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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ УЧРЕДЕНА НОВАТА ДЕЛЕГАТСКА СКУПЩИНА 
НА СФРЮ

СИНАН ХАСАНИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПРЕЛ НОВИ ЗАДАЧИ
# За председател на Скупщината с едногоди

шен мандат избран ИВО ВРАНДЕЧИЧ, за подпре 
дседагел НЕДЖО БОРКОВИЧ а за председател на 
Съвета на републиките и покрайнините МИЛЕН- 
КО БОЯНИЧ, а на Съюзния съвет — МИЛКА 
ГЛИГОРИЕВИЧ — ТАКЕВА.

За подпредседател провъзгласен Лазар Мойсов
К'>-На отделна сесия на Председателството на СФРЮ, председателствувано от 

Радован Влайкович, Синан Хасани беше провъзгласен за председател, а Ла 
зар Мойсов за подпредседател на 
годишен мандат.

за избирането на поста 
председател на Скупщи 
ната на СФРЮ в следва 
щия едногодишен пери
од, Иво Врандечич меж
ду другото изтъкна:

— Тежището на наша 
та активност в Скупщи
ната на СФР Югославия 
ще бъде върху по-нагатъ 
шното развитие на 
ще :твено-икономическа- 
та система върху основи
те на самоуправлението, 
а особено върху осъщес 
твяването на Дългосроч 
ната програма за иконо
мическа стабилизация.

Осъществяването на ст 
абилизацията и по-ната
тъшното развитие на со
циалистически самоупра 
вителни отношения вър
ху основите на Консти- 

в туцията на СФРЮ и За
кона за сдружения труд 
значи осъществяване на 
широка гама от задачи, 
а за. това са необходими 
и промени в разсъждава 
нето и идейния подход 
на хората и в тяхното 
поведение.

Врандечич също под
черта, че ще бъде необ 
ходимо преустройство на 
стопанството по посока 
на по-интензивно разви
тие на модерни произво 
дствени сили. В премах 
ването на причините за 
застоя в самоуправител- 
ните отношения и овлад 
яването на работническа 
та класа с резултатите 
от своя труд и цялостта 
на възпроизводството из 
гькна Врандечич.

Г« Скупщината на СФР 
Югославия на 15 май бе 
ше учреден новият деле 
гатски състав с четириго

Председателството на СФРЮ с едно

Избирането и провъз
гласяването на председа
теля и подпредседателя 
на СФРЮ станаха съг
ласно Конституцията ни 
СФРЮ и въз основа на 
редоследа. утвърден с 
Правилника за работа на 
Председателството на 

СФР Югославия.

об>

На тържеството по то 
зи повод присъствуваха 
и председателят на Скуп
щината на СФРЮ Илияз 
Куртеши и председател
ката на Оюзния изпъл
нителен съвет Милка Пла 
нинц.

Изказвайки

ЛАЗАР МОЙСОВ ИВО ВРАНДЕЧИЧСИНАН ХАСАНИ

Иво Врандечич е ро
ден през 1927 година 
Пучище, община Супе- 
тар, СР Хърватско.

Лазар Мойсов е роден 
през 1920 година в Него 
тиио, СР Македония. По 
националност е македо-

Синан Хасани, досега 
подпредседател на Пред
седателството на 
е роден през 1922 годи
на в Пожаране в САП Ко 
сово. По националност е 
албанец. Участвувал е 

Народоосвободителна- 
та борба от 1941 година. 
Член на СЮК е от 1942 
година.

Досега е 
редица отговорни длъж- 

САП Косово, СР 
Сърбия и СФРЮ.

СФРЮ

благодар-
нец.доверената му 

Хаса-
ност за
длъжност Синан 
ни отдаде признание на

Член на СЮК е от
1940, а участник в Наро 
доосвободителнатя борба 
от 1941 година.

По националност е хъ
рватин. Член на СЮК е 
от 1948 година.

в

досегашния председател 
на СФРЮ Радован Влай 
кович, а след това 
ду другото заяви:

Досега е изпълнявал 
редица отговорни длъж
ности в СР Македония и 
СФР Югославия.

Досега е изпълнявал ре 
дмца отговорни длъжно 
стк в СР Хърватско.

меж изпълнявал

пости в
ка-— Уверен съм 

за Хасани — че Предсе 
СФРЮ дишеи мандат. На отдел 

ни сесии на съветите бя 
ха избрани председатели
те и подпредседателите 
па двата с.купщински съ 
вета и председателите на 
скупщииските работни те

Единството, па Югосла
вия изтъквам като същес 
твепо условие за излиза 
нс от затрудненията и 
но-нататъшеи прогрес на 
нашето общество.

Голямото кадрово об
новяваме и конгресите, 
които се провеждат в на

преди всичко в ОС1’-дателството иа 
и занапред успешно ще

сти,
ществяването на програ- 

икономическамата за 
стабилизация и в по-ната 

развитие на с>

изпълнява своите консти- 
в ст-туционни функции гъшното 

стемата на социалистиче
ско самоуправление. Има 

ясна насока и програ 
— и за стопанското

представяраната и ще 
Югославия в света.

ла.мес кои-Затрудненията, 
то нашето общество се 

последните

На съвместна сесия иа 
двата съвета за прсдссда 
тел иа Скупщината на 
СФР Югославия с едно
годишен мандат беше из 
бран Иво Врандечич

ми стоящата година ще да- 
дат подтик за пълна мо
билизация иа всички тво 

общест- 
по-бързо изли-

и общественото развитие 
иа страната.среща през В Скупщината на;. 

СФРЮ, на съвместна се
сия иа всички съвети, на 
16 май тази година Бран 

(СР Хърватско), а за под Ко Микулич беше йзб- 
прсдседател Неджо Бор- ран за председател па 

Съюзния изпълнителен съ 
вет. Извадки от изказва- 

Изказвайки благодар- „ото му поместваме на 
даденото доверие 3 страница.

подгодини още повече
отговорността

Необходима ни е ак- 
— обща и единна 

области

рчески сили на
вото за 
зане от кризата, за раз 
питие и обществен прог- 

— по Титония и наш

чертават 
и дълга на 
в нашата 
система, а 
седателството на

ция
всеки орган
политическа

всички
живота. Нуж-

въп
па труда и

отделно Пред иа с решимост и после-
в осъществ

рее
пъг в социалистическото 

разви-СФРЮ. кович (Косово).дователност 
явапето

самоуправитслио
и необвързана поли 

Югославия —
на утвърдената тисИ занапред ни очаква 

големи 
и отговорно

и програма, ко 
съвместно приехме.

тика на 
изтъкна Хасани.

политика пост заобемна работа,
игозадължения



Н А Р |И У[ ПО СВЕТА
ПО ПОВОД ИЗВЪРШЕНОТО ОТ ЮАР НАПАДЕ
НИЕ НА ТРИ НЕОБВЪРЗАНИ СЛАНИЮГОСЛАВИЯ — МЕЖДУНАРОДЕН ВАЛУТЕН ФОНД

ПО-ДОЬЬР „МОДЕЛ" НА ОТНОШЕНИЯ Ескалация на 

държавния тероризъмикономическа поли-Фондът вече няма да се месн във вътрешната -ни 
тика, но ролята му ще остане почти съща, понеже той ще бъде посредник 
в шините прговори с чуждестранните повсритсли

южноафрикан-Без какъвто и да било повод 
ските расисти извършиха варварски въздушни( на 

столиците па три независими и иеоо- 
— Боцуаиа, Зимбабве и Замбия, 

Южноафриканската републи- 
по-опасна еска-

средник в пашите прего
вори с чуждестранните 
моверители. Всяка отри
цателна оценка на МВФ 
за стопанските процеси у 
нас ще оказва почти съ-

Тези дни изтече сро
кът на така наречената 
,,стенд бай” сделка между 
Югославия и Междунаро 
дния валутен фонд. За
напред този междунаро
ден финансов „полицай” 
няма да ни натрапва соб 
ствената си „рецепта” 
за вътрешна икономиче
ска политика. А тази „ре
цепта" е съща за' всички 
странн-длъжнички и най- 
често е причина за стаг
нация на стопанското ра
звитие на тези страни, 
понеже единствената и 
цел е да обезпечи редо
вно връщане на дълго
вете.

ще имат „отвързани ръ
це" да взимат всички не
обходими мерки за уско
рено излизане от криза
та. Все пак не трябва да 
сс имат илюзии, че всич
ко ще се промени за „ед що влияние върху креди- 
на нощ". Според иййчю- торите ни, а това означа

ва, че ролята на Фонда 
1985 година ще остане почти съща.

Всс пак този модел на

падения иа 
вързани страни 
Така военщината на

дори ика навлезе в нова, сега
лация.

ЮАР к'ьм северните й съседи 
агресивна. От време 

съседните

Политиката на
продължава да е вражеска и

време Претория избира по една от
покаже кой е „регионалният

ви данни на Световната 
банка за 
Югославия с около 20 ми

на
си държави, за да 
шеф". На цял свят е ясно, че расистите това го 
правят под „шефството" на Вашингтон и с Щед- 

западния капитал. Те, САЩ и 
собственици на мощния западен 1/Зуш-

лиарда долара дълг зае- отношенията 
ма високо ссдмо място

между
СФРЮ и МВФ се оценя
ва като по-благоприятен 
за нашата страна.

На водените през ап
рил в Женева и Париж 
преговори

ос-рата помощ иа 
таиалите
тал, осуетяват приемането на решения и мерки в 

форуми, включително и в ООН, 
с които да бъдат обуздани държавните терористи 
от Претория. Но в тази опасна дейност южноаф
риканските расисти само са „добри ученици" на 
„великия им учител" Роналд Рейгън. Нима варвар
ското американско нападение на Либия не бе 
предизвикателство за Претория да се опита да 
достигне и надмине мощния й опекун отвъд Атлан 
тическия океан?

на листата на страиитс- 
дължнички (след Брази
лия, Мексико, Арженти
на, Венецуела, Филипини 
и Чили). Този дълг ни ос
тава, а Международният сключи още. един. важен 
валутен фонд ще упраж-

междуиародните
Югославия

договор. Става дума за
споразумението ни с пра 
вителствата на 15 запад
ни страни и Кувейт за 
рефмнансиране на основ
ния дълг, връщането на 
който трябваше да запо
чне на 15 май т.г. Отло
жено е за девет години 
.връщането на 85 на сто 
от основния ни дълг, ка
то при това дългът „ми
рува" 4 години и след 
това да започне връщане 
на същия. Това споразу
мение е подписано с пра 
Еителствата или правител

Това означава, че отсе- нява „полугодишно поос- 
га новоизбраният Съю- трено следене" на сто-
зен изпълнителен съвет и папските процеси в наша 
Скупщината на СФРЮ та страна и ще бъде по-

Западните сили, преди всички САЩ и Роналд 
Рейгън твърде много се издават за „борци" против 
тероризма. Ако е така, ето и на Запад, и на Рей-

най-опас

ЮГОСЛАВСКИТЕ СПОРТИСТИ ПОДПОМАГАТ 
МЕЖДУНАРОДНАТА АКЦИЯ ЗА ПОМОЩ НА 
ГЛАДНИТЕ В АФРИКА гън истински повод да възстанат срещу 

ния вид тероризъм, срещу държавния тероризъм 
на Южноафриканската република, на прицела на 
който се няколко независими и необврзани афри
кански страни.

Прогресивната световна общественост няма 
друг избор, освен още по-упорито и по-силно да 
възстане срещу безочния държавен тероризъм на 
ЮАР, който застрашава не само южната част на 
африканския континент, 
в света, и да изолира тази последна крепост на 
апартейда и расовата дискриминация. Още 
че, че нападението на Габароне, Хараре и Лусака 
е израз на безсилието на 
съпротива на обезправеното 
тази страна.

С1ЛНДАРН0С1 НА ДЕЛО
В рамките на „Седмицата на солидарност" с 

африканските народи в нашата страна се състояха 
или ще се състоят редица спортни манифестации

В света започна нова 
акция за помощ на глад
ните в Африка под наз
ванието „Спорт-ейд". То ната и редица състеза- 
зи път организатори са нйя в други спортове, 
спортистите и спортните 
дейци от голям брой стра 
ни. Изхождайки от изве
стната готовност на Юго
славия да се вклюци във ЮНА, популярно нарече- 
всички международни ху 
манитарни акции, спорти то". Тази манифестация 
стите и спортните дейци 
в нашата страна органи
зираха спортна „Седмица 
на солидарност" с афри
канските народи (17—25 
май), в рамките на коя-

ствени агенции на Ав
стрия, . Белгия, Канада,

малка врата) между „Ве 
леж" от Мостар и пред
ставителен отбор на стра Допия, Финландия, Фран

ция, ФРГ, Италия, Япо
ния, Кувейт, Холандия, 

В центъра на внимани- Норвегия, Швеция, Шве- 
ето безспорно ще бъде ицария, Великобритания 
надбягването от Калемег 
дан до Стадиона на

но и мира и сигурността

пове-

расистите пред масовата 
черно население ви САЩ.

АНТИМАКЕДОНСКА КАМПАНИЯ НА АНДРЕАС ПАПАНДРЕУно „надбягване с време-

ОТКРИТА НАМЕСАще символизира голямо
то желание на югослав
ските спортисти и на вси 
чки югославяни Африка 
да бъде победител в бор
бата срещу глада. Два

Гръцкият премиер отново 
ствуването на македонската нация 
то се меси във вътрешните работп 
шата страна

оира за добри отношения 
между двете съседни стра 
ни, но практическата 
политика се разминава с 
декларациите му. Имен
но това правителство 
няколко 
кедонски 
ският

отрича съще- 
и откри- 

на на- му
то се състояха или ще се дни по-късно такова надб 
състоят голям брой ма ягване ще се проведе в 
нифестации. Обезпечени- над 60 страни в света. В те 
те по този начин, средст
ва ще бъдат изразходва
ни за набавка на лекар- нно: точно в момента, ко 
ства за болните и гладни

Вместо да извлече по
уки от разминаващите се 
с историческата реалност

следи централната 
тика";
не се меси във

поли- 
„Гърция

взе
понеже типично антима-зи страни манифестация

та ще започне едновреме собствени решения. Скоп- 
„Ки- 

е изхвър-

вътреш- 
ните работи на Югосла
вия, но СР Македония се 
меси във вътрешните ра
боти на,Гърция". Натър 
жество по повод

изявления 
гръцкия парламент, 
ито отрече съществуване 
то на македонското наци 
онално малцинство в Гър 
ция и на македонския на 

то ще се проведе заседа- род и държава на Балка- 
ние на Общото събрание нския полуостров тънки 

и „Вождовац", а на ООН, посветено н.а ят премиер Андреас Па- 
днес (23 май) ще бъде ор Африка. ч„Н.адбягването 'пандреу тези дни повто 
ганизирано . атлетическо с времето" ще символизи рил неприемливия 
надбягване от Калемег- ра готовността на между зис и направил опит да 
дан до Стадиона на народната спортна и не се намеси във вътрешни- 
ЮНА. На 25 май на ус- само спортна обществе- те работи на 
тието на Сава в Дунава ност да окаже морална и страна. В необикновено 
ще се проведе двубой по материална помощ на аф послание до югославски 
спортно гребане между • риканските народи в бор те си приятели" Папан- 
отборите на Белград и бата им за съществуване 
Загреб, футболен мач (на

в университет 
рил и Методи" 
лен от списъка 
дестранните

с ко-
гато запаленият на 17 май 
в Етиопия факел при-те жители на „черния 

континент". На 17 май в стигне пред сградата 
Белград се състоя прия- ООН в Ню Йорк, 
телски мач между ханд- 
балистките на „Раднич- 
ки"

на чуж
Университе

ти, чиито дипломи се 
признават в Гърция, 
неже „обучението 
вежда на език, който не
е международно 
знат". Въведена бе

иа
годиш

нината от освобождение- 
Александропулос

от турците,гръцкият 
миер заявил, че „Гърция 
не приема разговори 

си те- македонското

в коя-
по-то на се про

пре-
при- 

и спе 
за из- 

на югослав- 
от маке-

за
национал

но малцинство в Гърция 
за Македония

циална процедура 
Даване визи 
скии за нару- 

на това
гражданинашата шаване правата 

малцинство". донски национален про
изход, Напоследък офи
циална Атина 
сто отрича 
малцинство 
македонския

Социалистическо!- 
вителство на ПАСОК 
сега не веднъж

все по-че- 
македонското 

в Гърция н 
народ.

о прадреу съветва „Белград да 
предупреди Скопие да до-и развитие.

се декла-
СТРАНИЦА 2
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1™ Уейаж1» НА БРАНКО 
НА СФРЮ ОТ XV СРЕЩИ „БРАТСТВО^ЕДИНСТВО" НА ВЛАСИНА

ДА СЕ БВРИМ ЗА ИДЕАЛИТЕ 

НА РЕВОЛЮЦИЯТАПОЛИТИКА НА 

0ФАНЗИВН0 РАЗВИТИЕ
СРЕЩИТЕ НА ВЛАСИНА ПОТВЪРЖДАВАТ, ЧЕ ОГЪНЯТ НА РЕВОЛ 
ЮЦИОННАТА И ОСВОБОДИТЕЛНА БОРБА НЕУГАСИМО ПЛАМТИ В 

СЪРЦАТА НА ВСИЧКИ ПОКОЛЕНИЯ — ИЗТЪКНА ЖИКА РАДОЙ 
ЛОВИЧ.
С участието на някол

ко 'хиляди бойци, запас
ни командири, млади, гр 
удещи се и граждани от 
южната част на Сърбия.
Македония л Косово на 
18 май край Власинско 
езеро се състояха XV сре 
Щи „Братство — Единст
во”. Срещите откри пре 
дседателят на Общинска
та скупщина в Сурдули- 
ца МЦОДРАГ РИСТИЧ,

Имайки предвид твър
де сложната икономичес
ка обстановка. особено мунистите — албанци, съ 

рби, черногорци, тупай 
мюсюлмани и други, ре 
зултатите на борбата сре 
щу великоалбанскйя на
ционализъм и сепарати
зъм в Косово не съответ 
егвуват на потребите на 
народа и народностите в, 
САП Косово, СР Сърбия 
и СФР Югославия. Дъл
го време „водата е текла 
извън коритото си" и в 
посоки, които не ни сгто 
тяваха, а ни разделяха 
и затова е тежко да се 
извърши прелом в кра
тък период. Преломът 
обаче трябва да бъде на 
правен час по-скоро, за- 
гцото бавността и колеба 
нието могат да имат не 
съблюдаеми последици.

Спирайки се на сегаш
ните ни трудности, Радо 
йлович подчерта, че има 
ме сили, средства и зна 
ния да ги преодолеем. В 
сегашния етап на разви
тие Дългосрочната прч-

ко национално единство 
и доверие, за свобода, 
на чийто пост ще стоят 
завинаги сплотени всич 
ки югославски народи и 
народности.
ЕНЕРГИЧНА РАЗПЛА
ТА С НАЦИОНАЛИС
ТИТЕ

Говорейки за проблема 
с национализма, Радойло 
вич се застъпи за енерги 
чна разплата с носители
те на това най-голямо 
зле.

големите ни задължения 
към чужбина, утвърдени
те в Дългосрочната про
грама цели и развойните 
планове до 1990 относно 
до 2000 година — един
ствено е правилно да се 
определим 
на офанзивно

за политика 
развитие

Изхождайки от факта, 
самоуправление и трудовият човек-самоуправнтел 
са моторната сила на обществения напредък, под 
офанзивен курс в развитието подразбираме по- 
динамично материално

че социалистическото
а на устроения по този 
повод митинг 
знесе ЖИКА

реч прои 
РАДОЙ- 

ЛОВИЧ, член на Прадсе 
датслството на ЦК ка 
СКС.

— Национализма раз
духват сили, които са 
против федеративното ни 
устройство, сили, които 
искат да посеят раздор и 
недоверие между хората 
и народите; които са 
против принципа резул
татите на труда да опре
делят материалното и 
обществено положение 
на човека; които са про
тив солидарността и уско 
реното развитие на изо 
ставащите краища в ин-

развитие, сдружаваме на 
труд и средства и други облици самоуправително 
и делово свръзване, водене на активна икономиче
ска политика включително и премахване на сла
бостите в стопанската ни система, прилагане на 
икономически критерии и реални икономически 
категории, развитие на наука и технология и при
лагане на социалистическия принцип за възнагра
ждаваме според труда.

Увеличаване на производството, валутния до
ход и износа на стоки и услуги — това е основ
ната предпоставка за динамизиране на производ
ството и намаляване на инфлацията. Защото само 
въз основа на по-значително увеличение на износа 
и валутния доход могат да се създадат условия 
и за увеличен внос, а по този начин и за снаб
дяване на стопанството с необходимите суровини 
и съоръжения, както и за. съгласуване отношени
ята на пазара . . . Затова ще се застъпваме обще
ствено-политическите общности да окажат под
крепа на всяка икономически атрактивна програ-

— И този път, каза 
Радойлович, се събрахме 
да изкажем трайната си 
привързаност към идеа
лите и целите на борба 
та за живот в свобода и 
социализъм. Срещите на 
бойците и народа от Сър 
бия, Македония и Косо 
во години наред потвър 
ждават, че огънят па рс

ма за производство и износ и съвместно излизане 
на чуждестранните пазари . .. Валутният ни доход 
може да се увеличи и чрез по-добро стимулиране 
на нашите работници в чужбина да спестяват в
нашите банки,- даване възможност на нашите ра
ботници в чужбина да внасят средства за апар
тамент или къща при гарантирани цени и сроко
ве; опростяване на процедурата за изграждане 
на делови обекти и за внос на съоръжения за ра
бота със собствени средства; оспособяване на ор
ганизации от обществения сектор да им оказват 
комплетни услуги в изграждането на делови и жи
лищни обекти и пр. Значителни валутни средства 
могат да се обезпечат и чрез откриване на кои 
сигнации и магазини без обмитяване в туристиче 
ските места, на гранично-пропусквателните пумк 
тове и на други места, в които, съгласно предни 
санията, ще се продават стоки срещу чуждесграп 
на валута, след това чрез купуване на валута от 
гражданите и други мерки за увеличение на ва
лутния доход, а организацииите 
труд ще бъдат длъжни да внасят в страната всич- 

валутни средства, осъществени чрез износ па

а III"', и.
Жика Радойлович говори на митинга край Власинско езеро.

волюциоината и освобо
дителна борба неугасимо 
пламти в с-рцата на иси 
чки поколения. Пазят 
го националните ми сво
боди, равноправието на 
хора и народи, братст
вото и динството, социа
листическото самоуправ 
ление и независимостта 
па нашата родина — 
СФР Югославия. Тези 
идеали станаха наша де 
йствителност, действител 
пост, за която и занап
ред трябва да се борим 
и да я обогатяваме, Бой 
пите и въстаиическият 
народ знаеха, че борбата 
за свобода е не само бо
рба против окупатора. То 
г,а бе борба за нов и 
правдив живот, за креп-

които грама за икономическа 
стабилизация е основна 
та ни задача. Ясен е 
стремежът ни, който се 
манифестира и на конг
ресите на СК, към 

повишена пронзводите- 
ннтег- лност на труда, ико

номично стопанисване, 
лична отговорност и 
обща сплотеност. Само 
така можем да крачим 
напред.

От XV срещи „Братст 
во — единство" на Вла- 
сина бе изпратено позд 
равително писмо до Пред 
седателството на СФРЮ 
и П редседателството на 
ЦК на СЮК. Манифеста 
цията приключи с бога- 

въпреки та културно-художестве-
Б. К.

терес на всички; 
са против равноправието 
и братството и единство
то; които са против ис
тинско сближаване меж 
ду хората и народите и 
демократическата им и 
самоуправителна 
рация. .Онова, което мо 
же да сс иска само в 
името иа труда, национа 
листите искат да го осъ
ществят в името на на
цията и народността, в 
името па правата на мно 
зинствсния народ и мал
цинствените искания.

на сдружения

ки
стоки и услуги.

Особено внимание ще получи валутният
понеже са изключително голе 

развитие иа този отрасъл 
за' взаимозаписи 
стопанство, хра 

промишлености, има 
съобщенията, дребното

ни
доход от туризма, 
ми възможнетите ни за 
При това ще се държи сметка 
мостта между туризма, селското 
нително-вкусовата и ДРУ* й 
щи значение за туризма,

домашното ръкоделие.
Голямо значение за развитието 

селското стопанство

стопанство и Югосла-на
относно производния има и

ството на храна, както за
потреби, така и за

задоволяване иа домаш- 
увеличоние иа валут

на хранителни
положението на ссл- 

развитисто

ДЪЛГОСРОЧНАТА ПРО 
ГРАМА — ОСНОВНА 
ЗАДАЧА

Според думите на Жи 
ка Радойлович 
усилията на СЮК, на ко-

ните ни
ния ни доход чрез износ 
Отделно ще бъде разгледано 
скостопанските производители,

социалистическите

стоки...

иа хо- 
самоулра-

на програма.оперативното дело и 
вителни отношения на село.

СТРАНИЦА а
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гдааагчг?ИЗ ПЛАНА ЗА РАБОТА НА ОС В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБШИНА
РАДОцета на нз§»рнте н трудоустрояването Тачат се

революционните
традиции

провеждане па решение 
раз-Димитровград през 1985 

година. При топа 
направи обзор върху из 
пълнеиието па програма
та по трудоустрояване 
за изтеклата година. Въ 
просът за трудоустроява 
не за период януари—се 
птември 1986 година ще 
бъде разгледан отново 
през октомври т.г.

През юни ще бъде па 
правен анализ за прове
дените избори в течение 
па годината. Анализът 
ще бъде изготвен от про 
фесионалната служба 

при ОК на ССТН, а с него 
ще бъдат запознати Из
пълнителният съвет при 
ОС и всички съвети на 
скупщината. Също през 
този месец ще бъде раз 

. гледана и информация 
за състоянието на кадри 
те в основното образо
вание на' територията 
на общината, както и 
информацията за матс 
риалното положение нд 
ползуващите социална за 
щита в общината.

През следващия месец 
ще бъдат обсъдени още 
няколко информации; за 
състоянието на горския 
фонд на територията на 
общината и организира
не на горската служба, за 
посегателства срещу об
ществени имущества, за

Програмата за работа 
на Общинската скупщи
на в Димитровград, прие 
та за период 
1987 година, обхваща 
въпроси за дейността па 
скупщината, нейните ор
гани и тела. Особено вни 
мание през този период 
ще се посвети на осъщо 
ствяването на развойната 
политика и на въпросите 
по икономическа стаби-

контролно
па добитъка 

общи-

то по 
миожаваис 
на територията на

ще се

1986
пата.

тезиЕдновременно с 
въпроси Общинската ску 
пщина редовно, щс раз
глежда анализа за стопа
нска 
вите

I

дейност на трудо 
и об

на ООГI редседателстеото
Съюза на бойците, на

На последното заседа
ние, проведено през ми
налата седмина, П редее 
датслството на Общинс
кия отбор на Сноза на 

Босилеград, 
отделно

организации иадейности ноществсиите 
тримесечия. , Тези редов 
ни прегледи Ще дадат въ 
зможиост на делегатите 
да въздсйствуват за по- 
добра стопанска дейно
ст и преодоляване на се 
нашихте трудности.

нравиха и договор за от 
белязвгне на -1 и 7 или 
— исторически дати ко
ито педъусмислено 
казаха, че няма сила ко- 

унищожи

лизация.
През този програмен 

период в далеч по-голя 
ма степен ще се развива 
сътрудничеството на Об

ло -бойците в 
между другото 
внимание посвети и вър
ху таченето и развитие-

ято може да 
и победи народ който се 
бори за своята свобода 
равноправие и независи

щинската скупщина сьс 
самоуправителните 
ни в сдружения труд, със 
скупщиннте на самоупра 
вителните общности нп 
интересите, с обществе
но-политическите

революционнитето ма
традиции. II това отноше 
пие членовете на

В областта на народна 
та отбрана, обществена 
сигурност и самозащита • 
ще бъде обсъден анализ 
за реализацията на пла 
на по’всенародна отбра 
на през 1985 и програма

орга
мост.
ДА СЕ ТАЧАТ РЕВОЛЮ 
ЦИОННИТЕ ТРАДИ
ЦИИ

И този път, както и и 
повече пъти досега чле
новете на Председателст 
вото подчертаха, че че- 
ствуването и отбелязване 
то на тези и редица дру 
ги исторически дати и 
масовото посещение па 
паметници и забележите 
лни исторически места 
трябза да станат тради
ционни, отделно за под 
растващпте поколения. 
Още повече, че това е 
от особено значение, за- 
щото с тях се обогатя
ват формите и съдържа
нията чрез които се зне 
дряват революционните 
традиции, чийто корени 
се намират в нашето ре 
еолюционно минало и 
че тези срещи и посеще 
ния влияят върху възпи 
таннето на подрастващи
те поколения в револю
ционен дух и социалис
тически патриотизъм. 
КОГА ЩЕ СЕ НАПИШЕ 
ХРОНИКА НА НОБ В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБ
ЩИНА?

Пред
водиха ра 

как са
седатслстното 
зговор за това 
чествувани 6-ти майорга- 

Скупщината те рито 
Босилеградска 

1944 го
дина партизаните на 
Трета македонска брига 
да, Косовският партизанс 
ки отряд и формираният 
в Църна трава Трънски 
отряд, в ожесточена бор 
ба на планина Църно- 
ок извоюваха голяма 
победа срещу българск
ата фашистка войска и 
на 9-ти май — Денят на 
победата над фашизма. 
Освен това, членовете на

денят когато на 
рията на 
община, през

низации,
. не междуобщинската ре 
'тонална общност и дру 
ги. регионални и репуб-

за работа през 1986 го
дина.

Разбира се, Общинска
та скупщина Ще разгле 
да и други важни въп
роси от живота и рабо
тата на други ведомства 
и организации на терию 
рията на общината, каго 
при това с приетите си 
решения ще помага за 
правилното им разреша
ване, относно по-добро 
то им функциониране.

Ст. Н.

ликански органи.

' Един от централните 
въпроси през юни ще 
бъде информацията за 
трудоустрояване през 

1986 година, информаци 
ята за трудоустрояване 
и състоянието на незае
тост, както и работата 
на оснозната общност 
по трудоустрояване в

БАБУШНИЦА

‘ - -Търси се изход от 

затрудненията
Ж-Ч-

ч
^■Ау

р:, Славолюб Миладино- трудова организация ,,Съ 
вич, новия председател рбия" в Пирот водим 
на Общинската скупщи разговори за изнамиране 
на в Бабушница, срещна на изход от задънената 
хме тези дни по време, улица. Засега имаме ня

колко варианта; от кои 
то най-големи изгледи 
има следният: хотедът 
в Зв. баня да стане ОО- 
СТ или трудова едини
ца на „Сърбия'', разби
ра се, като и занапред 
си остане в състава на 
„Църни връх" в Бабуш-

изтъква Милади- I 
нович. Впрочем какво 
решение ще бъде взето

когато ведно с председа
теля на Общинския .ко
митет на СКС Станко Ве

На заседанието 
вете на 
вото отново

члено 
Председателст-

лкович, водеха разгово
ри със стопанските ръ
ководители в общината, 
те, пред които е изпра- 
Анализираха проблеми- 
вена общината.

— Проблеми имаме

раздвижиха 
и въпроса за писане на 
хронология за 
вободителното 
в Босилеградски край и 
за реновиране на 
тника на загиналите 
долюби 
..Буков рид", 
по-нататъшно 
не възпоменателни

народоос-
движение

паме
ница ро-много, но ето, договаря

ме се как да ги разреша 
ваме един по един — за 
почна Миладинович. 
първо място, сериозни 
главоболия 
фабриката за глинени из 
делия, която е в ликви
дация. И на втория търг.

Вече две години хотелът в Звонска баня 
гостите си. Дали през 
им отвори вратата си?

на местносттаочаква 
настъпващия сезон ще както и

ще зависи от скорошния 
На референдум в „Църни 

връх" и „Сърбия".
— Трети проблем, ко-

отбелязва
и ис-

ход от положението.
Не само фабриката за 

не търпи отлагане е глинени изделия хоте- 
— подобрение на здра-- ла и здравеопазването

са погълнали вниманието 
на най-отговорните

Бабущница. Както

торически места в
Щината. Раздвижена бе 
и инициатива 
чи въпроса за 
ие на

об-ния на мерки зани създава преодо
ляване на затрудненията. 
Именно 
ви обиколка

йто да се изу -и затова се пра откривана стопанс
ките организации с 
да се получи вярна

дело има загу ни уведоми председател сетне ^ г'оложениет°. а 
ба, от 70-80 000 000 ди- ят на ОС С Миладино ™« Д *ато - 
нара. Със самоуправител- вич, анализира се целоку иви СлиТ гГ*33™ 
ната общност по здрав- пното положение в стопа обхопимТ °Ценка ~
на защита се договорих- . нските организации в об ™ ГГ Мероприя- 
ме да изготви един вид щината и в Якоро време дседателя „а'3 ОЩ3 ” П°е 
санационна програма, с трябва да се изготви ща та°бЩинска- 
която да се посочи из- телен анализ с предложе Милади™ м°Л дб

веопазването — казва С 
които стлана тези дни, ни Миладинович. 
кой не се обади... С по 
стъпилите ануйтети в мо

възпоменателен 
бюст на другаря Тито в 
центъра, или

Както е
известно бабушнишкото ра 
здравно

цел
кар-хо-

в някое дру 
кактого място в града, 

и за довършване 
цията

мента тя струва към 910 
000 000 динара...

Друг проблем, за кой
то на хоризонта има из
вестни изгледи е хоте
лът в Звонска баня.

—С гостилничарската.

се нап- на ак- 
,.88 дръвчета за 

другаря Тито" __
не-

якция
която в началото в Боси 
леградска 
Ше

община имя- 
широк отклик, но 

последно' Време 
ли заглъхва.

в
като че 

М. Я.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СК в ДИМИТРОВГРАД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СК ЗА ВСЕ 
НАРОДНАТА ОТБРАНА И ОБЩЕСТВЕНАТА СА 
МОЗАЩИТАНужно е па-аигажиоано действуваме ЗАНАПРЕД 8 ПО-КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИКак повече и по-добре 

да действува една 
над хиляда

на СКС, Критичния ана-
лиз, конгресни и други 
документи —

е използуван третманът, 
който общината имаше 
като неразвита.

сила —
Всенародната отбрана и обществената само

защита в Босилеградска община всекидневно 
укрепва. Как обаче първичните партийни органи
зации и въобще членовете на Съюза на комунис
тите да се организират за по-нататъшното разви
тие и укрепване на тази отбрана и самозащита, 
а при това отделно внимание да се посвети върху 
масовата подготовка и ангажирането на труде
щите се и гражданите в тази област.

комунисти,
■ които живеят в местната 
общност в Димитровгр
ад? Това бе

с една ду 
ма всички предпоставки 
за успешни Ясно е, че след всичко 

казано изниква въпрос 
изостават. — какво е ангажирането 

След три . години от Дъл на комунистите? Къде са 
госрочната програма за 
икономическа

резултати,
потвърждаваосновният 

въпрос на двете събра
ния на комунистите от

практиката
че успехите

когато се провеждат съб 
стабилиза рания в местната общно 

пия ясно е, че провеж- ст (които обикновено се 
данетой на дело не вър отсрочват поради слаби 

очакваше, посещения), на които се 
година ин- ' решават съществени въ- 

възлизаше .на проси за този град? Къ 
да де е ангажирането им в 

трудовите организации 
когато резултатите изос
тават? Значи ли това че 
те са само на хартия, а 
словата им са в разрез 
с делата!? За такива ня 

днес то ма място в партийните ре 
дове, подчерта Димов.

общност, 
състояли се миналата се 
дмица в голямата 
на Центъра за култура.

тази местна

зала
чки обществени органи 
и тела са едно от основ
ните условия за успеш
но изпълняване задачи
те в областта на всенаро 
дната отбрана и общест
вената самозащита и не
йното по-нататъшно обо- 
бществяване. Всъщност, 
само по този начин Съ
юзът на комунистите мо 
же успешно да се проти 
вопоставя на всич вътре 
шни и външни врагове.

Изхождайки от факта, 
че Съюзът на комунисти 
те, като водеща идейно- 
политическа сила е пря
ко отговорен за отбрана 
та на придобивките от 
революцията и по-ната-

Това бе тема на неот
давнашното заседание на 
Председателството на Об 
щинския комитет на СКС 
в Босилеград, а понасто 
ящем в центъра на вни 
манието е и в първични
те партийни организа
ции. Бе подчертано, че 
в системата на всенарод 
ната отбрана и общест
вената самозащита се 
осъществяват сравнител 
но добри резултати, кон
то гарантират пълна мо 
билност и ангажиране на 
населението в общината, 
но е необходимо по-кон 
кретно да се утвърдят 
правата и длъжностите 
на всички субекти в та
зи област, преди всичко 
задачите и длъжностите 
на трудещите се и граж 
даните в организациите 
на сдружения труд и мес 
тните общности. Необхо
димо е и по-високо иде

йно-политическо изди
гане. Това дотолкова 
повече, че успешното ра 
зрешаЕане на икономиче 
ските и други обществе
ни проблеми и отговорно 
то функциониране на вси

ви както се 
През 1983 
флацията 
37,9 на сто. Целта бе

В изложението на пре
дседателя на ОК на СКС 
в Димитровград Младен 
Димов, и на първото и 
на второто събрание, 
пред препълнената от 
комунисти зала, ясно пр 
оличаваше, че е необхо 
дим договор за много 
по-решително, отколко- 
то досега, ангажиране на 
комунистите в този град. 
Особено когато става ду 
ма за актуалните идей
но-политически въпроси 
в реализацията на поли
тиката за икономическа 
стабилизация и задачите 
на комунистите, с отде
лен обзор за дейността 
им в местната общност 
и останалите обществе 
но-политически организя 
ции в града.

се намали на десет на 
сто, а днес е седем пъти 
по-висока (71,9 на сто). 
Същата година стопанст 
вото бе обременено с 
36% — целта бе разто
варването му 
е обременено много по
вече. Да не говорим, из 
тькна Димов за огромно
то увеличение на цените

Приключи един дело
ви договор на комунисти 
те в местната общност 

Когато става дума за на Димитровград. Дого 
Димитровградска общи- вор, който на определен

начин представлява и 
нов подход в метода на 
работа на ОК на СКС. 
Но и договор, който ще 
има резултат ако след

на ясно е, че приходът и 
доходът в стопанството 
стагнира, реалните лич 
ни доходи са с 24,1 на 
сто по-низки, квалифика 
ционната структура през 
миналата година е на 
равнище на 1983 годи
на и прочие. Фактът, 
че броят на работници
те е увеличен с 50 на 
сто е от малко значение,

тъшното развитие на на 
шето социалистическо об 
щество, а с цел по-обсто 
йно да се запознае със 
състоянието в местните 
общности и организаци
ите на сдружения труд. 
Председателството взе ре 
шение информацията да 
бъде прдмет на обсъжда 
не в първичните партий- 

След

него последва и засилено 
ангажиране на комунис
тите в конкретните среди, 
конкретни акции, в ра
зрешаването на конкрет
ни проблеми и в преодо 
ляване на конкретното и 
трудово положение.

Въпреки, че имаме, по 
дчерта Димоб, Дългосро
чна програма за иконо
мическа стабилизация за

ни организации.защото е ясно, че се ка-ключения от 13-то засе
дание на ЦК на СЮК. 
18-то

сас за непродуктивно на 
ЦК значаване. Факт е, че не М. Я.А. Т.заседание на

♦ «♦1ПМНМИМ»*»мимм»ммнмм>м»н»ннмим«тм»<>*

КОМУНИСТИТЕ ЩЕ БЪДАТ НАПРЕДИмат думата делегатите
хна. Считам че Десетият конгрес резултатите си, т.е, да получава 
на СК в републиката трябва да личен доход, а този в админис-

в обществено-поли-
МИХАЛ БОЖИЛОВ, шофь- 

Общинската скупщина в Боор в
силеград ще представлява

Босилеградска об-
актив- трацията и

тическите организации и делегат 
ски скупщини да получават твь- 
еди заплати, Такива разлики вс- 

работннческата класа не

засили тази започнала 
мост — казва Божилов,

Казваме че имаме сили за

ко
мунистите от 

щина
СК в Сърбия,

на X конгрес на 
който Ще 

26 т.м. На тази най-
преодолеяване на икономичес
ките трудности и те са съвсем РеД

казва Божилов. Пре бива да има. С това положение 
СК нс бива да се примирява, ка 

с факта че не малък брой

започне на 
голяма среща на комунистите в 
републиката той заминава с изи

в об-

налице
чи ни едно: често сме на раз
лични събрания, заседания и 
скупщини, взимаме добри реше 
пия и -заключения, но малко 
провеждаме от договореното.
Ето, например, често се говори 
за разтоварване на стопанст
вото от различни обществени лучават 

Между двата партийни кои облагания. Сигурно е, че от мате 
треса в републиката, както и в риалното положение на стопан- 
страната, с направено много, етвото зависи и развитието, на
Ако се имат обаче предвид на- цялото общество, но трябва то- Има много въпроси за които 

сили и възможности ре- Чнб да сс каже (време е) дали трябва да се разисква. Очаквам 
По вре- наистина това може да се нап

ито и
•рофесионални обществено-по
литически работници

скванията на комунистите 
шината, следователно и с изис
кванията на трудещите се и гра 

да укрепне отговорно- 
изпълняването на задачи- 

основното условие

след ка
то им мине мандата не се за- 
върщат там откъдето са дошли, 
остават „неразпределени" и по- 

заплати, Под 
са работници

жданите,
. стта в 
те, което е 
по-бързо и успешно да се реша
ват стопанските въпроси.

високи
въпрос е какви 
щом като никой не ги търси! — 
подчертава Божилов.Нашият събеседник за пръв 

конгрес. Дове 
с отгопът заминава на

спечели с доверие, 
ворност в изпълняването на Д° 
варените му делови и обществе 

Този труженик раоо 
има 22-го-

шитсрието укрепне един 
СК в Сърбия и в стра

зултатите са скромни, 
ме на

след конгреса да
общопартийните разис рави и как. 

квания върху Проектозаключе- 
нията от 13-то заседание на ЦК 

СЮК бяха раздвижени твър-

ството на 
ната. Следователно, последовате 
лно да се прилага и идейно-по
литическата диференциация. То

— На различни равнища се 
възнаграждаването

много актуални въпроси, ко .^°!1,СцСстоУразисква°и СК* Счи- ва с едно от главните условия 
не само че критику- ^ о0ачс че той с т03и въпрос комунистите да вЪР«ят напрсд 

посочваха и пътища за по-сериоз- :‘а бъдат начело на работшчес
лелини «« * 1ГПЯГЯ и наоода — казва съ

Неприемчиво е и работни- ” а ^ „а разгово-
някак сс обо кът в материалното производс- оеседннк и н

ути гво да сс възнаграждава според ра ни. а- ■

ни задачи, 
ти вече 29 години и говори застаж. Сега, как- 

мандат, е се де 
партийна

надишен партиен 
то и в предишния

на първичната
Секретариата за 

обществс-

мунистите 
иаха, но 
изход от
След това всичко 
бщи, активността като че ли

кретар
организация в 
общо управление и 
ни дейности към

икономическата криза. по.Общинската 
е членПонастоящемскупщина, 

на ОК ма СК в Босилеград.
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иди^мимими»***йтаа»ит^. ппоизкодотцо ♦ ОЯ/ИОУП|К1ПЛОНМО
„ТИГЪР—ДИМИТРОВ!

ШШШШШШвШШш. вшш»1т;а%ш
СТОПАНИСВАНЕ НА
ГРАД"

БОСИЛЕГРАДСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ пьр 
ВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ТРУДНОСТИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ... 94,8 на сто. Инак но деВъпреки определени
и стопанска- ходете изпълнението на 

изглежда така:
затруднения 
та дейност на „Тигър— 
Димитровград", през пър 
вото тримесечие на теку

плана
обувки преизпълнение

40.1 на сто, технически 
стоки 125,6, гумени ниш
ки 71,5 и метален дех
95.1 на сто. Общо по от 
ношение на първото три

били известни и че с.ъщи 
те и занапред ще бъдат 

изходът
въпреки, занапред трябва да се 

търси в разрешаването 
на субективните причини. 
Преди всичко се изисква 
по-добра организация на 
труда, много по-голяма 
лична и колективна дне 
циплина, икономии п. нр. 
Пе по-малко внимание 
занапред трябва да се 
посвети и върху създава
нето и разпределениею 
па дохода. При това сти 
мулативното възнагрпж- 
данапе трябва да стане 
съществен фактор за уве 
личение на производст 
вото. В това отношение 
малко коя организация 
в Босилеградска община 
е съгласувала своите пор 
мативни актове с пзиск

Общият доход увеличен със 106 на сто,
доходът със 107, а чистият доход с 02 на сто. Три

стопански организации отчитат зпгубп ирисъствуващи.от деветте
от 31 045 726 динара. Личните доходи 
че са увеличени със 100 на сто, все още изостават 
зад тези в региона и Републиката.

щата година са постигна 
резул-ти задоволителни 

тати. Осъществено е про 
изводство от 1039 тона, 
което е с 6,0% повече от мессчие на миналата го-на сто и Ветеринарната 

станция със /4 на сто. за 
осъществяването на 
зи доход деветте стонан- 

оргапизацип са из- 
5/5 810 000

Безспорно е, че слож
ните и нестабилни усло
вия, преди всичко засилс 
ната инфлация, прекоме 
рното увеличение на це ски 
ните и липсата на отдел разходвали 
ни видове възпронзводст- динара, които по отноше 
вени материали, които 
от началото на настояща 
та делова
виха в още по-острата си 
форма,
се отразиха върху дело
вите резултати на стопа 
нските организации в 
Босилеградска община.
Към това обаче, тряб 
ва да добавим и факта, 
че все още бавно се пре 
одоляват и съществуващи 
те субективни 
като че ли
ните социалистически п 
самоуправителни сили в 
отделни организации ня 
мат достатъчно храброст 
да предприемат решнтс 
лна разплата с носите
лите на тях. В резултат 
на това, години вече на 
ред, стопанските орга
низации в общината сто 
панисват на ръба на рен 
табилността, без оборот
ни средства или пък със 

.загуба. При такава стопа 
нека дейност и акумула
ция. стопанските органи 
зации, които трябва да 
бъдат и главни носите
ли на обществено-иконо 
мическото развитие на 
общината и трудоустроя
ването на младите и 
школувани и квалифици
рани кадри, трудно ще 99 
могат занапред на пое
мат бремето на този не 
само социален, нр вече 
и обществено-политичес 
ки проблем.
ТРИМЕСЕЧНИТЕ ФИ

НАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ
Според основните по

казатели през първото 
тримесечие на настояща 
та делова година босиле- 
градските стопански 
ганизации са осъществи
ли общ доход от 711 827 
000 динара и по отноше
ние на същия през изте
клата година е увеличен 
със 106 на сто. Най-гол 
ямо увеличение 288 
сто отчита строителната 
кооперация „Граджеви- 
нар", след това основна
та организация на 
жения
с 250 на сто, а най-малко 
Горската секция — 61

Отделно дина физическият обем 
цехове гумените обу на производството е из

пълнен с 95,9 на сто, а 
сред финансовите пока
затели се отчита преиз-

заплаиупаното.
то- по

ски бележат преизпълне
ние от 9,8 на сто, въпре
ки че асортиментът е ви 
доизменеи. В цеха за уггь 
лнителни плочи, платна 
и фолии е осъществено 
производство от 569 то 
на, което е за 31,1 на 
сто повече от плана.

пълнение с 64,6 на сто. 
Годишният план е осъ-ние на миналогодишните 

през този период са уве 
година се пзя личени също със 106 па 

сто. Доходът с увеличен 
неблагоприятно сьс 107 на сто и вкцшза 

136 060 000 динара, а чи 
стаят доход по отноше
ние на миналогодишния 
през първите три месеца 
е увеличен.р 92 на сто и 
възлиза на 98 817 000 ди 
нара. При това три осно

ществен в цеха за платна 
и фолии, докато в цеха 
за текстилни обувки и в 

Фо цеха за смеси не е изпъл 
нен поради изменение на 
асортимента и намалява
не на потреблението от 
страна на „Обувки" — 
Пирот.

Накрая да първото три 
месечие в цеха за техни
чески стоки до намалява 
не на производството е 
дешло при пресуваните 
стоки, както и при спрн- 
цеваните стоки. . поради 
дефекти на УХФ линия
та. Неизпълнение на пла 
на има и при гумените 
нишки.

иматлиите и платната 
.по-малък процент на реа 
лизиране, понеже за сме 
тка на тях се произвеж 
дат упълнителни плочи, 
чиито ппан е 
нен с 38,6 на сто.

преизпъл-
ванията на икономичес 
ката стабилизация. От 
друга страна и малките 
лични доходи, които са 
много по-малки от тези 
в региона и републиката, 
неблагоприятно въздейс 
твуваг върху производи
телността и въобще вър 
XV дейността на органи
зациите. Личните дохо-

вни организации отчитат 
причини, загуба от 31 045 726 ди 

организира- нара, срещу 13 343 854 
динара колкото възлиза
ше загубата през 
период на изтеклата го
дина. Най-голяма загуба 
отчита „Изградил" — 18 
739 335 динара, след то
ва „Автотранспорта"— 10 
359 720 и „Услуга"—1 946 
707 динара. За отбеляз
ване е, че тези три орга 
низации и миналата го 
дина през този период 
стопанисваха с дефицит.

В другите цехове пла
нът не е изпълнен, поне
же и потреблението е би 
ло по-малко. Така напои 
мер гумени обувки за 
домашния пазар са про
изведени по-малко от гу 
мени ботуши за износ, 
понеже е дадено п редим 
ство на износа.

този

Въпреки всичко това 
стопанската дейност на 
„Тигър—Димитровград" 
през първото тримесе
чие е добра, а според 
очакванията на полуголи 
ето трябва да бъде още 
по-добра тъй като се оча 
ква пълна реализация на 
произвежданата продук
ция.

Измененията в асорти
мента са честа причина 
за неизпълнение на фи
зическия обем на пропз 
водството. Според финан 
совите показатели оба
че стойността на произ 
велената продукция въз
лиза на 1 329 293 031 ди 
нара. което представлява 
изпълнение на плана е

ди през първото тримесе 
чие е стопанските 
иизапии в Босилеградска 
община макър че по от
ношение нз миналата го 
дина са нараснали

орга

със
БЕЗ СТИМУЛАТИВНО 
ВЪЗНАГРАЖДАВАНЕ

При обстоятелство, че 
обективните причини са

100 на сто и възлизат на 
39 422 динара недвуемч 
слено потвърждават това.

м. я. Ст. Н.

ЛАУРЕТИ НА ПЪРВОМАЙСКИ НАГРАДИ
Третата насока в дей-

Юго“ ме мооже ността на този отдел в 
състава на металния цех 
е изработката

без тях
на резерв-Отделът за прибори и 

инструменти в състава на Тук работят 
металния

сет пъти. И не само това.
и специали- 

занаята, 
които с умелите си ръце 
са готови да 
всяка работа.

ни части, и то неш инструменти за 
ковата
Дългогодишните 
жителни опити 
смисъл са оказали 
и значителен принос вър
ху овладяването 
модели. Отделно 
ние в тази насока 
почти за една нощ са се 
включили 
„Юго-Америка" 
става" от Крагуевац, 
лови успех с огромно зна 
чение, който единствено 
те са успели да овладе
ят. Също така 
изработка на необходи
мите прибори 
приносът на отдела 
успеха на „Тигър" 
лучаване на международ
ния знак „ФИБА" за ба
скетболна топка.

само
за нуждите на „Тигър”, 
но и за останалите 
мишлени мощности в Го
рно Понишавие. С

каучу- 
промишленрет.цех на трудо

вата организация „Дими
тровград", с около 40 за
ети, обхваща почти

сти, овладели про-поло- 
в този 

голямизпълнят тези 
насоки навсич

ки занаяти необходими 
за реализация на

три основни 
дейност, отделът 
глил своя

е закръ-на нови 
значе-Инак, кактооснов

ните задачи при овладя- отдела, в развитието му 
ване на производствени- са три основни 
те програми, оспособява- Първата — 
не на

производствен 
процес, обхващащ соб
ствено проектиране, 
струкция, 
реализация. Естествено и 
резултатите не 
нали. Зачитайки 
Общинският

е, ченасоки. кон- 
технология ие производст 

и инст-
ор- в програматапроизводствените 

линии и ремонт на мощ
ностите в

вото на прибори 
рументи за обработка 
ламарина чрез пластична 

промишленост в Дими- Деформация. В това от- 
тровград. От скромни мо- ношение успешно

дят развойните

на „За-на са изоста- 
същите,

де-каучуковата

синдикален 
съвет в Димитровград та
зи година на отдела 
съди Първомайска 
да за делови 
ти осъществени 
тието на

се сле 
програмищности към края на ше

стдесетте години, 
отделът е разполагал са
мо с два струга и някол-

при- 
награ- 

и резулта

та „Алфа"
ИМВ от Ново место

от Враня и с пълнатана когато
, с

които е налице дългого
дишното

голям е в раящ- 
самоуправител-успешдо сът-ко други машини, и заднес 

десе
тилетия след това, броят 
им е увеличен почти де-

сдру
труд „Изградня" приблизително две

ните
теклия
риод.

отношения през из- 
едногодишен пе-

- рудничество. в по-

Втората насока е про
изводството на прибори

А. Т.страница •
БРАТСТВО • 23 май 1986



ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЬЕДИЦ%В^[ф)§;

Орган на Съюза на югославските комунисти
и-'ва Съюза на комунистите в Сърбия

,шшдот ах атаквннмен езцП
-акаотзаО ви втдннздзао дзцсю внпаз ан зшгджзхпто 8е К» ма ОТ0501ШЗ АН ЗЦТШбАЧ АЕ АЧАЯОД АНОКГШМ ^8 ТО
■"Ш^ейРоШ^дбсбйй 1ейнШ^в^8 РШ8МВД‘93 ве -мнпчяопац .ккачо ан талк атанжсх а оатонлпотз «н тк!т91№ннл %&^Ш^ямчмт9к N -кц а ан тупшяочп н а .нлачепопем з зя ткдзта та

ЕДИНСТВО ОТГВВВРНЙСТ РРШлтШггР.ж!Лв1Ш1«ь„^га 5*й*Ч|м|1Ш'1»,..
§М№а| ЯШРШрКШЙШШ |В?
•9-т. Нйна1сеДШШйузй8 Щ^райния.комщ I____ ,__ етан

-■■•■ =:

%&вкЩрг.®* Део#й**м&Й1гр&са‘ ?нй' Свй8»“йа"**~~”“"“~*“*"“**"*“"' ОТ Е)
КомунйХлщте.^ЕСърбйя^й-рйетчбе Дрд.е.ктцс;п9ц плшмН а ,оН яннг 
йайттЩййноцйята^анаЧШа-нйййзбйрането.опи цотазо винтови а -.'09^™»^- 
бр&й^йа тдрлега-Мве) Нййй °№в'а~язап-нанияа5 около ек мнздвзее в» отзоЧвшИа- 
йЩЧй^ирйй&^йРйРбрШРЩ^^ййнйветеена ЦК21 йн кмнватозщбо а ,вц -но вк анаджвсрен ,кяотз ннзнвя
йке<Скерй§^ кандидатите з-зЙ^й органите вше|\Еч 1сК3?л§езработицата -едкваавй, йЮеяваязивв .данемнас дрмократич^ския'Рцешрализъм;.'.:Ня

н «ЛМвЯЧН* ефпряуйилаксъогветее аШзжени становища за идейното разгрзни-
.мавфг ек зъЧЯЯРтРЙ мясхо'Ъгие!сСКаит,сегачКьм; тоЗия-в® ипнвванвзщ за множество други съществени 
Десетия 5 0ЯЯ& с5шР.тндряо>раЬЬодунщо,,яа1Ш0ва локани.. звАпроощ за-' -единствотв"‘тт“Ж‘"Г“-С*рбЙя'' 

конгоес на= СКС се водиха публичтизразилк гн15&аФа®5№тЧвнноо*а предложени {енерсщп „ ддарпйдед това, в отдела . отШМ**Ш«Ь 
сквания от 24-март до 30 април тазингоет/ атЗВЙц»;РеЗДн^мерййри.лтмятЗат.стнамаляаа,- .« ч идейно-поли1инескохо»^.акционноте--дей- 
динаг -Партийната база.;,-, прие зтозин гдокуи тЩаШ^^Штх» ДиНЩЧЖреящиве^а-сщ .. ствуване на^ащ» МЩр за 
меда-;—обаче е«е много^. забележки и нови «инир тшеищл-яЕС вз оининомрЕХ тнемтзз н: жДгаТОР които "ЩВШт & ЩЩШйк0г

к»™-»ещ.ния,- лом»? <~*»~®^^1333ЙмЙ«1н1» Г,™,™* '"“"““««аккьгм»» «НптмВггггжк»гг~ *• “7 кгжгга?ггБг«
.г,„„ чу-ггитчг.п н ВНИ0ОВО7Г. гд якцзс> дая^Швд-к^даство .-л3^аВДп?Е|>1р!?Щ|дЕс 1 нитектакива наезайеданиювоояасЦентралнйй 
гсс .Например,., за-, отдела] да Проекторез.о . >тй',(?^,^ТОай9кд#9в !КДт^ ..|{№те>1$кКнШ$$зд Ожомитек нагвКмвйСърбиярбОяя» приеидзОД 
люцнятаг-да>' •• •разпределението ..спореднсйРг! ■ЙР1етг,Н?вЗДцТрва,,я';ьр$дгсе й?ичщт5а^н^^т;зРСВ0бразн0.(с5Я0ва9щеа!&^дган ютфймйк Ш 
зЗим’труд^е,;възразено, н*тг*юъ<?*> <ЪЮ*Ь,Щ>,*тШ*С!т мвдашга. нодопадаеш^^тзвроешорвЗО»
достатъчно^ НРДЧйР^нН' принципът щредимгп ) ^§Р°?.иа^ 1?зР5Ч®?°®а 1ЖпВп9йкп жщияшям зазДесетия! конкрбк «аш(№ю8й на53^.лгдаь^« орсг.. рвЕйдаге»—
задълженията- вънгрт ОНО^кДй.сРъдат на ),1МеНтГ,(ми8(<(у1зй?„Зрганите организациите На заседанието на ЦК на СК в Сър-
второ място..м#;гтоаииемие?:л<у0е предлог (иСис.-предйз в^МЧКЬ^Щвлни хора |РЧДОИ*Р^ ОбИй СйИИН®*#»* -бе •Йри6йА$(Шашето бъ- 
тт*тлйшашаяетадз.^йшия(^|ото,да ,г дш ^г,ии®АП'>косойо, а и по-широко, до- длнндагвд» аьхж в сърбил . да има 157
се посвети повече пространство, по го я бре .щ-ечйШйелМ^кво-да-иаправя.р-^-евв-■ членове,.....Комисията -за-уставии.-.въпроси

3 " сто понедение''Пр:' Ртношепис на проблеми- 29. а Надзнра^грещата комисиия 15 членове.
те на народа,,,^ ра коитомвЛастта накрейчтжицСйЗД ТрйййД^ЖЩЯПСмКОнгрес на СК в Сър- 

||!'^тЕ(Ш№,9зчВДТ9н«и прави ОГЛУЩКЖЕН шА»я ЩЦН1аберв\^е кандидати за членове

знвваотх ае ,925 ткочтИЯгво Ц ЗНАЗКвОНЗОС^Н . АЕ АЯНА8 
яцх ек внвджзвтто ве ,101 нцнск ТЦД2ЧЯ АНОУПТО АНКДОТ 1801

1
отон;

тнзоап

ЕТЕНМТЧЕН ТКН9М

СТОКИ кЪит^Шби^а-чДеШтиятйИонгресплна *
СКПЦЧЙърбия. 0бб1ч втвмзтзнзочг.

За Пр6&ггщ5езшВо’цййта: за

ен ввтздецз зтнн

то, ц>а.^л^р.р.яш1тт^^.: 
чле^о.рда,: «а ^Кх>^даотр .отсухите

-ЖЙЯК дг/се .запищрш ....предложено! о-'й' ИрЬекта на резолюцията 
тоГгът н^н;т<?те, 'щ '.ЯЪ<#,'Ж РОцбррда Ц н. дапсе щаниИГб-гОТДЙШ.а аддаея здцпричщш- 
за" облекчаване на стопщ ЯсРЩИ '.птсшиа!'.адейкьта«1а^единртво в^рковадст- 

намаляване на аддаяниягдщ (ттопиа^ФКнъ.-ОНрбия 
ООСГ дак.ФеДЙРазш .меАПнКооовОтделмасув

I в над продажба ЙУ Движими имоти за-оп- 
щределеио шреМа;Ча най-добре бй било—до- 
,|,;Катй състоянието -лшатрню неи-ее норма- 
голичира, дсжатопцзселнапето 
гон«лЯ1В*‘0Пвс ,зт »«и> „ ( _..
гир !<тКогато| .сте'1 касай за .отдела в Проекта 
и на> т>езол1оцмята)'За'''; идейно-политическото
т.и акционното <укр«пване~на Сьюза"иа кому 
тнйститв; казано че/йче Ша с *Май-слат1га
01Л1ЛВГ шаа документап и че- е..предложениЯ"

текстюю'1 може дам* излезце нау.^онгр^а. 
|вОдфжааив*0«иао*&»и отдел е застарял,, за
ч. що тоя сооза«ймп'па'>й проблеми^,., .коитте не 
;поя”актуалн№ воСКн» Сърбия; и,^?то 
,шне можо1Дй”00-|уггогребШ1а. ПоЩпо Мю-
п иавв'1 конйрвтяич решения"" за' подобрял»
) пан!№дъри1аписто> иметода: иаярпботата: и 

по-цялостно- заживя -

по-

тга тото—*иНКосово, ГЯТ»„Д“славските^УЬтавн^та (
г!<:омис11рЙс на 
1>\ Н^01{рая ^ заседанийоч:>с^1вЗнмСта^1- 
‘'воличЛЙредсейУел на *ЦКх1Йт СКб‘1>;рС^'р- 
1'бия, тбИори ЗН-5 четиригодйВПЙТЙО>Р'йбсй'а 
цца този; състаю на Централнизакйщ^апйт. 
.Лой пр^^ерта^де този ЦК да3|б„дмр На 

периферията, пито н^^ВД, гЩ;оан^Чтгйка 
...рядко г— се изправяше пред 
парливи проблеми, не бягаики й от ~ония 

7,най-чувствителните”. ПринЧЩ>аЕтаай1е 
и~острТГ'полемики, обаче от тези полемики 

Ш излй§ЙЙ1е Й1й1’це по-голяйй1 Й^инство.
«.Мнозина1- чяенове—от^ този-оъетнв—на-Цен-
кЦентррл^рУ кОДввТет ЩИгда^ТвйЛбвРда 
.длъжната, аг,адно чисЙйиШгп^Н1Ь*63|'ЬГ&еЖ™6«о=?Л
" не прЙ5ставл1Й1^ никаква промянЯ^-°ю) - сн 

-тдагтшпгаг^азп-тяттна па длъжностите нс 
канапи кфОМянахв»» целите.о 1Ц 3^0

ж.
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ЗАГУБИТЕ ЗАДУШВАТ ПЛАНОВЕТЕ
»..........им..................................................МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И се построят 252, за угояване на 

РАЗВИТИЕ ПРЕЗ АПРИЛ 1981 ГОДИНА ОТПУСНА КРЕДИТ юнци 101, за отглеждане на кра 
ОТ 87 МИЛИОНА ДОЛАРА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО ни 104, за отглеждане на свине според сведенията на Световна- 
СТОПАНСТВО В ЮЖНАТА ЧАСТ НА СЪРБИЯ. ЦЕЛОКУПНИ- 38. Бе планирано да сс изградят Та банка, в селското стопанство 
ЯТ КРЕДИТ НЕ Е ИЗПОЛЗУВАН, А И ПРОЕКТЪТ НЕ Е ЦЯ- и четири фабрики за преработ- и хранителната индустрия на 
ЛОСТНО РЕАЛИЗИРАН. ПО-ГОЛЯМА 1Т'>К ЧАСТ ОТ ОНОВА ка на производството от 
КОЕТО Е ЗАВЪРШЕНО ВМЕСТО ДОХОД „ОСЪЩЕСТВЯВА" овощни градини и ферми.
ЗАГУБИ.

През изминалите 15 години,

тези Югославия освен динарски сред
ства са вложени един милиард 

В Лесковашки край трябвадне и 251 динара долара. Тези чуж-
„ _____  ________ ......... Да бъдат изградени 10 агропро- дсстранни кредити са дадени гюдКогато преди пет години в тогава наистина нямаше мястоV ,, ,, „„ „ мишлсии капацитети, 3052 хекта формата на 21 заем за развити-„Комунист писахме за големия за какъвто и да с песимизъм.

Днес след пет години от ре- ра овощни градини, 600 хекта- ето на агроиндустриалния ком-
рено развитие на селското сто- ализирайето на проекта много ра платежни лозя. 2009 ферми, плскс. с»с срок на отплащане от 
панство в южната част на Сър- по-трудно с да сс намерят събе- смети» 33 напояване на 10 до 15 години и с лихва от
бия, за „Морава II" не ни бе седници които да говорят „за 930 ха 11 да се вложат средства 7,25 до 11,60 на сто. Окончател-
трудно да намерим събеседни- печат" за „Морава II". Проектът за разви™е на професионални нитс ползувагци на наи-голямата 
ци„ Тогава всички твърдеха, че за развитието на аграра в Юж- служби. Всичко това трябваше част на тези чуждестранни зае- 
това е голям развоен шанс, чс номоравски регион и в четири да биде завършено до 30 юни, ми са селскостопанските органи-
този край в предстоящите пет „Топлишки" общини на Нишки. ОТ1,осно 31 декември тази годи- зации в Сърбия без покраинини-

■. когато ще бъде „последната те, които ползуваха една четвър
та от съвкупно одобрените сред 
ства на Световната банка, т.е. 
на нейната Международна бан
ка за възобовяване и развитие

................................ (ИБРД). Най-малко долари га
По, в Нишки регион досега използувани за развитието на се 

стор, изграждане на преработ- в частния сектор овощия лекото стопанство на Словения,
са засадени на около 200 хекта всичко един процент от съвкуп- 

пански стоки, изграждане на си- ра, в обществения на 15, а лозя но получените средства. Първи- 
стеми за напояване и капитало- на 60 хектара. Изградени са 28 ят заем е даден на Кособо 1971 
вложения за развитие на профе ферми за угояване на юнци и г°дина за построяването на хи- 
сионалните служби (изкупувател- около 90 за угояване на крави, лросистемата Ибар — Лепенац 
ни и ветеринарни станции, лабо- Може би още нещо е изграде- — 45 милиона долара, 
ратории и подобно). но, но точна евиденция няма.

Това бе, както тогава го оце- Но, всички преработвателни 
няваха „интегрална програма, пацитети,

проект за модернизиране и уско

години ще се мени, че ще има регион, изготвиха наши научни 
достатъчно мляко, месо, овощия, 
зеленчуци . . . След това, че ще циалисти на 
бъдат изградени системи за 
появане на стотина хектара об- ™е на първичното производство ' 
работваема площ, че ще бъдат в частния сектор, развитие на то 
изградени петнадесетина прера- ва производство в обществения 
ботвателни капацитети,
та в южната част на Сърбия ще вателни капацитети за селскосто 
менят картината 
ма лее

платежна ситуация".институти, а потвърдиха го спе- 
Междуиародната 

банка. Тон предвиждаше: разви-на- . . И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА

че села-

си, че ще на- 
миграцията от село в

град . . .

'••••••••••••••а

ПЛАНОВЕТЕ ...
Най-много заеми е получило 

селското стопанство в Сърбия 
предвидени в плана, без покрайнините. Първият ‘ 

20 милиона долара, Междунаро- 
от дната банка за възобновяване и 

развитие 1976 година даде за ре
гулация течението на река Мо
рава. По-късно, 1981 И 1983 год.

ка-
Перспективите бяха „светли"

а плановете — големи. А как чиито всеки сегмент хармонично са завършени, 
да не са когато Международна- се Д°пълнява и представлява ця- Южномппяв™,
та банка за възобновяване и ра- лосз- която' ако се Реализира,
звитие посредством Инвестбанка тРябва Да обезпечава по-ускоре- д преработвателни капаци- 
о т Белград „даде" 87 милиона но Развитие на селскостопанско- девет са завършени, а кла-
долара кредит средно с лихва то производство". ницата в Лесковац е пред завър-
от И ппштрит „ „„ _ „ шаване, ако се намерят допъл- Републиката получи
връщане о?То ло 15 гпп л™ 3' в Нишки регион бе пре- нителни" средства. развитие на селското стопанство

Р щане от 10 до 15 години. Ако двидено да се направят 600 нови в Южнпмптвт,
към тези средства се добавят и овощни градини в частния сек- Изграждането на ферми за лубаоския и 
кредитите от банките, помощта тор, в обществения на 270, а отглеждане на крави е завърше ш Г ? ре™0:
на Фонда за насърчаване разви- лозе в частния сектор на 500 но според плана, за угояването милиона долада Тпябвя К М 223
тието на недостатъчно развити- хектара. Когато се касае за фер- на юнци планът е реализиран с изтъкне Трябва да
те общини в Сърбия и еобстве- мите тук планът бе по-амбицио 60 процента, а за отглеждане 
ните средства на инвеститорите, зен; за овцеферми трябваше да свине с 12 процента.

от

регион

заеми за

се
че всеки 

от чуждестранни заеми
ползуващ се 

е полу- 
които 

били по-големи от
чил и динарски кредити, 
главно саСистемите за 

завършени само на 340 
а на останалите 600 
бъдат завършени до 
дината.

напояване са 
хектара, 

хектара ще 
края на го-

„МОРАВА II" — ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО 
31 XII 1985 година

чуждестрания заем.

План на най-характерен
Обаче всички изградени фер- ПЪРВ°НаЧаЛ

вечето пък от^яГв^йоме^г П° мшгиарда стари яинара, но кога
празни. Как те стопанисват 370 и^товТ^беТ”3 ”Ще СТРУВа” 
приведем елин пп» 1 де 3/0 и това без каквито и да е
Ферма за угояване" нГпрТсет^ ”Г * РаЗШИ^™е „а ка- 
общеетвення сектор), която пр^ ацитета'
от 1К5ЗТа година имаше загубаш Тази кланица,

Разбип ЛИ°Иа ДИНара' Ядрастичен пример на нерацио-
9 не стппГт °е’ НИЩ0 по-добре^налност, една година със закъсне 

пацитети з И завЪршените ка «ие защото на време не бе обез 
„„„ С™ 33 прераб°тване. Вси- печено място за 

— чки те, започвайки 
та в Блаце па 
«андирано

е случаят с кла-изгражд. Завър- В заключ. В проц. 
1981/86 шено общо

етап на изгр. Да струва 40ми
1. Кравеферми

2. Овцеферми
3. Смес. ферми
4. Ферми за юнци
5. Свинеферми
6. Бройлери
7. Пчеларство
8. Разплодни ферми 

за свине
9. Козеферми

1196 1011 124 66 1201
896 502 35 74 611 204
217 109 33 21 163 47

. 173 47 16 16 79 65
238 90 7 12 109 129 която е най-60 30 21 51
150 141 141

1 1 изграждането 
година бе изгубена 

изменения

1 от млекара- й. Втората 
до фабриката за

на стп от 0В0Щие- ползуват 50 на сто от мощностите ■-
гпо1Нае' 46 тези Фабрики са из-

1428 витеДпроектЪоТметкиМсе-, И Ч® ПЪР_ Т3 "СТ°И” 3аЩ°Т°
Ино увеличеи, I И а Поне дв° -затвори У е (млекарата в Бла- 
Ц трябваше да струва 44 ми
лиарда стари динара, а
йноШппночТ? Й е заплатено дво- новите предписания е предвиде-

1678. да°се открие 7^ М°Жб "° С°бСТВеН°
----- загуба. Във

15
поради в монетно

ОБЩО : 2948 1931 236 кредитната политика, а сега ко
гато е завършена със 70

189 2536 Акоси.490
процен- 

не може да10. Офощ. градини 
И.-Овощ. градини
12. Лозя
13. Лозя

3666 1452,4- 185
105 30 —

191 1828
конструкцията за фи- 

отсрочаването и
30

850 нансиране на260 107 72 439 150
64 100200 поскъпването". Именно,36 100 споредза за-

ОБЩО: 4821 1778,4 292 329 2327 участие и
вги«™ стопанисват процента за обезпечаване всичко това сигурно

ДО 60 
на нови кредити, а тя няма това
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„МОРАВА И", ПЕТ ГОДИНИ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО СИ

И въобще, това известно твър 
де бавно изграждане повлия 

- сроковете

Г?~“г =ГГ и—
които са завършени не бривое тпябвя ЯСН°' ’ ° Дългосрочно производство. нас е било подценено, та освен

са в състояние да отплават го- да завърши Лепмя. “ 33 „ 'вербалната, на никаква друга по-
лемите дългове, защото най-на- ма да ге в К0ЯТ0 ня ~ Нима старци ще саДят мощ не му е оказана. Диспари-
пред са изграждани преработва- обществениясектоГ н3амЩ°Т° *“ 0ващ™ градини и Л035Д да пов‘ теХът на цените на селскостопан-
телни мощности, а след това са ка па в нея паскопо шГвъТ” ДИГаТ ФвРМИ' К°ИТ° ЩЕ 3аП°Ч" СКИТе и индустриални произведе-
готвени планове откъде да ге бикове наскоро ще въведе кат да се отплащат чак за пет, Ния е толкова че
обезпечават суровини за тях Есе "ЛИ деСет Г°ДИНИ? ~ пита Ми- ра .
пак трябва да се каже - .................... ' дован Савич. Мнозина от гях ня
ко това не е характерно само за ОПРАВДАНИЯ ВИНАГИ
няеКМое изграждани Е рамките СЕ НАМЕРЯТ на „Морава II", но и за почти 
всички други на тях подобни 
обекти.

ве
че да пристигнат
отплащане на 
вечето обекти 
И онези

ануитетите, а по
не са винаги ■ у

дестимули- 
частните производители 

да модернизират производство
то и в него да влагат своя с 

овощна мъка заработен динар.

че всич- ма да доживеят да откъснат Пър
;.пта овошка от новата 
градина. Та за кого те да садят?

Тук особено трябва 
Това е една от важните при- изтъкне, че Югославия,

да -се 
когато

кредит от Международната 
банка за възобновяване

Защо с ,,Морава II" се е слу 
се е

взечини, че в Нишки регион н.е е
чило това което случило, 

отговори от Мило-
и разви- 

че
осъществен планът за повдигане 
на нови овощни градини и лозя.потърсихме 

ван Савич, председател на Коор
динационния отбор за

тие е поела задължението, 
за инвеститорите . няма да заос- 

Друга причина за закъснява- тря Условията на стопанисване.
Обаче, това не е уважавано, за
щото през изтеклите години ус 
ловията на стопанисване се ме-

РАЗЛИЧНИ СМЕТКИ
реализа

цията на „Морава П", Светомир не е, че в бедните и неразвитиСтаное Янич от село Долна 
получавал много об

щински, републикански 
ни признания за 
юнци, производство

Янина,
ниха и влошаваха 
или пет пъти.

поне четирии съюз- 
угояване на
на мляко и 

крави.
Разпродаде ги. Сега има само II.

И на края, но не по редосле- 
да на важност, гсеки трябва да 
спомене и курсните разлики. Ко
гато от Международната банка 
са получени 87 милиона долара 

доларът беше

силаж, имаше 26 дойни

—- Трябваше това 
вя поради диспаритета 
ните. От млякото 
ка. От него имаме загуба, а 
млекарницата делят 
казва Станое.

Янич произвежда и разплод
ни юници, но не може да раз
бере защо „Кооперант" ги дове
жда от Словения: в Медведжа да 
же са ги внесли от Франция, а 
„локалните" отиват за клане.

— На този зададен въпрос не 
получих отговор. Не получих от
говор нито на въпроса защо фер 
мите са празни. Това са мъртви 
обекти,- ползувани са чужди сред 
ства, а обществото така са от
нася към тях. Селскостопански
ят производител не е виновен.

да напра
на це- 

нямаме смет- кредит, тогава 
27,30 динара. Днес доларът въз
лиза към 345 динара. (Поради 
това, може би, и добре, че от 
общото одобрени кредити не' са 
използувани 27 милиона долара).

в
излишъци. тттм

е, "7

— Република Сърбия пое за
дължението, че ще навакса г.ск- 
чкц курсни разлики на индиви
дуалните селскостопански произ
водители, казва Бояна Ставрич, 
един от директорите в Инвест- 
банка (задължена за „Морава 

и циалисти (особено сред инвести- II"), Обаче, пълно решение за 
председател орите) за тази отговорна и обе- курсните разлики в обществения 

кооперативен

Остойич, секретар на същия от- общини нямаше достатъчно спе- 
бор в Южноморавски регион 
от Сава Маркович, 
на Регионалния 
съюз. миста работа. сектор още не е и изнамерено.

Останалите причини („от су- 
вспчки наши събеседници сана “ьктивно естество") са неоргани- 

„Морава II" не шраиостта на обществения сек-

Веднага трябва да кажем, че Ако към всичките тези проб
леми се прибавят и не така мал
ките злоупотреби, именно ползу-

Еуниброд е построил ферма за трябва „черно да се пише. Спо °о и неговото монополно поло- вани кредити за непредназначе- 
200 свине. Преди две години ред тяхно мнение този проект и жеиие на пазара. Именно, с ре- 
предаде първият турнус (около покрай редица пропуски, непо- ализацията на 
20 тона месо), но за другия следоватслности и небрежно за- щественият сектор до голяма стс 
турнус не му е обезпечен товен вършени работи, значи достатъ,- пей би загубил монопол, па

чно за развитието на Южномо му е влизало в сметката да раз
вива индивидуално производство.

Петар Здравкович от Горни мнение. че за

ни цели от „Морава II" (взима
ни са пари за ферми, а харче
ни за коли или вили), то-

„Морава И" об-

нс гава наистина могат да се ува
жат честите мнения, че вматериал, въпреки че с договор 

това било договорено. Напразно равски регион. Те това илюстри-
рат с примера: В средносрочния 
план от 1976—1981 год. от съв-

този
проект сме влезли неподготвени,

Обаче, всички паши събесед- та и разбераемо е, че „Морава 
пици биха сдииогласни в оцен II" още не е постигнала запла
хата, че най-важните причини за иуваното. 
исизпълияваис на задачите от 
проекта „Морава II" са залегна-

чуждите праговее претривал 
на „Кооперант". Препоръчано му 
е да се оправя сам. Не е имал влагания в развитиетокупмите

па региона само седем процен
ти са вложени в 
панство, а от 1981 до. 1986 год.

друго решение освен да 
катинар на фермата.

сложи В. Филиповнч 
М. Момчиловимселското сто-

Добривое Стоилкович от До
лна Янина е построил две фер
ми за по 200 свине. Освен 200 
милиона динара, които е полу
чил, е вложил около 700 милио
на собствени средства.

тези влагания са се покачили 
към 16 процента. С по-голям 
ентуисазъм хората които рабог 
тят в аграра, с неговата по-доб
ра организация, особено с при
ложението на компютеризацията, 
с обезпечаване на допълнителни

— Сега „Кооперант" няма 
сметка да тови свине. Догово
рихме се една ферма да „про- средства за завършване на започ 
мениме" за бикове, но за това патите работи,, всичко което в 
са необходими още пари. Поне- Т03И регион планирано може за 
же повсчЬ не могат да ми дават 
кредит, препоръчаха ми да 
справям сам. Сега със собствено 
производство С'ЬМ 
обезпеча пари, казва Добривое.

следващите три до четири годи
ни да даде добри резултати.

принуден до А защо днес няма тези резул 
— отговорите и причините 

са много. Онези обективните са 
най-м кого, но достатъчно са и

тати
Интересен с начинът на кой

то Добривое Стоилкович обезпе
чава евтина храна за свине. Всъ- ___

болницата купува субективните.Щност, той от
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Миналата година ЮГбблйййя 'ЬсФ
ществи със

НМ1ГРРМ « п п <л

Комунис!
• с Ук** “ П ре**деита'м^ИШбйиШ*) ет

23 детмц» 1964 годав*_,,КомуйЩ?е;от. 
жчвщ е Ордв* брМепо'' ■' еДпство със
метан аанец. УЛ КО V Н \

• Директор иа Издатедаат трудод» брга- 
нмзащи „Комунист", Внтомир Оударски. 
Главен а отговорен редактор на асички

„Комувют", Влайко ‘Кркао-

КП ^ВЯПнаоо кячятзбоз/■

джвтва® ‘^вмкман Петковкч ^Войт6^гвй)'^Пп м отацовотто лати1н«7^ (Кнрллкц* и
• Председател на ] Издатадоааатстшвт нсмО-йяп^.гдаууйЕЙ «ВвГаякивставд.

втзЗ

• Урежда
сйВиВвй
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"1г”ТкГоб5Г*ЯИ С1С10"НИ™ 0ЕЕ*
НА ЕСЕННИЦИТЕ В БОСИ ДИМИТРОВГРАД

Преизпълнен план и добри Чрез съревнование 

до по-високи 

добиви

посеви
С приключване 

миналата седмица, на се
итбата 
тофи и

през през есента, което общо 
с 20 до 30 
вече по отношение 
предходната година, 
без основание 
нието на Щаба 
ба, че с 
итба можем да бъдем до
волни. Още повече, ако 
се има в предвид, че над 
70 на сто 
ланските 
са по двама и в напред
нала възраст.

на инжинер-агроном Ва
сил Анастасов, който е и 
началник на Общинския 
щаб по сеитба, състоя
нието на есенниците е 
добро. Засега добре на
предват, а последните дъ 
ждове още по-добро ще 
повлияят върху по-нататъ 
шния растеж и развитие 
на пролетниците. Затова 
и не без основание са

на сто е по-на царевица, кар- 
други

приключи пролетната 
итба в Босилеградска об 
Щина. Благодарение 
благоприятното

на'култури, месе- е твърде- 
по сеит- 

тазгодишната сена
време

течение на пролетта, 
кто и навреме обезпече
ните от страна на селско 
стопанската 
„Напредък" 
чно количество (с изклю
чение на царевица) сорт- 
ни семена и

в
ка- На съвместното заседа в акцията по съревнова

ние на Общинската кон- ние, възлиза на 4200 кгр 
феррнция на Социалисти (от хектър), а на остана- 

съюз и Общински лите само 1500 кгр.
Ясно е, че акцията, ра- 

селското здвижена от ОК на ССТН, 
стопанство, което се със- а провеждана от ТО 

петък Д16 „Инекс — Сточар" 
ООСТ „Кооперант". 
особено значение

от селскосто- 
производителиорганизация ческия

ят отбор за съревнования 
в областта на

и в достатъ очакванията на селскосто 
ланските производители 
за добра и берикетна го
дина. Още повече, ако

За разлика от досега, 
през настоящата пролет 
много повече са изорани

минерални 
торове, повлияха тазгодн 
шната пролетна сеитба, 
навреме и успешно да 
приключи, а и планът да 
бъде преизпълнен, което 
е крачка напред в опре
делението за обезпечава-

тоя миналия 
май т.г.) в Димитровград, 
бяха връчени награди на 
най-добрите селскостопа 
нски производители в об
щината. В работата на за

имасе има в предвид, че до
сега времето благоприят- 
ствува и на овощните ра
стения, с което 
градска община е извест
на и извън региона.

и осно
вна цел с очебиещи при 
мери да демонстрира ка
кво за селскостопанското - 
производство значи при
лагането на науката и съ 
ответните агротехнически 
мерки.

площи в планинските се
ла: Жеравино, Голеш, Ка 
раманица, Доганица, Цър 
цощица.

Босиле-
Дукат, Го»на 

Ръжана, Мусул и др. 
Инак, според преценка

седанието, което имаше 
тържествен характер, взе 
ха участие представите
ли на Регионалния коопе 
пативен съюз От Ниш и 
па ООСТ „Кооперант",

м. я.не на храна и провежде- 
кето на мерките за ико
номическа стабилизация. 
Според данните на Об
щинския щаб по сеитба 
с пролетници са засети 
над 600 хектара, в част
ния сектор обработваеми 
площи, от които нйй-мно 
го около 200 хектара с 
ечмик, 150 с овес и -100 
с ръж, а останалите с 
пшеница, царевица, кар
тофи и други видове зър
нени и зеленчукови рас
тения. Към това ако до
бавим и изораните и за
сети около 80 хектара

X НА 23, 24 И 25 МАЙ В СУРДУЛИЦА: „СРЕШИ 
НА СЕЛАТА"

Признания и награди 
на най-добрите селскосто 
пански производителикоято организира и про

вежда акцията по сърев- общината по
вРЕГИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД тържестве

на начин връчи Йордан 
Маринков, 
на Общинския отбор за 
съревнования в областта

нование за по-високи до 
биви в комуната.Дене (23 май) в Сурдулица започва региона

лен преглед в рамките на „Срещите на селата" 
в Южноморавски регион. Прегледът ще приключи 
на 25 май с провъзгласяване на регионален побе
дител в тази своеобразна комунално-битова и кул
турно-забавна манифестация.

На регионалния преглед в Сурдулица ще уча
ствуват 13 села, които са били най-добри в „Сре
щите на селата" в своите общини. Екипите на 
селата-участници наброяват по 40 членове.

Сред сурдуличани владее голям 
прегледа.

председател
3» Обръщайки се с под

ходяща реч към участни
ците в съревнованието 
председателят на Общин 
ската конференция на Со 
циалистическия съюз Мо 
мчило Андреевич, изтък
на че в дните, когато се 
борим за Провеждане

на селското стопанство. 
Първа награда за произ
водство на пшеница по
лучи Никола Димитров 
от с. Градини, втора Йо- 
ван Арсов от В. Одоров- 
й.г и Чедомир Иванов от 
Желюша и трета Слоб°- 
дан Николов от Градини, - 
Любисав Нейчев от В. 
Одоровцн -и Обрен Ден- 

от Пъртопопинци.

Г|

по-интерес за
К. Г. литиката за икономичес

ка стабилизация тази 
ция е от 
значение.

ак-
изключително 
Особено акоПОГАНОВО ков

Първа награда за произ
водство на малини бе

се има предвид фактът, 
че в условията, когато се 
лекотоДОВОЛЕН 01 ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ стопанство 
все по-значително 
тегическо място, 
те говорят, че селскосто
панското
вместо да върви по въз
ходяща линия — стагни- 
ра. Затова и акцията, ко- Драговита, Йордан' Кос- 
ято в Димитровградска тов 11 Манол Тошев от 
община се провежда ве- Поганово. За производст-

има присъдена на Петър Ми- 
тов от Поганово, 
на Стефан РангелОв 
Бански дол и Гюра Анге- 
лкова от Драговита и тре 
та на иован Василев

стра-
данни-Млякото тук е със значи

телна добра масленост 
4% — казва Челич.

Инак всяка сутрин от 
6 до 8,30 часа в изкупва
телния пункт поганочча 
ни и драговитчаии дона
сят' около 300 кг мляко, 
което по-късно майстор 
— Илия преработва и ху 
байо сирене.

Може да се каже, че 
и жителите ма Погано- 
ко и Драговита са доио 
лии от откупчика па мля 
«ото, защото е внимате
лен в обноските с хората 
и зачита труда им. Ряд
ко се случва някой мле
копроизводител да има 
забележка при меренето 
маслеността на млякото, 
а също и Илия няма за
бележки «ъм производи
телите.

От началото на април, 
в Поганово, започна из
купуване на млякото. То

втора
от

производство
ва е голямо улеснение за 

от По-производителите 
ганово и Драговита. Ис
тина, в този край са ос
танали предимно остаре
ли селскостопански про

ст

во на краве мляко първа 
награда бе връчена на 
Велин Нацков От Гради- 

е ни и Боринка ДжуНич от 
Радейна, В производство 
на агнешко месо първа 
награда получи Илко Дн 
мнтров от Брайковци, вто 
ра Троян Тодоров и Геря 
Рядованов от Радейна и 
трета Г*ован Ненов от 
Смиловци и Истатко Ис- 
татков от Било. В произ
водство на овче мляко

че четвърта година, има 
не само традиционно — 
манифестационен харак 
тер, по нейната цел 
предимно да окаже влия 
пие върху увеличение, на 
селскостопанското 
нзводство
Затова че, резултатите не 
са изостанали свидетел- 
ствуват данните — на оне 
зи площи, чиито собстве
ници са' участвували в ак 
цията добивите, както по
миналата така и минала
та година, са значително 
по-високи.
пример н това отноше
ние по най-добър начин 
илюстрира значителната 
разлика. Средният добив Гора РаДованов от Раде- 
на площите, чиито соб- йиа. 
ствеиици са участвували

изводители, но всеки от 
тях отглежда по някол
ко крави и в изкуиува- 

виждат 
изле-

нето на млякото 
шанс да дойде до

средства. Защото те 
състояние

про- 
п ■ общината.

стни
не са вече в 
да работят земята и.про 
из”одството на пшеница, 
царевица и други зърне- 

съвссм нани култури е 
маляла.

откуп-И тази година 
чик и майстор за прера- Илия Челич първа награда получи 

Йовян Ненов, втора Го- 
ша Алексов и Цветян Дя- 
Видков 
Смиловци и трета йован 
Арсов ,от В. Одоровцн н

— Мога да кажа, че 
съм много доволен отботка . на млякото в из

купвателния пункт в 
ганово е 
66-годишен пенсионер от 
Пирот. Той твърде нохва 
лно се изказа за

Само единПо- Майстор-Илия Челич и 
тук, в Пога- 

събота и 
отива в род-

всички от с.млекопроизводителите от 
този край. Нямам никак- 

проблеми, макар че 
вече няколко години на

пече сс

Челич,Илия квартирува 
ново, а само в 
неделя си 
пия Пирот.

ви
млеко- 
от По ред съм тук, и 

познавам добре с хората, А. Т.производителите 
ганово и Драговита.

М. А.
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а братството е силата 

ма младото поколвммеНаучен симпозиум
основнияначин и(Белград) — „Феноменът 

на етеричност л 
та" (върху материали на 
М. ЦърНянски и Р, Ан- 
дрич), Д-р Милко Йова- 
иович (Ниш) — „Свети-

вейСрещите на основните 
на народа и

• ЦЕНТРАЛНА ТЕМА: СЪВРЕМЕННАТА 
ПОЕЗИЯ И НЕЙНОТО ТЪЛКУВАНЕ

срещитедевиз па 
СР Сър „Обичаме своята родина 

нейни братски 
и народности".

поезия- училища
народностите в 
бия — иай-величсствеиа 
та манифестация на бра народи 
тството и единството в 
нашата Република, се про 
ведоха от 16 до 16 май 
в Пирот, чието основно 

„Бук Карад- 
домакин на

нич (Осиек) — „Тълкуви- 
стихотвореиието 

„Балада" от Бранко Мил
ко пич, м-р Уян Хуй (Ки
тай) — Теченията на ки
тайската поезия", д-р Са
ва Пснчич (Ниш) — „Гу 
мидьов и 
акмеизма" и д-р Ратомир 
Ристич (Ниш) — „Иитер-

По почин на Секцията 
на сдружението на лите
ратурните творци на Ор 
бия за Нишки и Южно- 
моравски регион на 5 и 
6 юни т.г. в Ниш ще се 
състои научен симпозиум 
на тема: „Съвременната 
поезия и нейното тълку
ване". Научни съобщения 
ще изнесат редица изтък

и всички
ис па

срещите 
„АВНОЮ" по 

начин откри

След парада
на площадна детинството в поезия- 

Белимир Живоиио- 
вич Масука", м-р Ивко 
Йованович

тържествен 
и приветствува участници 

председателят

та па

(Пирот) — 
„Поезията па Димитрис 
МидеиКович", д-р Дра- 

Жуиич (Ниш) — 
„Как е възможна поези
ята днес" и 
Живоипович —• „Течени
ята на съвременната ав
стрийска поезия".

те в тях, 
на Републиканския коми- 

образование и фи
училище 
жич" бс 
тазгодишните срещи.

1 рьрвият ден, след при 
стиганото, гостите посе
тиха съвременната кон
фекция „Първи май", 
а вечерта, на площад 
АВНОЮ, бе устроен кон 
церт, на който с култу-

нппоетиката
тет за
зическа култура Миомир 
Петрович. Тук бе напра 
вен и преглед на пионер

ганпретиране и „трансакци- 
оината теория".

На С юни свои съобще 
пия ще изнесат: д-р Гео- 

Сталев (Скопие) —

нати литературоведи от 
страната и чужбина.

Така например на 5 
Мила Стойнич

Браиимир
отряди на основ-ските

ните училища — участни 
ци в Срещите. След прирги

„Поезия и хермеиеути- 
ка". Света Лукич (Бел
град) — „Проблемите на

юни д-р 
(от Белград) ще изнесе 
научното съобщение ,.Се емане на рапорта и на

правения преглед, към 
участниците се обърна 
полковникът на ЮНА

За научния симпозиум
в Ниш сред литературо- 

поети
рно-художествени изяви 
от своите среди се пред 
сгавиха учениците на 
основните училища от 
Републиката.

Централните гьржест- манифестация 
ва се проведоха на 17 
май. Най-импресивната 
част и на тазгодишните

мантично поместване на 
думите в контекса на по
езията" (на примера на 
Ал. Блок), д-р Воислава 
Стоянович (Румъния) — 
Бранко Милковпч ч съ
временната румънска пое 
зия, д-р Никола Страй-

веди, писатели и 
от Ниш и други места в 
Нишки и Южноморавски

тълкуване на радикалния 
поетичен. експеримент", 

Игнятович Младен Димитриевич, ко 
йто подчерта че тази 

по най-

Михаило
(Ниш) — „Хронотопско- регион съществува голям 
то устройство на поезия- интерес, 
та на Леонид Мартинов",

Никола Цветкович
импресивен начин израз 
ява любовта и братство
то. в която е силата на 
младото поколение, пред 
която ще отстъпят и ще 
се върнат назад всички 
онези които се опитват 
да разкъсат сдружената

Ст. Н.д-р

— 24 традиционни сре
щи, бе парадът на участ 
ниците

СУРДУЛИЦА БЕ ДОМАКИН НА РЕПУБЛИКАНСКОТО СЪРЕВНОВА
НИЕ ПО ЧУЖДЕСТРАННИ ЕЗИЦИ

ученици от
основните училища от 
Александровац, Вито.чи- 
рица, Димитровград (ини Н1Г общност, в чиито ос 
циатор на срещите), Джа нови е вграден животът 
ковица. Ковачица, Кръщ на една младост, 
тур, Нови пазар, Приз- 
рен, Печинци, Руски 
Кръстур, Сиеринска ба 
ня, Таванкут, Уздин, Чан 
тавир и Пирот, както и

Езиково превъзходство на момичетата
Сурдулица, по-точно основното училище „Вук вера Фатич от основното

училище „Радое Домано- 
вич” в Нови Белград и 
Деян Саватич от основ
ното училище „Сава Ко- 
вачевич” в Белград.

Караджич" в този град неотдавна бе домакин на 
Републиканското съревнование по чуждестранни 
езици за ученици от основните училища. 215 уче
нички и ученици от VIII клас от голям брой ме
ста в СР Сърбия се съревноваваха по английски, 
френски, немски и руски език

Същия ден се прове
доха спортни състезания 
и разговори на просвет 
ните работници, бе посе
тена казармата в Пирот, 

осноз а вечерта бе устроен кон 
церт с подходяща култу 

Пирот общини рно-художествена прог- 
Го- рама.

На 18 май участниците 
в срещите проведоха на . 
курорта Врело, в подно
жието на Стара пла
нина, посетиха гранич-

представители на 
ните училища от братск 
ите на
Трънье (Загреб) и 
ражде.

Отново в Братското хо 
ро, девиз под който сре 
щите се провеждат, се 
слиха ръцете на повече 
от 350 ученика — малки 
унгарци, мюсюлмани, ру
мънци, албанци, русини, 
словаци, турци, българи, 
черногорци, сърби и хъ 
и игра се запознаваха, 
сближаваха и другарува
ха, манифестирайки на 
дело и по най-импреси-

Домакините на сърев
нованието — учениците и 
преподавателите от осно
вното училище „Вук Ка
раджич" — заслужават 
всички признания за ог- 

организация и 
за високото си гостопри
емство. Особени призна-

Републиканското съре- вич от основното учили- 
внование премина -под ще „Братята Рибар" в 
знака на абсолютно ези- Белград, а на второ и тре 
ково превъзходство на ■ то място се . класираха 
момичетата! Те спечели- Снежана Чучкович от ос 
ха всички първи и всич- новното училище „йован личната 
ки втори места, а само Попович" в Белград, и 
един осмокласник успя 
да спечели трето място 
в съревнованието по фре 
нски език. Най-добри зна 
ния по английски език 
показаха Наташа Митич 
от основното училище 
„Доситей Обрадович" в 
Ниш, Ана Чолович от ос 
новното училище „Бран
ко Радичевич" в Бел
град и Гордана Магара- 
шевич от основното учи
лище „Жарко Зренянин" 
в Белград. На първите 
три места в съревновани- нуваните според 
ето по руски език се кла тния договор две срещи 
сираха Сенка Петрович, всъщност започна 
от основното училище 
„Караджордже" в Топо
ла, Ксения Стоянович от 
основното училище „Ста
рина Новак" в Белград и 
Мария Мъркич от основ-

Тияна Илич от основно-
ната застава край Долни 
Криводол, а вечерта пред 
пиротските зрители от 
ново се прдставиха с пе
сни и танци, афирмирай- 
ки по този начин и кул 
турно-художественото тв 
орчество на своите среди.

А. Т.

ния заслужават ученици
те от това и от другото 
сурдулишко основно учи
лище „Йован йованович 
Змай", които угостиха в 
домовете си около 200 
участника в Републикан
ското съревнование.

то училище „Милица Па 
Белград. Ето 

и имената на най-добри
те в съревнованието по 
френски език:
Иванович от 
училище „Доситей Обра
дович" в Смедерево, Оля

влович" в

Дияна
основното

К. Г.

БОСИЛЕГРАД Програмата се реализира
зодаатГелен център „Иван 
Караиванов'' от Босилег- 

средно
политехническо учили- 

реа- ще „Неофит Рилски" от 
лизирането на Програма Кюстендил. Срещата се 
та за гранично сът
рудничество между Бо- 
силеградска община —
СФРЮ и Общинския на-

С проведената на 15 
май т.г. първа от запла-

нието, като 
изтъкнаха 
тта от по-задъдбочено съ 
трудничество.

при това 
необходимос-

срещи резултатите поч
ти винаги са второстепен 
ни, превъзходносъвмес , рад и единното

значе
ние има другата страна 
на срещите, укрепването 
на Другарството и между 
съседството между общи 
ните от

Инак, и тази година, 
както и досега в ралйси- 
’ге на

проведе в Босилеград, 
според предварително ут 
очиената програма. Име 
ино, преподавателите от 

роден съвет на град Кю- двете средно-профилира 
стендил — НРБ. Става

сътрудничеството 
се състоя състезание по 
математика, физика и 
химия и спортни

двете съседни
държави.

Да кажем и това, 
според съвместната прог 
рама по сътрудничество, 
която неотдавна подписа 

двете училища, вто-

че
състе

зания по футбол, баскет 
бол

мото училище „Петар Пе 
трович Негош" в Бел
град. В съревнованието 
по немски език победи-

Татяна Игнято-

ни училища по отделни 
предмети размениха мне 
ния, опит и метод

дума за сътрудничество
то в областта на възпи
тателната дейност меж
ду средношколския обра телния процес на обуче-

и шахмат, където 
учениците — състезатели 
показаха

хавъв
твърде добри 

резултати. Разбира 
че при такива и подобни

възпитателно-образова- рата им среща ще се 
октомври 

М Я.
се, чроведе през 

в Кюстендил,
телка е
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ЦЕНТ^АЛН^\ържргтттАт^ ЮНА ? БЕЛГРАД ЩЕ СЕ СЪСТОИ 

Т РЖЕСТВО ПО СЛУЧАИ ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА ПРЕД ТРАДИЦИОННИТЕ „МАЙСКИ 
СРЕЩИ" В ДИМИТРОВГРАД„Събуди се, нещо се случва, и 

твоята съдба се решава^
Съдружие, продиктува

но от
Отново представители на младостта на 

народа и народностите от СР Сърбия се съ
бират на традиционните „Майски срещи" в 
Димитровград. Седемнадесет години вече 
млади албанци, българи, румъни, русини, сло
ваци, унгарци и сърби, с песен и танци, об
лечени в национални носии, пеят, играят, 
другаруват. Основният девиз е: задълбочава
не на братството и единството — „зеницата 
на окото на нашето битие"..

Седемнадесет години Димитровград, ка
то домакин, разтваря гостолюбиви и друже- 
любиви обятия, братски посреща тази мла
дост, която на дело претворява Титовата по
ръка, че младите са онези, които дълбоко в 
сърцата си носят историческата . незаменима 
придобивка да пазят братството и единството:

В дните на Деня на младостта Димитров
град наистина става столица на братска лю
бов, По улиците му се плиска сръбска, ун
гарска, българска, словашка, русинка. румън
ска, албанска и турска реч. Във всяка дума, 
във всеки жест, във всяка усмивка е стаена 
червената нишка да бъдем единни и сплоте- 

нищо да не помрачава блясъка на бра-

# Това___  _ е названието на програмата
6000 млади <§ Татяна Додевска — 
Щафета на младостта

която ще изпълнят около 
последна носителка на тазгодишната

В неделя вечерта на 
Стадиона на Югославска
та. народна армия в Бел
град ще се състои цен

трално тържество по слу
чай 25 май —1 Деня на 
младостта, което ще си
мволизира 
на югославската младеж 
към идеалите на социали 
етическата ни революция

кашата страна по актуал- 
ните проблеми у нас: не
заетостта, 
ките затруднения, делби
те . . Организаторите и 
изпълнителите на прог
рамата са положили ма
ксимални усилия, та и 
този, както и предходни
те 29 младежки прегледи 
на Стадиона на ЮНА, да 
остане незабравимо събц; 
тие за над 50 000 зрите
ли. които ще дойдат на 
тържеството, както и за

икономичес-

предаността

и Делото и заветите 
другаря Тито, както и го 
товността й да даде соб
ствен принос за преодо
ляване на актуалните об- 

икономически

на

Татяна Додевскаществено
проблеми и за по-нататъшно разви
тие на СФРЮ по Титовия път.

Около 6000 младежи и девойки ог 
Вуковар, Враня, Прищина, Домжале, 
Гевгелия, Камннк, Лищица, Сремска 
Митровица, Цетине и Белград, пионе
ри и числящи се към ЮНА ще из
пълня! програма под названието „Съ
буди се, нещо се случва, и твоята 
съдба се решава". С картини от жи
ви тела, движения, музика и игра 
изпълнителите на програмата ще от
разят и становищата на младежта в

милиони теливизионни зрители на
пред по страната ни.

. Тържеството на Стадиона на 
ЮНА ще бъде и бъде и „последна 
спирка" на тазгодишната Щафета на 
младостта по величествения й път на 
братство и единство от Печ през вси
чки краища на СФРЮ до Белград. На 
председателя на Съюза на югослав
ската' социалистическа младеж ще я 
връчи Татяна- Додевска, подпоручик 
в Службата за сигурност в Куманово.

ни и
тското дружелюбие.

А когатег на трибуната проечи песента 
многолика и затрогваща, когато се заизииз-
ват стъпките на националните танци, някол- 
кохилядната публика. участниците в „Май
ските срещи" изтръгват от сърцата си бурни 

живеят в свободнааплодисменти, 'горди че 
страна, чийто основен девиз е всеки свобод
но и равноправно да развива националната 
си самобитност, а всичко заедно да обогатя
ват общата братска съкровищница.

Пъстрите национални носии на участни
ците и на спортистите в дефилето са най-ху
бавият букет, разцъфнал по улиците и на 

Димитровград. На пищния» май- 
зеленен фон, те се открояват още по- 

ярко и отразяват богатството на национал- 
■ ните битове на народа и народностите, пле- 

няват с шевиците и бродериите, изграждани

БАБУШНИЦА
стадиона в 
скина ССМ200 нови членове

на младостта — 25 май 
— рождения ден на др. 
Тито. По този случай 
над 200 пионери в основ 
ните училища в община
та по тържествен начин 
ще бъдат приети в Съю
за на социалистическата

шнишка община достой-И тази 'година младеж 
та и населението в Бабу- но ще чествувл празника и съхранявани некове наред.

Това национално разнообразие се пре
връща в широка братска прегръдка, в другар
ство и приятелство без граници и предел. 
Младите от народа и народностите приятел- 

подават ръка, търсят най-прочувстве- 
думи, за да изкажат чувствата си, радо

стта и възторга си, че живеят в братска об
щност и че нищо не може да помрачи ща
стието им.

Ето защо в тоя момент от.дън душа цял 
Димитровград има само една дума за всич
ки: Добре дошли, приятели от Александро- 

Жупски, Босилеград, Фекетич, Пивнице, 
Куцура и Прищина! Добре дошли в нашия 

големина, но голям по Оратска обич

МИЛОРАД ПАНИЧ — СУРЕП

Титовата дума ски си
им

РАДОСТТА има ли граници? 
Сънищата има4 ли межда?
Има ли по-озаряващо 
от златна слънчева прежда?

Беше пролетен ден., 
гълъбово крило вито,

младеж.
Па 25 май па игрище

то па „Лужница" в Бабу 
проведатшпица ще се 

финалните спортни със
тезания, в които ще уча-

пацна блестящ лъч слънчев 
помежду ни дойде Тито. 

Грабна погледите ни/ редом 
като жетвар с ръка класове 
а сърцата, камбани,

мисли с пламенни звукове.
Осветли миналото» зад нас, 
пред нас разъгърна поля.
И извън пределите иЛ мощта 
тръгнахме със снежната му

Оттогава много дни,
тъкане изминаха.

малък по
град и се чувствувайте като у дома си,

Защото вашите песни, танци, музика, ва- 
пъстри хора, вашата реч, танцови със-

ствуват учащите се и мла 
дежта от трудовите орга-

изпълни низации.
С отделни тържества 

ще бъде чествуван Денят 
на младостта в 
те училища „Братство" в 
Звонци и „Младост" във 
Велико Бонинци, които 
тази дата чествуват и ка
то свой патронен праз- 

' ник.

шите
тави и инструменталисти, са още едно дока
зателство за силата па националното разно
образие, сплотено в общия стремеж да из
граждаме нашата единна, неделима страна, 
равноправна и свободна, братска и общоюго-

на

ооновпм-
ПОЛЯ...

славска.
А утре, когато си заминете по родните 

моста в Шумадия, Войводина, Косово, разка- 
колко сме силни, ко-

години на
но сърцата непрекъснато 
с тоя глас като чан звъняха,

И сега, тих в радостта, 
жънейки наяве сънища—мечти, 
аз казвам; няма по-светло 
„т топлите думи на Тито^ & ^

жете с отворено сърце 
гато смс единни. Бъдете наи-преданнитс раз
пространители на незаменимото ни с нищо

Ст. Николовбратство и единство!
М. А.
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В ПИРОТ ЗАПОЧНА СЪДЕБНИЯТ ПРОЦЕС СРЕ 
щу ОБВИНЕНИТЕ ОТ „ГРАДИНА"ПОСТИГА ДОБРИ ФИНАНГОСТИЛНИЧАРСТВОТО В БОСИЛЕГРАД 

СОВИ РЕЗУЛТАТИ Повикани много 

свидетели
ТУРИЗМЪТ - НЕИЗПОЛЗУВАН ШАНС

лГ"'
Въпреки високите це

ни на алкохолните и без
алкохолни питиета и яс
тията, гостилничарството 
в Босилеград постига до
ста добри финансови ре
зултати, Тази оценка по
твърждават и резултати
те на отдела за гостилни- 
чарство и туризъм 
ООСТ „Слога". В гостил- 
ничарските си обекти 
(хотел „Б” категория в 
Босилеград, едно кафене 
в Босилеград, както и по 
едно кафене в Горна Ли- 
сина. Горна1 Любата, Ран- 
чиловци и Долно Тлъми- 
но), тази организация ми 
налата година бе запла
нирала да осъществи общ 
доход от около 40 мили
она динара, а реализаци
ята възлезе на 50 мили
она динара. През насто
ящата година е заплану
вано да се осъществи 
общ доход от 74 милц- 
она динара. Както под
чертава Пенко Найде
нов, ръководител на го- 
стигничарството в „Сло
га" този план ще бъде 
реализиран, 
ако се имат предвид до
сегашните резултати пла
нът ще бъде — преизпъл

за когото в общината съ- 
благоприятнинен.

ществуват 
природни условия, —пре 
ди всичко за лов и ри
болов

В осъществяването на 
дохода особено високо е 
участието на хотела. По
вече от 
миналогодишния общ до 
ход е осъществен тук, по
точно към 28 
динара. Всъщност за то- 

този съвременно об-

вътрешнитс работи за 
на минаващиНа 13 май в Окръж

ния съд в Пирот започна 
съдебен процес срещу 
осем лица, заети на мит
ницата „Градина", Секре 
тариата на 
работи, Службата на си
гурност и „Компас". Об
винителният акт ги об
винява за злоупотреба на 
пост, търговия със жъл
тици и валута и в един 
случай за плячка. Както 
с известно обвинени са 
Георги Гангелов зает в 
„Компас", Александър Бо 
рисов, помощник-начал
ник в Службата на дър
жавна сигурност в Ниш, 
Иовица Борисов, шеф на 
гранично - пропусквател- 
иия пункт „Градина", 
Любчо Христов, митни
чар на споменатия пункт. 
Душан Георгиев, водач 
на служебната кола на 
митницата, Станул Нан
ков, инспектор по движе 
нието на пункта, Ранко 
Ставров, зает в Службата 
на държавна сигурност в 
Димитровград и Ненад 
Стоянович, зает в репуб
ликанския Секретариат

на
е все още в 

бъдещето.
контрол
държавната граница, 
местник — окръжен про
курор Драгослав Стояио- 
лич, който е 
да бъдат повикани 30 сви 
летели, още първия ден 
от съдебния процес е дал 
предложение на обвине
ните да се отнеме наме-

половината от
За-илаиоветс на 

Всъщност, в това 
шелие почти нищо не са 
предприема. Преди няко 
лко години трудовият съ
вет на „Слога" с взел ре
шение за изграждане на

отио-
милиона

предложилвътрешните
ва в
заведен обект има и ус
ловия. През миналата го
дина бе подменен инвен
тара. Сега тук има 52 ле
гла. Броят на пощувами-

в

туристическо - гостилни- 
ч,преки обект край изку
ственото езеро в Лисииа, 
което трябваше да бъде 
едно от основните начи
нания за развитието и на 
туризма. За изграждане 
то му сега вече никой не 
започва и разговор. Под 
въпрос е колко в това от
ношение може да напра; 
ви само „Слога". Тя и 
сега е „принудена да се 
защитава" от частните 
гостилничари. Риск съще
ствува, но за да издър
жи съперничеството сигу 
рно е че трябва да 
търси нови пътища, вклю 
чвайки и изграждането 
па обекти, които да слу 
ждт и за развитие на ту
ризма.

рената при тях валута, а 
на Георги Рангелов да 
се отнемат и 1,5 милио-

ята също така от година 
на година се увеличава. 
През 1984 година имаше 
1400 нощувалия, през ми 
налата 1800, а през т.азп 
е запланувано това число 
да възлезне на 2200.

Добрите финансови ре-

на динара и да му се кон 
фискува апартаментът в 
Ниш. Рангелов е първо- 
обвинен и макар че пър
воначално е признал ви
ната си, сега отрича вси
чко.зултати, които се пости

гат в тази област (ако не 
друго) потвърждава и чи
слото на гостилничарски- 
те обекти в града изоб
що. По едно кафене имат 
организациите на 
лидите по труда и стар
ческите

До 19 май са разпита
ни Рангелов, Александър 
и Новина Борисов и Лю
бчо Христов. Останалите 
обвинени ще бъдат разпи 
тани на 3 юни, до кога- 
то съдебното дело е пре
къснато поради факта, 
че Новица Борисов сега 
се намира на лекуване в 
Нишката военна болни-

инва-

пенсионери, 
числото се увеличава 
още 4 кафенета в 
ния сектор.

Докато 
вото се развива, туризмът

а
с

По-точно, част-

гостилничарст
В. Б. на.

А. Т.
БОСИЛЕГРАД

г САМОУГЕР аВИТЕЛЕ АТА ОБЩНОСТ НА ИНТ’_ 
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ Н4 РАБОТА 3 БОСИ
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

|Ц*Личният пример е най 

силното оръжие КОМИСИЯТА ЗА ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ 
В ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУ
ЖЕН ТРУД „НАПРЕДЪК" В БОСИЛЕГРАД 
ДАВАМоже ли в Босилеградска об

щина, по-точно между 1654-те трудо 
устроени лица да има поне 137 кръво
дарители, бе въпрос върху който 
разискваха на проведеното през ми
налата седмица разширено заседание 
членовете на Координационния отбор 
за кръводаряване и организиране на 
кръводарителите към Общинската 
конференция на Социалистическия 
съюз. Казваме поне 137, защото спо 
ред изготвения въз основа на зае-

сдружения труд ръководните 
тези които трябва да 
акцията, бъдат в първите редове, от 
зивът ще бъде много по-голям. Крас 
норечив пример в това отношение е 
акцията през 1983 година, когато сле 
дейки примера на 
14 души от цеха за производство на 
чорапи, станаха 
добен е случаят и в ООСТ „Изград- 
ня", където 
всяка акция е между първите. С ав
торитета и личния си пример за ус
пешно провеждане на акцията при
нос могат да дадат и просветните, и 
здравни работници.

лица.
организират

за приемане на
I. МАГАЗИНЕР,
Условия: Средна професионална
II. ШОФЬОР, изпълнител —
Условия: КВ шофьр „Ц" категория или Ш 
степен на професионална

изпълнител 1
ръководителя си подготовка.

1
кръводарители. По

подготовка за 
водач на моторни превозни средства.
Ш. ПАЗАЧ, изпълнител — 1

директорът почти във

тите тазгодишен план по кръводаря 
ване, най-малко толкова души тряб- 
Еа да се отзоват в тази хуманна и 
обществено полезна акция. Може ли?

Естествено е, че може и трябва. 
Още повече ако се има предвид, че 
Босилеградска община в досегашни 

. те акции в това отношение много не 
се изтъкна. По броя на кръводарите 
лите в Южноморавски 
на последно място. От друга пък стра 
на, ако се има предвид факта, че кръ 
водарителите ежегодно се увелича
ват, от 47 през 1982 година

Условия: Нисша професионална 
или подготовка

неквалифициран работник, 
законни пречки по г 
не и носене на оръжие
IV. ПАЗАЧ НА ДОБИТЪК, изпълнители - .12 
Условия: Нисша професионална подготовка 

неквалифицирани работници.
За всичките работни 

ношение е за 
Молбите за

а и да няма 
отношение на разполага-

Инак, Координационният отбор 
взе решение в течение на настояща
та и следващата седмица, когато ще 
се проведе и акцията да се проведат 
няколко сказки в отделни трудови 
организации във връзка със значе
нието и безопасността

или

места трудовото от-регион тя е
неопределено време.

изпълняване на предвидени
те условия от обявата, удостоверение, че не 
са под следствие, кръщално свидетелство и 
удостоверение от СОИ

от кръводар
яването, на които лектори да бъдат 
просветни и здравни работници.на 82

през 1985, заплануваният брой е ре
ален.

по заемане е данните, 
въз основа на които се утвърждава предим
ството в заемането кандидатите трябва да 
доставят на адрес: ТО „Босилеград", до Об
щата служба в Босилеград 
от деня на публикуването.

Непълните 
би няма да 

Избирането

Да кажем и това, че в акциите 
по кръводаряване, за последните 
—три години най-отзивчиви бяха 
дегците се от цеха за

Разбира се, доколкото за ре
ализиране на акцията проявяват ин
терес всички, а не както досега това 
да бъде грижа само на. няколко ду
ши. И още нещо. За успешното ре
ализиране на акцията личният при
мер ще бъде най-убедителното оръ
жие. Именно ако в организациите на

две 
тру

производство 
на чорапи, след това от Секретариа' 
та на вътрешните работи и Изгоа- 
дня".

срок от 8 днив

и неподадените в срок мол- 
се разглеждат.

Ще стане в законния срок.м. я.
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Физическа култура МЕЖДУОБШИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ — ГРУПА „А"

Още една победа на „Младост"вр*ш-БГрупа!а- футболна дивизия
„МЛАДОСТ" : „МИНЕРАЛАЦ" (Вр. Баня) 7:1, .
(6:1)

В тази среща футболи 
стите на „Младост" иг
раха в следния състав: 
Д. Младенов, Д. Златков, 
В. Тасев, Г. Иванчов, Н, 
Манасиевич, Б. Бояно
ви ч, Р. Захариев, Б. Спа- 
сич, В. Чипев, И. Ранге- 
лов и М. Цветков.'

Б следващия, девети 
кръг, босилеградските фу 
тболисти гостуват на 
„Пчиня" в Търговище, къ 
дето ги очаква, 
среща.

Победа над първокласирания В осмия кръг от. про- иай-добър на терена. Не 
летната част на тазгоди- че отбеляза три гола, 
шното футболно първен
ство в „А" групата на Ме
ждуобщинската футболна гато трябваше да защи- 
дивизия Враня, футбо
листите на „Младост" от 
Босилеград в неделя 
18 т.м. на своето игрище 
извоюваха още една ви
сока победа. И не само, 
е босилеградските фут 

болисти забележила 
резултат най-убедителна
победа в пролетната ча- РАБОТНИЧЕСКО - СПОРТНИ ИГРИ: ХАНДБАЛ
ст, но тс във всички еле 
менти на футболната иг 
ра надиграха футболис
тите на „Минералац" от
Вранска- баня. Резултатът Приключи първата ди 
от 7:1, полувреме 6:1 мо 
же би и не съответствува те 
на играта.

„МЛАДОСТ"
(2:1)

В отсрочената 
от петия кръг, футболно 
тите на „Младост" на 
рището „Изворщица" 
Босилеград на 15 май по 
бедиха отбора 
дустрийски" от Владичин 
хан. Победата можеше 
да бъде и по-убедителна, 
ако домакините бяха по- 
находчиви пред вратата 
на гостуващия отбор. По 
и резултатът от 4:2 сре
щу отбор, който понасто, 
лщем заема челно мяс
то на табелката и който 
има реални шансове то 
са място и да задържи 
и извоюва място в по-го 
рен ранг на състезания, 
заслужава 

Още повече, ако се има 
в предвид, че в досегаш 
ната част от пролетното 
първенство футболисти
те на „Младост" не се 
проявиха с резултатна 
игра.

Гостите от Владичин 
хан първи откриха Ре

но. поради това, че една 
кво добре играеше, и ко: „ИНДУСТРИЙСКИ" (Вл. хан) 4:2,

среща ти своя гол и когато тря 
бваше да атакува кум 

на вратата на съперника. Ос

десетина минути Р. Заха 
риев, който тази 
е в извънредна форма 
излъга вратаря на „Инду 
стрийски" и изравни ре
зултата. На десетина ми 
нути пред края на първо 
то полувреме, Захариев1 

■ повторно принуди вра
таря на гостуващия от
бор на капитулация. До 
края на полувремето фу 
тболистите от Владичин 
хан настояваха 'да • изра 
внят резултата, но дома
кините бяха добре орга
низирали своята защи
та и не позволиха това.

През втората част на 
срещата домашният от
бор също бе добре орга 
низирал защитата пред 
наказателното си поле и 
при това нерядко с бър
зи контраатаки застраша 
ваше мрежата на гости
те. Третият гол отбеля
за Б. Спасич. след кой
то Т. Иванчов не успя 
да реализира дуспа, а 
гостите отбелязаха и 

втория гол. Крайният ре 
зултат от 4:2 постави В. 
Чипев.

пролетиг.
в вен Воинович, в листата 

на голмайсторите се впи 
саха и В. Чипев, два пъ
ти и по един път. Б. Спа 

по сйч и М. Цветков.

на „Иц-
тежка 
М. Я.

Балкан" шампионп
V

темата „всеки срещу все- 
сциплина в тазгодишни- ки".

работническо-спорт
ни игри на територията

Ето и резултатите и 
таблицата на финалната 
група: „Балкански" — 
„Тигър — Димитровград" 

щина. В дисциплината 19:9_ „Балкан" 
хандбал участвуваха- 12 органите на управление 
отбора, от които трите 16:11 и „Тигър — Дими- 
най-успешни играха във тровград" — ОС и орга- 
финалната група по сис-. ните на управление 17:12.

Футболистите на „Мда на Димитровградска об- 
дост" още в началото 
на срещата заиграха тв'ь 
рдс добре, с добре ор
ганизирани атаки към 
вратата на „Минералац".
Намерението им бе по 
всяка цена да надиграят

ОС ивнимание

Крайното класиране е следното:
1. „Балкан"
2. „Тигър —

Димитровград"
3. СС и органите 

на управление

2 2. 0 0 35120 4гостите и с това до изве 
стна степен да компенси 
рат пропуснатото в пред
ходните няколко срещи. 
В това и успяха. От дру 
га страна гостите, въпре 
ки че започнаха среща
та с един футболист по- 
малко, приеха надиграва 
не с.домашния отбор.-,Но 
не успяха в това. Резул
татът откри Б. Воино- 
вич, който ведно бе и

2 1 0 1 20:29 2

2 0 0 2 23:33 0
Д. С.

зултата и това пак след 
груба грешка на Д. Мла

Обаче водачест-денов. 
вото на 
бор не обърка футболис 
тите на „Младост" и след

гостуващия от- Измина една тежка и мъчна година от смър 
тта на нашето единаче, което трагично за
губи своя млад и наш живот край ГостиварМ, Я

Драган
Ненков

РАБОТНИЧЕСКО - СПОРТНИ ИГРИ: РЕГИО
НАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА 
ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ

?:

ДИМИТРОВГРАД

Съревнованне на 

спортните 

риболовци

(1956—1985)
На 31 май този година, 
една година след угасва- 
нето на нашата надежда, 

ч ^ в 18 часа на градските
гробища в Крагуевац ще 
посетим вечнгня дом на 

нашата единна рожба, дом, който стана мя
сто на безсънните ни дни и нощи и ще го 
залеем със сълзи и закитим с цветя.

Съобщаваме и поканваме роднини, близ
ки и познати да присъствуват на едногодиш
ното възпоменание.

ВЕЧНО ОПЕЧАЛЕНИ: 
майка Иванка и баща Славчо

„Тигровите“ стрелци 

втори в регион» рш
Свърлиг, 10 май 1986 г.
В твърде доброто стре

лбище
училище „Добрила Стам- 
болич" в Свърлиг в събо- 

10 май 1986 годи- 
състезание

ние, понеже използва со
бствени диаболи, което с 

основното противоположно на пра
вилата и се наказва с 
дисквалификации. Обаче 
жалбата бе отхвърлена, 
което остави петно въг> 
ху организацията па със
тезанието.

За отбора на „Дими- 
участвуиаха:

(144

при На 8 май в Димитров
град се проведе общинс
ко съревнование па спор 
тните риболовци. Това 
с второ съревнование от 
съществуването на дру
жество па рибарите „Ни 
шава" в Димитровград. 
Макар чс дружеството 
има сравнително много 
членове, всс пак само 
десет участници

та на
на се състоя 
по спортна стрелба — 
въздушна пушка за м>>- 

което най-же и жени, на
добрите отбори в регио- тровград

всъщност победилите Иованка Иванова 
отбори на общинските ра 
ботническо-спортни игри.

на, точки), Миряна Дедчева 
(132) и Аиица Михайло
ва (103 точки).

13 мъжката конкурен
ция участвуваха 11 отбо
ра и твърде изравнената 
борба (решаващи бяха 
няколко точки) победи

чки на второ място се отборът на „Димитров- 
' Ни- град" с 609 точки, а гре-класира отборът на „пи 1 " птйптт
/, т_г ,,, ^ 49Я гпч- тото място зае ОIооръг 

на „МИН" от Ниш с 603 
точки. Отборът ма „Дими 

съставляваха:

, ТЪЖЕН ПОМЕН 
й На 1 юни 1986 година 

се навършават 
| -, ДВЕ ГОДИНИ

„от смъртта на нашия 
обичан съпруг и баща

„ .

съ-
В женска конкуренция 

6 отбора.
-освпопатсли с за учудва 

не, още повече ако се 
има предвид, чс това бе 
съревнование за ..участие 
на регионалното, което 
ще се проведе на 8 юни 
в Алсксинац.

От десетте рибари 
най-много точки събра 
Влатко Алсксов — 725, 
след него Станислав Йо 
ванович 
тоналното съревнование 
сс класира и Давитко Да 
видович.

'
участвуваха 
След доста интересни бо
рби първо място спече
ли отборът на 
май" от Пирот с 490 то-

;
„Първи V

Петър 
Р. Петров

учител от 'Димитровградки, а третото 
отборът от Прокупие е 
420 точки. Отборът 
„Димитровград" 
четвъртото място с 
точки. Отборът на 

- митровград" обжалва съ- 
Проку-

Живя и озаряваше ни със своята добро- 
та и нежност. Твърде рано ни остави във 
вечна болка и тъга.

тровград"
■ Иван Златанов (158 точ

ки), Тодор Алексов (156), 
Маркович (151)

на 135, а за ре-спечели
377 Неговите най-мили: 

Божана, Валентни н ТаняДи- Букадин
" и Драган Тошев (144 то

чки). Д. Ставров А. Т.
стезателките от

СТРАНИЦА 11
БРАТСТВО • 23 май 1986
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х^лцер • сатира • забава
— Е, приятелю, кажи 

искрено, ис е ли това ви 
но прекрасно,

— Да, да.'. Имаш ли, 
моля ти се, още една 
строфа?

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ
пссенчица!Спал на папрат н слама

ПРЕДИ 20 години горското стопанство „Ста 
ра планина" в Пирот откри дървообработвателен 
цех в Звонци.

На тържеството по този повод присъству- 
ваха представители на 
живот в Пирот и Бабушница. Казани бяха хуба-

горското дело в този

ОПЪРЛИШЕ НН
— Можеш свободно 

да ми честитиш тенекие
на сватба.

— Какво е пък това
сега?

— Това значи пет го
дини хранене в брак с 
моята скъпа съпруга!...

Овия дни бео по Бабушничку опщину. 
Гледам още оди Белу воду — ка се лъснула 
убава жита, да им се не нагледа човек. На
време поорана, па изгледа да су и прирану- 
вана, расту ли расту. Куде йе орана моруза, 
йоще се църнейе зевня.

Примстил ме йедъц путник дека зевам 
по гьивете па рече:

— Другар, немой много да гледаш, Та- 
мо где су кукурузи — ко зна дали че и да 
никну. Дали им нездраво семе...

Затова и отидо у опщинуту и се распита

обществено-политическия

ви думи за развитието на 
край, за развитието на „Стара планина", както и 
за проблемите с които се среща.

По време на обеда по едно време се оба- 
малко пийнал, като пел-дн един ясеновделец, 

течеше:
— Другари... братя и сестри, аз строих това 

Тогава снех на папрат и слама... •— Моят ссф има осмо 
цифрена комбинация, са 
мо петици. Но не искам 
да ви отдада тайната в 
кой редослсд...!

— Нещо не е в ред с 
автоматичната система в 
моя автомобил — оплак 
ва се водачът. Винаги ко 
гато карам над 200 км в 
час, нещо чука в мотора.

—- Това е сигурно ва
шият ангел—пазач...

предприятие...
успяхме! Изградихме предприятието.

Засегнат от думите на ясеиовделеца 
един от присъствуващите, а вече па голям

— под
дали йс верно.

— Верно йе — кажа бата Вуле, агроно- 
мат. Зацърнише народ с тия амерички хиб
рид. Набавили семе, увезли и дали на произ- 
воЬачи. А нико се нийе сетио претходно да 
види — дали йе то семе исправно, дали че 
клия... Испаде да йе заражено од суву тру- 
леж... Преко двесте произвефача из ове оп- 
штине, койи су посеяли ово семе не знам шта 
че да ураде?

— Нису ли преорали тея парцеле?
— За сада — нису...
И тека — „Таламбас" туя пролет се за

търча да помогне на произвобаче — та би 
усреби.

скочи
градус:

А ка‘кво правех аз, косато ти спеше на пап
рат и слама?! Къде бях аз, а?

— Ти и тогава си беше в кафенето! — не
му остана „дължен" ясеновделецът.

й. Миланов

СТ тоМЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕи.
Разсърденият няма ни -очи, ни уши.

Бенгалска Майка буди сина си:
— Ставай сине. Вре

ме е да ходиш на училиНа сърдит човек не давай да мие чинии.
Камбоджанска, Са нейе ясно — кой че тегли щетуту. 

Дали само производител>ете, кико най-често 
що се бива, или тия що су им подвалили.

— Опърлите ни — жали ми се йедън 
производител от Стрижевац. Защо имамо 
агрономи, ка никой не мисли кикво че буде

ще.
— Трябва ли майко?
— Да, сине. Нали вече 

си учител.
Ако спиш до пладне, не се оплаквай, че дни
те са кратки.; ::

Фулър::
I с нас.— Тук трябва да се по 

стави табелка с надпие 
предупреждаващ за съще 
ствуващата опасност — 
казва на водача турист, 
който е стъпил на ръба 
на дълбока пропаст.

— Имаше, но я мах
наха, тъй като в продъл
жение на две години в 
пропастта не падна нито 
един човек.

. Ножът своята ножница не срязва.
Турска! : Кво су посеяли — това че и жн>у — ка

же една народна поговорка. Истина, може да 
се деси и некой оди виновните да тегли ще
туту, или барем да-бу подели, ама...

Ако може да буде некиква утеха: не су 
острижени и опърлени с тия опални хибрид 
само стрижевчане, и др. оди Бабушничку 
општинуту. И у много друбе општине у Юго- 
славию йе продаден тия хибрид, па сви се 
надаю дека че некой и да им надокнади оди 
щетуту.

:
!II Златото е убило повече души, отколкото тела 

е убило желязото. I
! :Скот :::
: Богатската дъщеря е винаги красавица.

Еврейска
:

:
:

Кредиторът винаги желае здраве на длъж- 
: ника. Са сви кажу — бол>е да смо си 

наш хибрид. Ка може 
бе държаве, що

сеяли
да га користе и дру- 

па ни да га не користимо, 
него смо се затърчали за увозният...

Съпруг чете вестник, а 
жена му бродира. Изве 
днаж тя казва-.

— Престани с това „да 
скъпа!" от половин час 
не съм казала нищо.

I Азърбейджанска

| Ако подариш коня, подари и юздата му.
! Арабска

:

I
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