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УТВЪРДЕНА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮ ЗА XVII „МАЙСКИ СРЕЩИ" В ДИМИТРОВГРАДП________

ИЗВЕСТНИ
УЧАСТНИЦИТЕ

Всеобхватен 

програмен донумент
ГОЛЯМО УЧАСТИЕ НА НАРОДА И НАРОДНОС
ТИТЕ В СР СЪРБИЯМакар че разискванията по проек

торезолюцията на Десетия конгрес 
на Съюза на комунистите в Сърбия 

• се водеше по време на засилена 
литическа активност (избори, 
вания по други конгресни документи, 
сумиране на разискванията по Кри
тичния анализ и под.) те все 
ха в повече

лно развитие. Във формулирането 
на тези задачи трябва да се изхож
да от необходимостта Съюзът на ко
мунистите да изразява по-ясно и по- 
прецизно своите идейно-политически 
становища и определения във връзка 
с възловите обществени въпроси, за 
които иначе, чрез системата на деле 
гатско, скуПщинско и самоуправител- 
но решаване, се води разискване и 
определят конкретни решения. От от 
делно значение е, такова отношение 
на СК да се обезпечи спрямо ония 
органи и институции, чиито решения 
са от най-дългосрочно значение за 
стопанското и обществено развитие. 
СК ще утвърждава ясни становища 
за творческо ангажиране на своите 
членове. Същевременно по този на
чин се обезпечава критично отноше 
ние на органите на СК спрямо ор
ганите на обществена власт, дистан 
циране на органите на СК от орга 
ните на решаване, а така се пречи 
на неформално свързване на ръково 
дните върхове на СК с ръководства
та на държавната власт. При това, 
по такъв начин би се укрепила отго
ворността в делегатското и скупщин 
ското решаване.

На тазгодишните, се
демнадесети поред „Май 
ски срещи" .на младите 
на народа и народности
те от СР Сърбия, които 
ще се проведат на 23 и 
24 май, в Димитровград, 
освен традиционните уча 
стници от града побра-

ва ще бъде възможност 
за участниците със свое
то творчество на фолкло
рни ансамбли, инструмен 
талисти, солисти, худож
ници ... да се представят 
на димитровградската пу
блика и по този начин до 
принесат за афирмация-

по
разиск

пак има
първични

на СКС съдържателен 
и конструктивен характер. Изказана 
беше заинтересованост

организациина СКС и ОК

единно и от
говорно да се мени положението 
увереност, че СК ще намери 
ри за затрудненията

при 
отгово 

в настоящето и 
предизвикателствата на бъдещето.

Общо гледано, проекторезолюция 
та е твърде съдържателен и всеобхва 
тен програмен документ. В нея се 
съдържат всички най-важни искания
на комунистите и трудещите се, изне 
сени по повод Заключенията от Три 
надесетото заседание на ЦК на СЮК.

Проекторезолюцията ясно, просто 
и приемливо говори за осъществява 
нето на промени в обществено-ико
номическата система, облягайки се 
върху укрепването на конституционна 
та позиция на работника в отноше
нието на общественото възпроизво 
дство, осъществяването на Дългосро 
чната програма за икономическа ста 
билизация и укрепване на самоупра 
вл ението, Съюзът на комунистите в 
Сърбия придава отделно значение на 
развитието на междунационалните 
отношения, укрепването на братство

Братството и единството - основа на н«
шето развитие

1тим Александровац Жуп- 
[ски, като представител на 
гпъбския народ, Босиле
град и града домакин ка 
1то представители на бъл
гарската народност, 
(своето творчество ще се

та на културните пости
жения в своите среди.По този въпрос се разисква на| 

завчера проведеното заседание н? 
Централния комитет на СКС. Мате
риалите от публичното обсъждане по 
проекторезолюцията, говорят за пъл 
пата готовност на комунистите макси
мално да се застъпят за реализиране 
на всички определения, но така съ-|

Тази година тържестве
ното откриване на Срещи 
те ще стане на 23 май 
вечерта в двора на учи
лището в 19 часса сред 
като бъде открита изло
жба на млади художници 
от Косово, Същата вечер 
Ше се представи домаки
на и гостите от Алексан
дровац. Следващият ден 
XVII „Майски срещи" ще 
продължат с традиционн
ото дефиле на всички уча 
стници, митинг в спорт
ния център, а след обед 
са физкултурни упраже- 
ния. Вечерта ще се пред
ставят останалите участ
ници. За разлика от пре 
ди, тази година значител 
но повече участниците 
имат възможност за дру
жене след вечерните про 
грами с музика и забава, 
а също и по време на по 
сещеннята на една грани 
чна застава и други обе
кти.

СЪС

«представят и.- унгарската 
народност

то и единството и равноправието на 
всички народи и народности. Подкре 
пят се всички мерки отнасящи се до 

изселването на сърби и 
Косово. Една от най-

що с изразено и решително искане 
да сс търси отговорност за изпълня
ване на

от Фекетич, 
словашката от Пивнице,утвърдените задачи и поли

тика на всички равнища на общсстве 
но организиране. Всички сюгжестии, 
забележки и предложения за ДОПъл 
пение резолюцията ма Десетия конг
рес па СКС ще се приемат до започ 
ването ма конгреса.

спиране на русипската от Куцура и 
албанската 
Прищина.

черногорци от 
важните задачи на 
Сърбия и цялото ни общество е реши 
телна борба против национализма и 

Главно ударение па бор

и турската от 
Представите

лите иа младите от тези 
места за първи път ще 
взимат участие в „Май
ските срещи" в Димитров 
град. Това е резултат на 
измененията в концепци
ята, според която всяка 
година в срещите участву 
ват представители на на-

комунистите в

иредентизма.
бата трябва да бъде укрепване

на работническата класа 
единство на СКС и

на
И така всички отдели (Задачите на 

СКС и развитието на стопанството и 
самоупранителпи 

отноше- 
иолитическата

единството 
като условие за 
СЮК. Само единен, идейно и акцион 

Съюзът иа
да реализира всички утвър-

социалистическите 
обществено-икономически 

пия; За развитието па 
система на социалистическо самоупра 
влеиие; За . развитието на междунаци 

отношения; За идейната бо

комунистино подготвен 
те може 
дени задачи.

Необходимо е Съюзът на комуии- 
политическата система да уг 

органите и 
на СК та съ

оналниге
рба и задачите н областта иа наука 
та, образованието и информиране1 

за идейното и акционио укре- 
СК), които ще бъдат прие- 

предстоящия Десети конгрес,

оодностите от други мес
та. По този начин с таз
годишните „Майски сре
щи" се дава още една въ 
зможиост за нови познан 
ства, другаруваме и укре 
Иване на братството и 
единството между млади
те иа народа и народно
стите иа СР Сърбия. Тр

етите в
върди задълженията на 
първичните организации 
гласно своята отговорност и роля 
редовно да анализират и оценявал 
функционирането и работата иа о] - 
ганите и институциите на решаване
то (делегатските скупщиии, делега- 
циитс, самоуправитслиитс и ДР- 
ни), а отделно тяхната активност по 
стратегическите въпроси от о ще 
всно-икономическото и еамоупрапи

ТО и 
иване на
ти па
ще утвърдят задачи СКС за предстоя 
щия период, беше изтъкнато иа зав- 
черашното заседание иа Централния 
комитет на Съюза на комунисти!е в 
Сърбия. А. Т.Б. Костадинов



НАС |И У| ПО СВЕТА
СТИХВА АНТИЮГОСЛАВСКА-В БЪЛГАРИЯ НЕ 

ТА КАМПАНИЯЕИО ВРЕМЕННО ЗАБРАНИ ВНОСА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ОТ 
ИЗТОЧНОЕВРО ПЕЙСКИ СТРАНИ И ЮГОСЛАВИЯШЕСТ Злоупотребена гглншнннаПолитическа дискриминация

Гоце Делчев отново е провъзгласен за „смел 
син на българския народ"

България

населението в Запад- ри е по-малък, отколко- 
то и някои други евро- , 
пейски страни, с които 
ЕИО продължава да сът 
рудиичи нормално.

Срещу решението на 
ЕИО остро възстанаха 
и източноевропейските 
страни. П редста вител ят
иа полското правителство 
Йежи Урбап подчер
тал, че решението на 
ЕИО е израз на диск
риминация в междунаро
дната търговия и на по 
лйтическите рестрикции 
под фирмата На грижа 
за здравето на населе
нието. Злоупотребявай
ки общоевропейското не 
щастие, казал Урбан, Ев 
ропейската икономичес
ка общност иска да жи 
вее за сметка на между 
народната солидарност.

Грижата за здравето на 
на Европа сямо с параван, зад който се крият 
политическите мотиви па решението Подготвял епростор, 

своя — македонски
Официална

продължава да краде чу-
Жертва род

на-
Министрите на външ

ните работи на странитеН(Австрйя, 
— членки на ЕвропсйскаЯлапдия, 
та икономическа общ-Я ги) ?
ност тези дни взеха ре-Ц

го повече от Югославия 
Италия, Фин- 

Швсция и дру-
за политическа ав- 

Действувайки 
пиринските макс- 

той

стойности.
иезаситост отно 

Гоце Делчев, идео-

жди 
па тази тономия. 

сред
донци в България, 
винаги ги е считал

во е
лог и организатор на ре 
волюционното движение 

македонския 
към края на миналия и 

на този век.

На състоялата сс в рам 
щение да бъде забранен жКцте на селскостопанския 
до 31 май т.г. вносът на7Упанаир ц Иовн Сад „кръ 
хранителни стоки от ше-V гла маса" на ЕИО югос- 
ст източноевропейски ст лавските стопанственици 
рани (СССР, ЧССР, Бъл- \изтъкнаха, че решението 
гария, Румъния, Унгария ^ на Министерския 
и Полша) и от Югосла- \ 
вия. „Официална" при
чина за това е радиани 
ята.

за
неразделна част от це
лия македонски народ.

народпа

началото 
На тържество в Благоев 
град този трибун на 
кедоицитс пак е провъз-

Официалният орган 
на БКП „Работническо 
дело" обаче отново твъ. 
рди, че Гоце Делчев „до 
последния си дъх" се с 
борил за „освобождение
то на българските земи". 
София злоупотреби годи 
шнината от неговата 
смърт, за да провъзгласи 
за „български земи" вси 
чки македонски национа 
лни територии, включи 
телно и СР Македония, 
за чието освобождение и 
автономия се е борил и 
загинал Гоце Делчев.

ма-съвст
, на ЕИО е не само в ос нагласен за „смел син 

българския народ".
Цялата дейност на Де 

лчев, по която го помни 
историята, неразривно е 
свързана с Македония, 
със съдбата и борбата на 
македонския народ. Бил 
с един от главните идео
лози и ръководители на 
Македонската революци 
онна организация, разши 
оявайки нейната мрежа

\ тър рцзрез с търговско- 
междуто споразумение 

Югославия и ЕИО, но епредизвикана 
злополуката в атомната 
електроцентрала в Чер
нобил (СССР). С тази ме 
рка трябва да бъде „за
щитено здравето на на
селението в Западна Ев 
ропа".

Грижата за 
на населението на стра 
ните-членки на ЕИО са
мо е параван, зад който 
се крият политическите

от
п дискриминаторско, по
неже е взето без каква- 
то и да било реална при 
чина. Интензитетът на 
радиацията в нашата ст
рана не е по-голям, до

здравето ПОЛОЖЕНИЕТО В ЧЕРНОБИЛ

Животът се връща в градчето по целия македонски
Напълно е изключена опасността от нови експло 
зни

1 мотиви
на Министерския 
на общността. Това „ре
шение не е нищо друго, 
освен политическа диск
риминация. Как инак да 
се обясни фактът, че ос 
танаха незасегнати от 
решението някои (капи 
талистически) страни, ко 
ито бяха облъчени мно-

на решението 
съвет СПОРЕД ДОКУМЕНТИ ОТ ТАЙНИЯ АРХИВ НА 

АМЕРИКАНСКАТА АРМИЯОт Чернобил ежедне 
вно пристигат все по-бла 
гоприятни информации. 
Атомният реактор, кой
то след експлозията се е 
превърнал в голямо и 
опасно огнище, почти е 
изгаснал. Прекратено е 
топенето и изгарянето на 
графит в неговата вът
решност и по този на
чин многократно е нама 
лено 'излъчването на ра
диоактивни честички в 
атмосферата. Напълно е 
изключена опасността от 
нови експлозии. За по
добна авария не същест

вуват ни теоретични из 
гледи.

Главната опасност е 
минала и е започнал нов 
етап в премахването на 
последиците от аварията. 
От сградите, 
циите, машините и 
вата се отстраняват ради 
оактивните честички. За 
почнала е и акция по де 
контаминация на жилищ 
ните обекти. В Чернобил, 
градче на 18 км от атом 
ната .електроцентрала, и 
областта около него по 
степенно се връща живо 
тът.

САЩ и Великобритания 
спасявали иацисти

Американската и британската разузнавателни 
служби подпогнали бягството на голям брой вое
нни злодеи, включително и на Анте Павелич, Ан- 
дрия Артукович и Клаус Барби

Твърденията на югосла ното им прехвърляне в 
вските власти след Втора Южна и Северна Амери- 
та световна война сега ка,

кат
намиращи се в пропаганда".

ските документи от този 
период показват, че ор
ганизатор
на злодеите е бил Кру- 
нослав Драганович, кой
то по това време е бил 
секретар на ватиканския
семинар Св. Йеролим.

комуника- 
поч

РЕЙГЪН ВЪЗНАМЕРЯВА 
ДА НАРУШИ „САЛТ —

2" „за да не предизви- 
прокомунистическа 

Американ-
се потвърждават от доку 
менти,
тайния архив на америка 
нската армия: американ
ската и британската разу 
знавателни служби подпо 
могнали бягството от Рим 
в Южна Америка на Ан
те Павелич, Андрия Ар
тукович и на още 500 ус 
ташки главатари. По съ
щия начин в Южна Аме 
рика избягали и „кръвни 
кът от Лион" Клаус Бар
би и група от 70 герман
ски помагачи от СССР.

Ползувайки 
ти от тайния архив на 
американската армия, ко 
ито тези дни станали 
стъпни за общественост- 

„Бостьн

ЛЕТЯЩИ
РАКЕТНИ
АРСЕНАЛИ на бягството

До края на декември 
т.г. американският пре- 

Роналд Рейгън

АЛЕСАНДРО НАТА ПО ВЪПРОСА ЗА ЗА
ЩИТАТА НА СЛОВЕНЕШКОТО МАЛЦИН
СТВО В ИТАЛИЯ

Задължението трябва 
да бъде изпълнено

зидент 
ще наруши споразумени 
ето „САЛТ — 2" — твъ
рди американското 
сание „Тайм".

Според това списание 
на състоялата се неотда 
вна в Токио среща на ли 
дерите на най-развитите 
западни
ния Рейгън заявил, 
голям
вачи „Б—52" ще бъдат 
приспособени да

СГ1И-
Вестниците от 

и Маями
Бостън

пишат, че към 
края на войната Анте Па 
велич избягал

„Италианско-югосддвската граница е при
мер за отношения, каквито трябва да има и 
другаде в Европа. Онова, което все още пред
ставлява нерешен въпрос между двете съседни 
страни, е глобалната защита на словенеш- 
кото национално малцинство. Това задълже
ние на Италия произтича от Осимските 
разумения, подписани преди повече от

в Австрия, 
сектора на британски

те сили, които го укри
ват. През 1946

в
страни и Япо- докумен-

че година
той избягал в Италия и 
се скрил в Св. йеролим, 
където останал до 
та на 1947 година. Аме
риканците уж предоста
вили на Ватикан да 
предаде или не предаде 

югославските 
През1 1948 година Паве
лич

брой бомбардиро
до-спо- 

десет
години, и е крайно време то да бъде изпъл
нено".

носят есента.ядрени ракети и че тех
ният брой 
1320

вестниците 
глеб" и „Моями 
потвърждават, че 
риканската и британска
та разузнавателни

ще надмине 
относно записания 

в „САЛТ—2„ лимит.
Макар че все още не 

са ратифицирали пцдпи- 
саното през 1979 година 
със СССР

херълд" 
на амеТова са думи 

. на Италианската 
Алесандро Ната 
се тези дни в Триест манифестация, 
на на мира в света. Ната заявил, 
тата на словенешкото национално 
во трябва да бъде идентична 
на германското малцинство 
покрайнина Алто Адидже.

на генералния сексретар 
комунистическа

го
партия

от речта му на състоялата служ
би е 'било известно, че 
манастира Св. 
във Ватикан
ЛЯМ брой военни злодеи. 
Американците обаче 
шили да не

на власти.
впосвете- 

че защи- 
малцинст- 

със защитата 
италианската

йеролим емигрирал в Аржен
тина, където останал все 
докато не бил извършен 
атентат срещу него. След 
това заминал в Испания, 
за да изцери раните си, 

наскоро починал.

споразумение
американци

се крият го-
I„САЛТ—2", 

те досега спазвали запи
саните в него задъдже-

ре-в
арестуват ус 

ташите й останалите 
деи и да не

ния. зло 
осуетят тай но

СТРАНИЦА 2

БРАТСТВО • 16 май 1986



ДЕНЯТ НА СИГУРНОСТТА 
во И ТЪРЖЕСТВЕНО В нишки РЕГИОН ЧЕСТВУВАН ДЕЛО ПОЛЗУВАНЕ НА РУДНОТО БОГАТСТВО В 

ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОНВинаги в служба на народа НОВИ МИНИ Н ГЕОЛО
ЖКИ ИЗСЛЕДВАНИЯТазгодишният 

май — Деня 
стта в Нишки 
на в тържествена 
Фера, в която 
ването на 
те задачи бе

13-ти колко дни на конферен
цията за

15 плячки, възлизащи 38 
милиона динара!

В областта на общест
вения мир и спокойст
вие са направени 2369 
престъпни дела. С 37 
на сто е намалена прес
тъпността в областта на 
вражеските прояви. Заг 
рижавя обаче числото 
на невръстните и млади 
престъпници и побоите, 
в които участвуват пове
че лица. През четири ме 
сеца в областта па дви
жението имаше 29 жер 

шест повече от 
миналогодишния пери
од, а случили ся се и 
шест убийства и два опи 
та ня. убийство. Досега 
само едно убийство, слу 
чило се през миналия 
месец не е разоткриено.

— Когато се касае за 
материалното положение 
трябва да се подчертае, 
че работниците в тази 
служба чувствуват после 
диците на икономичес
ката криза както и всич 
ки други хора 
Николич. Все още не се 
прилага обществения до 
говор когото са подписа 
ли всички общини в ре 
гиона, според когото ра 
ботници в Службата на 
вътрешните работи да 
имат с 30 на сто по-голе 
ми лични доходи от тези 
в органите на управле
нието. Полагат се уси
лия финансирането, т.е. 
материалното положение 
на работниците да се ре 
ши на единствен начин 
в цялата република.

на сигурно печат гово-регион ми Всички 13 общини в 
Южноморавски - регион, 
които се числят към 
изостанали в стопанско

Ри и нейният секретар
Драгор Николич. _
зи служба, изтъкна той, 
празника 
силена
още повече да 
качеството и 
стта си в

в района на мина „Благо
дат" на Весна кобила и 
„Леце", край Медведжа, 
след това към залежите 
на мед, волфрам, анти- 

молибден

атмос- 
изпълня 

всекидневни-
Та-

посреща със за 
активност с целв центъра 

на вниманието на рабо
тниците в Службата на 
вътрешните

отношение краища, сери 
озно разчитат на рудно 
то богатство в тази част .(най-голямото 
на Републиката. Затова

мон, манган.издигне 
ефикасно 

осуетяването
находище 

се намира в Мачкатица 
настоящото край Сурдулица) и на дру 
ще бъдат ги метали, 

изразходвани 3 милиарда 
и 24 милиона динара 
геоложки изследвания. Те 
зи средства ще бъдат обе фосфати (единственото 
зпечени от регионална- находище на този мине
та и републиканската са рал в Югославия и Евро 

общнос- па се намира в Долна Ли 
сина, в Босилеградска об

работи. По 
повод празника работни 
ЦЙ от Съвместната 
ба на

до края на 
десетилетие

и откриването на 
ните углав- 

Благодаре- 
ние на постоянното Мате 
риално и 
собяване, преди 
с млади и школувани ка 
Дри, тази служба в реги
она постига твърде до 
бри резултати. Тези 
зултати се 
сътрудничеств ото

служ
вътрешните рабо 

ти в Ниш посетиха Цвет 
ния дом, на работници 
както и на

дела.
Голям шанс за разви- 

за ,тие представляват залежи 
те на фелдспат, бетонит.

кадрово оспо 
всичкотехни коле

ги, които заминават 
пенсия

в твибяха връчени 
признания и награди, дру 
гаруваха пионери 
лиционери, бяха

моуправителни 
ти за геоложки изследва
ния, Фонда за насърча щина, а запасите се про 
ване развитието на изос ценяват на 100 милиона 
таващите краища в СР тона), графит, кварц (ек 
Сърбия и от заинтересо
вани организации на сдру

ре-и ми- дължат и на 
междуустрое

ни приеми когато 
ставители

пред
на обществе

тази служба, 
вен субект в

като осно 
обществе

ната самозащита с оста
налите субекти —

но-политическите 
низации в общините, ре
гиона,

ЮНА

сплоатира се в околност 
та на Босилеград), талк, 
лискун и други суровини.

Олово-цинковите мини 
„Благодат" на Бесна ко
била и „Леце" край Ме-

орга-
с тру

дещите се и гражданите, 
което и занапред тряб
ва да укрепва.

жения труд.
Особено внимание ще 

получат изследванията на 
енергийните суровини,

отделно на ураний въгли дведжа, както и някои 
ща и шисти. Предмет на Други организации на 
особен интерес ще бъде сдружения труд, занима 
и термалната енергия, из 
точниците на която се 
намират най-много в око 
лността на Вранска, Бу- 
яновашка и Сиеринска 
бани. Големи количества 
топла вода. цели пото
ци, безполезно, се вли
ват в Южна Морава от 
носно в
големи дълбочини, как
то казват специалистите, 
се намират хипертерма 
лни води и пари. Тази ог 
ромна енергия може да 
се употреби без по-сери 
озни трудности, за отоп 
ление на стопански, жи
лищни и други 
за производство на ран

стопанство и
честитиха празни 

ка на хората, които са 
винаги в служба на на
рода. Централното 
жество бе проведено 
деня на празника в Ниш 
ка баня. на което за зна 
чението на 1 З-май 
'-■•'ботата 
Службата

ТЪр- — През първите чети 
ри месеца на годината 
— каза Николич — пре 
стъпността е увеличена 
във всички области в сра 
внение със същия мина 
логодишен период, 
ри с 27 на сто. Най-голя 
мо увеличение се чувст
вува в областта на движе 
нието (60 на сто), след 
това в кражбите (25 на 
сто), отчуждаването на 
общественото имущество 
и пр. През цялата мина 
ла година, например има 
ше 37 плячки на обще 
ствено имущество на сто 
йност от 48 милиона ди 
нара, а само през първи 
те четири месеца на тази

в
каза ващи се с експлоатация и 

първична преработка на 
руда, са запланували да 
вложат около 2 милиар
да динара, за да бъдат 
възобновени и разшире-

и за
на заетите 

говори начал 
никът на нишката Служ 
ба ня вътоешните цабо- 

МИОЛРАГ ЛЖОРД 
ЖЕВИЧ. На 
то на 
б"ха
на сигурността и 
Ч"Я. които им присъди 
Ппеягецателството 

СФРЮ.

в
ДО

НИ съществуващите и да 
бъдат открити нови ми
ни. Между другото се 

Ябланица. На предвижда увеличена пре 
работка на олово-цинко-

тьржество- 
заслужили лица 

връчени емблеми
отли ва руда от сегашните 

327 000 на 444 500 тона
на годишно и получаване 

на около 28 000 тона оло 
во-цннков концентрат. Го 
дишното производство и 
преработка на неметал- 

обекти, ни суровини трябва да 
достигне 143 000 тона.

ни видове зеленчук и пр. Ще бъдат открити нови 
Освен към източници- мини и ще бъдат постро 

I те на енергия, внимание ени цехове за преработ- 
то па Специалистите ще ка на минералните суро- 
бъде насочено и към за- вини.

По повод празника за 
работата на Съвместната 
служба на вътрешните 
работи в Ниш преди ня В. Б.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СКС В НИШ ЗА СТОПАНСКИТЕ 
РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

Там, където са проблемите
В. Велковичлежите на олово и цинк

На неотдавнашното заседание на Председа 
на Междуобщинската конференция па 

СКС в НиШ бе изтъкнато, че през първите три ме
сеца на годината в Нишки регион са осъществени 

стопански резултати. Увеличен е фи- 
повишена е

зациите, органите и ръ
ководства на Съюза на 
комунистите в региона 
трябва безкомпромисно 
да сс заловят с конкрет
ните проблеми на среда
та, относно на организа 
цията ма сдружения труд, 
в която действуват. Не 
обходима е енергична и 
организирана акция, за 
да сс извършат положи
телни промени в Поведе 
нието и състоянието. Тря 
бва да се мени и мето
дът на действуваме на 
политическите и стопан 
ски ръководства. Те тряб 
ва да „слсзнат" сред тру' 
дещите се в организаци
ите ма сдружения труд, 
където проблемите най- 
много се чувствуват и къ 
дсто трябва да се реша
ват.

НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
В НИШКИ РЕГИОН

телството

200 милиона за 74 проектаположителни
зическият обем на производството, 
производителността на труда и е увеличен изно
сът на стоки на чуждестранни пазари. През следващите три години Основната 

общност за наука в Нишки регион ще фи
нансира 74 научно-изследователски проекта, 
за които ще бъдат обезпечени 222,8 милио
на динара.

Около 62 процента от средствата ще бъ 
дат изразходвани за 45 техническо-технолож 
ки проекта. С останалата част от средствата 
Основната общност за наука ще финансира 
11 медицински проекта, по 6 проекта в об
ластта на природните и обществените науки, 
3 културно-исторически и 3 биотехнически 
проекта.

вообработвателната про: 
мишленост. Горско-про- 
промишлеиият комбинат 
„Копаоник" от Куршум- 
лия увеличава произво 
дството и износа си, при
ема нови работници и 
дислоцира цехове, а всич 
ки останали организации 
на сдружения труд в то
зи отрасъл отчитат голе 
ми делови загуби и ни
как не успяват да преодо 

сериозните си проб

Все пак бе предупре
дено, че проблемите ос 

да бъдат сериоз- 
известен

тават
ни, особено в 
брой отрасли. Това пока 

'зва, че комунистите в тру 
довите колективи от те
зи отрасли не са извър- 

необходимата мошили
билизация на ръководст 

самоуправителнитевата,
органи, обще.ствено-поли 
тичсските организации и 
трудещите се за ефикас
но преодоляване па проб 
лемите. В това 
ние бе посочен един ха 
рактерен пример от ДЪР-

Както се вижда приоритет са получили 
тсхиическо-техноложкнте науки. Това опреде
ление на Основната общност за наука в 
Нишки регион е в унисон с насоките от Дъл 
госрочната програма за икономическа стаби 
лизация.

леят
леми.

Затова в дискусията бс 
органи-

отноше-
Б. К.подчертано, че
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БАБУШИИЦА

Ни славните 

партизански пътекиЗанапред с по-голямо внимание
зо преодоляване па всич 
ки противоречия, антиса 
моуправителни и незако
нни прояви.

Изхождайки от тези фа 
кти, и имайки 
значението на 
де важно задължение, по 
този въпрос подготвяй
ки материали за поредно 
то заседание на Общин 
ския комитет па СКС в 
Босилеград, па 10 май 
т.г. па разширено зассда 
ние разисква Председа
телството па ОК па СКС 
в Босилеград, и прие ин 
формацията изготвена за 
тази цел. Същата преди 
да бъде обсъдена от стра 
ма па членовете на ОК 
на СКС в Босилеград ще 
обсъдят първичните нар 
тийни организации, ка 
то при това посочат и 
обективните проблеми и 
трудности в реализиране 
то на своите програми. 
Въз основа на това Об
щинският комитет в съ
действие със съответна
та комисия ще изготви 
след това обстоен ана 
лиз с конкретни задълже 
пия.

дори е имало и случки 
отделни теми да се' реа
лизират само чрез свиден 
тиране.

С други думи казано, 
идейно-политическото из 
дигаие и марксическото 
образование по отиоше 
ние на другите актиппос 
ти, някак си се пренебре
гва. А тъкмо в настоя
щия момент, в сложна 
та о б ще ств е 1 го -ико моми- 
чсска обстановка, не са 
мо Съюза на комунисти 
те, но и останалите об
ществено-политически и 
стопански организации 
се нуждаят от идейио-по 
литически добре подго 
твсии кадри и комунис
ти, които с ангажирано
стта си, и личния при
мер ще тласнат и остана 
лите трудещи се и граж 
дани за успешно и бър-

Идейно-политическо- 
то и марксическо обра
зование е съставна част 
на нашата възпитателно- 
образователна система и 
представлява постоянна 
задача в дейността на Съ 
юза на комунистите. За 
това общинската орга
низация на СК в Босилег
рад занапред на този въ 
Прос ще посвети по-гол 
ямо внимание. Още пове 
че ако се има предвид, 
че в повече първични па 
ртийни организации иде 
нно-политнческата дей
ност отслабва, не се ре
ализират цялостно прог
рамите за масово идейно- 
политическо гг марксиче 
ско образование. ... Чувст
вува се недостггг гг на ква 
лнфицирангг и заинтере
совани лектори за реа 
визиране на програмите,

гьржест-беше устроено 
во по повод пристигането 

участниците в марша. 
Председателят на 06- 

скупщина СЛА 
МИЛАДИНО-

На 7 и 8 май тази го
дина Лужница беше до
макин на отряда „Нико
ла Демоня" от Загреб, ко 
йто гг този край направи 
35-ия си юбилеен марш. 
Маршрут-ьт на отряда в 
Бабушнишка община бе- 
ще следният: 
нинци — Брсстов дол 
Дол — Липово — Вава 
— Стол — Киевац, Отря
да, който наброяваше 140 
души, съчиняваха студен 
ти от Факултета по кора 
бостроене в Загреб, сту
денти от всички факулте

на
предвид 

това твър щинската 
ВОЛЮБ 
БИЧ запозна участници- 

с „личнияте в марша 
паспорт" на общината, а 

гостите бяха „раз-
Велико Бо-

сетнс
пределени" за нощуване 

къщи. Дорипо частгги 
мнозина останали недово
лни, че нямало гости и 
за тях. Вечерта край ла
герен огън и културно-за
бавна програма — участ 

партизанския 
и бабушнишката

циците в 
марш
младеж продължили да 
се увеселяват до късно

вти гго машиностроене 
Югославия, студенти 
Загребския 
студенти от Техническия 
факултет в Бърно (Чехо
словакия), студенти от По 
литехника в Краков (По
лша), членове на извидни 
ческия отряд „Титови де 
чаци" от Призоен, учащи 
се в МШЦ „йосип Броз 
Тито” в Сплит, учащи се 
от Военновъздушната ака 
лемия в Задар, 

основното

от
университет.

през нощта.
На 8 май, сутринта, 

след закуска, отрядът 
продължил през Вава и 
СтолВ МК НА ССТН В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 

ПРИКЛЮЧИ ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ
Вза Киевац.

центъра на селото пред 
участниците в марша и 
насъбралото се населе
ние произнесъл реч ПО
РА ЗЛАТКОВИЧ — МИ- 
ЛИЧ, първоборец от Лу
жница и комендант на 
Седма сръбска бригада. 
Златкович запознал при-

Приети планове за 

действуване
пионери 
училище 

..Никола Демоня" в.-Заг
реб и др.

Свободолюбива Лужнгг 
ца с отворено сърце, то
пло гг човешки посрещна

от

Инак, общинската ор
ганизация на Съюза на 
комунистите в Босилег
рад, понастоящем на
броява 1107 души. 
Политическата школа към 
Общинския комитет на 
СКС в Босилеград от фор 
мирането си досега са 
завършили 172 души, 25 
са завършили Полити
ческата школа към МОК 
на СКС в Лесковац и 
ешн Политическата шко 
ла на СЮК „Йосип Броз 
Тито" в Кумровец. Всъщ 
пост всеки четвърти е зц 
вършил някоя политичес 
ка школа.

а,
В 37-те местни конфе- се подчертава необходи- 

ренции и в двете подруж мостта от издигането на 
ници на Социалистичес- ролята на ССТН с цел та 
кия съюз в Босилеградс- зи най-масова обществе 
ка община приключи из но-политическа организа 
борната дейност. В те- ция наистина да стане 
зи организации на фрон- фронт на самоуправител- 
та на социалистическите ните социалистически си- 
сили освен разискването ли.
за по-нататъшните зада- Покрай това че на те 
чи са обсъдени и отче- зи отчетно-изборни съ 
тите за изтеклата четири брания са избрани ръко 
годишна дейност. Според водства на Социалистиче 
думите на Иван Лазаров, ския съюз в местните об 
председател на ОК на щности, предлагат се и 
ССТН в Босилеград до- кандидати за най-отгово 
сегашната активност в ме рни постове в Общинска 
стните конференции е та, т.е. в Републиканска- 
получила положителна та конференция на СС- 
оценка. Съвместно с пър ТН. Избрани са и делега 
вичните партийни органи ти за ОК на ССТН. В но 
зации и съветите на ме вия си състав тази конфе 
стните общности, местни ренция 
те конференции са дали гати (досега 71). С оглед 
принос в решаването на предложените изменения 
няколко въпроси в мес- в Статута на Републикаис 
тн.ите общности — от ко ката конференция очак- 
мунално-битовото изграж- ва се и в Председателст- 
дане до укрепването На вото на ОК на ССТН 
всенародната отбрана и сто досегашните 11 да на 
обществената бамозащи броява 17 души. Всъщ- 
та. Има обаче и местни ност, и в него и в Общин 
конференции, които не ската конференция 
действуват достатъчно, с нове (по функция) ще бъ 
което се слага под въп- дат и представителите на 
рос осъществяването на останалите обществено- 
ролята на ССТН в общи- политически организации 
ната. и на ОС.'

Макар че обща оцен- Отчетно-изборното 
ка все още няма Лаза- седание на Общинската
ров изтъква че в пла- конференция на ССТН • пански недостатъчно ра 
новете за работа главен ще бъде проведено към звитите краища в СР Съп 
акцент се слага върху пъ края на този месец, най- бия за период от 1986 по' 
тищата и начините за все вероятно на 27 май 1990 година
общо укрепване на мест Програмата на Репуб-
ните общности. При това В. Б. ликанския фонд за раз-

съствуващите с развитие
то на Народоосвободител 
ната борба в този край, 
спирайки се върху стра
данията на

участниците 
Още при В. Бонинци им 
устрои величаво посреща 
не, а сетне 
дол. Дол, Линово и дру
сате

в марша.

населението 
от този край, които пре
търпяло от страна на бъл 
гарекггте фашистки

Брестовв

на всяка крачка 
участниците в марша по
чувствуваха 
стзото на лужничани. На 
гсякъде биха посрещнати 
и изпратени сърдечно и 
братски.

пъл-
чггща.

гостопрггем- След размяната на по
даръци и закуската, коя
то устроили киевчани, от 
ггядът продължил 
марш към Пирот, а от
там на 9 май се завърнал 
в Загреб.

своя

В Бабушнпца след обе
да в центъра на градаМ. Я. м. м.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В
ЛЕГРАД

БОСИ
ч

Грижите за „Автотранспорт“ продъжаватще има 77деле-

На заседанието на Из витие на недостатъчно ра 
звитите краища, изтъкна 
Спаско Спасков, предсе
дател на Изпълнителния 
съвет няма

циите от обществените 
дейности на края на пър 
вото тримесечие на нас
тоящата делова година, 
членовете

пълнителния съвет на Об 
щинската скупщина в 
Босилеград, състояло се 
на 9 май тази

вме
година, 

членовете обсъдиза и съществени 
изменения от досегашна 
та. Ново е, че занапред 
фондът ще разполага с 
трайни източници на сре 
дства, което е много по 
благоприятно 
досега. И

отделен ак
цент сложиха върху дело 

резултати и проб 
лемите на Автотранспор
тната

приеха, т.е. дадоха съгла 
на две информации 

от републиканско 
няколко от

витесиечле-
и още 

общинско 
значение. Между другото 
те дадоха съгласие 
Програмата на Републи
канския Фонд за насърча 
Еане развитието на

организация, коя
то по мнението им се

отколкото 
занапред пре

димство ще имат произ 
водствените програми и 
програми, 
сновават на собствени оу 
ровини.

Обсъждайки информа
цията във 
тоянието на 
организации и организа-

намира в най-незавидно 
положение. Поради това, 
те взеха решение да пре 
дложат на самоуправите- 
лните общности и 
година тази организация 
да освободят от облага
ния, като при това подо 
бно направи и Общинска 
та скупщина.

на

за-
сто- които се обо тази

връзка със със
стопанските

М. Я.
СТРАНИЦА 4 1
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ИМАТ ДУМАТА делегатите ПО СЛУЧДЙ 13 МАЙ — ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТА

Да догоним 

по-развитите
общини

ДИМИТРОВГРАД

щмзнаиия па най-добрите
Отбелязването на 13 се проведе на 12 май, а® Републиканския 

същия ден, делегации Итар на вътрешните ра
на този орган посетиха ,Т‘ боти е награден Милици 
семействата на загинали 
или починали мйлиционе 
ри. Положени са и цве 
тя на гробовете на заги

секре-май — Деня на сигурно
стта за работниците в 
Секретариата на . вътреш 
ните работи в Димитров 
град 
май

онерът БРАТИСЛАВ РА 
КИЧ, а с емблема на 
сигурността за 23 годиш 
на служба ПАВЛЕ ШИ- 
БАЛИЧ, МИЛЕНКО КО- 
СТИЧ и БРАТИСЛАВ РА 
КИЧ. Със сребърна моне . 
та с лика на Тито за два . 
десет години служба е на 
граден МИОДРАГ ЗДРА 
ВКОВИЧ, а на досегаш
ния началник на Секре
тариата, който от Нова 
година е пенсионер, ГЕ
ОРГИ АЛЕКСОВ е връ
чен часовник.

Новица Любич, донеот 
дазна председател на Об 
Щпнския комитет на Съю 
за на комунистите в Ба- 
бушнишка община 
легат на Десетия 
на Съюза

ска организация, която 
би трябвало да съдейст- 
вува за по-интензивно ра 
звитие. на този отрасъл в 
общината. Създават се 
условия за по-пъдно 
пълзване 
щите ресурси, 
насока очаквам и Десети 
ят конгрес да даде по-то 
чни определения

започна на 10 
с традиционните 

спортни срещи меж
ду отборите на секрета
риатите от Димитровгр 
ад, Бела" Паланка и Ра 
жань, състояли се тази 
година в Ражань, на кои 
то победител е отборът 
на Секретариата на вът 
рентите работи в Дими 
тровград.

Среща на милиционе 
ри и учениЦи от димит
ровградските училища

нали другари.
Централното тържест 

во по повод празника се 
състоя на 13 май, когато 
бе проведено тържестве
но събрание на заетите 
в службата. На събрани 
ето бяха връчени наг 
ради и признания на 
най-добрите работници 
в Секретариата на вът
решни работи в Димит
ровград. С грамота на

е де-
конгрес 

на комунисти
те в Сърбия, който 
се проведе в 
май. Споделихме 
за това. какво 

' ™зи най-висок партиен 
Форум в републиката.

— Очакваме

из-
на съществува 

а в тазище
края на

с него 
очаква от и насо

преди 
всичко — каза Любич 
да бъде направена 
ма крачка

А. Т.
голя- БОСИЛЕГРАД

напред в про- 
на акциите, 

подети в нашето общест 
во с 13-то заседание 
ЦК на СЮК

веждането Успешна дейностна
п поредни- 

те заседания на Централ 
ния комитет на СКС и 
ЦК на СЮК

Денят на Службата по 
сигурността — 13 май в 
Босилеградска община бе 
ше чествуван делово и 
тържествено. Според ин
формация на Стойне 
Иванов, началник на Се- 
кретарията на вътрешни
те работи в Босилеград, 
по случай празника на 
тази служба бил устроен 
прием от страна на об
ществено - политическите 
организации в общината.

Водени са разговори 
за работата на Служба
та по сигурността и ней
ното активно включване 
и действуване в система

та на Титовата концеп
ция по всенародна отбра 
на и обществена самоза
щита и ефикасното из
пълняване на задачите й 
в предстоящия период.

на борба за премахване 
закононарушенията, 

води успешна борба про
тив опитите за различни 
злоупотреби и активно 
съдействува е праворазда 
вателните органи в осуе
тяването на всички видо 
ве углавни деяния.

на
във връзка 

с преодоляването на 
ланските

сто
трудности и Новица Любичпретворяването 

мерките на
в дело 

Дългосро- 
програма за ико

номическа стабилизация. 
В тази светлина 
нашата

С. Иванов също под
черта, че Секретариатът 
на вътрешните работи в 
Босилеград се грижи за 
опазването на сигурност
та, обществения ред и 
мир. В този смисъл Слу
жбата по сигурността с 
успех осуетява всеки опит 
за посегателство към об
щественото имущество. 
Този орган води усп*ш:

От Десетия конгчната
рее на Съюза на комунис 

очаквамтпте в Сърбия 
да съдействува за създа- 

по-крепко
Особено успешно е съ

трудничеството на Служ
бата по сигурността с ар
мейците и населението! 
Те винаги са единна ба-1 
риера срещи всеки вид 
посегателство към блага
та на нашата социалис
тическа родина.

и в
община имаме ване на още 

единство и съдружие. Заредица въпроси, които 
трябва да разрешаваме. 
Очаквам щото то е предпостав

ка за по-стабилно разви
тие на републиката и ст
раната като цяло. Очак
вам също да се разкри 
ят пътища за по-ускорс 
но развитие на стопанс 
ки по-изостаналите об
щини, каквато е и Бабуш 
нишка, в която от 23 700 
души само 3000 души са 
заети. Само с по-интензи 
вно развитие на стопанст 
вото и селското стопанст 
во и изостаналите общи 
ни ще успеят да догонят 
неразвитите общини в 
региона и републиката.

конгресът да 
даде силен тласък на лро 
иззодството; да бъдат ра 
зкрити пътища за по-ка
чествено и повече 
водство. Трудещите се 
и гражданите 
ната очакват от най-висо 
кия форум на комунис 
тите в републиката серио 
зен прелом в по-нататъ 
шпата работа.

произ

в общи- дишна работа в Служба
та ръчни часовници полу 
чиха Верка Трайкова и 
Драган Мляденович.

На паметните места и 
гробовете на загинали и 
починали работници на 
Службата на вътрешните 
работи в Сурдулица бяха 
положени венци и свежи 
цветя.

СУРДУЛИЦА

Устроен прием
връчен ръчен расовник 
когото за усърдна рабо
та през миналата година 
му връчи Републикански
ят секретариат на вътре
шните работи. За 20-го-

Денят на сигурността 
— 13 май в Сурдулица 
мина в делова атмосфе
ра. Характеризираха го 
и тържествени моменти.
Всред останалите мани
фестации бе и устроени
ят приема за работници от 
Службата на вътрешните 
работи когото устрои 
председателят па Общин 
ската скупщина Миодраг 
Ристич. В приветствена
та реч той подчерта, че 
работниците от тази слу
жба съзнателно и отго
ворно изпълняват поста
вя " за ° зиачеиието^на пр°а По случай 13 май — я ванович, милиционер бе- 
зника и задачите ма слу- Деня на сигурността пре ше връчена Плакета но 
жбата говори Часлав Пе- дседателят на Бабушниш- 
шич, секретар на Служ- ка община Славолюб Ми 
бата на вътрешните ра-

— Ив селското стопан 
ст/зо — изтъкна Любич 
трябва да бъде направен 
съществен прелом. От 
Нова година земеделски 
те кооперации се обеди 
ниха в една селскостопан

С. М.
, М. А.

БДБУШНИЦА

Прием 

председателя на ОС
БАБУШНИЦА

Избори до края 

на май
най-отговорни постове.

На изборните събра
ния в подружииците и ме 
стните
Социалистически;] 
сс обсъждат

пропуските в досе- 
работа и набед 

задачи в прсдстоя-

май в иод- 
местните 

Социали
Бабуш 

община ще прик 
изборната ДсИ'

народна отбрана.До края на
ружницитс и 
организации на 
етическия съюз в

Бяха посетени семейст 
вата и пенсионираните ра 
ботници от тази служба 
на конто бяха предадени 
скромни подаръци.

ладииович устрои прием 
боти в Сурдулица. за делегация от Служба

На устроеното търже- та по сигурността оглаве 
ство по случай празника па от Драголюб Чирич, 

рабог- началник на СВР в Бабу
цици от Секретариата бя- шпица, 
ха връчени награди. На 1 
Милое Милосавлович бе вод на Драгослап Мило

наорганизации
съюз

нишка 
лючи 
ност.

До 20 май ще бъдат из 
лъчени делегати за Об
щинската 
на ССТН и кандидати за

резултати
те и 
гашиата 
язват 
щата дейност.

па най-заслужили

Също така по този но М. А.конференция М. А,
СТРАНИЦА С

БРАТСТВО • 10 май 1980
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„АВТОТРАНСПОРТ' 
ПАК СЬС ЗАГУБА

акумулация,за ниската 
която не дава възможност 
за по-добри резултати 
през настоящия период. 

Взимайки предвид раз
пределението на чистия 
доход могат да се посо
чат два примера, 
заслужават внимание, 
гостилничарско - туристи 
чсската организация „Ба 
лкан-Компас" средният ли 
чен доход е увеличен

тази година 
отчитат шест: „8

ганизации 
загуба
май", „Хлебопекарница', 
„Нишава", „Градня", 
„Търгокоп" и „Комуна-, 
лац". Съвкупната загуба 
възлиза на 51 157 000 и 
с увеличена със 76 на сто. 
Ако за строителната ор
ганизация и организаци
ята за селско стопанство

Резултатите на дими
тровградското 
во, осъществени през пър 
вите три месеца па тази 
година, потвърждават до 
сегашните констатации, 
че то не върви по възхо
дяща линия. Данните за 

равиосмс-

стопаист-
!

беи Митов изтъкна, че 
състоянието в „Автотран
спорт" понастоящем е 
същото както и преди въ 
вежденето на временно
то управление, 
нещо. Миналата година 
организацията бе освобо
дена от заплащане на 
някои
до голяма степен обреме 
няват стопанските орга
низации.

Осъществените през
коитопървите три месеца на 

настоящата делова годи
на финансови 
в Автотранспортната 
ганизация в Босилеград, 
недвусмислено

В
периодичната 
тка говорят много повс-резултати

ор- И още че за неговата стагнация.
Макар че общият до

ход с увеличен в сравне
ние със същия период на 
миналата година със 78 
на сто и възлиза 
566 000 динара, това не 
значи и увеличение на 
обема на производството. 
Това е почти цялостно 
резултат на увеличените 
цени и 
процеси, 
особено тревожи са уве
личените количества на 
залежалите стоки и мате
риали, които само в ме
белната фабрика възли
зат на около 200 милио
на динара. Доходът е уве 
личен два пъти, а чисти
ят доход също със 78 на 
сто, т.е. възлиза 540 976 
000 динара. И докато през 
първото тримесечие ми
налата година загуба са 
имали само 4 трудови ор

може да се намери оправ 
дапис, че още не е сезон 
за тяхната работа, за ос
таналите подобно оправ
дание не може да се 
търси.

Особено внимание за
служава разпределение
то на чистия доход, кое
то е различно от органи
зация до организация. До 
като миналата година за 
акумулация са отделни по 
чти 24 па сто, тази този 
процент е само 14,3, а 
85,7 на сто за лични до
ходи. Имайки предвид, че 
личните доходи в общи
ната по заключителния 
баланс на края на годи
ната са били на предпо
следно място в Републи
ката, то тяхното двойно 
увеличение за първите 
три месеца не е за учуд
ване, но няма оправдание

впотвърж
дават оправданата боязън 
за по-нататъщното й сто
панисване. Няколко фак; 
та говорят за това. Пре
ди всичко в тази стопан
ска организация едни и 
ти години вече наред се 
поварят.

сравнение с миналата го
дина за три пъти и въз
лиза 61 хиляди динара, а 
за акумулация са отделе
ни само 2,7 милиона ди
нара. В конфекция „Сво
бода" в основната орга
низация за производство 
„Младост", 40 на сто са

облагания, които
2 530

Средният личен доход 
в тази стопанска органи
зация през първите три 
месеца на настоящата де 
лова година възлиза на 
37 000 динара, който по 
отношение на този пери-

Недициплина- 
същи проблеми и слабос
ти, безотговорността и 
безделието, както и без- 
действуването на 
ната партийна

инфлационните 
Онова, което отделени за акумулация, 

а 60 на сто за лични до
ходи. Средният личен до 
ход в тази основна орга
низация е 23 075 динара 
и е по-малък от този ос-

първич
и синди

кална организация са са
мо някои от повечето су
бективни

од на миналата година е 
увеличен с 352 на сто. 
Ясно е, че при такива ус
ловия на стопанисване, а 
имайки в предвид и об- 

състояние в орга- 
сама

причини. Доба- щс-ствен на края на ми
налата година 
динара. Наистина в най- 
скоро време и тук лични 
тс доходи ще бъдат уве
личени за два пъти, но по 
сочените примери ясно 
говорят за различните ар 
пшни при разпределение 
на чистата печалба. Да 
кажем и това че броят 
на заетите за първите три 
месеца в сравнение със 
същия период миналата 
година е увеличен . само 
с 0.1 на сто — от 3288 
Н"> 3293 заети в матери
алното производство.

За положението 
мнтровградското 
стео тези дни разисква и 
Общинският 
Общинският 
съвет. Приети са конкре
тни заключения с цел да 
се намерят 
подобрение на 
нието.

ли и факта, 
обективните
вим че и 26 478трудности
ежегодно се изострят, 
сем е ясно, че за добри 
делови резултати не 
же да се говори.

Инак, общият доход по 
отношение

съв щото
низацията, трудно 
ще може да преодолее 
всички трудности, особе
но когато става дума за 
преодоляването на обек
тивните. Между тях отде 
лно внимание заслужават 
големите заплащания на 

кои-

мо-

на първите 
три месеца на миналата 
година е увеличен с 52 
на сто 
23 543 184

ТРАДИЦИОННО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 
„БОРОВО" И „ТИГЪР — ДИМИТРОВГРАД"

и възлиза на
динара. За осъ 

този до- 
заети, 4 по-

автогарните услуги 
то месечно обременяват 
„Автотранспорт" от Боси 
леград с 1 355 000 динара,

ществяването на 
ход 167-те 
вече от този Посещение в 

Димитровград и Пирот
гоя* период през
1985 година, са изразход 
вали 101 390 986 динара и 
същите в сравнение 
налогодишните са увели
чени с 60 на сто. Най-го- 
лямо увеличение отчитат 
средствата за

както и конкуренция нц 
останалите стопански ор
ганизации в общината, 
които имат товарни пре
возни средства. Опитът с 
обединяването на товар
ния транспорт в рамките 
на общината не успя. По 
ради това товарният трая 
спорт в организацията се 
ползува е 60 на сто, а 
разходите ежедневно се 
увелич ават. Добавим ли 
и факта, че и броят на пъ 
•шиците рязко намалява, 
миналата година през то
зи период са превезени 
172 000, а сега 151 000 пъ-

еми
в ди- 

стопан-ВъзвратнотоВече трета поредна го
дина се провеждат взаим ние 
ни посещения между ра
ботнички от комбинат 
„Борово" (трудова органи 
зация „Обувки") и „Ти
гър
Именно на 10 и 11 май на синдикалните органи- 
т.г.. в Димитровград и зации.
Пирот пребивава група от 
54 работнички от трудо
вата организация „Обув
ки" — „Борово". За го
стенките бе даден търже

посеще- 
димитровградчанки 

ще направят през октом
ври т.г. Инак успешен ор 
ганизатор на тези взаим
ни посещения са активи
те на жените при Съюза

лични дохо 
ди, след това средствата 
изразходвани за

комитет и
синдикален

различ- 
как 

резер
вни части .гориво и ма
сло.

ни автогарни услуги, 
то и средствата за Димитровград”. начини за 

положе-.
А. Т.Ст. Н.

Доходът бележи увели
чение с 256 на сто и въз
лиза на 22 152 198 дина
ра, а
16 984 000 динара 
чение дори с 265 на 
Обаче за

СУРДУЛИЦА

Строителите без 
достатъчно работа

чистият ДОХОД 
увели- 

сто. стреи прием, като при то
ва се запознаха накратко 
с ТО „Тигър — Димитро
вград" и СОСТ „Тигър". 
Сетне те посетиха 
водствените 
ТО, като проявиха, осо
бен, интерес за производ
ството „Степс" спортните 
обувки за италианския па 
зар.

лични доходи 
през първите три месеца 
са изразходвали 27 334 724 
динара и при това е отче 
тена загуба от 10 359 720 
динара. Наистина „Авто
транспорт" в Босилеград, 
поради лошото

тници, недвусмислено по 
твърждава, че изходът за 
по-нататъщното стопани
сване на „Автотранспорт"'' 
в Босилеград трябва да 
се търси чрез доходно 
обединяване с друга ав
тотранспортна организа
ция от. региона или ло- 
широко и всестранно ан
гажиране на обществено- 
политическите субекти в 
организацията и община
та. Разбира се и при пъ
лно ангажиране и моби
лизиране на всички въ
трешни субекти.

Основната организация на сдружения 
„ тРуд ..^идар 'от Сурдулица, стопанисваща в 

състава на скопско „Маврово" се намира в 
трудно положение. Обезпечени са работи на 
стойност само за 100 милиона, а е заплану
ван общ доход в размео 760 милиона динара.

Около 418 работника 
бота. Както

произ- 
цехове на

време
през януари и февруари, 
почти всяка година, през 
първото тримесечие отчи 
та загуба, сега обаче тре 
вожи фактът, че почти 
никакви мерки не се пре
дприемат за изменение 
на състоянието. Изпълня
ващ длъженотта дирек
тор на организацията Лю

нямат сигурна ра
ни осведоми директорът 

колектив Момчило Савич в 
момента се водят преговори за обезпечаване 
на някои работи, но 
потребностите 
Инак броят

на тозисурдулишки
Работничките от „Боро 

ео" посетиха ТО „Автогу 
ма" в Пирот и конфек
ция „Първи май", 
то също се запознаха с 
производствения

и те няма да задоволят 
строители, 

с мина-
на сурдулишките

на заетите в сравнение 
лифипипан3 6 намален за 62- и то главно ква
лифицирани и висококвалифицирани пабот- 
ници със строителна специалност, Р

къде-

процес 
и развитието на тези сто 
пански организации.м.я. с. м.

СТРАНИЦА »
БРАТСТВО • 16 май 1986



ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист«Рвд'съюзаТя3 "а Югославските комуниста А/
а съюза на комунистите в Сърбия Брой 1518 година Х1ЛП

Белград, 16 май 1986г
СГОВОР И ОТГОВОРНОСТ

Деветия конгрес на Съюза 
мунистите- в Македония 
миналата

ят ПР°ДУКТ през последните четири години кваше много по-трезво да съгледа всички 
гъгтпсттт !! и!1 увеличаваше сРеДно с 0,3 на сто, физи- проблеми и определи амбициозни, обаче

и 'гости,4 се*очакваше”да° из* ^ и^Гр^ ?ГГов”заЧ?ЪдХГ\=Гсъ

върши критичен анализ на изтекло™ гтД пери°Д се увеличи с 27 на сто, чув юзът на комунистите в Македония в наве-
тиригодишно действуване Нз комVни^т1™ г ВИТе1‘Н0 6 !1.одобрена п°критостта на вно черието на Тринадесетия конгрес на СЮК, 
в Мадедония. Познато е чр Съкп-ьт ‘ с износа. И покрай големите дългове на с голяма инициативност и решителност се
мунистите в Македония' как-™ Н3 К° Р6^У ликата' благовременно са изотпла- изясни за укрепване на революционното 
СЮК, своята авангардна роля и активност тяТ ™"Г" дългове към чужбина. И по- единство на СЮК. Защото, историческият 
осъществяваше в твърде сложни „„„ „Р чувствително намалената инвестици- опит ни учи, че комунистите може успеш- 
речиви обществено-икономически ННа активн°ст, трудоустрояването в об- но да се борят за революционното единст-
и отношения които се ттгшшпкп У . я ществения сектор се увеличаваше със сре- во на работническата класа и трудещите 

време. Ето защо тяхнатаГДвп п?“’ Д6Н РММер °Т 4'2 На ст°' коет° е над зап’ се в Югославия, преди всичко с определе- , 
ческа акция бе Насочена къмД пс, И™ ланУваното- ««а До края на 1985 го- нието си към ясните и осъществими цели, 
преодоляване на впшкп к-пст Р ително дина бяха открити 80 хиляди работни ме- създавайки материални, обществено-иконо- 
зад, което спира по-нататъшнптп^сйт Н3 ^ °Т коит? 57 хиляди нови. Все пак без мически и идейни предпоставки за 
вено-икономическп гамттпа общест- работицата (с около 140 хиляди) и ната- то осъществяване. По този начин още по- 
витае кактп към гъ,и У Р вително раз т*к представлява един от най-сложните вече ще бъде на равнището на задачите^ 
спектива в бппЯат Д ване на нова пер- обществено-икономически проблеми, за в конкретизация на Дългосрочната програ 
б ълеше Отгтппп-,а 33 ново и п0"Щастливо чието по-ефикасно решаване бе говорено ма за икономическа стабилизация. Еди- 
XV Тиловия пъп. I, И последователн° вър- и на Конгреса. . „ството на СЮК особено е потребно днес,

На Кпеволю™ТаГъю НаШЗ Постигнатите резултати, както и кон когато като СЮК и като открита свободна 
комунистите в Македония като иаДЪТ кретната идейно-политическа акция, която и свободолюбива страна, сме изправени 
единния СЮК се потвъоли като II, , поведе СКМ- а които специален импулс пред прикрити и открити атакувания на 
революционна идейно-политическа " "°ЛуЧИХа в известната общопартийна де- вътрешните и външните врагове срещу ос-
обществото, способна да води работничес баТа И В определвпията на 26-то заседание новите на придобивките на нашата социа- 
ката класа в изнамирането на изхода от ™ ЦК На СКМ д0принес0ха да Укрепне иде листическа революция. Предконгресните ра 
сегашните обществено-икономически тпу Ин°-политическото „ акционното единство, зисквания потвърдиха, че работническата 
дности кономически тру авторитетът и доверието на Съюза на ко- класа и трудовите хора чрез наи-широка

и мобилизация търсят решителна акция 
за решаване на текущите и дългосрочните

660 делегати

го

тяхно

та социалистическа

мунистите сред работническата класа 
с решителните процеси по трудещите се. Това имаше 

натрупалите се пробле-
Започна се 

преодоляване на 
ми в материалното

и силно делот-
ворно влияние върху активността на орга задачи на нашето самоуправително 

отделно в низираните социалистически сили, върху тие' нанасяйки решителни 
оживотворяването на политиката на дълго Подтикване на тяхната отговорност и по- 
срочната икономическа стабилизация и ре последователното 
шаването на актуалните
нища. Критично се преразглежда функцио номическото, политическото 
нирането на политическата система, особе развитие на СРМ както и върху социалис
но на отделни решения и отношения от тичсското изграждане на СФРЮ _ общ- е изпит за по-голямо самопотвърждаване

естество. Правят се усилия за ност на равноправни и братски народи и на нашия трудов човек, особено на младо
то поколение за ползуване на знанията и 
съвкупния творчески потенциал. За по-на-

разви 
удари върхуразвитие.

враговете от всички видове.
Ако се съди по работата на Конгреса, 

обществено-ико на същия преобладаваше убеждението, че 
тежкото бреме което ни натиска и най- 
малко ни не обезхрабрява. Напротив, това

осъществяване на пред
икономически ог видените цели и задачи в

и културното

системно
по-нататъшно усъвършенствуване на меж- народности.
дунационалниите отношения. Започна бит Разбира се постиженията биха били 
ката против различимите неприемливи иде далече п0.г0Леми ако членовете и труде- 
ини и политически схващания и тенденции, щитс сс този пери0д по-бързо, се бяха 
възникнали на по-широкия обществен план. освобождавали от определени заблужде- 

В тешките и сложни икономически ус ния, от натиска на старото съзнание, опо 
ловия в СР Македония са постигнати поло- ртюнизма, бюрократизма, от всичко онова, 
жителни начални резултати. Обществени- което тегли назад. От този конгрес се оча

татъшното развитие на самоуправлението 
като единствена алтернатива на свободно
то творчество в обществото, в което чове- 

представлява най-внешата и неприкоскът
новена стойност.

Ристо Лазаров

ОЧАКВАНИЯТ ОТГОВОРхконгрес&снсЗначка 

на Десетня 

конгрес на 

СК в Сърбия

„В текста на резолюциите не намираме прецизен отговор 
на въпроса как последователно ще провеждаме записаното в 
тях, как по-успешно ще преодолеем трудностите и как ще внед
рим такава система на вътрешни отношения в Оюза на кому
нистите, че след приемане на заключенията от форума всяка пър
вична организация точно да знае кои са нейните задачи в осъ
ществяването им". Тази констатация, казана неотдавна в разис
кванията върху конгресните партийни документи, изглежда, от
разява настроението на мнозина за това какво се очаква и же
лае от конгресите.

Може смело да твърдим: това е отражение и същност на 
Партийното и общото обществено мнение в тези предконгресни 
и конгресни дни. Кризата е дълбока и многозначна, а в съзна
нието на народа Съюзът на комунистите е единствената и реал
на сила, която трябва да тласне съвкупната обществена акция 
напред, към изхода от този моментално мрачен тунел. Затова 
и една друга констатация по своето значение е близка на пър
вата — „съдържанието на всички конгресни резолюции трябва

(На 3-та стр.)

По повод Десетия конгрес ма 
Съюза на комунистите в Сърбия 
„Комунист" 
значка.

оа за брой, а изпраща се от Ю 
май 1986 година.пригоднаиздава

Поръчки изпращайте на ад- 
,,КОМУНИСТ", издание за16 х 10 рее:

СЕ Сърбия, 11070 Нови Белград, 
Юрий Гагарин 81,
159-418 и 155-673,

Значката има размер 
мм, изработена е в 
релеф — медна повръхнина. 
сс продава по цена

'техниката
телефони:Ще

от 65 дина
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Разгорещени противоположности
„а материалното и обществено 
развитие на установеното трасе 
на по-нататъшното развитие на 
обществото като социалистичес
ка самоуправителна общност. 

Реализирането на такава про- 
иплицираше преодолеява- 

които в

Изминеха петнадесет години от смъртта на изтъкнатия ре
волюционер и мислител Милентие Попович, но неговите теоре
тически съзнания като че ли тъкмо сега са създадени, като че 
ли мисловната стойност на неговите дела тмемо сега досята съ- 

обществени и политически процеси у насвременните
грама
нето на противоречията,

се създали, према- 
границите с които се 

обще-

съществена стреност сс поставяше въпроса:
-или решителна борба за рефор
мата или тя да пропадне, с кое
то ще се създадат несъгледами

В недоимък на 
теоретическа обработка на про
блематиката на субективните со
циалистически фактори и

развитието са 
хване на
срещаше прогресивния

процес, потушаването на 
консервативните об-

значи

пре-
канцеларийски последи ци.каленото много ствен

В'ьв връзка с това Милентиематериали за това, освежаващо 
действува и инспиративното сре- Попович казваше: 
щане с творческата мисъл на Ми 
лентие Попович.

отпорите на
ществени сили — а това 
добре организирана, координира 
на, силна, решителна, ясно иде
йно насочена активност на суб-

Характеристика на сегашната 
степен на борбата за реформа 

Това се налага да правим въ- е, че стопанските процеси вече
. на ективните социалистически сили. 

Считайки, мислейки диалекти 
въз

прени заканите които често чу- известно време се намират.. 
ем как се изричат, понякога със най-низката точка ... Всичко то- 

връщане ва се отразяваше и върху поли- чески, че в революционен 
ход, с цел обективната възмож
ност да стане действителност, ро 

субективните фактори 
Милентие По

засилен тон, че „няма 
назад". Защото, когато в един тическите отношения . . . опреде-: 
процес се падне в криза, когато ляше състоянието в отношение- 
тя се изостря когато се върви то между духовете и политичес- 
напред, когато перспективата е 
затъмнена, тогава „връщането"

лята на
става решаваща, 
пович теоретическото внимание 
насочи към тази област.

ката клима.
Поради това всички общест- 

на сигурни и проверени изход- вени противоречия, характсрис- 
ни точки, мисловните и действи- Тични за обществена и стопан- Но, тъй като не е имало не-
телните, се явява като естествен ска реформа, значително се изо 
и разбираем начин на реагиране стриха в сегашния етап на раз- 
към ситуацията. Такива призиви.

обходима енергия за да се на- 
Дългосрочната прави необходимата крачка в ре 

Об- ализирането на проекта на
нататъшното оптимално матери-

човите идеи на
витае. На идеен план дойде до програма и програмата на 

каквито например са „назад към конфронтация във връзка с въ- ществената и стопанска рефор-
Маркс или към връщането на Прооа дали реформата въобще, ма от 1965 година са твърде бли- ално и обществено развитие, за
коренните принципи на движе- като обществена и стопанска ре- зки в този смисъл това е едно губи се курса на развитието, на

и неговите фундаментал- форма, води към прогрес или „връщане", но „връщане" на станаха отстъпления в политика-
ни придобивки, не значат, раз ЗНачи изоставане и стагниране. Ирав път, наистина в затруднени та и конфузни състояния в обще

ира се, довеждане под въпрос Създадено е и изострено състоя условия поради липса на време, ственото съзнание което отвори 
на главните цели на прогресив- ние в обществените отношения в което дойде до натрупване на
ните процеси, но обратно те- и обществената атмосфера, със- 
хното по-решително изтъкване и

по-

нието

пространство за нахлуване на ан 
прояви в стопанст- тисамоуправителни и антисоци- 

алистически състояния каквито
отрицателни 
вото и в другите области на об
ществения живот.

на изо-тояние което е израз 
изискваните за прейзучаване на стрена борба, за и против ре- 
пътищата и на средствата зара- формата. Моментът когато про- 
ди изнамирането на онези, кои
то най-непосредствено водят към 
постигане на тези цели.

са „масовите движения", сепара- 
И тук дохаждаме до другия тизмите, новите освежени и за- 

момент на подходящите общест- силени облици на децентрализи- 
вени ситуации — онази която рания бюрократизъм и технокра 
анализира и оценява Милентие тизъм, дисперзиран в многоброй 
Попович и сегашната. ни по-малки й по-големи центро

ве на обществена сила — с ре-

наи-изводството се намери на 
низката точка същевременно е и 
време когато се прибират сили 
да се извърши решително мина-ОБЩЕСТВЕНАТА КРИЗА И 

БЛОКАДИТЕ ване в ново състояние, което
характеризира увеличено произ- асае се за това- че и двете 

Милентие Попович се зани- водство на нови Както това се се числят кЪМ еДин развоен етап, Дица трудности, които тези Лро 
маваше с въпроси за субективни казва реф0рмски основи" Това със съществени общи характери яв" предизвикаха във всички об- 
те социалистически фактори значи "че е необходимо да се етики, с процеси и вътрешни ласти на обществения живот, 
през целокупното време на тео- изостри борбата на пр0гресивни противоречия в едно единство, 
ретическото си създаване. Но те сшш против консервативните по което събитията в този етап жение, чието създаване бе хара- 
през последните му години тази и бЮрократическите имат — без оглед разликите ко- ктеризирано с разпадане на по-
проблематика го' привличаше т „ тпчи МПМР„Т ,-пгятп ито в нея могат Да се констати- литиката на обществената и сто-
ГсетаГанЧетеПРнИаЧИНобщаееГенабта стопанските1 процеси се намери- ^1ТГ ^еде-ност. която панска реформа, меняйки
настъпването на обществената най-низка хоц,,а Д°ста ясно се различава от пре-
криза към края на шестото де- ха на своята най низка гочка, дишния видове запази основните капак-гетилетие на тпзи век силите против реформата мина- _ видове, запази основните карак

на този век. ха в акция на цеЛия фронт — Предишният етап е оня в ко- теристики до сегашните дни, на
от критика на икономическата ^ о^о са поставени идейни и ре- което най-видима и най-същест- 

я политика до идеоложката сфе- алаи условия на самоуправител- вена е изявата на липса на ця 
ра". (М. Попович, От етатизма иата социалистическа система (от лост, кохерентност, достатъчно

1949 до -1965 година). Изпълня- аргументирана програма за изли 
ват го големи духовни полети и зане от кризата зад която да 
успехи в действителното общест- застанат и която да носят един- 
вено изграждане — от Закона за ствените и способни субективни 

Нима тази оценка не припо- работническите съвети от юни обществени сили. 
мня на осъществяването на по- 1950, през Конститутивния закон Милентие Попович анализи- 
литиката на обществената и сто- от 1953, до Програмата на ОЮК Ра наставането и първият пери- 
панска реформа и разпределяне и Конституцията от 1963 година,, °Д в кризата на нашето общест- 
то на обществените сили във връ Това е етап на високо степен на в°. Но той вече тогава бе

на условията и труд единство в Съюза на комунисти- състояние да види по-дълбоко и 
осъществяването

Кризисното обществено поло

тези
или онези свои аспекти, цели и

В трудовете си за стопанст
вото, за стопанската система 
политиката, Милентие Попович 
обработваше обективните компо- към самоуправлението, стр. 134 

—135).ненти на кризата. Но, същевре 
менно, той посочваше съучастни 
чеството на субективните факто- ПО ДЪЛБОКО И ПО-НАТАТЪК 
ри в генерирането на кризата и 
тъкмо тук видя ключа за нейно
то преодоляване, а същевремен- 

■ но и заканващата се катастрофа 
ако този. ключ не започне 
действува. взка с това,

Сега е от полза да си' при- постите в
помним ва неговите анализи на Дългосрочната програма за ико- ски елан във всички области
иК<ид^натаКас^стуацияЛ1гщадеС1968 ^^^то^а^еИ^само51? външна м^ГнГТ ЖШЮТ' високи Р33" би™ята през изтеклото време

ция ТУк ще приведем една ?от тическите отношения, в които вените отнош”™ оТщестаото тГнГ неговите" предупреждения

диагнозите на_обществената ситу проектираните. програми на об- Обществената и стопанска ре на възможното опасно развитие, 
ация през май 1968 година. То- ществено-икономическата сиете- форма, идейно поставена на Ос Особено се показа
ва е време когато осъществява- ма да се осъществяват, но съще мия конгрес на ОЮК
нето на политиката на обще- ствува съществена вътрешна по-

стопанска реформа добност на ситуацията и това в те

на те и в народа, етап на строител- по-далече отколкото повечето
на анализи сега това показват. Съ-

за точно не-
през 1964 говото посочване на решаваща- 
в закони- та роля на субективните .факто- 
решения Ри в условията на кризисна об- 

представлява- ществена ситуация.
(На 4-та стр.)

година, а разработена 
и политическите 

през 1965 година, - 
широко поставена

ствената и
бе изправено пред силни съпро- два_вида. 

когато е цялата си изо- Първо, тя е в това що клю- шетиви и програма
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Криза, причини и преодоляване
Така гледано можем да кон- трудов 

статираме, че причините наста
нали вследствие на

статус и отношение към тересно е тук да споменем, че вото, контрола, инвестициите и 
принадлежността на СЮК, съще по време на изследването на пу- цените, са се определили 15,05 
ствуват големи разлики по отно- бличното мнение на територия- за „законно регулиране на отго- 
шение на „локацията на. отговор та на Белград 1984 година на ворността за стопански неудач- 

Р вно се припие- ността": мнението — „всички са същия въпрос е получен почти ности" — 12,56 на сто от анке 
управле- отговорни", значително е по-за-ясЪ1Чия процент оптимистични от тираните. Голям е процентът и 

с чествено сред членовете на СК,'*Г0В°РИ („за година-две) както и на отговорните, отнасящи се за 
и които желаят да станат членове в това изследване, при което е стимулацията, както на личен 

в сферата на СК (35%), отколкото сред не- забелязан определен тренд на така и на общ план (прилагане- 
планирано- членуващите които това не ис- ^отлагане" на завършена на то на принципите за награжда- 

кат (25%), Същевременно, онези кризата. Това отлагане и в това ване според труда — към 14, под 
- на анкетираните, които желаят да бъдат членове изследване продължава: по-ма- тикването на личната инициати-

и аики предвид тяхната репуб на СК, значително по-рядко при- лък процент от анкетираните съ. ва 8, последователното реализи- 
ликанско-покраининска принад- писват отговорност за кризата на блюдава нейния завършек в по- ране на самоуправлението — 5 
лежност, показват интересни раз политиците, а очебиещо по-чес- СК0Р° време, но далеч по-голя- на сто и пр.). 
лики. Най-често посочвана при- то на „обективните обстоятелст- мо число отколкото по-рано нс Интересно е да проследим и 
чина за икономическите трудно- ва". На друга страна бивши чле е в състояние въобще да го съ- информираността на анкетира- 

(отпуснатост, безотговорност нове на СЮК, които биха иска- блюдае (49 на сто срещу по-пре- ните за съдържанието на Дъл- 
и недисциплина), очебиещо по- ли повторно да станат членове Дишните 29 на сто).
рядко от другите изтъкват анке- на СК, до голяма степен припи- сРеД анкетираните инак. пре- ческа стабилизация, особено има 
тираните от СР Словения и САП сват отговорността „на всички" одоляват чувствата на „загриже- йки предвид съществуващите ра- 
Косово. Анкетираните от тези (33 на сто), отколкото онези би- ност и страх" (31 на сто от от- злики сред членовете на СК и 
среди, същевременно по-често вши членове които не желаят да говорите), след това следват сме- онези които не са. Получените 
от останалите споменават нераз- се врънат в СК (18 на сто), при сени чувства на „надежди и стра резултати не дават основа за по
витите стопански потенциали и което първите по-малко проявя- хувания" (19 на сто), с готовност голям оптимизъм: само (23 на 
ниското културно и образовател- ват склонност да обвинят полити за акция (19 на сто), зад тези сто) Казват, че са запознати със 
но равнище на обществото, как- ците (20 на сто) от онези дру- °Ценки следват нещо по-ясни ста съдържанието на Програмата, 
то и действуването на неблаго- гите (30 на сто). Най-после ак- новища за обстановката с убеж- нещо повече от половината (51 
приятните външни условия. Сред тйвни членове на СК проявяват Дението, „че наскоро всичко ще на сто) частично са запознати 
останалите разлики можем да по-голяма склонност към само- бъде преодоляно" (14 на сто) и със съдръжанието, докато една 
споменем и числото над средно критика („всички сме отговор- най-накрая чувството на равно- четвърта от анкетираните (25 
равнище на отговорите на анке- ни” — 33 на сто), от пасивните душност и пасивност” (10 на ст°) въобще не знаят какво съ- 
тираните от СР Словения, които членове (26 на сто). Изследване- ст°)- държа Дългосрочната програма,
оценяват, ‘че съществува ,,отсъс- то' показва, че членовете на Съ- Териториалната принадлеж- Ако се гледа по републиките и

юза на комунистите обикновено ност на анкетираните до значи- покрайнините най-много позна-

икономичес- 
ките трудности в нашето обще
ство, почти
ват на планирането и 
нието със стопанството, 
обществото като

т.е.
цяло, както

на дезорганизацията 
на реализацията на
то.

Отговорите

сти
госрочната програма за икономи

на

твие на ясна перспектива и про
грама на развитие" (два пъти по- дават повече оптимистични оцен телна степен влияеше на отгово- ване на съдържанието на Прог- 
вече по отношение на средното ки (особено по отношение на рите на анкетираните. Чувство- рамата проявяват анкетираните 
равнище). акционната готовност), от нечле- то за загриженост и страх в Ма- в Босна и Херцеговина (30 на

Един от въпросите бе на ко- нуващите в Съюза на комунйс- кедония и Хърватско притежа- сто) и Македония (27 на_ сто), в 
го се приписва отговорността за тите, които дават повече песими- ват ^ на сто от анкетираните. Словения, Сърбия и Войводина^ 
настаналата обществена криза, етични оценки за възможности- Р Косово доминират онези, кои- сРеД анкетираните преобладава 
„Всички сме отговорни" намне- те на преодоляване на съществу т0 говорят за акционната готов- частично познаване на Програ- 
ние са 29 на сто от анкетирани- ващите икономически трудности ност на обществото (26 на сто мата, резултатите за Черна Го
те, най-отговорни са Политиците и разпространеността на чувство- от отговорите по отношение на ра са в границите на общото ра
_ 19 5 стопанските дейци — 2, то за загриженост и страх. 11 на сто в Сърбия и Хърватско), внище, докато най-голямото чи-
заедно политиците и стопански- На въпроса за прогнозата на и преценките за разпространено- сло анкетирани, които не позна-
те дейци __ 37 3 а само 2 2 на времето за излизане от кризата стта на убежданието, че наско- ват съдържанието на Програма-
сто анкетирани етитат че за тру-. голям е процентът (почти поло- РО трудностите ще бъдат прео- та е забелязано в Хърватско (34 
дностите са виновни 'обективни- вината анкетирани) на онези, ко- Долени (25 на сто от отговорите “ ™) » в Косово (32 на сто), 
те външни обстоятелства В от- ито „не могат да оценят" време срещу 12 до 16 на сто при анке- Във всички републики и покраи- 

различен то на траенето на кризата. Ин- тираните от останалите среди), нини членовете на СК по-добре
V ------------- Интересно е, че в отделните познават Програмата от нечлену

обществено-политически общно ващите, при което тези разлики 
сти на този въпрос твърде подо- са най-изразителни в Хърватско: 
бно отговарят и членовете на 8 на сто от членовете на СК не 
СК и онези които не са. Когато са запознати с Програмата в 
в анализа въведем и белезите сравнение с 39 на сто нечлену- 
на националната принадлежност ващи, което е от значение над 
вижда се, че изключителна спе- общото средно равнище, 
цифичност показват анкетирани
те от албанската народност —

говорите назаетите свшшиятяяяият

ОЧАКВАНИЯТ ОТГОВОР
(От 1-ва стр.)

да бъде: как Съюзът на комунистите да мобилизира всички тру
дови хора за изход от кризата".

Не липсват ни диагнози, предимно точни, особено с до
бро намерение. Много ни липсват обаче истински терапии! за- 
шото не е достатъчно като непътствие или като отговор как да 
се отговори на този парлив въпрос да се каже: трябва повече и 
по-качествено да се работи, трябва да се разрушават бюрокра- 

съюзи, да се развива самоуправлението,
целия

Вече от това кратко изложе
ние, а особено от впечатлението 

те именно значително по-рядко в цялото изследване могат да се 
от останалите (15 на сто по от- извлекат редица твърде 
пошепне на 28 — 43 на сто в тивни факти, отнасящи се до 
останалите среди) подчертават оценките и становищата на зае- 
чувството на загриженост и стра тите членове на СК за най-важ- 
хуваиия, а често и убежденията, ните обществени въпроси, които 
че всички трудности наскоро ще сигурно ще бъдат от голяма по- 
бъдат преодолени. Сред словен лза за ръководствата, а и за са- 
ските комунисти голям е проце- мите членове на СК в .предкон- 
итът (33 на сто) на оценките ко- грссните активности. Такива из-

индика-

тическо-етатистическите бъде господар над
от думи към дела и тем по- 

това лесно се превръща 
остава на фразите.

енергично да се
пък трябва да се минедоход, но

добно в същия тон, защото тогава и 
констатация и всичко сисамо в проста

За първия и очаквания партиен отговор (поне на равнище- 
за първия „пемс и на машата съвременна прак

тика)3 ^Ха предварително да се стигне до п“е™ К^проса

“П”«* и ™“

ито подчертават равнодушието и следвания под предположение, 
пасивността, както и сред кому- че техните резултати имат свое 
нистите от унгарската народност ехо и сред най-широкото членст-, 
(31 на сто), сред останалите то- Во, допринасят за създаване на 
зи процент се движи от 4 до една нова култура на отношения 
11 на сто. Сред безпартийните към актуалните обществени въп- 
отговорите не показват по-голе- роси сред' членовете на СК, раз
ми отстъпвания от картината ко- гръщат възможност за заснова- 
ято е характерна за отделни об- нане на обществена и политиче- 
гцествепо-политически общности ска ангажираност върху рацио

нална основа, което в този мо- 
кон- мент, струпа се, е пряко нсоб- 

Душян Давидович

сега

практично.
>р к „„-„„пятелно да бъдем много по-конкретни и по 
нРЯГ,ъз ппичини комунистите в предконгресните разисква- 

ясни. Не без Р > овие за собствената им и по-голямата 
ния посочват това кяю У аса и обществото цялостно. Да
мобилност на Рабо™^ чс дяволски с тежко, обаче не с недо- 
се отговори на въироса. ч д во рабохническата клаоа такова 
стижимо. От Съюза на комунистите Р^^ с прав0 очаква.

Д, Бартолович

като цяло.
За „Чевръст държавен 

трал в насочването на стопанст- ходимо.усилие до конгресите и
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ДОБРУНАпод лабораторийскитс изследвания за
деклариране). Делегатът и _

Останалите количества семе ните в Скупщината на СД С-р- 
(иамиращи се в търговията и бия, без оглед на 
при потребителите) ще бъдат вър му имунитет, бива на 1ч януа- 

впоснитс предприятия, ри арестуван. Срещу Добруна се 
извърши строг' води следствие за углавно дело

мито. Както

СУМАТОХА ци може да се консумират 
условие добре (под силни струи 
вода) да се измиват, докато дру 

възможност из

Съвета на общи-

делегатския
]-и една такава 
ключвахаТазгодишният празник на тру 

да се различаваше от множество 
то предходни, защото бе съпътст- 
вуван със застрашителните вести 
за увеличение на радиоактивно 
стта върху цялата територия на 
Югославия. Особено бяха затри 
жени бременните жени и роди 
телите на малки деца, но и зе
меделците и животновъдите, за 
щото бе съобщено, че са коита- 
минирани особено след дъждо
вете листните зеленчуци. Наста
на голяма суматоха.

съветвайки да се по
чака още няколко дни. Едни бя пати па

твърдението, След това Ще се
че малките деца може да изли- карантинен надзор над засеяни

вече е това семе площи. В

ха категорични в поради взимане на 
известно, следствието е 

намесата на Скупщи- 
СР Сърбия. За случая

вече е 
спряно с

зат навън, а други разтревоже
говореха, че изобщо не тряб случай по време на вегетацията

да се появи болест, посевите с
ни ната на

Добруна се водиха остри разис
кванията Добруна изнесе редица 

говорят за

ва да им се допуска това — де
цата трябва да останат в затво царевица трябва обезателно да

се унищожат.
От време па време, нещо 

„гръмне" и възбуди обществено
стта. Явленията от този вид мо
же да бъдат е но-малък или по- 
голям мащаб, по това не е ва
жно. Не само че обръкват об
ществеността и жизнено засягат 
отделни категории граждани (в 
конкретния случай селскостопан
ските труженици), такива явле
ния още повече говорят за то
ва, докъде все досята веригата 
на нашите безотговорности. Вче-

рени помещения.
Кому, впрочем, да вярваме 

— на официалните съобщения 
или на видните учени? Нима не 
можахме да бъдем пощадени от 
такива недоумения?

факти, които ярко 
обстоятелствата при които е за
творен. Прсочи и много причини 
поради които е затворен . . . Но 

ли не беше доста-това като че 
тъчно убедително.

Тези дни на Добруна изтечеИ този път така наречените 
източници на информирането и 
информационните средства пс» 
казаха своите две лица. В драма 
тичните моменти, когато на хо 
рата всяка вест значи повече от 
колкото голото ежедневно съ
ществувание, източниците и сре 
дствата на информирането по
казват своето качество и — 
мощ. Изглежда, обаче, че в този 
случаг! информационните сред

Във връзка с радиоактивност 
та не е всичко така безопасно 
както и мисли нашият човек, 
често готов да надценява свои
те физически и биологически си 
ли. Има, изобщо няма, а в СР 
Черна гора дори нямало е как 
во да измерят радиоактивност
та. Нима не мислят черногорци 
те, че острата сабя е по-силна 
от ядрения прах?

делегатският мандат и имунитет. 
Не бяха малцина онези, които
се питаха какво ще бъде с До
бруна след това.

Но, случи се ето, че общин
ският прокурор в Прищина да 
поднесе иск за следствие против 
Шевчет Чолаку, инспектор в об
щинския секретариат на вътреш 
ните работи в Прищина, поради

ра това, днес заразено 
семе, утре . . .

Мнозина сериозни хора пре-

вносно

дупреждават, че у нас оправда- 
ТАНЦ НА ЖИЦА но може да се говори за „орга

низирана" безотговорност, която 
взима замах. Да се пресече пътя

— както юристите казват - осно
вателно съмнение, че незаконно 
арестувал Добруна (Чолаку всъ
щност заповядал на сътрудници
те си да арестуват Добруна).

Преди малко апострофирахме 
въпроса за безотговорността. Удо 
бен е момент тук само да кон-

ства поеха всички консеквенци 
на една недостатъчно добре об ), 
мислена релация между офи
циалните инстанци — какъвто е ридна царевица печелехме доб- на такива драстични манифеста 
например Съюзният комитет а* ри

От експорта на семе от хиб-

По Ции, яваш и безотговорност е 
на толкова по-тежко, но с това без- 

За- високодобивни и качествени сор- отговорността не губи нищо от 
да тове на хибридна царевица ние своето значение, с всички импли 

слушаме множеството контрадик сме познати в света. За тазгоди- кации по обществото цялостно, 
торни вести за това какво

валутни
труда, здравното дело и социал- производството 
ната защита 
това и бяхме

средства, 
на семена

- и науката, 
в положение

не-статираме: няма по-голяма 
правда и безотговорност към чо
века от безотговорността на оне 
зи, които са опълномощени 
се грижат за

да шната сеитба от САЩ внесохме 
правим в условията когато ради- заразено семе, („Хибрид" от Бел 
активността се увеличава. Отде
лени хора от света на

Нашите манталитети поняко
га са готови да играят по жи- 

не цата и този вид игра да провъз
гласяват дори за шидьовър 

от умението.

град и „Астра" от Загреб) 
науката спазваха обществените предписа 

листните зеленчу ния (не чакаха резултатите

да
на отговорността.

Мирко Арсичизтъкваха, че.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111|||||||||||||ШШ11ШШ1Ш1Ш!11111!1111111111111111111111111111[||||Ш111Ш111111ШМ

Разгорещени противоположности
(От 2-ра стр.) плекса субективни фактори Ми- 

лентие Попович най-много е об
работвал напредничавата идеоло 
гия и теория и политическия 

Според Милентие Попович авангард като неен реален носи- 
понятието субективни фактори тел, но и всички останали видо- 
на общественото развитие е ве субективни сили са били пред 
твърде широко. Това са всички мет на теоретичната му работа, 
облици съзнание, които активно При това той особено 
участвуват в обществената прак- нимавал с науката като субек- 
тика и действителност и предиз- тивна сила на обществения про
викват промени в дадените отно грес, а също така и с целокуп

ното професионално знание. 
Тази обобщена формулация ет0 се създава и разпространява 

понятието субективни фактори чРез образованието и многоброй 
на общественото развитие „измъ ните и всс по-разнообразни ка
пнахме" от становищата в много нали на съвременното ииформи- 
бройните му дела, в които
разглеждат различни видове су- Субективните фактори на об- 
бективни фактори и различни щественото развитие, според Ми 
аспекти на действуването им. лентие Попович, образуват 

Не ще и съмнение, че от ком компоненти, намираши се в

ство. От една страна това са 
различните облици на съзнание- 

идеологията, науката и 
професионалното знание, а от

— колкото и да имат в себе си 
условия да оформяват и меня- 
ват обществената 
ност
потенциал все докато дейността 
на обществените реалитети, как- 
вито са организациите и инсти
туциите, не ги внесе в орбитата 
на действителните събития.

Но и обратно: организации
те и институциите, създадени да 
бъдат носцтели 
съедържания 
съзнание и с дейността _си да го 
правят материална сила, докол- 
кото останат без това съзнател
но вещество, не са вече с^нзи 
фактор на общественото разви
тие, каквито трябва да бъдат по 
названието си.

СЪДЪРЖАНИЯ НА 
СЪЗНАНИЕТО то действител- 

остават да бъдат само
друга страна това са носители
те на съзнанието — 
ките и обществените

полптичес-
органнза- 

ции, научните институции, про
фесионалните службисе е за- и пр.

Важно е да се има предвид 
двудимензионалност, 

дуализъм на субективните факто 
ри на общественото развитие, по 
неже тази връзка на съзнанието 
с реалния му носител, с посред- 
ството на който съзнанието 
реализира в действителните об
ществени отношения, 
ставка да може да се говори за 
субективното 
обществения 

Съдържанията

тази този
шения. на определени 

на общественото
ко-

се
се Ране-

е предпо-

фактор накато
две

един
процес.

на съзнанието Д-р Радослав Раткович

Комунист дани* на вестник „Комунист" Влайко Кри- 
вокапич, изпълняващ длъжността помощ- 

главен и отговорен редактор Бо-

ските издания — Дубравко Цурач (Босна“с-ар&г згяу-ет
'Й:ватоко). Мати* Новооая (Черна гора) ^ 

ман Петкокич (Войводи**). '
• Председател на Издателския

за СР Оьр- 
%_заместник

председател Драгиша Павловия.
Ярета на редакциите: за всички издани* 

на „Комунист" Площад „Маркс и Енгелс" 
Белград, телефонна централа 335-061, 

Ни рвдакЧ*ята на изданието за СР
^зфон 6™7!ГП>аД’ "ЛвВИН"6'

• Издава Издателска 
„Комунист".

• Печата
ОТНОСНО
латиница), 
банчлеи 
български,

ник

* ^ У|га® ** Президента на Републиката от 
23 доктора 1964 година „Комунист" еот-

|в* с °РД*н братство н единство съо златен танец.
• Директор аа Издателската трудова оргв- 

янзацнк ..Комунист": Витомкр Сударски. 
Гянаен м отговорен

трудова организаци*

се в четвъртък на сърбохърватски, 
хърватско-сръбски (кирилица и

словенски,
езици, а в съкратени 

унгарски, словашки,
1 и италианска езици.

редактор
издания иа „Комунист": Влайко Крино-

всички
Кал-

македонски и ал-съвет ва• Урежда едоииа редакционна конопи: гла- 
ваи у отго»оРДЦ>едекго<) на всички ив- нзданил на 

румънски.



ПРОБЛЕМИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В БАБУШНИШКА ОБЩИНА ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В 
РАЙЧИЛОВЦИ

Расте селото, множат 

се проблемите му
Обединяване, лошо семе и...

„ .................... ............... 11...*........... .................... ................. 1........................... III........
Ни наи-големите опти Инак в момента ппик 

мис™ в Бабушнишка об лючва изгра”то Ина 
щина не вярваха, че обе ферма за овце и кози на 
диняването на земеделс- Църни врЪхЦ "а
ките кооперации в общи село Звонци, а строи се 
ната в една трудова ор и модерна овцеферма 
гг.низация ще стане бър при с, В. Бенинци 
зо и лесно, '

Знаейки

Райчиловци е единстве 
ното село в Босилеград- 
ска община, в което 
броят на домакинствата 
ежегодно се увеличава. 
Преди десетина години 
едвам наброяваше стоти
на домакинства, а днес ги 
има

Акцията за почистване изнае какво ще стане с та 
зи- царевица. Тя вече е 
никнала, но резултатът си 
гурно ще бъде лош, за- 
Щото вече стана извест
но, че семето е било за
боляло от неизлечима бо 
лест. Просто е чудно как 
не е направена провер 
ка на качеството му пре 
Ди да бъде внесено — ка 
зва Тодорович, Сега- вече 
се прави постъпка за на

разширяване на пътя към . 
селските гробища също
така частично е проведе
на. Поради това членове
те на Скупщината на ме
стната общност взеха ре 
шение тези акции да бъ
дат завършени в течение 
на годината. За целта Ще 
бъде ангажирани клонът 
на Електроразпределите 
лното от Лесковац в Бо
силеград, който е и из
пълнител на работите по 
електрификация, а за пъ-

„СЕМЕ" ПОСЕЯ СТРАХ...от опит, че и 
през изтеклите десетина 
години тази идея „беше 
винаги актуална", но не 
и напълно

над петстотин. И 
< ще нещо. Ако преди, и 
съществуваше 
„граница" между селото 
к Босилеград, днес тя на-

Не отмина злата уча 
ст и Бабушнишка общи- 

осъществима, на 0 некачественото семе 
. от Нова година, повече’ ьа хибРиДна царевица. Ка 

благодарение вече съз 1<т?, вече е известно „Се- 
дацения .Агропромишлен Ме” от БелгРаД е внес- 
комбинат „Ниш" — и зе ло от САЩ семе на хиб-

иякаква

ваксване на щетите, кои
то ще бъдат причинени 
по този начин.

Инак, както ни уведо
ми В. Тодорович. проле 
тната сеитба в Бабушни 
шка община е приключи 
ла. С царевица са засе
ти 2 400 хектара, с ече
мик 184 хектара и с овес 
165 хектара. С картофи 
п засети 594 хектара, а 
с изкуствени треви — 
636 хектара.

пълно е заличена. Пора
ди това мнозина раздви- 

компетентнижват пред 
органи въпроса селото да 
се третира като предгра
дие на Босилеград и 
този аспект да се съблю
дават и разрешават кому 
нално-битовите му проб
леми. Това дотолкова по

тя компетентният орган 
пои Общинската скупщи 
на в Босилеград.

Водоснабдяването и по
ддържането на хигиената 
в селото също така са 
акции, които вече някол-

ридна царевица, 
е некачествено. Посредст 
вом „Таламбас" в Бабуш 
нишка община са доста 
вени 870

коетомеделските кооперации 
без „Мая" се обединиха.

Но дали е направена 
и по-съществена крачка 
напред? Едва ли.

Той като

от

кг от тази ца 
ревица за семе. С него 
са засети 55 хектара на 
имотите на около 250 ча 
стни селскостопански про 
изводители.

— Засега никой не

*Ч

тези дни на
мерихме компетентен с"ь 
беседник по 
рос. Това беше инж. Ву- 
кашин Тодорович, завеж 
латц гелско стопанство и 
родно стопанство в Бабу 
шнишка община.

този въп-

щ ШшйЩц.М. А.
И

ПРОБЛЕМЪТ СЪС ЗАРАЗЕНОТО ЦАРЕВИЧНО 
СЕМЕ

1'IОВДЕ ЛИПСВАТ РЕЗУЛ
ТАТИ ,л

■\ ■

•щ-.Кооперант“ не 

продава „ЗП-704“
аия— Наистина, от Нова 

година четирите земедел 
ски кооперации влязоха 55 
в единна селскостопанс
ка организация „Бабуш 
ница" — казва Тодоро
вич. Само ООСТ „Та
ламбас" отказа и засега 
е извън обединението, ма 
кар че и той трябваше 
да влезне. Обаче освен 
че е създадена трудова 
общност, наименован йз 
пълняващ длъжността на 
същата
кретни крачки няма, И 
занапред земеделските 
кооперации си действу
ват. По-съществена крач 
ка в обединяването на 
сили — специалисти, сре 

не е нап-

Селото расте и хубавее
вече, че и сега, а след 
години и още повече, по 
чти всички комунално-би 
тови проблеми в селото 
ще бъдат в пряка връз
ка с комунално-битовите
проблеми в града. Водо
снабдяването, хигиената, 
снабдяването, всенарод
ната отбрана и обществе 
ната самозащита, култур 
по-забавният и спортен 
живот са само някои от 
проблемите, които не мо 
гат отделно да се разре
шават, или поне да се ор 

. ганизират съвместни ак
ции за разрешаването им.

Скупщината на местна
та общност неотдавна об 
съди реализирането на 
някои запланувани отпре 
ди акции и в програма
та си за работа през на
стоящата година набедя
ла нови активности. При 
това бе константирано, 
че акцията по електри
фикация иа селото 
още не е реализирана до 
край, а изхождайки от 
факта, чс селото ежего
дно расте, в това отноше 
пие изникват и нови про
блеми, Освен това и 
цията във връзка с елек
трифицирането на улици 
те, която започна преди 
месец-два и която от на
чалото добре напредва
те, някак си като че ли 
започна да се разтака.

ко години са в програми
те за работа на местната 
общност. Досега обаче 
няма конкретни решенигу 
нито пък компетентните 
органи в общината пред
приемат някакви мерки 
в това отношение, особе
но когато става дума за 
хигиената и опазването 
на жизнената среда. Ре
чищата на Драговищица 
п на Изворщица ежедне
вно се задръстват. Това 
място е станало сметище 
на града и представлява 
потенциален източник на 
заразителни болести. На
истина е крайно време 
Общинската скупщина в 
Босилеград да предприе
ме съответно решение за 
този проблем.

Да кажем и това, це, 
по инициатива на Скуп
щината на местната оАц- 
ност и тази година се 
проведе акция за чистене 
на селската вада-ща дъл
жина от три-четири кило
метра, която ползуват се
лскостопанските произво 
дители не само от Райчи 
ловци, но и от Радичев- 
ци и Босилеград, Неотда 
вна се проведе и акция 
по почистване на улица-

След като в нашата това не значи, че на те- 
страна бяха пуснати в рлторията на общината 
продажба определени ко ш може да се случи да 
личества заразено сортно бъде засето, защото в ма- 
семе царевица, внесено газините в съседната Пи- 
от САШ, се предприемат ротска община такова ца 
необходими мерки после’ ревично семе е имало и 
диците да бъдат възмож- може би някои селскосго 
но по-малки. На този про папски производители са 
блем бе посветено и съв- го купили. Съответните 
местно заседание на пре 
дставители на Регионал
ната стопанска камара и 
Кооперативния съюз и 
представители на селско
стопанската трудова орга 
низания „Сточар" и съот 
встните служби към Об
щинската скупщина в Ди 
митровград, което се про
веде тези дни.

други по-кон-

служби в „Кооперант" и 
към Общинската скупщи
на вече са отправили пре 
дупреждение до 
стопанските 
тели, ако имат такова с<м 
ме да го върнат, но. досе 
га никой ме се е обадил.

селско-ства и пр. 
равена, а ще трябва да 
се направи, ако искаме

производи-

да използуваме съществу 
ващите ресурси в селско 
то стопанство в нашгга 
община — сподели В, То Представителите ма ре 

висша покрай другото от 
дадоха признание иа Ор
ганизационния комитет 
за успешната организа
ция иа съревнованието 
иа селскостопанските про 
изводители за високи до 
биви, изтъквайки, че Ди 
митровградска община е 
една от малобройните, в 
която топа съревнование 
успешно се провежда ве
че няколко години.

дорович.

Основната цел на засе 
даиието бе да се утвър
дят размерите на възмож 
ните катастрофални по
следици от ползуваното 
иа това семе и начините 
на борба срещу заразата.

все

ак-

Както изтъкнаха предста
вителите на „Кооперант" 

щастие, че 
семе („ЗП-704") до

га и селските достъпи, а 
подобни акции ще бъдат 
организирани и в 
пие на годината.

в случая с 
това
сега не са купували. Но

тече-

м. я.А. Т.
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Художествена галерияУЧЕНИЦИ В СРЕДНИТЕ УЧИПРИЕТ ПЛАНА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА 
ЛИЩА В НИШКИ РЕГИОН

За трети клас-6387 места
зи и до средата па идна 
та година 1558 профили

запишат 6387 ученика, иДелегатите на скупщи-
то 4515 производителниката на СОИ за насоче рани средиисти, и то пай-и 1882 в испроизводително образование в Нишки много в металообработиани специалности. Съотнопоследнотонарегион И апето — около 500.произ-шението междуси заседание приеха пла

работа могат да разчи-водителните и пепроизвона за записване на уче гумар-дителните с 71 към 29 в тат и текстилци,ници за следващата уче- дървоци и ученици пополза на производителнибна година в средните
преработването. Инак тручилища. Запланувано е тс.
удовите организации щев първи клас да има 264,
предложат около 400 стиПо въпроса за трудоуса във втори клас 237 па-
пендии за машинна, строралелкн. Най-голям мокотрояванс на новитепи

ления с профилирано об ителиа, гумарска и дървотерес предизвиква запис
преработваща спсциал-изтькнато наването в трети клас. В 27 разование.

скупщи- пости.професии със 101 ^специ заседанието на
шансове имат в таалности ще могат да се пата

ТРИ И ПОЛОВИНА МЕСЕЦА ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА НОВАТА УЧЕ
БНА ГОДИНА

Преселването неизвестно
на която е приключенаДо започване на след

ващата учебна есградата, все още негодина
завършена, а без каналиима сравнително много
зация обект, където имавреме — още не е завър-
толкова деца не може дашила тази, а предстои и

лятна ваканция. В обра- се ползува. Душан ДонковСкулптуразователно - възпитателна 
та организация страху
ват, че през септември 
учениците пак ще учат в 
старата сграда. Както ни 
осведоми директорът на 
ОВО „Йосип Броз — Ти- 
то" Милутин Ценков, 
сградата е готова, обору 
дват се кабинетите и уче 
бните стаи. Но част от 
градската канализация,

Завършена е и котлар- 
ницата и част от съоръ
женията й е в монтаж, 
така че в най-скоро вре
ме и тя ще бъде преда
дена на употреба. Стой
ността на същата заедно 
с оборудването е 22 ми
лиона динара. Построен 
е и трафопост, а учени: 
ците са изкопали канал 
на дължина от около 250 
метра за електрическия 
кабел. Освен това те са 
копаели канали за вода
та и за канализацията, 
така че са спестени оп
ределени средства. Тези 
дни са събрани предложе 
нията за уреждане научи 
лищния двор и след де
сетина дни трябва да се 
започне с уреждането на 
същия. Средства за това 
ще обезпечат съответни
те самоуправителни общ
ности, които и досега са 
финансирали строежа — 
Републиканската за осно
вно образование и Рега^ 
опалната за насочено об
разование.

БОСИЛЕГРАД: ОТ ГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИ
ЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
И ВЪЗПИТАНИЕТО

Обмен на методичен 

н педагогически опит
С Програмата за гра

нично сътрудничество ме
жду Общинската скупщи 
на в Босилеград — СФРЮ 
и Общинския народен съ 
вет в Кюстендил — НРБ, 
с1 въз основа на заплану
ваните активности в об- 
ластта на образованието

питание и металообрабо
тване, да се организират 
спортни срещи по фут
бол, шахмат и. баскетбол.

Освен това двете учили 
ща, в рамките на тазго
дишното сътрудничество, 
са запланували и състе
зания на ученици по ма
тематика, физика и хи
мия с предварително съ
гласувани на учебните 
програми за първи и вто- 
ри клас.

В СЕЛО РАЙЧИЛОВЦИ, БОСИЛЕГРАДСКО

Започна строеж наснова 

училищна сграда
В село Райчиловци, Бо „Изградил" 

силеградско, има повече град, а според договора 
от 70 ученика от първи сградата трябва да бъде 
до осми клас, които вече предадена на употреба до 
години наред работят в 31 август 1986 г. В, слу- 
две смени. Това затрудня чай на неустойка „Изгра 
ва работата и намалява дня" ще заплаща по 2% 
успеха. За да се разреши премии за всеки ден. 
за училището този ва- Предвижда се със сума 
жен въпрос. Съветът на та от 30 милиона динара 
училището прие решение да се електрифицира и 
да се построят още две новото, и старото училш 
учебни стаи, ученически ще. Местната общност, 
стол, канцелария и други пък е поела задължение- 
помощни помещения. За то да огради училищния 
целта училището обезпе- - двор. 
чи 22,5 милиона и Репуб 
ликанската СОИ за осно 
вно образование 7,5 ми
лиона, или общо постро
яването на обекта ще 
струва 30 милиона дина-

в Босиле-
и възпитанието, неотдав
на представители на сред 
ношколския образовате
лен център „Иван Караи
ванов" от Босилеград и 
единното средно-полите
хническо училище „Нео- 
фит Рилски"

В рамките на сътрудни 
чеството 
първата среща да се про
веде в Босилеград през 
май,
средно-профилирано учи
лище, посещението да 
им върне през октомври 
настоящата година.

Запланувани са и по ед
на екскурзия до Ниш — 
СФРЮ и София — НРБ, 
като при това посетят 
предварително уточнени 
промишлени предприя
тия и туристически обек-

е договореноот град Кю- 
уточниха своя- стендил, 

програма за 
ство през настоящата уче 
бна година.

П редставителите

сътрудниче-
а босилеградското

Инак, в училището ве
че са определени насоки 
те, в които ще могат да 
се запишат ученици през 
следващата учебна годи
на.. Това са природно-те
хническа със специалност 
техник по химия, машин- 
наспециалност — метало- 
стругар и текстилна 
сока със специалност кон 
фекционер.

на
двете
другото се договориха и 
тази година, както и до
сега, да проведат по ед
но взаимно посещение от 
група

училища, между

По този начин ср ре
шава един важен въпрос 
за учебното дело и реа
лизира 
мата за развитието на Бо 
силеградска община.

преподаватели и 
ученици. При това да бъ
де обменен методичен и 
педагогичен опит по ма
тематика, физика, химия, 
биология, Физическо

част от програ-
на-

ра.
Строителството на сгра

дата е доверено на ООСТ Владимир М. Стоименов
ти.

А. X. въз- М.Я.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ОТ XI КОНГРЕС НА ССМ В СР СЪРБИЯ

ПОДГОТОВКА НА БОСИЛЕГРАДСКАТА МЛА
ДЕЖ ЗА ЧЕСТВУВАНЕ НА 25 МАЙМасов поход към бъдещето Без гимнастически 

упражнения
чия на младежките ръководства ? ’ ССМ Щ е Само 0|,ганиз> Младежта в , Босйлегра- 

дска община се готви за 
тържествено 
и?, рождения ден на дру
гаря Тито; 25 май — Де
ня на младостта, с кое
то и този път както и ви- 
пг.си досега, ще изрази 
предаността и любовта си 
ктм името и делото на 
нащия* велик вожд и учи 
тел йосип Броз Тито, 

Според програмата за 
чествуване, за която ни 
у едоми 
кг ОК на ССМ в Боси
леград Иван Борски, 
на ечерието на 25 май 
по улиците на града ще! 
се проведе факелно шес
тие, което ще приключи 
с лагерен огън. В голяма 
та зала на Културния дом 
ще бъде устроено и тър
жествено събрание с до
клад и викторина на те
ма ,,Тито — революция

— мир", в което ще взе
мат участиеТова е основното 

ръчение
младежи, сре 

дношколци и войници.
На самия

по- жност за съответно 
яние

вли-
върху обществе

ните процеси. Младите 
се застъпват за незабав

чествуванена делегатите 
на XI конгрес на Съюза ш празник пре 

дседателят на ОК 
ССМ

р;на социалистическата мл 
адеж в СР Сърбия, кой 
то^се проведе от 8 до 10 
май в Белград. Младеж
ката организация е дале 
че от центъра на обще 
ствените събития и реша 
Еа::е, тя е на

на
Босилеград Иван 

Борски ще изнесе 
за жизнения път на дру
гаря Тито и за значение-

я вни промени в цялото об 
щсство и са готови най- 
напред да променят със 
тоянието в 
си редове. Решително е 
изискването да се води 
евиденция на дейността 
на всеки член на ССМ и

И доклад

собствените то на празника, а след 
това ученици от подведо 
мствените основни учили 
ща, босилеградското ос
новно училище й средно 
школци от образовател
ния център „Иван Кара 
иванов" както и войници 
от поделението на Милу- 
нче Петрович ще изпъл
нят подбрана културно- 
забавни програма. Учас
тие ще вземат и членове
те на СКХД „Младост". 
Ще се проведат и състе- 
•зания по футбол, шахмат, 
баскетбол и тенис на ма- 

М. Я.

позиции, 
не й дават_ възмокоито

председателят

АКЦЕНТИ ОТ УВОДНИЯ ДОКЛАД НА ЗОРАН I 
АНДЖЕЛКОВИЧ

Ш
В

/д1
♦ СЛОБОДАН УНКО- 

ЕИЧ, 26-годишен квали 
фициран работник от 
Лозница е нов председа 
тел на РК на ССМ в Сър 
бия. За секретар на Пре 
дседателството на РК на 
ССМ бе избцан СЛОБО
ДАН СЪРБУЛОВИЧ, 24- 
гедишен икономически 
техник от Болевац.

Конгрес за промени
Младежката организация може да осъщес

тви обществените и собствените си задачи съвме
стно с останалите обществени субекти, но само 
като равноправна с тях и самостоятелна в рабо
тата си и решаването. Младите не трябва да бъ- ; 
дат „продължена ръка" на местните центри на | 
мощ и предварително съгласни с всяка тяхна за- ♦

са.

КОНГРЕСНИТЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ НА МИЛИСАВ 
ПЕТРОВ ОТ ДИМИТРОВГРАДмисъл, понеже по този начин подпомагат затваря

нето и дезинтеграциите.
Изпрг.вена пред многобройни обществе

ни трудности и останала без масовост, младежка- Конкретни н откровени 

оазнеквання
да се прилагат енергич
ни мерки срещу бездей- 
ните и безотговорните. 
Занапред трябва да се 
дава доверие не на ония, 
които са били „добри и 
безгрешни", но на ония, 
които се застъпват за по 
ложителни промени и 
творческо дсйствуване.

В дискусията бяха за
сегнати голям брой въп ; 
роси: трудоустрояване, 
доброволни акции, обра 
зование, наука и пр. 
През многобройните и 
темпераментни разисква 
ния се промъкваше ед
на основна нишка: мла 
Дите остро възразяват 
срещу всички видове 
неедииство и делби. 
Представителите на мла 
дото поколение / еиергич 
но възстаиаха срещу пси 
чки видове национали
зъм, подчертавайки бор 
бата за здрави междума 
цмоиалии отношения, за 
братство, единство и 
югославство като осиов

та организация е принудена повече откогато и да 
било преди да преразгледа метода на действува- 
нето си. Пасивизацията и изчакването отричат 
основните качества на младостта и отдалечават 
младежта ст позицията, която й дава възможност 
по-силно да влияе върху общественото развитие, $ 
а с това и върху собственото си бъдеще... Младите ! 
имат собствено мнение по всички въпроси и го ка- * 
зват по собствен начин. Мнението им не винаги ♦ 
идва от политическите трибуни и форуми, поне
же там има малко млади. Мислите и чувствата си

чрез плакати, рок—песни, младежки •

на личната отговорност 
и за нови методи на дей 
ствуване на младежката 
организация. Проявих
ме висок стабилизацио
нен дух не само в разис 
кванията, но и в органи 
зацията на конгреса. Де 
легатите не отидоха в 
луксозни хотели, но в до 
мовете на белградски 
младежи и девойки. Ние, . 
делегатите от Димитров / 
град, бяхме при другари 
в Земун.
. Аз участвувах в работа 
та на Комисията за по
нататъшно развитие на 
социалистическите самоу 
правителни обществено- 
икономически отноше
ния. В речта си засегнах 
проблема с незаетостта. 
Изтъкнах, че младежка
та ни организация не

♦

I
те казват
вестници и емисии... Днес младите се интересуват ♦ 
от компютри, искат видеотеки, следят съвремен- * 

Същевременно изказват жизнения хната метода, 
си интерес за мир, свобода и достойнство. Затова 
е необходимо младежката организация осмислено 

младежки влечения, Поръката АШда артикулира тези
: ...„Да меним, за да не ни променят', с която 
на подготовката за Конгреса, най-добре отразява 
настроението на младежта.

Подчертавайки, че изселването на сърби и 
от Косово е най-крупният политичес- 

Анджелкович сс заспиш

започ-
МИЛИСАВ ПЕТРОВ, 

председател на първична 
та организация на ССМ 
с ТО „Димитровград", е 
един от четирмата деле 
гати от Димитровградска 
община, които участвува
ха на състоялия се тези 
дни XI конгрес на ССМ в 
Сърбия. Ето неговите впе 
чатлеиия от най-високо 
то младежко събрание в 
нашата република.

— Най-силно впечатле 
пие ми направиха откро
вените и конкретни ра 
зискваиия — казва Пет
ров. — Нямаше обобще 
ни фрази, а проблемите 
и пропуските бяха наре 
чени с верни имена. Де
легатите най-сериозно се 
застъпиха за изостряне

черногорци
ки проблем в страната,

по-енергична акция на младите срещу 
иредентизъм, по същоза много 

всички 
така и

видове албански
срещу сръбския и всички останали видове 

национализъм и реваншизъм... Братството и един
но и в цялата страна

може сама да реши този 
проблем. Трябва й по
мощ от СК и останалите 
обществено-политически ■ 
организации, от цялото 
общество'. .Застъпих се 
работното време да бъ
де намалено на 6 часа, 
а трудовият стаж на 30 
години за жени и 35 го
дини за мъже, за да мо 
гат да се създадат вакан 
тии места за незаетите 
младежи и девойки.

на задача па младежка
та организация в следко 
игрссния период. По мис 
нисто на

Косово,ството не само в 
трябва да бъде не лозунг, а конкретна деиствите 
лност. Увеличеният интерес на младите към юго-

всички републикаиско- участниците в 
иконом ическа-отговор наславството с 

покрайнински затваряния и делби...
Ние трябва да се изборим за доверие в кои 

1 Когато казвам
на ССМ в

конгреса 
та криза може да се пре 
одолее по-лссио' отколко

курситс и частно трудоустрояване.

сдружения груд, „ областта иа трудо-
ните облици за деиствуванс и........ пмпйки ко-
устрояването и незаетите младе ССМ.
ито трябва да се организират в Р - кои-

...Затова този Конгрес трябва да бъде кон
грес за промени.

пото моралната криза, 
иеже с най-трудио да сс 

загубеното до-възвърне 
верие.

С една дума: младите 
са готови ла менят и се 
бе си, и обществото, В. Колев
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новини от вл®кт^^рРЖЛАДТЕЛНАТА
ОРГАНИЗАЦИЯ В ДИМИТРОВ! РАД

на годината „ало с Строи се нова 

делова сградаIЖГ?Ак* ицелия свят "IЙжЯ ■ ■ ш
ШРШм •- г*-, ^иии111111111пцш1111111Н11111Н11И1111111111и111П11Ш11шижннтцнин1!ирЬ;; 0йТези дни главната ули 

ца в Димитровград е ра 
зкопана почти по цялата 
дължина от гарата до 
площада в центъра 
града — поставя се коак 
спален кабел до сграда
та на новата поща (а по- 
нататък до границата с 
НРБ), с помощта на кой 
то до края на годината 
Димитровград ще получи 
телефонна връзка с це
лия свет. Такава връзка 
и досега съществуваше, 
но сега се свързва с по
щата в Белград. Работи
те изпълнява спсциализи 
раната организация „Те- 
лефонкабел" от Белград, 
и от Нова година граж 
даните на Димитровград 
от своите домашни те 
лефонп това ще правя г 

по-бързо.

:л'-: Т,Ч. първия, ще започ 
не реализация на втория 

който подразбира'

то наЕлектроразпределител
ната организация в Ди
митровград започна с из
граждането на нова дело
во-техническа сграда. В 
ход е реализацията на 
първия етап, която под
разбира изграждане на 
г аражи, уреждане на част 
оч’ двора, както и прик
лючване на всички елек- 
троиксталационни рабо
ти. Ра ботите, които из
пълнява строителна тру
дова организация „Град- 
ня" от Димитровград, тря 
бва да завършат към 
края на този месец. Про- 
сктостойността иа работи 
тс, които ще се извършат 
в рамките на първия 
етап, възлиза на 7 мили-

1
етап,
изграждане на техничес
ки и делови помещения 
на площ от 300 квадрат- 

метра. ПроектостойноШШ 

■йт

Жтна

нивр;
■МтШ::

Същевременно сс про
карва н телефонна мре 
жа в онези части иа гра 
да, конто досега нямаха 
телефон, а също така и 
към околните села. Сега 
ще бъдат 
2000 телефона, а постове 

получат '"И жителите 
в Желюша, Гоиндол, Лу
ковица, Градииье. И те
зи работи трябва да при

" ‘ стта на втория етап въз
лиза на 35 милиона дина 
ра, а средствата цялост
но щс осигури слектрора 
определителната 
зация

ключат до края па годи
ната, а стойността ма 
работите с оборудването 
на пощата и самата по
ща, както вече е извест
но, е около 300 милиона.

Да напомним, че нова 
та поща дава възмож; 
пост да бъдат приключе
ни 5000 телефонни но
мера.

органи

СьщеБремено ще бъде 
извършена адаптация на 

поме-съществуващите 
щения, които практичес
ки ще бъдат съставна 
част на новия обект и за

приключени

щс
едно с него ще предста
вляват архитектонна ця
лост. Работите трябва да 
приключат до края на го 
дината, така че ' вече в 
следващата година ще се 
работи при много по-из- 
годнн условия за работа.

А. Т. она динара, а средствата 
е обезпечила

много
цялостно 
основната организация в 
Димитровград.

Както е предвидено ве
днага след приключване-

ЗАСЕДАНИЕ НА СКУПЩИНАТАБОСИЛЕГРАД: ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО 
НА СОИ ЗА ЗДРАВНА ЗАЩИТА

Пред сериозни задени
За делегат в Републи

канската скупщина на 
СОИ за здравна защита 

зуващите здравни услуги бе избран Стяменко Пе- 
бе избран Борис Б°гда- иев, щеф на митницата в 
нов, а за председател на Рибарци, а за делегати в 
Съвета на оказващите Скупщината на Регионал- 
здравни услуги д-р Дра
ган Ангелов. Избран бе 
и изпълнителен отбор от

..и трафопостленкович, пенсионер от 
село Райчиловци. За пред 
седател на Съвета на пол

На 7 май т.г. в Боси
леград се проведе учре
дително заседание на Ску 
ищината на Самоуправи- 
телна общност на интеое 
сите за здравна защита. 
Новоизбраните 29 делега 
та (двама повече от кол- 
кото в предишния със:

ради факта, че трасето 
минава през най-плодоро

Тези дни в местността 
„Разсадник" край Желю
ша започна строеж на 
нов трафопост. Това е 
съставна част на проекта 
за свързване на Пирот и 
Димитровград със 110-ки- 
ловолтов 
Строителните 
дадени на 
трудова 
„Градня" от Димитров
град. Очаква се тези ра
боти да приключат наско 
ро. След това „Минел” 
от Белград трябва да про 
веде електромонтьорски 
те работи.

Изграждането на дале
копровода от Пирот до 
Димитровград е. отсроче ■ 
по до края на лятото и 
началото на есеннта, ло

ната самоуправителна об
щност на интересите за 
здравна защита бяха

Борис Богданов, 
Стефан Василев, Драган 
Ангелов и Герасим То
доров.

дните части на двете об
щини, така че е необхо
димо най-напред да 
прибере реколтата. Това 
капиталовложение

из-тав) за председател на 
Скупщината избраха Сте 7 души; а за председател 

бе избран Иван Анаста-
брани се

Фан Василев, зает в цеха възли
за на около 500 милионасов, митничар на гранич- 

но-пропусквателния пун
кт „Рибарци".

за сушене на овощия и 
зеленчук, а за заместник- 
председател Радомир Ми

далекопровод, 
работи са 

строителната
динара, а средствата са 
обезпечени от „Електро- 
нзток" и сдруженото еле- 
ктростопанство на Сър
бия. Значението на този

Това е начало на рабо
тата на новоизбраните де
легати, пред които стоят 
редица проблеми и зада
чи, за чието 
не е необходима

ГСАМОУПРАВИТЕЛНАТА 0БЩН0СТНА ИНТ 
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА- РАБОТА В БОСИ
ЛЕГРАД 0БЙВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА - .

|У организация

разрешава- 
макси- далекопровод е огромно, 

особено за Димитровград 
ска община, понеже по 
този начин се осъществя-

мална ангажираност на 
всички. Още повече, че 
в областта

: Службата за обществено счетоводство 
1 в СРС — Филиал във Враня публикува на здравната 

защита са набелязани ре 
дица активности с цел да 
се подобрят здравните ус 
луги на населението.

ва качествено и сигурно 
снабдяване с електроенер 
гия на димитровградско-

Конкурс
За приемане на ШЕФ НА КЛОНА В БОСИ
ЛЕГРАД за неопределено време.
УСЛОВИЯ: полувисша професионална под
готовка (полувисше икономическо училище, 
финансова или счетоводителска насока, отно
сно първа степен юридически или икноми- 
чески факултет) и петгодишен опит на съот
ветни икономическо-финансови работи.

Освен предвидените специални условия 
всеки кандидат трябва да изпълнява и след
ните общи условия: да е поданик на СФРЮ, 
да не е осъждан за углавни дела против на
рода и държавата, стопанството, частното и 
обществено имущество и против служебна 
длъжност, да не е под следствие и да е 
здравеспособен.

Конкурсът е открит 15 дни от деня на 
публикуването. Молбите с къса биография и 
доказателства за изпълняване на общите и 
специални услов.ия се подават ДО Службата 
за обществено счетоводство — Филиал във 
Враня. Непълните и неподадени в срок мол
би няма да се разглеждат.

то стопанство и гражда
ните на общината.м.я. А. Т.

ЗДРАВНОТО ДЕЛО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Солидна материална и кадрова база
След реконструкцията, 

разширението и снабдя
ването на съвремени ме
дицински уреди димитро 
вграденият Здравен 
стана модерно здравно ве, 
домство, в което 
ните от общината получа 
ват спешна и качествена 
медицинска помощ. За 
цела са изразходвани око 
ло 22 милиона динара, а 
обезпечиха ги Републи
канската СОИ за здравна 
защита (85 на сто), Реги

оналната (10 на сто) и 
Здравният дом (5 на сто).

Тук не само, че е по
добрена материалната ба 
за, но и кадровият състав 
на заетите. В момента ра 
ботят 24

вната защита се доближи 
повече до населението. 
Сега работят и четири ам 
булантории в селата: По 
ганово, Смиловци, Трънс- 
ки Одоровци и Изатовци. 
През тази година ще за 
почне изграждането на 
амбулантория и в Невля. 
За целта са обезпечени 
и средства. С това здрав 
ще се доближи до населс 
нието в селата.

дом

гражда; лекари от кои
то 15 специалисти по раз 
лични области. Заплану
вано е да се приемат още 
няколко 

Всеки пък
специалисти, 

свършен млад
на стаж.
лекар веднага се приема 

В последно време В. Колевздрав
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Шизическа ВДура„%^Т) СПОРТЪТ В ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИФУТВОЛ: МЕЖДУРЕГИ 
ОНАЛНА ЛИГА — ГРУ 
ПА „СЕВЕР"

I

СРЕЩА ЧНА„МЪР 

-СВОБОДА" '86Една победа и едно 

на „А. Балкански“
/поражение

Двете най-големи тру 
дови организации в Ди 
митровград — ТО „Тигър 
—Димитровград” и ТО 
„Свобода" срещнаха се 
на спортното поле. Тази 
среща организираха пър
вичните организации на 
ССМ
ПО на Съюза на синди
катите на тези организа 
ции, а с помощта на ра 
ботиическо-спорното 
жсство 
рсзград”.

Срещата се състоя нц 
23 и 24 април 1986 г. 
футбол' на малка врата 
и спортна стрелба за мъ 
жс и жени.

най-добъо голмайстор на 
турнира е провъзгласен 
ДРАГАН ГЮРОВ от „Ти 
тър I", а за най-добър вра 
тар — вратарят ГОРАН 
ТОМОВ от „Тигър Ш”.
За спортменско държа
ние е провъзгласен отбо 
рът „Свобода П". Трите 
първокласирали се отбо 
ра получиха дипломи и 
купи, а вратарят и най- 
добрият стрелец подходя 
щи подаръци и дипломи,

В дисциплината1 спорт
на стрелба с въздушна 
пушка отборен победител 
и при жените, и при мъ
жете са отборите на „Ти 
гър", а в личното класи 
ране при жените най-до 
бра бе Анита Миланова 
от „Свобода", докато при 
мъжете най-добър бе Ву 
кадии Маркович от „Ти 
гър".

Тези срещи са твърде 
полезни и интересни и 
за в бъдеще би трябвало 
да се организират по-че -

Д. Ставров

„А. БАЛКАНСКИ" - 
ГЛАВА" - „а. балканският" 2::; "РУДНА лен непряк свободен 

удар в наказателното по. 
ле на „А. Балкански".

В неделя ва 11 май 
1986 „А. Балкански" гос 
тува в Пйрот-и се срещ
на с отбора „Сеняк".

Юношеският отбор 
„А. Балкански" 
дния кръг на първенство. 
То победи „Единство" от 
Бела паланка 
3:0 и убедително 
ли първото място.

Само за три дена фут 
болистите на ,А. Балкан 
ски" изиграха

жена, понеже съумяха да 
оползотворят 
те голови положения.

В неделя на 4 май 1986, 
година футболистите на 
„А. Балкански" загубиха 
мача в Рудна глава от 
едноименния отбор 
зултат 2Т. Въпреки че 
поведоха с 1:0 
няколко
шансове трябваше 
Рая да 'се примирят с по 
ражението, понеже съди
ята прояви наклонност 

. към домашния отбор. По 
чествен отбор (пет пъти бедният гол домакини- 
улучиха напречната гре- те постигнаха на 15 ми
да). Победата на домаш кути пред края на сре- 
ния отбор обаче е заслу щата след един съмните

създадени-два първе
нствени. мача, и то 
2 май .1986

в сътрудничествона
Димитров

град срещу претендира
щия за, първо място в гру 
пата „Хемичар" 0т Пра
хово. В този

в
на

в после
ДРУ

„Тигър—Димитс ре-твърде ка
чествен мач „А. Балканс
ки" победи

с резултат 
спече-и имаха

едва в после 
дната минута с гол, кой- 

Манолов.

стопроцентови 
нак- по

то отбеляза 
Пред около 100 зрители 
отборът „Хемичар" 
представи като твърде ка

Пионерите в първия 
кръг като гости победи
ха „Единство" с резултат 
3:0. Във втория кръг иг
раят в гости срещу „Еди 
цетво" от Бела паланка.

се
В състезанията по фут 

бол на малка врата уча 
стзуваха 5 отбора (3 от 
„Тигър" и 2 от „Свобо
да"),
дни (по системата 
чки) и след

състезаваха се два 
на то 

вълнуващи 
мачове класирането е сле 
дното: 1-во място „Тигър 
I", 2ро — „Тигър Ш" и 
на трето „Свобода I". За

Д. Ставров

Ще се помни само резултатът
„А. БАЛКАНСКИ" — „СЕНЯК" 2:1 (1:1)

Димитровград, 11 май 
1986 г. Спортният център 
.Парк". Времето дъждо- 
вито, теренът тревист.
Зрители около 200 души.
Голмайстори: Алексан
дър Станков в 8 м. (1:0),
Драган Васич в 32 м.
(1:1) и Синиша Иванов в 
87 м (2:1). Съдия Драги 
ша Андреевич от Ниш — 
добър.

сто.ха добре и само за пет 
минути имаха 3—4 сто
процентови голови поло
жения. Все пак в 8 м. 
Александър Станков успя 
от няколко метра да вка 
ра гол. След това настъ
пи необяснимо слаба иг 
ра, което използуваха го 
стите и в 32. м изравни-' 
ха резултата.

През второто полувре 
ме димитровградчани пр 
одължиха със 
игра. И когато се очак
ваше, че резултатът ще 
остане равен в 87 м. Си 
ниша Иванов постига по 
бедния

БАСКЕТБОЛВ 22-ия кръг на, пър
венството в МРЛ — гру
па „Север", комшийски- 
те отбори в твърде слаба 
игра (може би най-слаба 
та игра на „А. Балканс
ки" през последните ня
колко години) домаш 
ният отбор щастливо спе 
чели победата. .Именно 
по твърде проливния дъ
жд домакините започна

Турнир в чест на Първи май
Вече втора 

чест на Първи май ОК 
на ССМ от Димитровград 
организира

година в ни види вици", на второ 
място се класира отборът 
„Харлем", а третото 
място зае „Инекс 010".

Баскетболните мачове 
бяха добре посетени, а 
турнирът твърде добре ор 
ганизиран.

баскетболен
турнир.

Тази година участвува 
ха 6 отбора с около 60
състезатели. Първото мя 

слабата I сто спечели отборът „Ве
!

Д. с.
В ЧЕСТ НА 13 МАЙ —ДЕНЯ НА СИГУРНОСТ ТЪЖЕН ПОМЕН

Измина ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА мъчи- 
днн и безкрайно дълги нощи от вне-

ТА

Турнир по футбол на малка врата, 
спортна стрелба н шахмат

телци
гол от пряк сво 

боден удав на далечина 
от над 30 м. Тези спече 
лени две точки вдъхват 
надежда за добър плас 
мент на „А. Балкански",

запиата смърт и преждевременна смърт на 
нашия мил и никога незабравим съпруг, ба

ща н дядо

ПО на ССМ при Секре 
тариата на вътрешните 
работи в Димитровград 
организира турнир по 
футбол на малка врата, 
спортна стрелба и шах
мат в чест на 13 май — 
Деня на сигурността, 
.турнира участвуваха 4 
отбора: СВР (Секретариа 
та на вътрешните рабо 
ти) Димитровград, Репуб 
ликанския СВР и пог
раничното, Митницата, 

ЖТП и „Тйгър—Димит-

Стилиян 

С. Гелев
ровград".

Във футбола на малка 
врата първото място спе 
чели отборът на „Тигър 
—Димитровград", в спор 
тна стрелба най-добри 
също бяха стрелците 
от „Тигър—Димитровгр 
ад", а по шахмат отбо
рът на Митницата.

Състезанията бяха орга 
низирани отлично и би 
трябвало занапред да 
станат традиционни.

който заема 10-то място 
но само с 5 точки По-ма 
лко от водещия отбор.

В следващия кръг „А. 
Балкански" ще гостува в 
Долни Милаиовац къде- 
то ше се срещне с отбо 
ра „Пореч".

Е\ ‘ПГ

в 1ски пазач от с. Зли дол 
Босилеградско .

‘ Времето минава бързо, 
а мъката по Теб с все по-голяма. Не вярваг 
ме, че Те няма между нас. С всеки изминат 
ден чувствуваме все по-болно, че сме Те за
губили завинаги. Преждевременната смърт 
Те откъсна от нашите сърца на 55 години, в 
момента, когато най-много ни трябваше и ни 
подпомагаше.

На 18 май (неделя) 1986 година в 12 часа 
ще дадем ЕДНОГОДИШЕН ПОМЕН в род
ната му къща в с. Зли дол, а в 11 часа ще 
посетим гроба му в злидолските гробища.. Ще 
положим цветя и залеем със сълзи вечното 
му жилище.

Каним близки, роднини и приятели да 
присъегвуват на| помена.

Вечно скърбящи:
съпруга Борка, дъщери: Радка и Невена, зет 
Миялко, внуци: Мария и Сречко и останали 
многобройни роднини.

Д. Ставров

МЕЖДУ ОБЩИНСКИ 
ФУТБОЛЕН 0*103

Д. С. 103
;/ 1Победа на „Партнзан 

като гостуващ отбор
ФУТБОЛ: МЕЖДУ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН О*

ЮЗ ПРИОТ — ДИМИТРОВГРАД — БАБУЯШИ
ЦА

В отсрочения мач (преЕдна победа и реми на „Партнзан" къснат поради лошото 
време) футболистите на 

4 ,май 1984 г. играха на- „Партизан" победиха във 
равно с отбора „Омлади Велико село отбора на 
нац" от Гнилане. „Слога" с резултат 2:1

Това бяха *<зе добри (2:0). Това бе добра игра. 
„Партизан", ко на целия отбор и заслу- 
ияколко пора- жена победа на гостите 

от ЖелЮша.

Футболистите на „Пар 
тизан" през празничните 
дни също изиграха два 
мача. Най-напред на 2 
май 1986 г. в отсрочения 
мач победиха отличния 
отбор „Звезда" от Блато 
с резултат 2:0, а сетне на

игри на 
йто след 
жения полека възстановя 
ват формата си. Д. С.Д. С.
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Преседло им ■ ■ ■

родният край и ево кво 
Поганово. Ман- 

доодил скоро, а има мло-

Поссти тия дни ;
бая Милан одми расправи 

чо, рече он, нс си 
го работе да ти расправлям.

{
■

,видиш кво направите 
нийсЕве овия дни Да

пиротска деца. Видели синдраци дека
Ьечави човеци, па си по- 

може с нас да си играю дрън-
тука смо стари и
мислили дека 
дунку. Йсдну недел>у сабале, гледам оставе- 

кола куде бившуту Ьеремиджиницу. Ка по- 
нещо у шумакат се чуйе: примети 

непознати. Отидо си 
1)и чекам ка се върну. Не-

иа
заслуша,
дека има тука некикви 
дома и реко — че 
ма, нема, около обед — те ти ^и дойдоше.

весели.
таШаростта през вековете :а БеселиБеоше троица, младежи. 

Приближи се и видо — утвпали 
ти сьрну.

ИНТЕРЕСНО синдраци-
Дьрво с дълбоки корени нс се бои и от най- 
силния вятър. Най-късият, 

речен път за пешеходци 
измежду два континента 
се намира на Босфор, в 
Истанбул, кьдето 
мост се минава измежду 
Европа и Азия.

— запита битака на- — Защо утепасте сърнуту 
я? Ви сте млади човеци и мислим дека зна
ете, да е забрашено!

— Стари, гледе си работу —

Конфуций .
възможностиНастоящето винаги е пълно с 

за бъдещето.
отсекоше

през ми они...
Е, реко деца, нече да прошийете тека. 

И отидо та яви на човека що има телефон 
да съобщи на кога требе.

Лпйбниц

*Минута час спасява.
Руска

У това време они си отидоше. Чуйем де
ка свърнули на манастир у бифето, та кръ- 
кнули по неколко пива — да прославе ловат...

А после упалили кола, окнули у песен 
и весело—весело си путували камто Пирот.

Ка куде Суково — излезла милицията и 
йедън им показал слънчогледат.

— Кикво има? - почели да се сърде 
синдраци. Защо ни спирате?

— Де, отворете багажникат.
— Вийе милиция ли сте или царина?!
-— Милиция смо дете, ама тия пут ни 

интересуйе и кикво носите?
Немали накуде — отворили. Ка видели 

убийену сърну, милиционерите поступили 
с н>и кико требе с теквия...

— Па са, нека пак каже дека не водимо 
рачун за нашето богатство тука — рече бая 
Милан. Така че пройде и свак друг кой се 
опита да пипа онова що не смее да се пипа...

Няколко видове пепе
рудки е намерено че жи
веят на височина от над 
шест хиляди метра.

С каретата на миналото никъде няма да оти
деш.

Горки

Живот без цел е човек без глава.
Асирийска ■

Опитният дявол е по-добър от неопитния 
ангел.

Азърбейджанска

В добри ръце всеки лък стреля добре.
Японска

Есента на живота жъне това, което сме пося- 
ли през пролетта.

Гертри I
}

ЮФОЗОа)Принципите са в сила, когато са добре нах
ранени.

М. Твен
-ОТ? ! ЕЯ.

1У
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