посочи- ПО на
трудности, ралите „Власина” 

и слабости, период
осъществ-

всекидневните Присъствието
те е редовно, а 
на делегатите и

пият другарски съвет 
оправдал доверието. Поло
вината

в

кто и на 
XVI, XVII и XVIII заседа
ние на ЦК на СКС.

В общопартийните 
исквания първичните 

■ ганизации на

становищата от
партийни книжки 

ду- са подменени, а 
членове в СК на

ти е
ина през изтеклитенови 

са прие-
изгра-

дените пет. Самуправител- 
ната общност на. интереси
те за

мами.
Подобно

един 
списъците. е положението 

и в други първични 
низации на СК в трудови
те и останалите организа
ции. Обща

водно 
също така

стопанство, 
през изтекла- 
не реализира 

активност

трима нови чла- орга-те и телата 
та организация са та година 

и заплануваната
върху регулация течение 
то на река Драговщица, а 

на ПТТ поста-

СК във водоцент-
в • тозили множество 

пропуски 
съпътствуващи 
яването' на

оценка е, че
определна активност е ра
здвижена, но все още не е 
на онова равнище, 
изисква сегашният момент. 
Има

е организирала 
три партийни събрания.

когато ст- 
реализиране- в областта

на чланове- 
работата 

делегаци
ите е по-добра. Подобре- страна на комунистите 
на е информираността, съществуващото 
Машините винаги

ви коаксилен кабел от Су- 
рдулица 

В областта 
но-битовата дейност

коетозадачи и реализацията на 
утвърденото обшествено-

в до Босилеград.което
трябваше да бъде прелом
ен момент в целокупното 

а По-нататъшно развитие на 
I общината. Именно през 
I изтеклата година не дойде чи. 

до изпълнение на запла- 
I ту вата активност в обла
стта на геоложките изсле
двания на рудните залежи 
в общината
ради недостиг на финан
сови средства и все още 
недостатъчния интерес на 
организациите, 
на тази активност.

И в областта на селско
то стопанстлво, преди вси
чко в животновъдство все 
още бавно се осъществя
ват набелязаните цели и 
задачи. Програмата „Мо
рава — 2" не върви с же
лали лтемп. Не са реали
зирани проектите за из
граждане на рибарници и • 
пунктове за събиране и 
изкупваме на мляко. Не

примиренчество от на комунал-• икономическо развитие 
на общината. В първични
те организации е разиск
вано върху собствената и 
дейността на другите — 
органите на СК и органи
те на обществената систе-

също
така има застой в реализи
рането на плановите зада- 

3аплануваното изгра
ждане на жилищна сгра
да с 10 апартмента, както 
и а свалти райето

със 
положе- 

които сеса гото
ви за производство на еле-

иие, а мерките 
предприемат. се свеждат 
до другарски критики иктроенергля. В СК са при

ети 4 чланове и са под- предуппеждения. За круп- 
менени половината парти- ни пропуски и неправил
ен11 книжки. Наказания ности не се възлагат и

на улици 
от около 400 метара през 

главно по- изтеклата година не се 
осъществи. Електрифика
цията на неелектрифици- 
раните села, също така 

носители не въови според плана. Все 
още се изпълняват прог
рами от предишните го
дини.

Изхождайки от факта, 
че Босилеградска община 
се числи към коайно ико
номически неразвитите об
щини и че всяко разтака
ме или пък не навреме из
пълняване на запланува
ните развойни задачи/ по 
един или друг начин небла 
гоприятно въздействуват и 
върху общото развитие на 
общината. Затова пред ор
ганизираните социалисти- ' 
чески сили, преди всичко 
в организациите на сдру
жения труд и отговорните 
за това общесгвено-политп 
чески субекти стои твърде 
важна и отговорна задача, 
с пълна мобилност и мак
симални. усилия на всички 
пропуснатото през изтек
лата да се навакса през на
стоящата година. Разбира 
сс. изпълнението на запла
нуваните развойни цели и 
задачи няма да бъде лес
но. Още повече, че и през 
настоящата година общест
вено-икономическото раз
витие на общината се про
вежда в извънредно затру
днени условия на стопан 
ска дейност, с редица про 
блеми от обективно, но и 
субективно естество.

Затова, занапред между 
другото е необходимо да 
сс обезпечи пълна актив
ност и отговорност на вси
чки субект в реализира
нето на текущия срсдно- 
спочсн развоен план, а ире 
ди всичко да сс спре вся
ко намаляване физическия 
обем на производството, 
дп се осъществи стабилно 
увеличение на селскосто
панското производство и 
на Дсички равнища после
дователно да се провеж
дат мерките за икономи 
чески стабилизация. М. *,

ма.
В тези разисквания чле

нството и организациите 
на СК са изтъкнали, че 
има бездействие, опортю- 
низъм. безотговорност и 
пр. Партийната база е из
разила готовост да се.мени 
такова състояние. Общинс
кият комитет е 
Оперативна програма за 
работа на организациите

не е имало, понеже ПО съответни наказания, 
на СК работи добре. От друга ектрана, не

На четири събрания всички партийни организа- 
ПО на СК в „Кощаца" е щ-ш обръщат сериозно
разисквано по 
проси 
ността на 
В СК са

всички въ- внимание 
за опресняване на собстве
ните си редове. Приемане
то в СК не с кампанийна 
работа, па затуй е необхо-

върху въпроса
във връзка с дей- 

тази фабрика, 
приети 9 нови 

съставил членове, а двама са отпи
сани от списъците. Само 
един член не подменил па-

дима продължителна ра
бота с младите производ
ители и привличане в ре
довете на СК наистина на 
онези, които ще се борят 

вако за изпълняване на ре- за последователно осъщес 
ловните задачи в сложна- твяван-е политиката на СК. 
та организация на сдруже
ния труд. В работата на

на СК за ускоряване дейгя- ртийната 
остта и укрепване на во
дещата роля на СК 
заздравяване на неговото 
идейно и акционно един

ен книжка.
В ПО на СК в „Зидар" 

11 на две събрания е разиск-

ство.
На последната среща-ра- 

згевор с председателите 
на първичните организа
ции на СК и председатели
те нп акционните конфе
ренции е направен опит 
да се сумира какво с на
правено след общопартий
ните разисквания, 
първичните 
поовеждат ефикасно про
грамите. кои са причините 
за лзоставайс, 
разгрзимчавнето,
нянето на партийните кни
жки, приемането на нови 
чланове и т. н.

Ст.Н.

|Монопол, конкуренция или нелоялност?
Този въпрос в Босилеградска общи

на, отнасящ се до изкупуването на сел
скостопанския излишък, понастоящем е 
доста актуален. По-точно, актуализират 
го в ООСТ за селскостопанска дейност 
и изкупуване „Напредък" в Босилеград 
като подчертават, чс „изкупчици извън 
Босилеградска община на 
на общината чрез нелоялна 
ция изкупуват добитък и друг 
стопански излишък, а при това в раз
витието на селскостопанското производ
ство в общината не влагат нищо".

Да припомним, в Босилеградска об
щина изкупвателни, станции освен „На
предък" имат и други организации: 
ППРО от Враня в Г. Р„жана, Г. Лисица 
и Г. Любата, а „Дом-продукт" от Кру- 
шевац изкулувателни пунктове за гъби 
и горски плодове в Е, Любата и Млеко- 
минци. При това 
от Сурдулица изкупува добитък от сел
скостопански производители на Босиле
градска община, но в изкупувателна стан 
ция на територията на своя община — 
в Божица.

Има ли нелоялна конкуренция, ако 
я има как на изкупчицитс извън общи
ната е позволено, и под кои условия, 
да вършат изкупуване? Отговор на този 
въпрос потърсихме от Симеон Григоров, 
секретар на Секретариата по стопанство 
към ОС в Босилеград: — Нелоялна кон
куренция има само при изкупуването на 
добитък от страна на „Власиив-про- 
дукт", което тя прари на територията

извън нашата община, заплащайки на 
селскостопански производители от на
шата община по-висока цена от догово
рената. Въпросът с ППРО е по-друг. Та
зи организация станциите си откри преди 
десетина години. Сега тя търси да от
крие още три такива. Потърсихме обаче 
да предложи програма, т.е. да влага в 
развитието па селскостопанското произ
водство в общината ин. Програма все 
още няма и позволение за ткриванс на 
пови станции не получи. „Дом-продукт" 
предложи програма — в Млскоминцн 
(пунктът е открит тази година), да открие 
сушилня зй гъби, в която работа да 
намерят няколко души. Пунктът в Г. 
Любата по всичко личи Щс бъде закрит, 
понеже не изпълнява техническите усло
ви 51.

КОЛКО
организации

територията 
конкурсн- 

селско-
как върви 

подме-

Състо*нието в отделни 
партийни първични орга
низации в трудовите орга
низации е следното:

ПО на СК в ООСТ „5 
септембар" с изготвила 

на дейностите
Засега тези организации в селскосто 

папското производство в общината не 
влагат нищо. Наистица това малко пра
ви, когато сс касае за влагане па соб
ствени средства — и „Напредьк". Си
гурно с. чс организацията от Босиле
град иска да запази монопола си, което 
пгс се отразява върху производителите. 
Ясно с. и това чс н усилията за дей
ствувате на свободен пазар не бива да 
ге -ппйвят изкуствени общински и други 
гоанини. Не може обаче да сс толери
ра и нелоялната конкуренция. Йзбмг 
нея и монопола са необходими други ре
шения от които полза да има й селско
стопанското производство в общината.

В. Б.

и „Власина-продукт"програма 
за изменение на сън^еству- 

положеиие. От 1ващото 
януари до май са орга- 

партиййиниз прани две
събрания. На тях особено 
внимание е посветено на 
производството, 
не на залежалите стоки и

намалява-

пскламациитс. Приети са 
7 пови чланове, на 13 Ду
ши са изречени идейно- 
политически мерки, глав
но другарски критики, 
двама души са отписали 
от списъците, а от 122 на-
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ДИМИТРОВГРАД
„ТИП.Р—ДИМИ-ТРОНГРЛД"» ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Взимш, а не връщат средстватаПо-добра стимулация 

по-добри резултата
стопанисаинс,1) днешните трудим условия /та 

особено за-обезпечаване на оборотни сродства, трудо- 
,тг.шп:ищии са принудени да водят сметка за 

използуваме ма обороротнитс средет- 
иай-добре говори иифор- 

счетоводатво.

иитс
рационалното
иа Че тоио пс е точно така, 
мй„:,,:та I а Службата за обществено 

последно'!о заседание ---

иа стойностмулация на заетите. Уве
личението па личните до
ходи предизвика много не
голям интерес сред заети
те за повишено произнод- 

п по-добро качество.

носени стоки 
230 милиона динара, от

Най-голямата трудова 
в Димитров- 

община, „Тигър-
организация 
градска 
Димитровград", след изте

ка Изпълнителниязападни- :които 110 м. па I ,СССПа 10: »з Димитровград.
13 основни 

обшилата 8287 лица 
задължения по раз- . 

22 266 450

п 120 па клиринговите 
Износът и зана-

ОГ'и ниската скупщинате. С 1'1'СТ ПрИ за 1984 година впазари, 
пред остава трайна ориен
тация па трудовата орга
низация, особено на кон
вертируемия пазар, за да 
могат да се обезпечат вал
утни средства за пабвка иа 

матс-

Според данните
па сдружения труд в 

своите

клнтс пет месеца от тази 
голина бележи много доб
ри делови и финансови 
резултати. В сравнение със 
същия период на минала
та година физическият 
обем на производството е 
увеличен 12,5 на сто, кое
то е довело до увеличение 
на съвкупния приход е по
чти 90 на сто, доходът 150, 
а чистият доход 232 на сто.

|
организации
ле са навреме изплатили

Общата сума

ство
Личните доходи през пър
вите пет месеца в гумар- 
ската промишленост в Ди
митровград са 
общо 88, а средно по зает 
73 иа сто. В резултат па то

в излиза 
взети дългосрочни кредити 

си към
основи.личиш

динара. Така например за 
41 липа пс са навреме заплатили дълговете
трудовата организация „■ •> РазмсР

, У За строеж ма маеш, к,.ши мочти всякло-

увеличени 813 379

възироизводствеп
рпал.

динара, 
на организация отделя средства и дава иа

12 лица дължат 78 584 дина- 
а едно

намалени 
отсъствията' по Поле

ва повишение.
ти. За такьв вид заеми 

от които 11 са от 
„Свобода".

данниОт посоченитеса и
ст със 17 процента.

лице от„Градня",ясно личи, че през първи ра.
изтъква Ив- тс пет месеца па годината 

организация |
Сигурно е, 

анов. че деловите резулта-
1цс бъдаткоито пс се знае дали 

стойност 666 610 динара или
отнася до „Ме-

Иземния. за 
изплатени, и.ма па
35 лица. Една трета от тази сума се 
тялац" (212 -193 дмм), 11 360 динара дължат пет лица

трудовата
„Тигър—Димитровград" е 

сравнително

от
биха били 

по-добри ако не са се уве
личили законните задълже 
пия със 150 и.разходите е 
69 на сго.

значително !Както ни осведоми дире- ти
стопанисвала 
добре. Повишаването на 
личните доходи,

ктоцът на трудовата орга
низация Михаил Иванов, 
това е резултат преди всич 
ко на значително подобре
ното снабдяване СоС сурови 
ни и възпроизводствен мате 
риал. Обаче на повишеното 

безспорно

Ниле" и т. н. Иа димитровградските 
„щ-шпации на 31 декември 1984 година купувачите 

16 285 948 динара. Само на ,,1 ра 
39 частни липа — обща сума 

това добавим и су-

нзмалява- па
болести е отсъствията по 

Ц трайната ориентация на 
„даос са дали очакваните 
резултати,
ЦИЯ. че II 
то резултатите. 
оше по-добри.

са били длъжни дори 
;уя" са били длъжни 
531 975 динара. Ако към

Значително е да се спо
мене, че износът на чуж
дестранни пазар е увелич
ен три пъти в 
със сищия период на ми
налата година, 
дестраннитс

всичко
мата от 1 758 998 динара, която 168 заети дължът на 

организации, тогава става ясно, 
малка!

е гаран-а това
на шестмесечие

то бъдат
производство 
значително е повлияло и

сравнение че
своите трудови 
сумата наистина не е

Независимо от причините, които са довели до 
пак това са обществени средства, които са 

извън стопанското обрашение на
средства, обикновено се взимат

доста скъпи поради високите лих- 
Тези средства са част от оборотните средства на

толкова качес-

На чуж-повишаването на личните 
доходи и по-добрата сти-

А. Т.пазари са из
тока, вее

парите. Вместо 
краткосрочниБез „празен оборот“ тези

Срещи кредити, които са
ви.
трудовите организации, наистина не

извън своята функция и отрица-■ твени, но все пак са
отразяват вьрху обращаемостта на средствата, 

намаляват платежоспособността на сто-

— Често се менят операциите, нала- 
се да се върши бърза преориентиров- 

ка. Едни по-бързо, други по-бавно усво
яваме новите операции — казва тя.

телно сс 
а също такаразговори
нанството.V Това очебиещо говори, че трудовите организа
ции не предприемат необходимите мерки от своите по
требители, а още по-малко от своите заети, да събе- 
рът средстата, си 
имат проблеми е недостиг на оборотни средства.

От друга страна също е налице, че сред граж
даните има много лица, които купуват различни сто
ки от магазините или от своите трудови организации 
и на ум не им идва да заплатят онова, което са взе
ли. В последно време това особено се отнася до неза- 
плащане на разни видове комунални услуги (наеми, 
вода. електрически ток и подобно). Най-голямо

Мога да кажа, че трудовата елини- 
Бабушница еМакар че в „Пъви май” работи не

пълна година, 27- годишната работни
чка Лиляна Алексич 
реноме на една от добрите работнички 
в този колектив в Бабушница.

виеше педа- 
било-

„Първм май" в 
от най-добрите в ТЕКО „Първи 

главно

ца на
една
май" в Пирот. Произвеждаме

се случва да имаме
си е „завоювала" въпреки факта, че почти всички

за износ и рядко 
забележки по отношение качеството на

— Първо завърших 
готическо училище, специалност

тъй като не можах да

производствовто.
Голяма засуга за успешната работа 

пада и на нашиялогия-химия, но 
си намеря работа се преквалифицирах 

текстилна работничка — казва Але

на нашата бригада сс 
бригадир майстор Иван, който старате
лно и навреме ни дава необходимитев

ксич. винаги е готов да помогне 
някой възникнал дефект

упътвания,
да се
при машините . С една дума, живее и 
диша с пулса на машините.

число от тези несъзнателни граждани имат солидни 
месечни принадлежности, що значи не става дума 
до нарушаване на жизненото им равнище. Злгрижава 
оообено, чс между тях има лица, конто са членове на 
Съюза на комунистите. Колко тяхното поведение е в 
упшоон със социалистическия морал е отделен 
въпрос, с който трябва да се занимават първичните 
партийни организации, кьдето те трябва ясно и глас
но да сс посочат с име и презиме.

Ушивам шеви на панталони. Норма-
110 —

махне
та си редовно преизпълнявам —
120*/» и на месеца получавам средно но 
25 000 динара. Има ли и някои проблеми, от 

разрешаване би 
условия за

и проблеми й до-Какви радости
всекидневната работа? И как

могло да се 
още по-успешна

ги чието 
създадат 
работа?

ставя
понася тя?

— Доволна съм от работата си. 
могла да изкарвам и повече, но работя - Един от проблемите от този род
в поточно производство, и не зависи — казва Лиляна Алексич е и това, че 
само от мене колко где заработя. Воич- има малък брой работнички 
ки които работим на „линията", трябва ТИва, които все още не работят наи- 
да'работим съчетано. При нас работата усърдно. Но във всяко жито има плеве- 
спори добре, а могло , би да се работи и ли, пък и при нас — пошегува сеI тя 
още по-добре. По време, когато свърша Ние се борим против такива. Млади 
моята операция", за да не стоя без ра- сме,, пълни с енергия и воля за работа, 

,аз взимам и през това време в състояние сме да . преодолеем всяка
възникнала трудност — споделя Лиляна.

Бих
А. Т.

в колек-

бота
работя нещо друго 
И така значи изкаравам

— споделя Лиляна.
повече от Резултатите на трудовата единица 

на „Пъви май" в Бабушница са напълно
нас кон-

някой мои колежи.
Лиляна Алексич е намерила начин На реномето на известната у

„празния оборот" в фекция „Първи май Пирот, 
какво й представлява

попълни 
но ето

■ као да се 
•работата,
затруднение

М. Андонов:
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Комунист
Орган на Съюза на югославските комунисти
а на Съюза на комунистите в Сърбия ' «ЙЛ* Бром 1472 година ХУЬШ

Белград, 21 юни 1985

г

Само па хляба не се прощава скъпотията
сега житородните ни поля като укра- реалното, все някак си се маем с илюзията, изпречила се пред селското 
шение изглеждат. И сега има на какво че добре е вложена онази пара, само ако 

да се надяваме и радваме. Задава се изобил- останала в собствения синор. Много 
. на реколта, като онази от миналата година, сеем там, 'където не му е място, орем, кога- ство напред.

А когато добре роди, тогава обикновено, на то не му о време и продаваме на света, ко- 
всмчки ни е добре. А сега бива само, както гато това не ни е нужно. Разпиляваме сили, 
може да се пожелае. Не само поради състоя- време и средства, като че ли ги имаме

стопанство и с
с това да се създадат условия същото да стане 

често локомотив, който ще потегли цялото стопан-

Целта е ясна. Трябва да се постигне така- 
в ва степен на организираност и отговорност,

нието в нашето стопанство, но и поради соб- изобилие и като че ли не виждаме какво пра чс всички комунисти последователно да осъ-
. ви свстът около нас и като че ли никой ни- ществяват своите заключения, така че всичк^х

, трудещи се и граждани да дадат своя пълен 
принос за по-бързото и по-стабйлно развитие 

Селското стопанство е направило много, на нашата страна. Защото, само по този на-

ственатг самоувереност и сигурност.
кога няма да отговаря за това.

Продължава така с години, пък сме сви
кнали селското стопанство много да дава, а 
малко да получава. Свикнали сме, че когато повече от някои други стопански отрасли. Но, чин може да се включим в надпреварата с 
никому не върви, селското стопанство може, дали е можало още повече да направи — дали останалите в света в знание, опитност, орга- 
или обезателно трябва. Обаче, изглежда че са му създадени толкова често обещаваните низираност, качествена продукция и в цените, 
и селското стопанство не е вече това, което условия за производство? Можем ли да хва- С това желаем, със съответната мотивировка 
някога беше. Роди и миналата година до ре- нем тант с най-добрите, които на селското «а производителите, да получим достатъчни 
корда, но все пак загубите бяха с четири ко- стопанство дават и с „шепа и шапка"? Мо- необходимите запаси и за утвърдената част за 
пия по-високи, отколкото предишната година, жем ли да направим най-после онова, за постоянен и все по-голям износ. При това

най-голям дълг имат комунистите в аграра, 
но и всички други в стопанските отрасли, 
пряко или косвено свързани с него.

Знае се, че нито на един стопански отрасъл което толкова пъти се договорихме?
не е лесно, но сега на селското стопанство е
най-тежко. Лихвите „изяждат” създаденото. Тези дни, по-точно на 14 юни, комунис- 
или това, което тепърва трябва да се произ- ™те от агРаРа на акционната конференция 
веде, по-бързо от онези, на които е предна- се съгласиха със становищата за съвсем кон- 
значена храната. Дори и в положението, ко- к')етните активности по осъществяване
гато агроиндустрията във всеки съгласуван Дългосрочната програма за икономическа ста, е случило същевременно на везните в решава- 
документ бива провъзгласявана като стопан- билнзация и идейно-политическото отщедсле- нето да се сложат задачите, произтичещи от 
ски отрасъл с предимство в нашето развитие, Ш1е на Съюза на югославските комунисти по оперативните задължения в тази година и

без Тези въпроси. Не е популярно да се заии- от онези, с които това поколение трябва да
маваме с предвиждания Обаче много от не- решава в името на всички, които работят и
щата вече предварително ее знаеха. Не по- ще живеят и изграждат до края на стоде-

чс с. Ради това, че някой форум е вече подготвил тието. Отговорността е голяма, защото някои 
това, натрапил или предложил за безуслов
но приемане, но затова, чс становищата, ко- лапалите до края на века 15 години трябва 
иго тоябваше да бъдат отражение на. живота да Vдвои производството на храна. При това ,

м къде предложенията и мненията, които се чуха в трябва да се води сметка, че не сме сами,
широките партийни разисквания . по повод че и други страни, с които обменяме труд,-

тази неволя Пооектозаключен-ията от Тринадесетото засс- също се развиващ. Само така може да съгле- .

.

Сериозността на момента особено е под- 
на чертана от факта, че никога по-рано не се

г

производителните разходи препускат като 
юзда, а хранителните произведения трябва да 
чакат някои наши намерения, и воля да им 
определим реалната, цена, мислейки, 
това може да запазим стандарта. Защото, са
мо нз хляба скъдотията не се прощава.

!:сметки показват, че нашата страна през ос-

Всичко се знае: и зашо е така,
и какви са последиците, дориса причините,

и какво трябва да се направи, чс
се сложи. Но. изглежда много сме данис на ЦК на СЮК както и дългът и от- даме собствената си реалност и перспектива.в окови да

силни в анализите, съблюдаването й станови- товошгостта на комунистите, произтичащи бт* другите, без разлика дали се касае за на
шата' отколкото в мероприятията на икономи от Заключенията на Шестнадесетото зассда- Преднали шш неразвити страни, все повече 
чсекста политика и действителната реши- ние на ЦК иа СЮК. В основата на всичко е плагат в селското стопанство както в осно- 
мост- че най-После в практиката всичко това залегнало определението от Дългосрочната вата на собствената си сигурност и свобода, 
да приложим. Повече говорим за това, кос- програма за икономическа стабилизация. А който в това отношение изгуби такт, труд- 
то ‘желаем да бъде, отколкото сме готови да отделен акцент иа тази акцпопиа копферен- „0"М0жс да г0 навакса. А ние сили за голяма 
впрегнем науката, работата, опита и парите цмя бе ла бъде израз па решимостта на ко- крачка имаме. Достатъчно е сега само да по

изорем всички паши ниви. Като мунистотс във възможно по-конкретната сн глсл„см нашите ниви. 
иконо- активност, заедно с всички трудови хора и 

и граждани да сс пробие „звучната бариера ,
и с тях да 
че ли оме 
мически закономерности

забравили, чс съществуват
на оптималното Бранно Кръстни

ч. политическо орга- ски органи и политически актив- 
общиИ- пости — от местната общност до 

председателства иа Социали- Федерацията — няма достатъчен 
етическия съюз, п общинските ску- брой онези, които съчиняват най- 
1|п|мни и изобщо в общинските оо- голяма част от населението, ако
рдни има повече представители на бри, чс см припомним за това кой 
така наречените по-тесни полита- би трябвало да бъде много повече 
ч сек и структури, отколкото обикно ангажиран, 
вони хора от базата. Подобно с и 
в много местни общности, и кои-

упродителното и 
цитиране. Пък дори и вФОРУМИТЕ
скитеПредставители за пример

ССТН, което има своя политичес- 
тъй като обществото 
акциите си да включи

Телевизионните сниматсли имат 
обичай на заседанието на покрай- ка тежест, 
инските, републиканските и 
ните оргаии на ССТН, иа секциите

облици на лей- граждани.Подобно е и в Съюза иа кому- 
В нз-й-висшитс му органи 

федерацията, републиките 
и покрайнините шс среидисм някой 
представител селскостопански про
изводител. пък и работници, кои- 

идпат напрало

Макар че сме съзнателни за то
ва, че тяхното присъствие не може 

то политическата активност глав- да се увеличи с апели. Например, 
но с предоставена само на един в младежката организация, която 
тесен кръг хора, по. правило предупреждава за маргиналната по 
членове на Съюза па комунистите, зиция на младите хора, това е от- 
Има малко жени, малко селско сто- данна забелязана. Нашите полити- 
па-иски производители, малко има чсски форуми са главно запазени 
свещеници и . верующи в Социадис- за по-тесни събрания на активисти- 
тическия съюз. така чс настоява- те-и политиците, далече по-малко 
нилта на републиканските, покрай за работниците, селяните и младеж 
пилените и съюзните оргаии, п спо та. Със своето присъствие във вие

ла стоява в 
колгеото с възможно по-голям кръг

СЪЮЗ

ИМ и останалите
ствуванс. да снимат свешеници, се
лскостопански труженици и дома- пистите, 
кин и със забрадки на глава. Жур
налистите по правило записват тех- 

изявлемия.

вч ,в

ните макар и кратки 
публикуват малко интервю, 
обществеността приема с по-голя- 
мо внимание, Защото, на заседани
ята на тй цистите органи на Со- 
лиалистическия съ*°з делегатите на 
сдруженията на религиозните об
щности, на селските домакини

което
то на заседанията 
от Фабриките. Журналистите раду
шно записват техните изявления, не 

сс различават от тези иа итс редове да изберат иоиякой де- пштс оргаии, редките, лесно види- 
легат от иай-ишрокитс народни 
маси имат спои и лоши и добри 
страни. Лоши, чс ни предупреждп-

сам-о чс
болшинството останали, но и зато- 

и ва, че селскостопанските тружетг- 
ци, домакините и обикновените ра
ботници не виждаме така често ии- 

обединяването и действува нето на то иа останалите равнища па само_-

мп представители иа онези, конто 
във властта малко участвуват, са
мо ни припомнят на това.земеделците с присъствието си из 

пачяявт широчината на Фронта на г
Б. Радивойт»на за това, чс в .пашите полнтиче-



2 Комунист
Коментар

ИДЕЙНАТА БОРБА
стигнат, ако сс затварят .« ™ ^“Го,
^ГХдоижатгХа "7,0 решават зае* 

, 1Ю С иссички работници и гражд^и. а«о - 
своите становища и предложения нс сс бор з 
публично и с аргументи.

I

На мястото на събитията повече„комунистите 
обичай да каже !ито, 

че в нахлуване- 
пропагандира 

и статистичен 
на обществено

За необходимостта 
да учат", както имаше

говори и факгьг, 
нил критика, коятоНЕ-.—дпзвикват изключително внимание на по-ши- ват, кога го се сгшис■ Д ГПпмплистическо тпалипичсски келщеииии

общественост, .включвайки и партии- моменти но нашия гп>т 1 ' '}апо . К°.,,.Апи която драматизира до краини пре
членове \ често е придружаващия въ- развитие и когато субективните с тора...Лпис обществото като състоя

ПРОС- коТвсе е посочел — ̂ политически деец, „ат да отстньват „ред ертикулациитсш св т дсл„ състоянието в «^^^псктавност „
писател, средствата за информация и т.н. На итс програми « кнкт<. нападане Оценено е, съшо така, чс «ацио-
т/тп заселение на ЦК на Съюза на комунис- обществените събития. 1сзи идеолши . пропадане, 'лк „„атаките и сръбските ь

Хъпдатско на което за втори път в беше казано, днес получиха повече свободи , „алистите - "*‘:^СсГа е подходящ
този междукоттресен период сс разисква за пространство. за да дигнат_глвсХърватско и-,аис „а публичната сце-

г-у=а» «* ■ -да гг г®
- “ ,те =Х,ЦЦб“лда: (-=-; —ТП сред по-малко число вероиз-

п™Фз°^рДвяйки°ч“даес т*я стнчсскота —м^лдаис м върху това стяг
води°на твърдамзеалния теренна Реалните об- „пране, върху тсЩД=да ™«»с ™ ' .

отношения, класовите противоречия да вдачют ” „ ^'^^общите от-

Като по нравило

роката
ните

мотате в

носно в иовсл&ници.
но особено беше подчерта- 

на югоелзв-
трябва да сс изхожда преди 

сдружения труд и по 
, класа, а разре- 

проблеми с мето- 
пренасяне отговор- 

Шо се каезг 
бе!пе изтъкнато, „ясно 

ла подчертаем,

Па заседанието 
по, че но някои 
тко равнище, 
всичко от

открити въпроси
щсственп
и интереси пък и идеино-политически
си. За ~ ^Гсн^ТиГ^и конфликта, пък

в Съюза на

позициите на
работническата 

на обществените

ясно е казано, чс
чожсиисто на

статирано в 
ва заседание и в уводното 
на на Председателството на 
ватско Стипе Шувар.

шаването
па самоуправление 

на делегатската
изложение на чле- 

ЦК на СК в Хър-
и явления на идейно неедииегво 

почва имат
и с771в основното 

общественото 
на капи-

система.комунистите своя 
стълкновение на двата пътя в

ността
до ЦК на СКХ, както 
■,{, „ м това искаме отделно 

не не можем „и Хърватско ^“Гито и
ху конфоонтациите в Югославия а

както и други, бихме се излагали 
както ”нарастване на технобюрокра-

нито

партийния развитие: пътя на възпроизводствоДневното познаване на сдруажванстал-отношеиията и пътя наживот показва отделно, че първичните орга- 
Съюза на комунистите нс живеят 

живот ...
Между другото, по оценка натруд и средства 

на ЦК на СК в Хърватско, ошс владее първи-
чс Съюзът на

ние.
опасността от 
тичния 
изхождаме от наши 
биха били само в

низации на 
интензивен идейно-политически пък можем данационализъм.път. Затова е и подчертано,

трябва да се бори, та преди вси- 
докрай да победи

покупната система на идейната и теоретична ят 
работа и идейно-политическата подготовка в комунистите 
Съюза на комунистите сериозно изостава зад чко в собствените редици 
потребите, което отслабва водещата идейна съзнанието, което с 
способност на членовете, организациите и ръ
ководствата ..

коигпотделни сметки, 
интерес на Хорватско, а нс

в Югославия.: от съдбовно значение 
общественото развитие. Ко 

много да по-

в интерес на всичкив
В. Щъркаликономическото и 

муниститс при това не могат

сеца, поставя се въпросът кок 
как изпълнява тези работя? Тряб-ДВА СТОЛА

Г 1 , тора
нове на СК в правосъднитс органи телите на обществени функции с измислело н

хора Да дискредитира организациите или институциите, тлл!е непопълнено тю няколко го- 
от които са дошли „мируват . дшш Една таКава практика осоое 
Според компетентните тълкувания. 1?о нр може дд прокарват най-от-

Съюза на кому-

КАДРОВАТА ПОЛИТИКА
каже. че мястото нава ясно да се 

председателя на съда или на дирек 
на трудовата организация не 

че не може да ос-
Избирането «а председател на 

Общинския сод в Кюуприяина за желае някои 
местника му, предизвика различни в „предизборната кампания .

този град на Мора- Този пример открива и някои _____кадровата „мируването -на трудовото отноще 
ние подразбира задължение на тру 
довата организация, че на човека, 
който с избран на функция, след 
завръщането му в трудовата орга- 

обезпечи работа.

реаг-ирания в
ва, а привлече и вниманието 
по-широката общественост.

Делегатите в Общинската скуп
щина в Кюуприя неотдавна решили ко за 
за председател на Общинския съд вите задачи в
отново да преизберат човека, кой- сдружения труд и , . ,
то вече Няколко години и все още чиито „изпълнители" отиват на съобразно професионалната муква 
изпълнява тази длъжност „от дис- най-отговорни професионални длъ- лификацця и личните способности.

професионално жиости в обществено-политически Това, следователно, значи, че
общности. Заоцо- се касае за „мируваме” на работно 

то място, относно на конкретните 
работи, пък и на председателските

говорните хора в 
пистите, за тото с това компроми 

самата Пар

на принципни въпроси за
политика.

Касае се. този път, преди всич- 
статуса на работите и дело-

тират авторитета на 
тия.

Разбира се. н този медал има 
обратна страна. На много ръ- 

в стопанството и

организациите на
учрежденията, иизация да се своя

ководнн постове 
в1 обществените дейности се нами- 
’'-»т способни н отговорни хора. та-

инте-
не

танция", зашото
изпълнява длъжността председател те организации и 
на Общинския комитет на СК. Сь- то, примерът в Чуприя не е у само

имахме и имаме хора на по-

ка че по-широк обществен 
рее е стените отново да бъдат из 
бип^чи на най-отговорни функции 
в обществено-политическите орга
низации и общности. Обаче, те по 
вече от всички трябва да се борят 

бившата

щевременно за съдия и заместник тен:
председател на Съда е избран чо- дитически функции, чиито 
век който не и изпълнявал тази торски и други отговорни места не

С този избор не се попълват повече години. Маре- то една функция нс е

дирек- и директорските.
Ако се знае, чс мандатът на ни- 

по-кратъкдлъжност досега.
се съгласили комунистите в право; агирансто .на обществеността, лако от една година, а че законът по-

зако- зволява избиране на изпълняващ съответният им статут в 
тепа след завръщането си да обез 
пе^ават с авторитета на знанията 
и резултатите, постигнати на тези 
длъжности, а не със силата на фуи

съдиите органи, казват — специал- нически се отговаря-, според
заместник-предсе- на, трудовото отношение на носи- длъжността най-много за шест ме-но досегашният 

дател на Съда, и на събранието 
на първичната партийна организа- 

били изнесени редица забеле- 
връзка с «избора, не и по 

на най-отговорните хора

ция 
жки във кцията си и отчуждената мощ.

С такива становища трябва да 
влезем в новия избирателен цикъл. 
В становищата, които се разглеж
дат в общинските органи на Съю
за на комунистите се подчертава:
........потребно е правилно да се п0_
стави задачата, отнасяща се Д°

вадрес
общината между които е и техният 

нов председател. Реа-досегашен и 
гирайки на разискванията на кому 
нистите от правосъдните органи. 
Председателството на ОК на СК 
се дистанцирало от заключенията 
на първичната партийна организа- 

членовете й 
своята работа и

тпудовото ангажиране на комунис
тите. които след изтичането нзпотърсило отция и

да преразгледат 
насочат силите си към преодолява 

проблемите във връзка с пе- 
и възвръщане на „сто» 

авторитет на

мандата си заминават от професи
оналните политически длъжности- 
Основният наначин за решаване 
този въпрос, трябва по начало 
оъде връщане в сдружения 
на предишната или друга съотъе1* 
на работа.”

Затова два стола за един Р ,,к{\ 
водител са излишни. М. Стоилов11

не на
агилността 
случай нарушения 
Съда и доверието на 
На заседанието на

трУ*
гражданите". 

Предоедателст- 
това, че група чле- Любомир Милоевиче казано ивото
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собственост, тогава „цъфти” бюро
крацията. Известно е, обществена
та основа на автаркията или цей- 
трализма (в 
страна се наблюдава) е доминант
на роля на държавата в 
ното впвироизводство.

Затова, когато и. за тази тема 
11 става дума, трябва да се каже, че 

една от главните задачи на СК е 
укрепването *на работническо-кла- 
оовия характер на политическата 
система, а това подразбира самоуп
равлението и неговата материална 
база, а негов един от значнителни- 
те аспекти е и изразяването на на-

Много забележки зависимост от коя

разшире-

Според Конституцията на СФРЮ 
отговорността на СЮК, като 
гател и носител на политическата 
активност, „поради 
нататъшно развитие

в работата на много организации доволни със своето положение 
и органи на СК изпъкват в неедмн- работа, 
ното провеждане на политиката на 

защита и по- СЮК, непоследавателност
на социалис-

дви-
Ь&'щото, СК и днес в много не- 

и отстъп ща действува като класическа нар 
на тия. Това ражда и опасността да 

попадне в ежедневен практицизъм 
и емпиризъм ,а да пренебрегне сво 

вени отношения, а отделно поради волонтаризма и конформизма, ко- ята си водеща идейио-политичес- 
укрепване на социалистическото и ито винаги се явяват, когато кому ма роля. д. точно тук е възлозвия 
демократическо съзнание” е неде- .кистите не изразяват или недоста- проблем на превъзмогването на ра 
лима. СК е поел длъжността на тъчно настойчиво застъпват съ‘Щин- зликите, които още съществуват в 
„водеща идеина и политическа си- ските интереси и тежнения на ра- гледането на политическата систе- 
ла на работническата класа и всич ботническата класа, т.е. когато са ма. Тези разлики, пак, 
ки трудови хора в

ване от утвърдените принципи 
тическата революция и социалисти демократическия централизъм, 
ческите самоуправителни общест- ето е израз ко

ма опортюнизма, на

ционалните интереси, т.е. създава
нето на условия за национално ра 
вноправие, което в .нашата много
национална общност е твърде важ-

,«гпяшляи0тп - ^ _ повратно, но. В този смисъл СК .има истори-изграждлнето в съдействие с технобюрократичес- създават условия свободно можем ческа задача да премахва слабос-
ката структура; слаба е ангажира- да кажем и ускоряват) идейно-по- т1Ите и деформациите във функци- 

то на солидарност сред трудещите ността, активността, инициативата литическото неединство в СК и опирането на отделните институ- 
се, братството и единството на на- и смостоятелното действуване на по-широко в обществото. И то все 
родите и народностите на Югосла- много първични организации на до някои схващания, че причини- 
вия”. Конституцията също така СК; повече изпъква форумната ра те за сегашната кризисна обста- 
пряко задължава СК да действува бота,- най-широката партийна база новка могат да се преодолеят

на социализма и в осъществяване-

ции и механизмите в системата, 
самата система и в собствените ре
дове. Трябва да се мени и собстве 

с пия метод на работа. И — да се 
политическата недостатъчно влияе върху форму- държавна принуда, върху етатисти- бъгп твърде критичен, за да се из- 

лирането на становища за начина чески, централистични, и унитари- менят някои сегашни' патологични 
на решаване на важни въпроси, етически основи, относно 
които са в центъра на вниманието другите, че трябва колкото се мо-

в институциите на 
система, а преди всичко в остана
лите обществено-политически ор
ганизации, най-напред в ССТН. За-

онези обстоятелства.
Радва фактът че и първите ра- 

и за които сс водят разисквания; же по-крепко да се затварят и да ботни версии на Платформата за 
членството най-често разглежда за- се пазят придобитите позиции. За

дадохме въпроса: дали и в каква 
степен и как СК провежда тези 
конституционни задължения, пре- ключенията и информациите иа едно с това, когато на самоупра- 
възходно онези, свързани с дей- органите на СЮК, които, по пра- вителите от ден на ден се „изпъл- 
ствуването на системата на социа- вило, само „разработва”; органите зва” от ръце материалната база 
листическото самоуправление. на СК не дават сметка на партий- на самоуправлението, когато обще-

подготвяне на Тринадесетия кон
грес на СЮК до голяма степен са 
насочени, особено в частите, кои
то говорят за политическата систе
ма, към' Съюза на комунистите, ка

ната база; в първичните организа- ствената собственост се обезценява т0 решаващ фактор на 
ции на СК много членове не са и ппевъоща в държава или частна осъществяване.

неговотоСледейки публичното разисква
не по повод Проектозаключенията 
от Тринадесетото заседание на ЦК ск в ГОЛЕМИХЕ СИСТЕМИ 
на СЮК и сега акцията след Шест- 
надесетото, и всички онези разис
квания, които предхождаха или сле 
деха — когато става дума за поли
тическата система — убеждават ни, 
показват и доказват, че така по- 

система. без

Няма единно становище
ставената политическа 
деятелна ежедневна акция на Съю_- 
за на комунистите не е възможна.

* В най-висшите оргапи в СК 
в Хърватско се счита, че постояни- 
те акционни конференции са поло 
жили изпита си

на работа на първичните партийни нирани като съвместни на равни- 
организации и общинските комите- щето .на постоянна акционна кон
ти, са положили изпита си. Но, сз>- ференция, задължават се за всич- 
ществува и онова наше „обаче”, ки първични организации на СК.” 
То преди всичко се отнася до факнеефикасността и де-Именно,

формациите във функционирането 
на политическата 
всички осъзнаваме, укрепват кон
ституционната задача на Съюза на 
комунистите да създава политичес- 

уеловия, без

Най-много проблеми в издига
нето и провеждането на единна 

се партийна акция има, както се

Преди две години ЦК на СК в 
Хърватско прие Напътствието
акционно организиране и действу- къв начин на работа, 
ване на членовете и първичните ор оценява, довежда до неефикасно- струва, в СОСТ и големите смете

на СК в организациите ст и бавност в договарянето, до па ‘ми. Оттук идват и мненията, че с
сложните ор- сивмзиране на членството и изоста- премахването на комитетите в ор-
системи. Вър ване на кворум, 

както и по-рамо 
промени.

та, че за едни и същи въпроси се 
разисква на няколко равнища. Та- 

както
система, които за

ганизации 
на сдружения труд.ки предпоставки и

които политическата система не ганизации и големите 
може № действува: свръзано, съг- ху тази основа 
ласувано и ефикасно да обезпеча- ггроведенитс статутарни
ва функциите си: интегриране на ^ съюза иа комунистите в Хърват- постоянните акционни
обществото върху самоуправителни ^ ^ формиРаии около 1700 по- ции с фактът, че някои първични ра се никой открито не се изказ-
основи (противно на сегашните ,ни акционни конференции, партийни организации на СК, пора ^ За връщане на комитетите в

дезинтеграция), отваря- които в сдружени* труд приб ди частични интереси, отказват да 0СТ. но например от „Вартекс”,
и сътрудничество ;1ИЗИтелно 1330. Днес обаче всс по приемат становища и заключения- радс Кончар”. сплитското м рисч-

на тенденциите МИогобройни са исковете, преди та иа акциоимите конференции, ко ко корабостроене, в ИНА и подоб-
затварянето. ефи- всичко от СОСТ и големите систс- ито са от общ интерес за ООСТ и

собствените ми иовторио да се вършат пррме 
ни в споменатото напътствие, 
и в Статута на СКХ,

ганизациите на сдружения труд се 
е стигнало до отслабване на дей 

Отделен проблем в работата на ността на Съюза на комунистите и 
конферен- ТЯхното акционно единство. Разби-

процеси на
свързване

(противоположно
на автаркията и 
касно провеждане на 
решения и контрол 
изпълнение, осъществяване на чш- 

колективна отго-

не.
ните големи системи се търси по- 

тоудовата оогаиизация. Особено се отояцца и здрава форма на пар
но изтъкна проблемът за съгласуване тинК0 организиране във върха на 

на становищата на равнището на СОСТ. Някъде тези форми, из- 
'постояинитс акционни 'конферен- вън Статута на СКХ, вече не само 

направения ции. Тук сс палата и основни* въ- че са ИЗНамерени, а и действуват.
плюс: какво става с демократичее 'Има случаи, че в отделни СОСТ 
гсия централизъм? Как да протьл са конституирани, също така из- 
кувамс фактът. чс по.вечето кому- вън статутаонитс разпоредби, по- 
писти са приели иякрр; становище ^ ^ акционни 
от Важно значение за пелия колек

конференции е глад- ти„ а пместо единна партийна ак- лктиви на секретарите,
.чия, последва Дълготраен процес странни тела и подобно. Струва се. 
иа съгиасупаис на становищата, чс именно това е обстоятелството.

тяхнотонад

дивидуалната и 
ворност и пр. Спорел неотдавна

Комисията на ЦК наанализ на
сега СК тази своя СКХ за развитието и организациои 

изграждане, на СК, работата 
около учредяването., на „поетоянни-

Изпълнява ли 
задача? Най-напред би могло да 

един сегмент ло ното конференции.се каже: нито в
” ТГпеГ:н ТъвГГГ те акционни

за общественото устройст- но завършена. Обаче, както бс пол 
Съюза иа комунистите чсптано на заседанието на спомена 
дееспособност в рсали- 

функционирането 
ставаше въпрос 
разискваме. -

забележките и кон- Фсрснции не е реализирала до
край, па още съществуват среди, в

като по-
в Съюзния 
просите 
во. Тук, за 
и неговата 
зирамето и 
системата 
във всяко 
само някои от
статаниите:

излизаедна част от обшии- па даже и някои изключителни мо т.с. Факта, чс практиката
менти може да сс говори и за съ-' от стату тортите норми, до голяма... тата комисия,па ските комисии процесът иа учредяпочти гласуване на ..Сзпоза на комунис- степен с и допринесла за това, че 

ООСТ ", Поради това в то- споменатата комиоия на 
статутарсн (Ц<Х да предложи да

Наброяваме ване на постоянните акционни кон- ЦК натате в
зи момент сс и търси 

■ изход от това положение. В Ко
ша ЦК на СКХ за разви-

се „изучи
възможността за изменение и ло

на Устава иа ЦК накоито ис са налице воички пре.дио 
такиваВ дсйствукяието на СК изпък- 

иаха крупни слабости в идейната, ставки за формиране на 
теоретическа и политическа рабо- постоянни акционни коиферен- 
та: поради недостатъчната връзка щя Вмсст0 т „ойствтт различ . СК дчдега с предложение в Стдху 
с работническата класа, в обшсст- ^ ш отГ)оои актМ8И та нл СКХ да влезе нова формули
вената база. СК тпъпле М1ЮЮ раз- •. ггкпгглп.„р „ поЛовио ровко- „Становищата и заключе-
чита на дължаната, «сииигс и пил •< -...... 1 ' «мята на постоянната акцио1ша1коп
оявл™иеж,Тн^(ГитГ пгюфссионал'- и"ак- « "ай-висшитс оргапи в Ференция по въпросите, които с 

служби-и върху нормативната дся СКХ се счита, че постоянните ак- програмите па работата на пърпич 
телност; слабост и нсефикасност ционпи конференции, като метод ните организации иа СК са дефи-

мм смята
тис и ооганизацношно надигаме на

пълмстше 
СКХ за акциоиното организиране.
за да се учреди постоянна акцион- 

постолнениа конференция, като
'обпчк ца свързваме и действуване 

на СОСТ ина СК 51а рашшщето 
големите сйетсми.”

ни Виктор Щъркел
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областта па внимание па едностранчивостта * 

мнентша, че в развитите каните 
на листически страни избирателското 

разположение систематично и дъл- 
нремсства в дясно. По

сочих, че проведените избори в те 
чн страни през последните години 
показват преместване вдясно <«яи 

зависимост от обстоятелст-

зателпнтс реформи в 
обществената надстройка —

въвеждането 
брак или иремахнане- 
следи от гражданска 

това

какви

Стабилност в то са штпример 
гражданскипромяната тсоочпо сеТо на някои
та война — укрепвайки при 
народната подкрепа па своята про
грама, с Цел, както
вън втория си мандат да се :зало- вляво в

крупни развойни задачи, вата и по-раншния опит в отделни
1 у ............ Изборите и Гърция сйиде-

Д-р ГА1ГО АДТМА11 само-международно-нолитическа 
сто*тслност. Основните елементи 
на тези промени 
надници и пенсии, чрез разширя
ване на здравната служба и демо
кратизация на висшото образова-

предвсетяват,

И резултатите в изборите в 
Гърция нс можаха да минат без 
реторика на студената война: в 
една част на чуждестранните ко
ментари те бяха посочени като чи
ста загуба за едната, а принос зц 
втората суперсила. Според някои 
американски агенции и вестници 
Папандреу е получил нов мандат 
за „антизападната политика". Съ
щевременно и почти със съши ду
ми изборната победа на ПАСОК в 
Изгочна Европа е протълкувана 
като поражение на атлантизма. От 
значение е как в така опростени 
и крайно прагматични оценки ос
новната мотивация на едно нацио
нално избирателно тяло сс замест
ва със секундарна, произлязла ог 
първата. Нашите южни съседи, до 
колкото ни е известно, полагат у си 
лия да подобрят условията на егзи 
стенцията си, демократическите 
права и развитието на Гърция — 
включвайки независимостта и си
гурността на страната си — а ней
ните
връзки преценяват само в светли
ната на тези. основни усилия.

Темата за „атлантизма" впро
чем не бе в центъра на внимание
то на тазгодишната изборна кам
пания. Наистина. Папандреу през 
1981 година предвести закриване
то на американските военни бази 
в Гърция, но със споразумението 
от 1983 година „мандатът" им бе 
продължен за следващите пет го
дини. Сега за тях се говореше по- 
малко, отколкото това се правеше 
по-рано. Може да се каже, че през 
изтеклите четири години прави^ел 
ството на Папандреу е взело някой 
вид. специален статус на Гърция в 
Атлантическия пакт, тоест реше- 
ността му в становищата си към 
крупните международни проблеми 
да не води твърде голяма сметка 
за съвместно прокламираните гле
дища на Пакта, мли за забележки
те от страна на САЩ. 
нася и до дълготрайните несъгла
сия на Гърция с Турция. Деликат
ните амеоикано-гръцки отношения 
станаха един от показателите на 
днешните вътрешно-блокови реал
ности. които, въпреки всичко, не 
са съши като вчерашното отноше
ние на ПАСОК към току-що изми
налите избопи. Те показаха, че со
циалистическото правителство има 
намерение* да запазва и укрепва 
онази ч-Вст на самостоятелност, ко
ято постигна в междусъюзнически
те отношения, при това не довеж
дайки под въпрос самото съюзни- 
чеството. За САЩ в Гърция не се 
открива нова ситуация, н-о г^одъл
жа ва досегашната, която може би 
не се обича, но на нея, поради вис
ши интереси, трябва да се разчита.

ПАСОК поет четири години 
дойде на власт с амбициозна про
грама за вътрешни промени, насо
чени към стремежа за по-голяма

от ио-големи
пят с стрини.

тслстмумат за едно постоянно спек 
такУлярио преместване вляво, кое 

донесе известни предимства, но и то С(> сяучи ППСЛи четири години, 
трудности. Механизмите на Общно успсхът иа управляващата партия 
ста са кроени и у съвършен ству ва
ни според мярката па

и Европейската 
общност па Гърция

Членуването
икономическа

ние, до уедряване па стопанст
вото с по-голямо участие на дър
жавните средства — бяха повторе
ни и но време ма тазгодишните 
избори. Някои от по-раншните из
борни обещания са реализирани, 
по някои други подходи, предпиде 
пи в социалистическата програма, 
са твърде големи, за да покажат 
резултат за време от четири годи
ни. особено в международните ус
ловия. които не фаворизират гръм

процентитази година .за няколко 
бе по-малко спсктакулярси, но ако 

има предвид колко популярност 
та ма политическите сили, застъп- 
па ши се, за сериозни обществени 

приспособяват. И н усилията Г(.„)0ПМИ можс т намалява в сблъ 
положение в Ьвро- 

общпост

значително 
на Западна 

онези другите,
по-развиритс страни 
Европа и затова 
по-малко размитите им се по-тру-

сс

лчо 
за по-удобно сквансто с неминуемите трудности 

тазгодишната11 е й ската и коч юм и ч сека 
гръцките социалисти се 
като по-упорити поборници, огкол 
кого техните консервативни пред- на 
ШССТВС1ШЦИ и противници.

и С'ьпротиви, тогава 
нсрформанса па ПАСОК до извест

показаха

стенен с още по-убедителна.китс амбиции и в съпротивата на 
домашния капитал, който има сил
на чуждестранна подкрепа. Имай- 

социад! [етическото
Ако „прогресивнипонятието

Получава сс впечатление, че на лиш” се разбере достатъчно широ- 
гръцките изби-

кп предвид, че 
правителство не можа да се зпгви- разположенисто на 

ратели и този път с влияело же
ланието да сс ликвидира иолитиче-

нако и нслогматично, изгледите 
тези сили и в капиталистическите 
глътни не са толкова малки както'

дстелствува само с редица цялост
ни успехи, някои коментатори на
писаха. че избирателите и тази го 
дина са гласували

ското и психологическо наследство 
от миналото. Заситена и 
шепа от опита на диктатурите, ко
ито в по-новата гръцка история но 
вече пъти сс повтаряха, по-голяма 
част от избирателите.

нрепла- това ссструва на някои, инак, на
предничави песимисти, или както 
това ни убеждават консервативци- 
гс. Обаче, в онези по-малко разви 

слабите, нестабилните об-

предимно про
тив онова, което не желаят.

международно-политически Мисля, че п това твърдение има 
истина. Под десничарските прави
телства, които три и половина слсд 
военни десетилетия владееха в Гър 
ция — седем години се дегенерира 
ха във военна диктатура 
ция осъществи известен икономиче 
ски напредък, но с такова струк
турно несъгласие, което затрудня
ва по-нататъшния прогрес. Логич
но. социалистите започнаха с обе-

по всичко 
възможно тите.личи, са сс застъпвали 

повече да се отдалечат от онези шества, очевидно нямат ни основна
сили. които са. макар и в по-далеч хтабилност, нито прогрес без про- 
но. и дейно родство с режимите на

Гър-
гресивни промени. Това потвърж
дава и Андрсс Папандреу, а пове-патил п е.

Неотдавна във връзка с избор- 
ните резултати в Северна Райна “сто гръцки избиратели, както се: 
— Бествалня се опитах да обърна вижда, му вярват.

ТИТОВИЯТ ФОНД

Резултати, достойни на юбилея
ТИТОВИЯТ ФОНД В АЛИБУНАР ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИ- представлява 

НА ИМАШЕ 1212 ЧЛЕНОВЕ, А ПРЕЗ ТАЗИ ШР, ИМА МНОГО 
ПОВЕЧЕ

Анализът за работата на Тито- 
вйя фонд във Войводина показа, 
че в община Алибунар са постиг
нати твърде добри резултати, с 
което по най-до.бър начин е озна
менувана десетгодишнината от де- 
йствуването на тази институция.
Особени усилия в работата на Ти
товия фонд в тази община бяха по 
ложени в активността за омасовява 
нето и материалното му укрепване 
в действуваието за последователно 
прилагане на критериите при изби 
нането на стипендиантите и върху 
ангажирането за въвеждане на еди 
нствена евиденция на членовете и 
заплащането на членския внос.

Основателите на Фонда напра
виха твърде отговорен и ангажи
ран подход към тази твърде зна
чителна задача. Обаче това не мо
же да се каже за голяма част ор
ганизации на сдружения труд и 
местни общности. В тези среди 
все оше не се реализира договора 
за Формиране на активи на Тито-

увеличение 104 на
сто.

Трябва да сс подчертае, че а 
вия Фонд в организациите на сдру- акцията за омасовяване и по-ната-. 
жени* труд. относно на комисии в тъшното укрепване на Титовия 
местните общности, което особено Фонд особено се изтъкнаха и ра-. 
зле се отрази върху броя на чле- бо-тниците в Здравния дом в Али- 
новете на Фонда от редовете на зе бунар, РО „Тамиш" от Локава, Ку 
меделците. Така например, в Тито лтурния център, трудовите общнос 
вия фонд са запленени само 70зе- ти на СОИ за здравеопазване и 
меделци в местната общност Нови жилищна дейност. Резултатите, ка 
Козяк, докато в останалите местни тяхното ангажиране особено дойдо 
общности няма членове сред земе- ха ло изява към края- на миналата 
делците. пенсионерите и занимава- и началото на тази година. По
щите се със самостоятелна работа, кпай заплащането на членския 

През миналата година са зачле 
неин или пък са възобновили чле 
мувансто си 27 колективни и 1212 Фонд 
отделни членове. В акцията за ома

Това се от

ви ос. значителен принос за мате
риалното укрепване на Титовия

представляват дневните и 
пътните на делегатите на Общин- 

укреп-. ската скупщина и на членовете на 
органите на обществено-политнче 

на оките организации, от които те се 
казват в полза на фонда след про 

от велените заседания. Акциятаза 
омасовяване на Титовия фонд и.

совяваие и за материално 
ване на Фонда особени 
ложи Общинската организация 
СУБНОР, която в тази

усилия по-

акция се
включи с лозунга „Всеки боец 
Титовия строй — член на Титовия 
Фонд". Колективните и 
ал.ии членове на Титовия фонд 
общината поез

индивиду- неговото укрепване' 
продължи и ппез първите месеци 
на тази година, когато особено се- 
изтъкна ТО за тьрговия. 3. Груин

матепиално
в

миналата година 
447 097 50 динара, коетовнесоха
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ 
В ГОРНА ЛЮБАТАПОДГОТОВКИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ХРА

НА ЗА ОВЦЕ В БЪДЕЩАТА ОВЦЕФЕРМА В С. РАДИЧЕВЦИ

Бпагоустртванеп
типа

Средства имаше, нямаше инициатива
Строителната оргагшзация „Градба" от Скопие полага усилия овцсфер- 

мата да завърши до края на годината. Обектите, които да се ползуват по вре
ме на паша все още не са започнати. Най-болезнеи 
обезпечаването на храна

През миналата година „*Агробанка" 
отпусна 65 милиона динара за изкупува
не на 410 ха площи, на които Да се 
произвежда храна за овце в бъдещата 
овцеферма на „Напредък", но тъй като 
организацията от Босилеград с изкупу
ването не започна до края на декември 
средствата са погасени! „Напредък" ка
то носител на тази инвестиция сега от
ново търси средства и те сигурно няма 
да са под въпрос. За разлика обаче от 
лани тази организация сега прави пла
нове за изкупуване на площите.

Васил Захариев, агроном в „Напре
дък" казва, че съвместно с общинското 
геодетско управление досега са опреде
лени и извършени подготовки за изку
пуване на площи на три места в общи
ната: на /узе места на площ от 45 ха 
в с. Извор и на 45 ха в мест
ността „Параловски рид". Тъй като 
„Напредък" на едни от тези места 
има и свои площи запланувано е 
с'ьс селскостопанските производители 
да се извърши замяна на площи. Имай
ки предвид, че повечето от площите на 
тези места са необработваеми определе
но е за един квадратен метър да се за
плаща 10 динара. Той подчертава, че в 
Извор ще бъдат формирани площи за 
производство на храна на още 100 ха.
Ще бъдат изкупени площи (план все 
още не е изготвен) и в Ресен, Радичев- 
ци и Бресница, а за производство на 
храна ще 
тците на 
(„Бобешино").

е въпросът във връзка с

Закъснява ли се с реализирането на 
задачите, отнаоящи се до овцефермата?

По-голяма част от отговора, по всич
ко личи, е положителен. Докато изгра
ждането на овцефермата върви според 
плана, а трябва да бъде готова до края 
на март идната година, все още нищо 
не се предприема за изграждане на обе 
кти, необходими по време на паша. За
планувано е през средата на идната го
дина да се обезпечи необходимото ко
личество овце и кози (4 хиляди овце и 
500 кози), но под въпрос е дали ще 
стане това ако се има предвид, че в 
„Напредък" планират до това време да 
приключат с изкупуването на площите. 
Ако се има предвид, че изкупуването 
на площите не бива да се разбере само 
като технически въпрос, надали през ид
ната година в овцефермата ще мож_е 
да заблес заплануваният брой овце и 
кози. Защото не само че е необходимо 
да се изкупят площите, но на тях и да 
се произведе сено, силаж. овес, ечемик...

Овцефермата ще даде силен импулс 
в развитието на животновъдството в об
щината само ако ..Напредък" положи 
още по-големи уоилия и ако задачата 
оазбере като важен обществено-иконо
мически въпрос. Тази задача, с оглед на 
“осегашната липса на акции въобще не 
е лесна и проста. Отговорността е още

Центърът на село Горна тази цел имаме обезпече- 
Любата вече личи на‘ ни около 200 хиляди ди- 
малко градче. Тук има нара. 
какво да се види. Вместо 
някогашните стари и нис
ки къщурки, днес се изди
гат съвременни двуетажни 
и триетажни кътци, обза-

Понастоящем, очакваме 
самоупрдвителната общ
ност за местни и некате-
горизирани пътища към 
Общинската скупщина да 

булдозера и Друга
ледени с^с съвременни ме
бели и други видове уре- Даде 
ди в домакинствата. Поч
ти на всяка втора къща

механизация за да отпоч- 
ием с работа.
Шо се касае до въпроса за 
електрификацията на не- 
електрифицираните

се вижда телевизионна 
антена. Ежедневно чети
ри пъти през центъра на 
селото минават автобуси 
га ' „Автотранспорта" от 
Босилеград. В центъра на 
селото има и няколко 
магазина, за местна канце
лария, амбулатория, кооп
еративен дом...

маха-
Зали, акцията е в ход. 

Първи май приключи ел
ектрификацията на маха
лите Лавра и Дебели рид, 
а според договора за 4 
юли трябва да приключи 
и в махала Количина га- 
рина.

Но въпреки това, мес- 
общност съвмест- 
останалите общест- 

сили.

Стрьв- 
и Ладков-

В махалите 
на. Кри ви-дол 
дол, дупките са изкопани, 
и са обезпечени стълбове. 
Най-бавно акцята се пров
ежда в махала Мали Явор. 
но се надяваме, че до края 
на годината и тук ще при
ключи. С това селото 
напълно ще бъде електри
фицирано — каза Георги-

тната 
но с
вено-политически 
начело с първичната пар
тийна организация, ежего-

поле- 
Разби-

ра се с цел селският бит 
на хората още повече да 
се подобри, а селото им 
да получи по-добър из
глед.

дно изнамират нови 
та за действуваме.

запо-голяма ако. се знае, че се касае
без сред

ни
крупно капиталовложение 
ствата за изкупуване на площи ще бъдат 
изразходвани около 260 милиона динара.

В. Б.

бъдат приспособени и пло- 
„Напредък" в Долно Тлъмино * ев.

Освен това, както ниВъв пръзка с тазгодиш- 
комунално-битови 

акции, Коце Георгиев, пре
дседател на Съвета на ме
стната
Любата сподели:

уведоми председателят на 
Съвета на местната общ
ност. отделно

нитеВЛОШАВА СЕ РАСОВИЯ ОСТАВ

КРАЧКА НАПРЕД, ДВЕ НАЗАД внимание 
тук се посвещава и за ра
звитието на селското

у съвършен ству-

общност в Горна
сто

панство, 
ването на делегатската си- 

всенародната от- 
обществената са-

— Нд ред са няколко 
махленски пътища и еле- стема. 
ктрифицирането на нееле- брана и 
ктрифицираните махали в мозашита и други общес- 
селото. Именно, през нас
тоящата година трябва 
да разширим пътя към 
махала Колчина гарина в 
дължина от 6 км, Криви- 
дол елин километър и ма
хала Мали Явор в дължи
на от 5 километара. За

произво-лскостопанскитесегашното положение, от- 
колкото да води

Две-три години, вече не- 
нито едно 

Общинската
дитсли. Изпълнителният съ 

заключение от 11
към на-.минава почти вет със 

март тази година е нало
жил на „Кооперант" и Ве 

станция да

предък.
Именно, със съществува

не Общин-
заседание на 
скупщина в Димитровград, 
на което делегатите да не 

въпро-
твенп въпроси. С една ду- 

общ-
щото решение 
ската скупщина на терито- 

обшината, с из-
теринарната 
дадат предложение за раз
решаване на този въпрос. 
При това се е имало пред
вид. че по някаква логи
ка, тези две организации 
за длъжни да се стараят

ма казано, местната
Горна Любата

търсят отговор на 
са до къде се е стигнало в 
разрешаване на 
за осеменяване на крави.

проблем

рията на 
ключенис на Бурсла, пред-

ност в село 
постоянно е в ход на комупроблема

видено е изкуствено осеме
няване на 
но време това с провежда
но в дело, но поради ня
кои причини е прекъснато. 
Ветеринарната станция ка: 
тегорично твърди, че не с 
в състояние със съществу
ващия кадър това да прод 
вежда в дело, а възможно
сти за обучение на теши

ла терена няма. На те
рена, а също и в центъра 
на общината няма породи 
сти бикове и като резул
тат на това е все по-лош ра • 
совия състав на говедата. 
Разбира се че това зиачи- 

отразява върху 
ефекти на

нално-битовите активностикравите. По ед-Наистина.. този в селото.повече оте належащ и
години и досега много 

на висок
М.Я.три

думи (остри и
дори) и хартия са из- 

много засс- 
полза

за расовия състав на гове
дата. И докато //'по-раио, 

организациитон споменатите 
често идваха и в конфлик-разходвани на 

.дания. Но никаква 
от това. От година 
дина расовият 
говедата в 
по-лош. 
топка с

РАКИТАти и ситуации по много въ
проси. този път са излезли 
прел Изпълнителния съвет, 
с предложение да се изме
ни решението на Общин
ската скупщина най-напрел 
за расовия сьстав на гове
дата, а също и да се пре-

на го-
състав Ча 

общината е все 
като

ДВА МОСТА В СЕАОТОи иПроблемът 
години се прехвъд 

Ветеринарната стая- 
„Сточар". т.е. „Ко-

Тсзи дни започна строж на два моста в се
ло Ракита — единят на р. Бяатъшница и друг- 

Ву.чидрлска река, За целта самоуправ- 
за пътища в

ля от
пи» до
оперзнт" и обратно, от ед
но заседание до доуго на 
Изпълнителния 
Общинската .скупщина, 
зи проблем тези' дни пак 
се намери пред
на. Изпълнителния

рят намахне решението за иску- 
гтвено осеменявате на цяла 
тм тепиточия па общината. 
Изкуствено

ителмата общност нл интересите 
Бабушница е обезпечила 1 600 000 динара, а 
значителна помощ щс дадат и ракитчани.

Граднмир Милошевич,

съвет или.
То- телно се 

сЬинансовите 
собствениците на говедата, 
което може да се види по 
количеството и качеството

осеменяване 
Дими-

тпопгпад и околиите села. 
нп по предложение на Ве
теринарната станция то да 
се провежда само в стай-

може да остане в Строежа изпълнява
Строител- предприемач от Бабушница.. 

Мостовете в Ракита трябва да бълат готови. 
средата на месец юли настоящата година.

членовете 
съвет, 

бяха пока
частен

На заседанието па млякото и качеството 
на тепетата при изкупува- 
пето им,

представители нанени и
Ветеринарната ' станция и. 
„Кооперант". В жива и на 

. бурна дис-

Д-о
(ги.ята. Причината с — не
достиг на кадри. М. А.

моменти шюго 
куси* гшието е 
което повече

Зачитайки всичко това, 
най-много исканията на сс-

решеиис,
утвърждава V а: т.
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РКУЛТУРА
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СРЕШИ И РАЗГОВОРИ ЦЕ1ГП.Р „ИВАН

Резултатите вслчне топ Първият записвателен 

срок от 2В до 28 юнинароди и народности.
* Как виждате „Мост" 

днес и „Мост" утре?
— Резултатите всичко го 

порят за списанието. Го
лям брой вече афирмира- 
пи творци и много млади 
таланти, па които „Мост." 
винаги посвещава голямо 
внимание. Той ис само, 
ги открива, по още повече 
ги насърчава да устоят и 
сложната творческа дей
ност. Пред „Мост" и зана
пред стоят същите задачи: 
но-иататъ.ито насърчаване 
и афнрмоцпи па автори., 
които творят, преди всич
ко и литературата, но и 
п науката, публицистиката, 
изобразителното изкуство 
и пр. Постигнатият успех 
още повече задължава. То 
па е правило, но аз бих 
казал и необходимост за 
постигане па по-голямо ка
чество и по-гол сми резул
тати.

* През тези дни читате
лите ще имат възможност 
да се запознаят е най-нова
та ви литературна творба 
романа „Чиракът", който 
тези дни те излезе от пе
чат. Кажете ни няколко ду
ми за помана и за това 
върху какво сега работите?

— Читателите имаха въ
зможност Да прочетат от
къси от романа, които пу
бликувах в „Мост". Но 
сто наскоро ще имат въз
можност и цялостно да сс 
запознаят е романа. Ще ка 
жа само това. че го създа
вах няколко години и че 
тематично е свързан е на
шите краища. По-добре 
ше бълс. ако читателите 
пооистат помана. понеже 
"а всеки творец най-добре 
говорят неговите произве
дения. Моментално съм за 
с1«тажиоан от литературни 
чъппоси — готвя ново лмте 
патурно произведение —
по-лълга проза, пай-вероят- 
но помай.

На тържеството. което чатанс на свое списание 
тези дни се състоя в Нищ. за литература, наука и об- 
по повод 20-годишнината щестпони въпроси, 
па списание „Мост" се 
срещнахме е Прокопи По
пов, един от първите литс 
ратурнм творци на българ- те сътрудници, получаваха 
ската народност, автор на афйрмация. Как днес виж- 
две книги разкази и па 
роман, който тези дни ще 
излезе от печат в издание 

' на Издателство „Братст- 
во". Използувахме възмож 
ността да му поставим ня
колко въпроса, на конто 
тон е удоволствие ни от
говори.

* Кога сте написали пър
вата си творба?

— Както н всички твор
ци п аз започнах Да се за
нимавам е литературна де
йност още като ученик.
Тогава написах няколко 
стихотворения, а по-късно 
започнах да пиша и разка
зи. Първите си разкази пу
бликувах във 
..Глас на българите в Юго 
славия" и в сборниците 
„Октомври" и „Сутнеска".
След това в списание „Мо
ст”.

талостругар, с трета степ
ен професионална подгот
овка. Във всичките три па 
ралелки са запланувани но 
32 ученика, или общо в 
тпети
да бъдат записани 96 уче
ника.

Съгласно плата и прог
рамата на Републиканска
та общност за средно на
сочено образование и въз
питание, а въз основа на 
решението на Педагогиче
ския 
линя

* С развитието на списа
нието съзряваха и негови-

клас е заплануванодате развитието на списа
нието? съвет на образоватс- 

център в Босилеград, 
учебна

п
■ В четвърти клас според 

е запланувано да
през следващата 
година е запланувано да 
бъдат записани около 450 

паралелки.

плана
бъдат записани 04 ученика 
в две
игмподно-тсхничсска 
осЬесия 
ник но органическа химия 
и машинна професия спсц-

паралелки и това:в 14ученика 
От това 288 и 9 паралелки 
м общи основи и 5 парале
лки е около 100 ученика 
и насоченото образование.

лр-
снениалност тех-

мсталошлосер иИменно, в първи и втори 
клас ше бъдат записани 
всички ученици завърши
ли осмн клас на основно
то образование, т.с. учени
ци завършили е успех пър
ви клас общи основи.

[•о •• а ост. 
металостпугао.

В тпети клас записване
то ше се върши по систс- 
•'г-та на точки, които се 
получават въз основа на 
успеха по предметите от 
нл.пгш и втопи клас. Раз
бира се предвид ше се 
нзмма и учзствуването на 
миеника в различни учи- 
лшчи състезания.
Инак. съгласно плана и- 
програмата, както и досе
га ше има пза записвател- 
ни гг'ока. а локолкото бр
оят не бъде попълнен има- 
възможност и за допълни
телен трет записвателен 
срок.

Първият 
соок ше се проведе на. 
26. 27 и 28 юни. а вторият 
на 26 н 27 август, а до-< 
колкото дойде до тпетия. 
е г-шият ше ге проведе най- 
-късно до 10 септември.

Учениците, които е ус
пех са завършили първия 
етап на средно насоченото 
образование и желаят гю- 
- нататък ла продължат об
раза валисто си имат въз
можност в трети клас да 
сс определят за една от 
трите специалности: 
птно-тсхничсска. 
сия специалност 
за органическа химич че- 

профссио- 
иконо-

ПР-
спср.иалност тех-

вестник

Прокопи Попов

— Това бе едно нормал
но развитие, както и при 
другите списания. Начало
то беше твърде трудно. 
Поели всичко малък брой 
сътрудници, 
оше нямаше своя физионо 
мия. която през изтеклите 
години постоянно се усъ- 
въошснствуваше. Мога да 
кажа, че днес. когато чес- 
твуваме този юбилей, спи
санието напълно е изпъл
нило Функцията си. То не 
е само културна трибуна 
на българската народност, 
напостиз то дава голям 
принос п към взаимопро- 
никването на литератури
те на югославските народи 
и народности. Със своята 
отвореност към всичко, ко 
ето е ценно в литература
та. науката, публицистика
та. то успява на страници
те си ла привлича сътруД- 
нштч не само от нашата на 
родност. но и от другите

* Тези дни се навърши
ха 20 години от излизане
то на списание „Мост". Ка 
то един от първите сътруд
ници па „Мост" как дожи
вяхте излизането на пър
вата му книжка?

при-
профе-
техникСписанието

твъртп степен 
?;г>тг1г-, попго'гпвка. 
мическо-ко.мепческа
ОгЬо^ттЯ
1'ЧК но СЧСТОГСОТСТВО СЪЩО
четвърта степан поосЬепт-

заппсвателен
— Нашите творци, кои

то се занимаваха с литера
турна дейност обикновено 
се изказваха чрез вестник 
„Братство". С голяма твор 
ческа радост приехме вест 
та. че се създава списа
ние. Когато излезе първия 
му брой, в който бе печа
тан и един мой разказ, 
мога да кажа. че бях въо
душевен. Смятам, че това 
е заслуга на цялото наше 
общество, на република 
Сърбия, която ни даде въз 
можност. мисля на матери 
ални и други условия, за 
ла може и българската на 
полност да създаде всички 
необходими условия за пе-

онална подготовка и маш- 
1ПМГП роосЬесия специал- 
иост. металошлосеп и ме- М. Я.

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР" 
— КЛИСУРА

Дейна геипедо кооперацияV

* Ученическата кооперация е създадена през 1958 
година ' Заработили 750 хиляди динара, конто пол
зуват за ученически екскурзии 

По 'инициатива на най- 
трудолюбивите ученици и 
преподаватели през 1958

преценява на -40 милиона 
динара. В момента учени
ческата кооперация разпо
лага със 750 ‘ хиляди дина
ра, средства обезпечени с 
продажба на птици и бер
итба на шипков плод.

Решено е тези средства 
да се ползуват за финан
сиране на ученическите ек 
скурзии. както и за помощ 
на по-бедните ученици. Ко
операторите-ученици 
установили добро сътрудн
ичество с овцефермата на 
Власина. на която органи
зирано помагат 
пане на. реколтата 
паревйца, картофи и др. 
За успешна 
1981

Разговопа води 
Д. Рангслов

година в основното учили
ще „Иво Лола Рибар" в 
Клисура. Сурдулишка об
щина е създадена учениче 
ска кооперация „Млад ко
оператор". Учениците на

БОСИЛЕГРАД:

Задължаване на сътрудничеството топа училище постигат не 
само добър успех в учене- 

(срсдната бележка е 
3.52), но и отлични обще
ствено-полезни 
резултати. По

то
Въз основа на Програма

та за крайгранично сътру
дничество между Босиле- 
градска община (СФРЮ) и 
Общинския народен съвет 
на град Кюстендил (НРБ) 
и взаимно подписания до
говор. през миналата сед
мица, Босилеград посетиха 
група ученици и препода
ватели от единното средно 
политехническо 
„Кирил и Методий" от 
гоад Кюстендил 
Всъшпост, това бе първа
та от заплануваните две

добра игра и съвсем 
жено сс наложиха с 2:1.

Освен това представите
лите на двете училища во
диха разговор за поиататъ 
нгно задълбочаване и раз
ширяване на сътрудничест
вото. понеже обща конста-

взаимни приятелски срещи 
между основното училище 
„Георги Димитров" от Бо
силеград и ЕСПУ „Кирил 
и Методий" от Кюстендил.

И тази среша, както и

заслу са
трудови

този начин 
се създават трудови нави
ци и правилно отношение за прибн- 

: сено.към труда. .
всички досега, се проведе 
в обмен на опит и взаим
на размяна на методи и 
начини във възпитателно- 
образователни»
Учениците пък от

Младите 
особено внимание 

залесителните 
подобряване на

кооператори
работа през 

голина ученическата 
кооперация е получила на
градата ..25 май", след то
ва от ОСТ „Ратно Митро- 
вич" в Белград цветен те
левизор. като подарък, и 
редица други прйзнагшя.

отделят
акции.тация е. че все още всич

ки възможности не
па

са из
ползувани, както в област
та на

училишгна- 
та и жизнената среда. Резу
лтатите

процес.
училите двете

училища проведоха съегеза 
ние по футбол, къдсто гос 
тите от Кюстендил се пре
дставиха с по-резултатна и

възпитателно-образо
вателната дейност, така и 
в областта на

на това поле са 
завидни. Притежават боро 
ва гора на площ 250 
ря. Стойността 
ино горско

НРБ.
спортните дека

на това це- 
богатство се

състезания
М. Я.

Л. Петров
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ЗЛ КОИ ПРОФЕСИИ НАЙ-МНОГО МЕЧТАЯТ УЧЕНИЦИТЕ 
13 ОВО „И. Б. ТИТО" В ДИМИТРОВГРАД

(по 30 ученика в паралел- ]Към края на второто полугодие в образова
телно-възпитателната организация „Йосип Броз 
Тито" в Дшштрсвград бе 
сред учениците от I и II клас във връзка 
новете им
могат значително да влияят върх^у записването, 
резултатите на тази анк^га са ценна информа
ция за професионалните 
шкслците, а може би и за портрета 
младо поколение у нас

кмтс за шлосери... конфек- | 
циопери и лабораторни те- ?проредена анкета

— казва | 
преподавателят Петър Ар-
хп.ици по химия)с пла

за бъдещата професия. Макар че не
сеиов. който е задължен
за професионалната ориен
тация на димитровградскистремежи на срсдно-

Тотзате сгедношколци.на едно
обаче няма да се случи.
зантото при записването го
ляма роля играят многоАнкетният образец за 

учениците от I клас бе при 
способен към потребите 
на така нареченото посте
пенно насочване на учени
ците към бъдещата про
фесия и специалност. Ан
кетираните имаха възмож
ност да изберат една от 
три групи учебни предме
ти, определящи областта 
на бъдещата професия и 
специалността, след това 
да съобщят намерението 
си за периода след първа
та фаза на средното обра
зование и Да изнесат мне
нието на родителите си 
във връзка с техния избор.

20 ПРОФЕСИИ И 
33 СПЕЦИАЛНОСТИ други фактори — матери

алните възможности. ус
пехът и др.С коя професия искате

да се занимавате? Така гла .ПРИВЛИЧАТ МЕ
си вторият въпрос в анкет 
ния образец за учениците 
от II клас. Отговараяйки 
на въпроса, второкласници 
те са посочили 33 специал
ности в 20 професии. Спе
циалността конфекционен 
(Ш степен професионална 
подготовка) е получила че

ТРУДОВИТЕ ЗАДАЧИ"

Тъй като безработицата 
представлява голям проб
лем на младите поколения 
у нас, можеше да се пред
положи. че възможности
те за намиране на работно

НА КОПАОГШК, В НАЧАЛОТО НА 
„БРИГАДИРСКО ЛЯТО '85"

Цяло семейства 

на трудова акциямясто Ще играят главна ро
ля пои избирането на про
фесия относно специал
ност. Учениците от Ч клас 
обаче опровергаха тази 
предпоставка: 69 анкетира 
ни са отговорили, че в то
ва отношение решаваща 
роля е изиграла привлека
телността на трудовите за
дачи в избраната професия 
отнсоно специалност. Само 
18 ученика са отговорилш 
чеса избрали специалност, 
която им дава реални из

намерят работно 
Седем ученика са 

се ръководили от така на-

ОТКОГА МИСЛИТЕ 
ЗА ПРОФЕСИЯТА 
СИ? .

На този въпрос уче 
ниците от II клас са 
дали следните отго
вори :

В пъвата смяна на 
Съюзната младежка труд
ова акция „Копаоник '85", 
заедно с останалите бри
гадири, работи и едно 
комплетно с<?Мейство. Това 
е семейството Стоянович 
от бабушнишкото село 
Вава: петдесет и едногоди
шният Слободан, съпруга- 

Радица (35), дъшеря- 
Таия (11) и синът 

му Деян (10). Тяхцрто 
идване в бригадирския 
стан в Брус беше едно от 
най-хубавите събития 
първшг бригадирски ден.

И миналата година Сло- 
бодаи Стоянович не отиде 
сам на трудова акция. С 
него беше и синът му Де- живота ги, но все пак жа- 
ян. Когато тръгнаха на дувах за изключителни 
акцията, малката Таня'1 с п-бч^ия. за ново. неизвес- 
иасълезсни очи записа в тт*о и възбудително. Кога- 
лн свинка си: „Тази годи- то в пъпната си бпигадир-

ция, искам да стана удар
ник. Но тогава това изоб
що не беше лесно. Вдъх
новени от примера на 
Николич, младежите и де
войките от нашето село 
проявиха 
интерес за доброволния 
младежки труд. Създаде 
се силна конкуренция и аз 
отидох благодарение на 
това. че бях председател 
на първичната младежка 
организация.

В Гевгелиа Стоянович 
улавя от онези нишки, 
които правят живота "радо
стен и достоен за човека.

УСПЕХЪТ ДИКТУВА 
ЖЕЛАНИЯТА

Какво показват отговори 
те им?

Най-много първокласни-

— след записване
то в първата фаза 
(45 ученика);

— от преди извест
но време (31);

— още от основно
то училище (28).

изключителен

ци са избрали обществено 
икономическия блок учеб
ни предмети (логика, пси
хология и география). Ези 
ковият блок (латински и 

езика)

та му 
та му

два чуждестранни 
не е много популярен, но лно място на ранг-листата 

на специалностите — 
нея са се определили 
ученика. 14 ученика жела-

гледи на 
място.

взавсе пак е получил предим
ство над природно-научния 
(математика, физика и би
ология). Огромно мнозин- 

I клас

16

— Не мога да кажа, че 
тогава не бях доволен от

речената проходимост към 
и висшите

поят да станат техници 
химия. 10 ученика имат на
мерението да бъдат мета- 

определили

полувисшите
училища.

с-тво ученици от 
имат намерението да се 
запишат във лици, 8 са сс 

за техник на митница и съ 
толкова ученици са из- 

кел-

втората фаза 
насочено об- ОВОСпоред анкетата в 

Й. Б. Тито" семейството
на средното 
разование, само

да намерят работа и 
а около

шо
брали специалността

малцина
и семейните разговори иг- 

ио ис и реша 
роля при избирането 

Мнозинство

ка ме оставиха, но догоди- ежл гч?тпин с грейнали очи 
па няма да отидат без наблюдавах 
мен". А там, на строител- »га 
натл площадка, бащата Гпенш- на пърха на мачтл- 
беше най-старият, а синът та г пъпни гърли почуст- 
пап-малкимт бригадир.

— През 1973 година аз възбуждение, -за което тол- 
и съпругът ми сс вършах- кова много ' мечтаех'' 
мс от Германия и на из- ръ/мучпевно говори Слобо- 
лизанс от Белград бяхме д.ан. 
очаровани от сяна прекра-

искат всичкиНСР. преди 
ученици освен двама са от
говорили 
запишат във 
на следното училите.

товада учат задочно, 
десетина ученика, възнамс 

завършат II клас

изкачването 
^•чшоналнио ни триба-

раят важна,
р,аша
на професия.

че искат да сс 
втората фаза

ряват да 
и след това да намерят ра
ботно място без желание 
да учат повече. Според от
говорите на учениците ро
лите лите са съгласни с из
бора им. Само* незначите
лен боой

то ученици са отговорили.
професия

това е оноваРЧРР\, ЧР

чс избраната 
(специалност) са заобйча-__ Изхождайки о отгово

на учениците, можем 
да стигнем до извода, чс 

да има достатъчно

въз основа на разгово- 
хората за специалност

рите ли
Стояновичри с

та мм. 11 ученика са зая-
родитсли не са Семейството

ска кчтша: момчета и много обича планинските 
момичета работят заедно, 
с песен па уста. Картина
та СпбуДП V мен голямо 
желание ма бъда бригадир.
Както виждате, желанието 
ми гп сбъдна. Наистина 
от-п-два изминаха цели 12 
го липи нп сега съм оше 
'■пл.-ъютгч.ма понеже -на ак 
шедта поведохме и децата 

— пазказпа Радица.

няма
кандидати за запланувани- 

III клас

безучаст-съгласни или са 
ни: към. избора пили, чс са сс определили 

за дадена професия след 
посещението п отделни тру 
дови колективи.

прелести. За такива люби- 
може

на детето те специалности., в тслина планината 
.пц па има по голямо пре
дизвикателство от изоби- 
лстаувалиия с коасоти и 

Коопаонйк? То-

си.

ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ НА 
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОРИЕНТАЦИ СУРОВО сти

1>.а беше причина да оти
де,- именно на тази акция.

е голямо

посочениВ анкетата са 
14 градове, п които учени
ците искат да продължат 
следното си

се от-В ОВО Й. Б. Тито" в Димитровград
иа професионалната ори- 
Тази година бяха изне- 

изборно обуче-

Колко и даделя голямо внимание 
ентация на учениците 
сени сказки за така нареченото

ба-образованис. '-ъодушевлеичето на 
'"ата и майката, то едваси

място е Дими- 
с 35 ..гласове", 

Белград (15).

На първо 
тоовград 
след това 
Ниш (14) и Пирот (ю). Ня-

може да се сравни с 
Таня и

Слпболан Стоянович е дц 
бригадирския 
ппез 1960 го-

нГп^вилнотГизб^раГе на професия (пред уче 
П клас). Освен това учениците бяха 

за по-нататъшно шко

..опитал" 
живот оше 
дина, в Гсвгслия.

— Зд това незабравимо 
събитие в живота си най- 
много дължа иа Гпадимио 
Николич. първи бригадир

чъзхитеногттл иа 
Неин. За големия си брига
дирски изпит те извършиха 
специална подготовка: по
добриха физическата си 
коидиция и научиха да пе
ят националния ни химн. 
И Таня. и Деня, са отлич

ниците от 
запознати с възможностите изрази-колко ученика са 

ли желание да учат. в гра-
на средните училища в редуване и с мрежата 

публиката. Бяха изнесени сказки и за родители- 
програмата е реализирана чрез 

обучение по отделни предмети.

лове извън СР Сърбия 
(Скопие, Кула и др.).те. Една част от м ударник от нашето село. 

Тогава' роших: аз ценоеме- 
ко трябва да отида ма ак-

ии ученици.редовното Момчило АНТИЧК. Георгиев
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ЗЛ-ЩИТЛ В БОСИЛВГРЛД 'ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОИ ЗА СОЦИАЛНА ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

Постоянна помощ на 117 души Парк и още нещо ■ ■ ■

ем от Босилеградска об
щина 5 деца се школупат 
н специални 
но-образоаателии 
ща, за което 
клите
платени 134 800 динара,

Наред с всеобщото об
ществено-икономическо 
и стопанско развитие на 
Босилеградска община ра
звива се и укрепва и соци
алната политика а общи
ната. По този начин от 
година на година се съз
дават все по-сигурни ус
ловия за онези, конто по 
една или друга причина 
не са в състояние сами да 
си обезпечават егзистсн- 
ция за живот. Всъщност, 
за тях се обезпечават зас- 

пряко 
оси

гуряването и запазването 
на жизненото им равнище. 
Така например, през пър
вите три месеца от нас
тоящата година 115 души

Най-сетне в Димитровград (по-конкретно в це
нтъра на града) вместо универсален магазин — 
скоро-скоро ще осъмне парк. Прекрасно и за 
похвала! Няма значение, ще кажат мнозина, по 
ис „нещо" отколкото „нищо"! Тъй като за уни- 

„не знаем“, поне да има

са ползували постоянна со
циална защита. За тази 
цел СОИ за социална за
щита е 
921 970 динара, а за вре
менна
лица са заплатени 
30 000 
менно за
ъчани през първите 
месеца от текущата годи
на са заплатени 473 550 
динара, а този вид помощ 
са ползували 33 души. 

Освен това тази само- 
управителна общност в 
съдействие с Центъра за 
социална работа, отделна 
грижа посвещава и за 
школуването по деца с 
нарушено 
ско развитие. ГГоппстоящ-

.
възпитатсл-

учили-нзразходвала
през изте- 

трй месеца са за- всрсални магазини 
къде да си седнем, наслаждавайки се на прекра
сната гледка, която ни сс открива: главна ули
ца, център, нови и стари здания и.„ и разбира 
сс ЖП линия, по която ежедневно минават вла
кове с, пътници. Нека и те видят, чс си имаме 
парк. Отлично I Обаче, тръгнеме ли малко по- 
нагорс, към Градински пьт, по-точно но улица 
„Найден Киров“ ще се смаем от изненада. Га
ражите си стоят прилепени до самия бъдещ 
парк и грозят гледката не само на улицата, но 
и на бъдещото паркче. Разбира сс, че тези 
гаражи са повдигнати временно и чс не служат 
само на собствениците на колите, които май че 
ме забелязват трагичната физиономия на улица
та „Найден Киров",

Разбира сс, те могат да послужат и за

помощ па повече 
около 

динара. Същеврс- 
детски добав- 

три
Б Центъра за социална 

работа ни уведомиха, че 
водят сметка за всеки из
разходван динар, Оше по
вече, че броят на тези кои 
то търсят социална защи
та, постоянно се увелича
ва, а средствата е които 
понастоящем 

•гази СОИ пе са достатъч
на задоволят всички 

видове потреби.

,
траховкп, които 

. въздействуват върху разполага

|!||
пспхофпзпче-

М Я.
много неща, като се има предвид, чс квартира. 
птитс в жилищните сгради отсреща им, скромно 
сз направили „малки скромни миниферми" с ~ 
най-различни домашни животни. Нотно време 
могат да сс чуят „иай-съв ьршени" хорови песни 
на- кокошки, кучета, зайци, свине, котки,,, а по- 
надолу от реката им „отпоздравят" и жабите. 
Значи, бъдещият ни парк има възможност да 
стане и „зоологическа градина".

Крайно е време заетите в общината, които 
работят по въпроса на урбанизацията, да пред
приемат нещо във връзка с тези гаражи, защо- 
то имаме всички условия града Да докарме, по
добно на много други малки модерни градчета 
в страната. Впрочем, те за гаражите са сигур
но намерили много по-умно решение, и в цент- 
ппа на градчетата си сигурно не са строили! 
Впрочем все още не е късно — паркчето още не 
е готово! ;

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

€5к«азкм! за докяаммиите
През мнналта седмица, 

както две-трн години на
зад. Център пт по иконо
мика в домакинството 
...Паница Вуксановнч" от 
Лесковац. в съдействие с 
Конференцията за общест
вена дейност на жената 
към ОК на ССТН в Боси
леград в няколко села и 
в Босилеград организира 
сказки за домакините. Ос
вен в Босилеград, където 
покрай сказките бе про
жектиран н филм за зна
чението на млекото в пре
храната на малките деца,
специалистите от ..Даница
Вуксанович" изнесоха ска- 

за домакините и в 
местните общности: Бран-

кевни. Дукат. БнстйР. Ри- 
кячево. Долна Ръжана и 
ди. Сказките па тема от 
областта на обзавеждане и 
хигиена в квартирите, рол
ята па хранителните със
тавни части в развитието 
на органнзама, преди вси
чко при малките деца, хи
мическите средства в слу
жба на хигиената в дома
кинството. както и практи
ческо упражнение върху 
приготовление на отдел
ни видове храна и сладки, 
изнесоха специалисти от 
този център.

Данка Стоянова, предсе
дателка на Конференцията 
за общестент дейност на 
жената в Босилеград, спо

дели, чс .посещението 
само п Босилеград, но и в 
селата, въпреки сезонната 
работа, бе масово и слу: 
шателките проявиха голям 
интерес.

ис

Няма съмнение, чс тези 
сказки п подобни на тях, 
конто провеждат Общин
ската организация на Чер
пения крпет в съдействие 
със Здравния дом са от 
голямо значение за по-на 
татъшното 
ко преобразование на село 
то и качествено подобря
ване на ежедневното жиз
нено равнище на хората.

сонплистичсс- Здеика Тодоров

ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЧНИТЕ ОБЛАГА
НИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕ
ЛИ И ЗАНАЯТЧИИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАм. я. ,

По-редовно от лениСАМО УПРАВИТЕЛНАТА 0БЩН0СФ НА ИНТЕ
РЕСИТЕ Л0 .М^АНЕ‘гШ РАБОТА: -Брой: 
ЛЕГРАД ОЕЯг'Л?А,;.т-КЗ$ГЙЙ®'РАБОТНИ? 
МЕСТА ' " * I ^

Комисията за 
пия в ООСТ „Слога" в Босиле
град дава

трудови отноше-
«

Една от причините за по-редовно заплащане на 
данъчните облагания, покрай увеличената 
от страна на Управлението за обществени 
и увеличената лихва от 12 на 72

ажурност 
приходи, еКонкурсната комисия на Трудовата общност на 

Секретариата за стопанство, финанси, урбани
зъм, строителство и комунална дейност към Об
щинската скупщина в Босилеград публикува

на сто
Селскостопанските 

пзводители 
в Босилеградска

про-
и занаятчиите 

община 
сега по-редовно, отколкото 
през миналата година за
плащат данъчните си об
лагания.

ща-нс през 
месеци 28 515 592

първите триза приемане на:

!• Един КЕЛНЕР
време (до завърщане
ботничкага 
чинство).

динара
са от занаятчийската дей
ност.Конкурс за определено 

на ра- 
от отпуск по май

Занаятчиите обаче
всички тези средства не 
са изцяло заплатмтли т. е. 
заплатили

за приемане на два работника за задачи в гор
ската елгужба за неопределено време 
УСЛОВИЯ

Освен общите, кандидатите трябва да 
пълияват и следните условия: да са техници по 
горска специалност, относно да имат четвърта 
степен професионална подготовка на горска про 
фесия, специалност техник за стопанисване 
гори, издържан професионален изпит и най-ма
лко трудов опит от 6 месеца на 
дачи.

През първото 
тримесечие на настоящата 
година, например. Управ
лението за

са 20 715 235 
динара, т. е. 22 на сто по- 
малко от планираното.2. Един ТРАКТОРИСТиз-

обществени 
приходи в Босилеград за 
тези данъкоплатци е ут
върдило данъчни облага- 

стойност от

УСЛОВИЯ; Под 1 •— ВК И КВ 
работник гостилничарска 
алност, III степен профескопал- 
иост на наливащ

Една от причините за. 
тази по-голяма 
освен

редовност.специ-с увеличената ажур
но*^ от страна на Управ
лението

ния на 
43 498 069

келнер и под 2 — водач с „В" това число са 
и „Ц" категория.

съответни за литнете или динара и
заплатени 

31 318 067 динара. Макар 
ие планът 
72 на сто, през

от обществениза
поиходи е 
лихва за 
навреме данъчни
ния.

и увеличенатаДоколкого не се обадят кандидати 
жан професионален изпит 
дидат без него, под условие ако

с издр- 
ще се приеме и кап- 

изпълняват ос
таналите условия на конкурса с това, че 
задължение да го положат в срок от едпа го
дина от постъпването на работа.

С молбите кандидатите трябва да доставят: 
диплома за завършено училище, кръщелно 
детелство и удостоверение, че не са под след
ствие. Молбите в срок от 15 дни 
бликуването на конкурса се изпращат до: Кон
курсната комисия на Трудовата общност на Се
кретариата за стопанство, финанси, урбанизъм, 
строителство и комунална дейпост към ОС в 
Босилеград.

незаплатените 
облагл-е изпълнен със 

този пе-Молбите с Документи за из
пълняване на предвидените ус
ловия, удостоверение, че канди
датът не с под следствие 
щелно свидетелство се 
щат на адрес: ТО „Босилеград" 
— до Общите служби — в Боси
леград в срок от осем дни от 
публикуването па обявата.

Миналата година
същата възлизаше на 12. 
а сега 72 на сто

тжоп в сравнение със съпт- 
и<г през

са в
миналата голина 

са заплатени повече сред- 
и кръ- ства от един милион __ 

нара. Имайки пък предвид 
и заплатената част от 
налагодишния дълг на 
зи данъколлатипи. 
защ на 38,9 
динара

и в слу- 
дзнъкоплаците нямат- 

интерес, т. е. в загуба са 
ако отсоочават 
него

чая
ди-

сви- изпра- заплаща- 
на Дълговете си. 

случаи обаче
ми-

от деня па пу- Вте- известни 
службата за 
приходи е 
предприема и 
мерки. т. е. средствата да 
наплаша чрез администра
тивен начин.

възли- обществени 
принудена- дамилиона 

процентът на за
плащането на тези обла- 
га.чия възлиза

извънредни
Непълните и неподадените в 

срок молби няма да се разгле
ждат.

90 накъм

От целокупната 
жителка сума

сто.Непълните и псподадени в срок молби ня
ма да се разглеждат. задъл- 

за запла- В.Б. ’
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ОБЩИНСКИ РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ 
В ДИМИТРОВГРАДФизическа култура^С^О^Т) Примигаха вшезанша по 

няколко рпрлишФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА „СЕВЕР"

С шампиона-наравно ФУТБОЛ НА МАЛКА ВРАТА:
„СВОБОДА" — НАЙ-ДОБРА

В дисциплината футбол 
на малка врата, която ви
наги е привличала на<й-го- 
лямо внимание, и тази го
лина премина в интересни 
състезания. С участието на на 
22 отбора, които се състе
заваха повече от един ме-
ТЕГЛЕИЕ НА ВЪЖЕ:
„ТИГЪР _ ДИМИТРОВГРАД" БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ

В твърде старата, но до- гър II" и Свобода".
(народна) Във финалната среща се 

те- състезаваха двата отбора 
на „Тигър
град" и победи първият от 
бор: „Тигър I".

СПОРТНА СТРЕЛБА: ПОБЕДИ „ТИГЪР"
В ДВЕТЕ КОНКУРЕНЦИИ

Приключиха и състеза
ния по спортна стрелба.
Тази година участвуваха 
сравнително голям брой 
отбори в мъжка, и четири 
в женска конкуренция.
След няколкочасово състе
зание първите места спече 
лиха отборите на „Тигьр - 
Димитровград", както в от 
бсоио. така и в индивиду
алното класиране, и при 
мъжете, и пои жените.

Пп този начин стрелци
те на ..Тигър — Димитров

„АСЕН БАЛКАНСКИ — „ВУЛКАН" (НИШ) 3:3 (1:1)

Димитровград, 16 юни 1985 г. Спортният център 
„Парк", зрители около 500 души. Теренът тревист, 
времето приятно за игра. Голмайстори: 1:0 Алексан
дър Станков в 8 м.; 1:1 Синиша Николич в 22 м.; 
1:2 — Драган Гаврилович в 56 м.; 2:2 — Борислав ' 
Манолов в 64 м.; 2:3 — Синиша Николич в 75 м. и 
3:3 — Душаи Ненич в 78 м. Съдия на срещата Дра- 
гиша Андреич от Ниш — добър.

циатива и набързо 
пиха резултата, 
гол бе

израв- 
Вторият 

постигнат при 
пълно надмощие на госту
ващите футболисти. На 
2 -.2 изравни Борислав Ма
нолов. След това настъпи 
период на надмощие на 
домакините 
доим доста голови положе^. 
нпия. но гол не бе отбел
язан. *В 73-та минута Си
ниша Иванов не реализи
ра дузпа, а гостите ведна
га от контраатака „нака
заха" този пропуск и по
стигнаха своя трет гол. 
Крайният резултат постави 
централният нападател Ду- 
шан Ненич с отличен во-

сец, най-добри бяха фут
болистите на конфекция 
„Свобода". На второ мяс
то е „Тигър — Димитров
град", а на трето отборът 

кожопреработвателна- 
та организация „Братство".

бъха създа-

като отличен отбор, който 
във- всеки момент на игра-

В последния кръг на 
пръвенството в междуре- 
гионалната лига 
„Север" футболистите на 
„Асен Балкански" успяха 
да играят с равен резултат 
срещу новия • първенец на 
лигата — отбора „Вулкан" 
от Ниш. Това беше твър
де интересна игра с дос
та голове и нереализира
ни голови положения (осо
бено домакините, които не 
оползотвориха 
дузпа).

Гостите ’ се представиха

група та знаеше какво желае и 
обективната ста интересна

спортна дисциплина 
глене на въже, тази годи
на участвуваха само три от 
бора; и то: „Тигър 1", Ти-

димитров- 
градска публика с апло
дисменти възнагради доб
рата игрц на отбора от 
Ниш.

Димитров-

Началото на мача при
надлежа на домакините, 
които създадоха няколко 
голови положения и вече 
в 8-та минута Александър 
Станков откри резултата 
1:0. С изминаване на вре
мето гостите взеха ини-

лей-удар.
град" в настоящата година 
потвърдиха своята домина • 
ция в тази дисциплина.

Остана да се проведат 
състезанията по шахмат, 
тенис на маса. пикадо и 
атлетика. Всички състеза
ния трябва да приключат 
до 27 юни — Деня на са

ко гато и

Накрая на първенството 
. А. Балкански" заема
място в долната част на 
табелката.

отсъдена

д. с.
БОСИЛЕГРАД: МЕЖДУОБШИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ — ГРУПА „А"

на „Младост"Още една висока победа моуправителя, 
официално ше бъдат про
възгласени най-добрите от
бори и състезатели по вси 
чки дисциплини.„МЛАДОСТ" (БОСИЛЕГРАД) : 

„МЛАДОСТ" (СУ БОЙНИЦА) 6:2, (3:1)
псваше им точност в пос
ледните моменти. Отбел
язаните още три гола не 
съответсвуваха на играта. 
Четвъртият гол, в самото 
начало на второто полу
време, отбеляза младият 
по гшеспективен играч Н. 
Стойнев. След това, десни
ят полузащитник на госту
ващия отбоп М. Стоилко- 
вич успя да намали резул
тата на 4:2, а след това 
Н. Манасиевич и В. Чи- 
пев повторно се вписаха 
в листата на голмайстори-

д. С.
Босилеград, 16 юни 1985 година. Игрище „Песка- 

ра" край Драговищица. Времето и теренът подходя
щи за игра. Зрители около 250 души. Голмайстори: 
за Младост" Босилеград: В. Чипев в 25 и 72 минута, 
Б. Воинович в 38, Н. Манасиевич в 40 и 60 и Н. Стои- 

47 минута, а за „Младост" от Сувойница С. 1а-
минута. Съдия на

СРЕЩА МЕЖДУ СПОРТИСТИ НА „ТИГЪР — 
ДИМИТРОВГРАД" и „ЕИ" ОТ НИШ

Побелиха гумарцмте
Димитровград, 15 юни 1985 г.нов в 

СИЧ в в 5530 и М. Стоилкович 
срещата Рамадани Чани. дисципли-всички останали 

ни се наложиха гумарците. 
Следваща среща между 

Димитров-

В събота на 15 юни т. г.
традиционнатаголмайсторите се вписа Б. 

Воинович, а след това 
Н. Манасиевич.

През второто полувреме 
Босиле-

се състоя 
среща между спортистите
на „Тигър-Димитровград"
и „ЕИ" от Ниш. Прове
дени бяха 
футбол на 
шахмат, тенис на маса и

кръг 
футбол- 

Междуоб-

В предпоследния 
на тазгодишното и

гумарците от 
град и електронцнте 
Ниш е насрочена за 14 ок
томври — Деня на 
божденисто на град Ниш 

фашизма.
Инак всички спортни със
тезания и изобщо срещата 
премина в приятелска ат
мосфера.

но първенство в 
щинската футболна диви- 

Враня —група „А

от
състезания по 

малка врата.
играта се измени, 
градските футболисти пре- 

играта, овладяха те- 
воатарят на госту- 

отбоо бе на 
изкушения. Обаче

осво-зия
футболистите 
ост" от 
бяха

на „Млад- 
Сувойница. А ако 

сто

те.
взеха Следващият 

крът от 
силсградскитс 
играят срещу отбора 
„ППРО" Враня във Враня.

последен 
първенството бо- 

Футболски
отпикадо за жени.

Този път спортистите па 
„Тигър-Димитровград"

повече успех, понеже 
по шахмат, където 
бяха по-добри, във

рена и 
вяшия

реализирали
голови 
това и една 

резултатът щеше 
не 6:2, а далеч 

и с двуци-

голе-по-процентните ли- имми наложения, при аха
освен
гостите

дузпа, 
да бъде, 
по-висок, дори 
френо число.

Д. с.М. я.МЕЖДУОБШИНСКИ ФУТ
БОЛЕН СЪЮЗ — ПИРОТ ПОЧИНА СТАЛИЯН СИМЕОНОВ ГЕЛЕВ

Само през първата поло
вина от първото полувре
ме, гостите успешно се 
носеха с домашните Фут
болисти. В останалата 
част на играта. босиле- 
градските 1

Верен пазител и възобновител на горитеИ накрая 
победа лняш Гелсв живя с горите и за горите.

1929 в бедно се-Тсзи дни почина един влюбеник в 
— Стилиян С. Гелев. Още на 25- 

въораст облече зелената гор- 
у ши форма (1954 г.) и повече от три 

десетилетия предачно работи за опаздд 
не и възобновяване на горското богат- 

особшо в Тл „Минския район. Въ- 
иачалото му липсват зна- 

любов той 
ежегодно ръководи за-

Инак роден с през 
мейство в Зли дол. Невръстен оВДс: се 

живот през 1945 
, СКОЮ. Рабо- 

линията „Бърч-

ПАРТИЗАН" (Желюша) 
СЛОГА" (Велико село) 

4:3 (3:3)

горите 
годишна 
ока

футболисти 
бяха по-добри във всички 

футболната 
забе- 

би нащ-
е винова 

петорка.

включва в младежкия 
г. През 1946 става член на 
ти на строежите на ж.п. . 
ко — Бааювичи". а сетне и на автомо
билното шосе „Братство — единство , 

отсечката Белград — Загреб, през 
горски надзирател.

елементи на 
игра. Затова . 
лягаха 
висока 
на падателнзта

че не
В последния кръг на 

Междуо- 
съюз

може
победа ствопървенството в 

бадинския футболен
__ Пирот футболистите на
„Партизан" от Желюша 
окончателно заиграха до- 

и постигнаха важна 
солидния 

Велико

преки че в 
ния и опит, с огромната си «на

1954 година става 
През 1960 година успешно държи изпит 
гго горско стопанство в Белград. 1лен 
ИЗ СЮК става 1956 г. Член бива на об
щинската конференция 1978—1982 г.,

ПО на СК в Зли дол и дей
но участвува в електрификацията
Зли дол. Член е и на ОК па ССТН, ка- 

Обшинската конферен- 
гораните в Бо-

отбеляза Б. 
В. Глиго-

компесира това: 
лесителните акции на гораните и мест
ното население, грижи се за разсадника.

Стъпка по стъпка, декар след дбкар, 
па мястото на ерозирани и 
от пороищата плаши изникнаха прекра
сни борови и други гори в местностите: 
„Чам-могила", „Байчсвско присое (. Рн- 
качево), „Често бопйе". „Манастирица", 
„Бабин гоад". „Мурговица" (с. Зли дол), 
„Присос" (с. Брсстиица, Буцалсво, Тлъ- 

Бистъо), по склоновете на ..Цър- 
ноок" и пп. Някогашните дерета опаса
ха пад 5000 у,екаоа хубави млади гори. 
Зиме и лстс, по делник и празник, Ста-

Първият гол 
Чипев, след като 
оов му добре подаде то 
ката в наказателното поле 

отбор. Но 
домакините не 

5 минута

бре
победа
отбор „Слога" от 
село. Мач с много голови 
положения и с много

Особено слаби бяха

срсигу отвлечени
на гостуващия секретао на на с.радостта на 
бе задълго след 
С. Тасич успя да вкара то- 

зад гър-

го
лове. кто и член на 

цмя на Движението на 
оилогир.д до момента на смъртта.

Почина на 56-годнита възраст нена- 
лейпю Но Жизненият му паметник

растят... 
С. Евтимов

пката в мрежата 
ба на Д. Младенов и 
равни резултата, 
ва футболистите

Босилеград пред 
първото 
две ми-

и на двата от-г,-радарите 
бора. които ' допринесоха 
за постигането на 
ва голям брой голове.

Така приключи първата 
голина иа състезание 
.Партизан" в този ранг.

из-
След то- 
на„Мла- толко-

мино и
лост" от 
самия край иа 
полувреме за само

отбелязвха два гола, 
кай напред в листата

остават лановите гори —
рц1 4па

д. с.ИУТИ на
СТРАНИЦА И
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• 'Д
■ Т-Й-УУ - I,. 7,, Ка дойдем у Димитровград, мнозина почпу 

да ми сс жал е: тс видиш ли дека немамо улицу,.
канализацията пе е добра 

пазари
те видиш ли дека, 
и има проблеми, те видиш ли 
щето нейе уредно...

дека

знаеш ли?И све видиш ли, чуеш ли,
Реши овия дни: че идем на събрание на ме- 

стнуту общност. Тамо и че видим, и че чуем, и 
че знам кво требс.

5
о
йо
&

Ка ... ти — оно сс одложи.5и
Отидо на друго, заказано за неколико дгьна 

по-к7*сно. И тегая беоше мллципа.
Нсмаше га бая Аралампия оди Чуй петъл, ни 

бай Толосия оди ПстьрлашЬи пут, ни бая Ав
рам оди кудс гарата.

А иемаше Ьи мнозина и оди детегатитс на 
Скупштииу.

Навили си шию ко гайдарджийе, и нищо 
Ьи нс интересуе. Може они и да су си изплели 
крошн»уту, па съга им йе Досадно да се расправ- 
люу с книализацийе, водопроводи и друЬи ко
мунални проблеми.

— Представи си, моето 
момче, след една годила 
любов, започна да говори 
за брак?

с? МЪА РОС ТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
} Роднините са добри, когато 
$ съседите — зад висока ограда. !живеят далеч, а

— И какво каза?
— Каза, чс с против!: Китайска <

:ф . Майчините ръце н когато бият са меки.
— Интересно, моята же

на говори сама със себе си.Чешка ♦ ум: ка да 
делегацийе, на ску-

Него нещо друго ми паде на 
избирамо за членове за 
пшинуту и друЬи форуми, они беоше съгласни. 
Арно им беше дека им расте 
народ, база шо се каже, Ьи избира. Каса, са, ка 
требс да се вапу малко и да работе — они чи- 
вияре, уместо да буду най-първн у тея акцийе.

Елем, са пак иду избори. Са че водимо ра- 
чуи кога избирамо. Нема китсо досъга: избира- 

най-добрите, избирамо най-добрите, а опо 
между ни се провлече и понекой метиляв. Па 
после уместо да помага работете да се решаваш 
— ? он насмита.

Затова сг сви оди мо*оту базу смо решили: 
кай гл не докззуйе г дела — немл да га изби- 
рамо у пикакве мгндже.

А иа тия рто не су се ..отчели” у мапдлтат, 
било да йо V Скупцшнуту па меспуту заедницу, 
бчло V доуЬр организацие, че им дьржимо кон- 
гКе еван1)елийе, та да чую и друЬи, койи су не- 
кадт.оии, иди пак нече да работе, да се не на- 
вачзш.

♦Ако си мълчиш, когато влезе сам, той ще си 
вкара и магарето. ♦ — Мо«та съще, но само 

когато не Съзнава затова... 
— Как така?
— Вярва, чс я слушам!

номерат, дека
«Арабска
!♦

* Уважаваш ли другите, «де уважават и тебе.
*♦ Японска

Виждайки камион без во 
дач, случаен минувач вли
за в камиона и натиска 
спирчката. В този миг чу
ва грас зад себе си:

«♦ е IКато барабан: глас силен, а вътре празен.I мо
Арабска о©*

ф Който говори много, започва да лъже.
Бенгалска* — Ако искаш да ми по

могнеш. ела зад камиона 
и бутай както и аз... •

©ь
§ Когато човек говори по-малко, той изглежда 

по-умен.I — Губете сс веднага, до- 
като нс съм извикала мъ
жа си
сЪпанцузсйка уличен. про
сяк.

М. Горки <
заплашва еднаНа мълчащия не може да му се отнеме думата.

Ст. Лец

— Мислите мене да ме 
излъжете!? Мпжът ви го 
няма у длма.

* С къс език животът с по-дълг. Им? кои и умею н оче да работе.ь Тюркменска
9

— Откъде знаете?
— Ни аз никога не бих 

седял у дома си при така
ва жена.

^ Разхождащата се квачка няма да изведе пилета.
Арабска♦
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