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ОТ ДБСБТИЯ КОНГРЕСНА^ЪЮ3А НА СИНДИКАТИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ СМТА .ВЛАСИНА 86“ 
ЗАПОЧВА НА 9 ЮНИТРУДЪТ ДА БЪДЕ МЕРИЛО На 8 юни в младежкия стан „Станимир Вел 
кович Зеле" край Власинско езеро ще пристигнат 
6 бригади, които в първата смяна ще залесяват 
голини. В тази смяна ще дойдат бригадири от 
Книч, Кралево, Вишеград, Карделево, Бор и Лип- 
лян. Бригадирският стан е готов да посрещне бри
гадирите. Тук през това лято ще има около 900 

Р бригадири, т.е. 18 бригади.
През това лято бригадирите ще залесяват 

голини и подменят изсъхнали фиданки в Сурдули- 
шка и Босилеградска община. На територията на 
Босилеградска община ще бъдат залесени 400 ха 
и подменени фиданки на 313 ха, а в Сурдулиш- 
ка община ще бъдат залесени 100, а на 200 ха ще 
бъдат подменени изъхнали фиданки.

Инвеститори на тазгодишната СМТА ,Зла- 
сина 86" са горските секции от Сурдулица и Бо
силеград, а организатор е МОК на ССМ в Ле- 
сковац. ч

Ф Към 'БОО делегати. които участвуваха в тридневната работа на конгреса из
дигнаха искане за по-ефикасно самоуправление и 
осъществяване на единните класови 
зата.

# За нов председател на Съюза на синдикатите 
ТОДОРОВИЧ, а за секретар на Председателството

От 29 до 31 май в 
Белград се проведе Десе
тият конгрес на Съюза на 

югославските синдика
ти. Отчетен доклад из
несе ЛАЗАР ДЖОДЖИЧ.

отговорност за 
интереси — по-бързо излизане от кри-

по-остра

в Югославия избрана МАРИЯ 
ПЕТАР РАКОЧЕВИЧ
зарад високата инфла
ция, която предимно па
да върху плещите на съ- 
здадетелите на дохода — 
но и против бюрократи- 
ческото узурпиране.

като изрази искането на 
работниците 
занапред да бъде по-ефп 
касен и по-деен — по-упо 
рито да се бори за един
ните интереси на работ
ническата класа в Юго
славия. От името на Пре
дседателството на ЦК на 
СЮК Десетия конгрес на 
югославските

КОНГРЕСЪТ оцени, че 
подобрението -на самоуп- 
равитслното 
върху основите на Кон
ституцията на СФРЮ е 
пъзлоз въпрос на по-на
татъшното развитие на 
социалистическите само- 
управителни отношения, 
обществено - иконом,ичес 
кото развитие и осъщест
вяването властта на ра
ботническата класа — се 
подчертава в Резолюция
та на конгреса.

синдикатът

С. М.решаване

НА 15 ЮНИ-ГРАНИЧНИ СЪБОРИ
Димитровград

Традиционният граничен събор на насе
лението от граничните общини в СФР Югос 
лавия и НР България тази година ще стане 
на 15 юни в Димитровград. С това започва 
да се реализира програмата за сътрудниче
ство в настоящата година между гранични 
те общини в СФРЮ и НРБ, уточнена на 
съвместно заседание на граничните комисии, 
проведено1 неотдавна в Димитровград.

Граничният събор ще бъде открит в 7 
часа сутринта и ще приключи в 19 часа, юго
славско време.

По време на събора ще бъде изпълнена 
и съвместна културно-художествена програ
ма, в която от югославска страна ще изпъл
нят самодейци от културно-художественото 
дружество „М,ика Митрович" при Медицин
ския факултет в Белград.

Следващият граничен събор ще стане 
на 13 юли при Д. Криводол.

синдикати 
ВИДОЙЕприветствува 

ЖАРКОВИЧ. като меж- Мария Тодорович 
е родена през 1939 
година в Сомбор. 
Завършила е Фило
софски факултет — 
група писхология.

ду другото подчерта, че 
поради пс-бавния иконо
мически ръст спадат и 
реалните лични доходн и 
жизненото равнище на 
трудещите, стагнира раз
витието на социалистиче
ските - самоуправителни 
отношения, «отслабване на

КОМУ ПРЕЧИ СЪВЕТЪТ 
НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД?Член на СЮК е 

от 1957 година. Ра
ботила е като пси
холог и кадровик в 
„Първа петолетка" в 
Търстеиик. Била е 
член на Изпъдните- 

комитет на

Синдикатът не отхвър
ля идеята в Скупщината 
на СФРЮ да се създаде 
Съвет на сдружения труд. 
мо е необходимо то
зи въпрос да се изучи и 
по-късно Съюзът па син
дикатите да сс застъпи 
за заемане па окончател
но становище и предло
жението да ес отправи

материалните позиции на 
трудещите се в сдруже- 

обшествено-ния труд и 
то възпроизводство, раз
мерът на инфлацията е лния

Председателството 
на ЦК на СКС, из
пълнителен 
тар на Председател
ството на ЦК на 
СКС, председател на 
Републиканския ко
митет за трудоус
трояване и член на 
Изпълнителния 
вет на Скупщината 
на СР Сърбия.

повишава 
незаетите 

образовани хо-

много висок, 
се броят на 
млади и секре-

А. Т.ра.
След тридневна плодо

вита работа Десетият кон 
синдикатите за-

„Славче“
(Босилеградско)грес на 

върши работата- си с при 
иа резолюция,

па компетентно място. 
Най-накратко казано, то
на би било резюме на 
обосноваиието, което иа 
прави Лазар' Джоджмч в 
края ч на разискванията 
вън връзка с резолюция
та иа Десетия конгрес

Съгласно утвърдената и приета Програма 
за тазгодишното гранично сътрудничество 
между Босилеградска община СФРЮ и Об
щинския народен съвет на град Кюстендил 
— НРБ, а въз основа взаимния договор на 
съборянските комисии, традиционният таз
годишен граничен събор „Славче" ще се 
проведе на 15 юни. Съборът ще бъде открит 
в 7 часа сутринта а закрит в 17 часа, югос
лавско време.

За идването иа събора за югославски гра 
ждани, освен личен паспорт, други доку
менти не са нужни.

На Събора, съгласно договора на двете 
комисии ще се продават сувенири и други 
видове стоки. Освен това съборяните ще имат

смането 
статутарни промени и с 
избирането на ново ръко 
водство. За 
на Съюза на югославски- 

бе из
брана МАРИЯ ТОДОРО
ВИЧ, а за секретар

съ-

председател

те синдикати
Единодушна 

самата 
организация

пия доход, 
е оценката, че ипа

- на Съ 
РАКОЧЕ-

сиидикална 
сс е поотдалечила от еди 
пийте класови интереси и 
че разклатеното работии-

синдикатите. - Делегати 
те Стале Мшгкович и То 
мислав’ Радойкович на 

сесия не бя-

Председателството
ПЕТАР -

па
вета
ЕИЧ,

От около 1200 делега- 
участие 

конгреса 
искане да се

пленарната
ти, които взеха ческо доверие може да ха доволни дето техните 

се възвърне ако упорито предложения — в Скуп- 
и конкретно се бори про-

в работата иа
издигнаха 
ускори работата върху 

иолитичес-
щииата на СФРЮ да сс 

не саотчуждаването иа ра-
Ина-

навъведе нов съвет — 
приети и искаха в резо
люцията да сс копкрети-

възможпост да видят и чуят изпълнение 
пародии хора и песни на културно-художест- 
веии

тивпромените в 
ката система; като ссда- 

по-ефи
ботиическия динар.

среди работ-. дружества от двете съседни страни.
М. Я.

де възможност за 
касно самоуправление и 
пресекат пътищата на не-

и ограниче-

че в много 
иическото 
к'»м края си

търпение е 
— нс само (Иа 3-та стр.)

единството



Н А СИ УПО СВЕТА
СВЕТЯТ ОКОЛО НАССЪБРАОБШОТОСПЕЦИАЛНА СЕСИЯ НА 

НИЕ НА ООН

Развойна програма 
за Африка

ПРЕД ОСМАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪР
ЗАНИТЕ В ХАРАРЕ АЕЦ с 

9 реактораДве основни 

задачи
Най-голямата и най-си 

електроцент 
рала в света е „Фукуси- 
ма" (Япония), която има 
9 реактора! По 6 реак- 

АЕЦ „Грав- 
АЕЦ

много страни от „черния 
континент", 
станал

Ма специалната сесия 
на Общото събрание на 
ООН, която се състоя 
тези дни, с приета Прог 
рама от акции за иконо 
мичсско възстановяване 
и развитие па Африка 
от 1986 до 1990 година. 
За осъществяване на та 
зи програма ще бъдат 
необходими 128,1 мили 
арда долара. Африка тце 
обезпечи 64,4 на сто от 
тази сума (82 милиарда 
долара), а останалите 46 
милиарда долара ще 5ъ 
дат обезпечени от меж
дународната общност.

Една от най-важните 
задачи, залегнали в прог 
рамата, е намаляване на 
африканския дълг, кой
то е голям хепдикеп за

лна атомнапонеже е 
ограничаващ Фа 

развитието им. 
От останалите 
които трябва да 
взети от международната 
общност, с безспорното 
си значение изпъкват: 
премахване на протекци
онизма. създаване на ус
ловия за по-широк дос
тъп на тропическите пр 
одукти до световния па
зар и пр. Африканците 
от своя страна щс поло

ктор за
мерки,
бъдатНалога сс да бъде изнамерен механизъм, кой

то ще бъде морално задължение за всички стра- 
нитс-члешш на необвързаното движение — заяви 
йорданският крал Хюсемн в интервю на „Ослобо- 
дженье"

На Конференцията в 
Хараре трябва да бъдат 
афирмирани коренните 
принципи на движението 
и да бъде даден пример 
за мирно решаване на 
конфликти, ненападанс, 
неинтервенцил и ненаме
са във вътрешни работи 
на други. За съжаление 
съществува разминаване 
между прокламираните 
становища и действител
ните дела и затова дви
жението трябва да изна
мери механизъм, който 
ще бъде морално задъл
жение за всички страни- 
членки на движението.

Това заяви йордански
ят крал Хюсеин в интер
вю на сараевския ежедне

тора имат 
лен" (Франция) и 
„Брюс" (Канада'). С 5 ре 

АЕЦ „Бужи"актера е 
във Франция, а с по 4 
реактора са две атом
ни електроцентрали в 
СССР (в Ленинград и Че 
рнобил).

Днес в атомните елек 
троцентрали се произве
ждат около 13 на сто 
от всички количества еле 
ктроенергия в <;,ета. Пре 
дполага се, че 
година участието на ате

вник „Ослобожденьс” по 
повод 25-годипшииата от 
Белградската конферен
ция на необвързаните 
страни и предстоящата 
Осгла конференция на 
движението в Хараре.

Втората задача на Ос- 
мата конференция, спо
ред крал Хюсеин, е пред

жат интензивни усилия 
за възход на селското 
стопанство, агропромиш 
ления комплекс, търгови
ята, транспорта, здравна
та защита, образователно 
то дело и пр.

до 1990

електроцентралимните
в производството на еле
ктроенергия ще нараст- 
не на 18 на сто.

Йордания 
ва ролята на 
славня в движение
то на необвързаните 
страни 
крал Хюсеин и до
бави, че сътрудниче 
ството между двете 
страни е модел на 

двустранни отноше
ния, основаващи се 
на взаимно уваже
ние и полза.

увал<а-
Юго-

МЕЖДУНАРОДНО СИНДИКАЛНО СЪБРАНИЕ 
Е БЕЛГРАД

Борба за икономическо 
и социално развитие

Земята 

»расте
подчерта

Съветските учени са 
утвърдили, че на Земя
та годишно падат около 
40 000 тона „космичес
ки прах". От този поето 
янен „космически дъ
жд" масата на Земята 
ежегодно се увеличава. 
През последните 500 ми 
лиона години нашата 
планета е увеличила ма 
сата си с 0,001 на сто. 
Това увеличение обаче 
не е „съответно, понеже 
и една част от Земята е 
„изхвърчала" във вселе
ната.

Днес масата на Земята 
ст хиляди Трилиона тона 
възлиза на 6 000 000 000 
000 000 000 000 тона (ше- 
относно 6x1021 тона).

Представителите на 50 
национални и регионал
ни синдикални организа
ции от Африка, Азия, 
Латинска Америка и Ев
ропа, които участвуваха 
.на състоялото се тези 
дни е Белград междунд. 
родно синдикално събра
ни^, приеха декларация 
със становища за по-ната 
тъшни синдикални акции

в развиващите се страни.
В „Белградската декла

рация" е подчертана не
обходимостта от усъвър- 
шеяствуване на синдика
лното сътрудничество Юг 
— Юг, но това не озна
чава, че синдикатите в 
развисашите се страни 
се застъпват за затваря
не в собствените си про
блеми и институции. По
сочени са и тежките по
следици от 
икономическа 
ка в света и от неспра
ведливите международни 
икономически 
ния. Положението 
га развиващите се стра
ни да поведат по-енергп- 
чна борба за 
ция и икономическо 
циално развитие.

.. . . •

приемане на истински и 
искрени усилия, за да бъ, 
дат смекчени острите по
следици от икономичес
ките и финансови трудо- 
сти.

Н

и

ПАПАТА ВИКА НА „СВЕЩЕНА ВОЙНА" 
ПРОТИВ АТЕИЗМА

настоящата
обстанов-

Стопанските и полити
ческите глави във Феде- 

' рална република Гер
мания са злоупотребили 
аварията в чернобилска 
та АЕЦ не само да раз
духват антисъветска кам
пания, но и да прикрият 
аварията на високотемпе 
ратурен реактор в Хам 
край Дортмунд. Авария 
та е станала на 4 май и 
е прикривана почти цял 
месец. А именно западно 
германските политичес
ки кръгове жестоко кри 
тикуваха Съветския съ
юз. за ненавременни ин
формации за „случая Че 
рнобил".

Инцидентът все още не 
е разяснен и кой знае 
кога ще стане това. Две 
истини обаче са безспор 
ни: Чернобил показа,
че атомската катастрофа 
не признава държавни и 
политически граници, а 
Хам е пример за идеоло 
газиране на чуждо не
щастие, което идеоло- 
гизиране е не само ни
зък удар. но и меч с две 
остриета.

Папска „молитва" 

за антикомунизма
отноше- 

нала-

еманципа-
В петата си енциклика (папско обръще

ние до католическите цръкви и католиците) 
папата йован Павел II

Езиковото 
богатство на 

човечеството

и со

Участниците в белград 
ското синдикално събра
ние се съгласиха, че тря
бва да засилят

драматично призова
ва вярващите в бога да възстанат срещу ,,сим 
волите на смъртта в нашата тежка епоха".
В папска редица
та" е оръжието

от „символи на смърт- подкрепа
та си на справедливата 
борба на освободителни
те движения. Приветству 
вайки акциите на

и опасността от самоуиищо 
жение, а най-напред е „идеологията на ате
изма,

Лингвистите са 
новили, че хората в све
та говорят на 5651 май-

у ста
дна лекти че ски ят и исторически мате

риализъм кзте витална част на марксизма". * 
В „голямата си грижа" за перспективите 

на света в третия милениум папата, разбира 
се, не е могъл да не ■провъзгласи 

- за най-голям

необ- чини езика. Около 1400 
езика обаче са 
ване, понеже с тях 
служат много малки 

хора. Освен това око 
ло две трети от общия 
брой езици 
собствено 

Най-голямо

вързаното 
на „Група 77" 
'вяване

движение и на изчез
за устано- 

на справедливи
симарксизма 

враг на католическата църква 
и за причина за' всички нещастия 
свят. И

грумеждународни 
чески отношения предста 
вителите на синдикатите 
от развиващите се 
ни оказаха

икономи- пина този
така, вместо да бъде посветено на 

„светия дух", за каквзто се в света нямат 
писмо.

издава, философ
ско-моралното обръщение на папа йоан Па
вел II до католиците само е още една моли
тва за „рожбата" на католическата църква 
„брака й" с империализма — „молитва" за 
антикомунизма. А в света

стра- 
подкрепа на е езиково

то разнообразие на Но 
ва Гвинея — дори 1010 
езика. В басейна на ре
ка Нигер в Африка съ
ществуват 280, а в преде 
лите около Хималанте

усилията за установява- 
системане на глобална 

на търговски преферен- 
Циалм и на всички 
Ее сътрудничество

в

на вярващите ви- 
всяка молитва е напразна, дори 

и на „най-близкия до бога" —
видо- 

и сдру 
жаване на релацията Юг 
— Юг.

. наги е така:
на папата.

160 езика.
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ТРУДЪТ ДД БЪДЕ МЕРИЛО ПРЕД ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МОК НА СКС 
В ЛЕСКОВАЦ

ДВЕ ТЕМИ: ИЗБОРИТЕ И 

ТРИМЕСЕЧИЕТО
(От 1-ва стр.) Приети бяха и предло- 

женията от разисквания
та във връзка с

съществуване на маке
донско национално мал
цинство в тези страни.

зира. Преди 
мисията 
политически и

това в ко
за обществено-

дохода
иматличните доходи да 

предимство пред отделя
нето за данъци и други 
даждия. Също беше 
искано

ч. *.:пяикономи
чески отношения делега- 
тът Живоин Исаилович

ЕДНИ СЕ МЪЧАТ, А 
ДРУГИ СЕ РАЗПОЛАГАТ

В рамките на подготовката за второ заседание 
на Междуобщинската конференция на СКС в Ле 
сковац Председателството на МОК на СКС обсъди 
изборите в СК и стопанските резултати в Южно- 
моравски регион в началото на 1986 година.
• Изборите в СК 

Южноморавски регион 
бяха разбрани като кру 
пна идейно-политическа 
задача. Това допринесе 
те да бъдат проведени 
в демократическа и дело организациите и органи- 
ва атмосфера. Демокра- те на СК, изостряне на 
точността на изборите отговорността, демокрд- 
яамери п^лна изява при тически централизъм, иде 
евидентирането и пред- йно и акционно издигане 
лагането на кандидати за на членовете и органите 
ръководства на първич- на СК и пр. Има обаче 
ните организации, члене и такива първични орга 
ве на общинските орга низации на СК, които са 
ни на СК и за най-отго- „избрали" формален под 
ворните постове в СК в ход към задачите си, и 
общините и региона. Из особено към програмите 
борите са проведени соо си за работа през настъ- 
чно, а отсрочването на пилия мандатен период, 
някои събрания е стана
ло поради обективни
причини. За секретари и е спряно намаляването 
членове на секретариати на промишленото прои- 
в 13 общини в региона зводство и е осъществе- 
са били евидентирани но увеличение с 3,8 на

по-издигна въпроса : да се обезпечи 
гарантиран личен доход 
за пълно работно време, 
който до голяма 
да обезпечи материална 
и социална сигурност на 
заетите.

Повторени бяха и по- 
раншните 
бързо да се разрешават 
жилищните проблеми на 
непосредствените произ
водители, както и това 
никой да не отиде в пен
сия преди да бъде обез
печен с жилище. Прието 
беше занапред конферен 
циите п конгресите на 
синдикатите, да избират 
ръководства, вместо да 
перифицират кандидати
те. конто им „изпращат" 
републиките и покрайни-

В заключителната си 
реч пред делегатите на 
Десетия конгрес на Съю
за на югославските син
дикати МАРИЯ ТОДОРО 
ВИЧ между другото из
тъкна, че не можем пове
че да се делим на хора, 
които едва свързват два
та края в борбата с ин
флацията и на хора, ко
ито спокойно си живеят. 
Работническата 
търси инфлацията да бъ
де обуздана, Дългосроч
ната програма за иконо
мическа стабилизация да 
се прилага изцяло, да се 
изостри личната отговор
ност на всеки отделен чо
век и колективната отго
ворност за работа с об
ществени средства, кои
то са им доверени и за 
задачите, които са пое-

— Кому у нас 
работникът там дето 
решава, дават препоръки. 
Ако сме ние работничес
ка класа и ако кажем, че 
властта е в наши 
дай тогава нека 
сто и в Скупщината 
СФРЮ.

пречи
се в самоуправително сдружа 

ване,, рационализации и 
новаторство. Голямо вни
мание са получили и въ
трешнопартийните въпро 
си: класово укрепване на

степен

Ръце, 
има мл яскания по

па

ЩЕ СЕ НАМАЛИ ЛИ 
ТРУДОВИЯТ СТАЖ? класа

В оная част от резо
люцията, която се отна
ся до материалната и со
циална сигурност на ра
ботниците, се предлага 
до края на 1978 година 
още веднаж да се изучи 
проблема за съкращаване ® Миналата година в 

Южноморавски регионДа се уважава
думата на работника ли.

И настоящият, както 
и предишните конгреси, 
показват че без оглед на 
затрудненията, многобро- 
йнитс проблеми за които 
разисквахме и на това. 
че днес тежко се живее 
— в работническата кла
са, сред трудещите се, 
съществува политическо 
настроение и *уверещ)ст, 
че сме избрали правил
ния път и че с единство, 
непоколебимост, органи
зирана и безпощадна 
борба във всички инсти
туции на политическата 
система и самоуправлени
ето. на всяко място къ- 
дето живеем и работим 
можем да меним съще
ствуващото положение.

^ ПРЕДЛАГАМ от резолюцията да се изхвър-
случаили думата „надминава", защото в много 

е погрешно употребена — изтъкна в изказването
КЕПА. Когато ка-

В 1414 първични организации на СК в 
Южноморавски регион са избрани по един 
секретар и заместник-секретар и общо 5514 
членове на секретариати. От тях 1929 (34,98%) 
са работници, 203 (12,75%) 
производители,
(19,67%) младежи и девойки и 198 участници 
в НОБ. За пръв път са избрани 3596 (65,22%) 
членове на СК. За членове на 13 общински 
комитета са избрани 554 члена на СК (194 
работника, и 92 селскостопански произволи
те ла). За членове на председателствата са из
брани 145 членове на СК. Сред тях са и 57 
работника и 16 селскостопански производи- 
тела.

Щ си РАДИВОЕ ДАВИДОВИЧ —
Щ же.м слабостите трябва да се' преодоляват, тогава 

истинското значение на тази дума е — те да бъ
дат надминати, което ще рече, че няма да се уве: селско стопански 

1191 (21,6%) жени, 1052личават.
Не е изключено, че през последните 20 годи- 

и по такъв начин да сме допринасяли те да се 
изявяват.

ф ДОГОВОРИХМЕ СЕ работническата класа 
да бъде питана, когато се касае за големи капи- 

ВОИСЛАВ БОРИСАВЛЕ-

ни

казаталозл ожени я 
ВИЧ.

И докато нашият конгрес работи — другари- 
„Югел" заседават в Смедерево и разискват 

ядрени централи. Специалис
те от
за изграждането на 
тите изобщо не се тревожат от това, че Десетият 
конгрес приема заключения с които се иска за 
големи инвестиции да бъдат питани работниците.

© ЗАШО НА КОНГРЕСА и 
изобщо няма селяни 
НАЦ — като чели те не са част

към 9000 членове на 
СК, Около 1000 членове 
на СК са били евиденти
рани като кандидати за 
членове на общинските 
комитети и най-отговор
ни постове в тях. За чле 
лозе на МОК на СКС в 
Лссковац са били пред
ложени към 500 канди
дата. В голям брои пър 
ничии организации са 
предлагани но повече 
кандидати за секретари 
и членове иа секретари 
ата,

Н а отчетно-изборните 
събрания на общинските 
изборни конференции до 
миншпч-ш са били въпро
сите във връзка с осъ
ществяването иа Дълго 
срочната програма за 
икономическа стабилиза
ция чрез по-нататъшно 
укрепване иа социалисти 
ческото самоуправление 
м материалната основа 
на сдружения труд, по- 
висока производително
ст па труда, икономии,

сто в сравнение с 1984 г. 
През първото тримесе
чие на настоящата годи
на някои отрасли са 
осъществили значително 
увеличение на физичес
кия обем на производст
вото си ,а средният раз 
мер на увеличение на 
промишленото произво
дство е 17,2°/о. Общият 
доход е увеличен с 87^/а, 
а доходът със 101'%, Ня
кои отрасли, като напри
мер текстилната, не са 
успили да се измъкнат от 
тежкото положение и пак 
имат загуби. Тримесечна 
та загуба в региона въз
лиза на 1397 милиона ди 
нара.

Междуобщинската кон
ференция на СКС в Лес- 
ковац ще даде задълбо
чени оценки за изборите 
в СК и за стопанското по 
ложение в региона и ще 
утвърди задачи за члено 
иете па СК в борбата за 
по-високи 
зултати.

Работникът доказа, че 
без оглед на спадането 
на жизненото равнище 
не е „изял" акумулация
та, както това предсказ
ваха някои макар че до
сега бремето на затруд
нените условия на стопа
нисване падаше главно 
върху плещите на заети-

в документите 
ДУШАН КЬРЧЕВИ- 

на тази работ-
каза

ническа класа.
бъдат споменати поне кошто се 

говори за пенсионното осигуряване.
Тежко и горко на онзи, който загуби дело го 

с работническата класа

Предлагам да

и народа.
те.ните. В сложните органи

зации на сдружения труд 
се създават акционни 

синдикални 
ции.
също така

с изключение .на из 
борите в първичните син 
дикални организации, да 
бъдат тайни.

стаж. Съще- Акумулацията обезце
ниха решенията на ония, 
които я насочваха към не 
сполучливи инвестиции и 
безжизнени проекти, ко
ито пи задължаваха в чу
жбина за стоки и техно-

на трудовия
предлага се, 

жените
временно, 
ако е възможно, 
да отиват в понсия след 
навръшване на 35 води- 

стаж, ако то 
Делегатите

ще
конферен 

бешеПредложено
всички избо

ни ТРУДОВ 
ва желаят, 
поставиха искане да се 
изучи въпроса с лихвите, 
защото все повече сс за 
белязва разслояване. То 
може успешно да сс ре-

ри.

логия, която ие може да 
тези дъл-създава доход 

гове да се отпдащат — 
каза между другото ново

ДЕЛЕГАТИТЕ осъдиха
по-честитс изстъпле- 

Бълга-
данъчната по- 

се облагат
всезултира с избраната председател- 

Съюза на югослав 
Мария

ния в Гърция и
които се отрича

литика — да 
с по-големи данъци час
тните приходи на граж- 

сс об-

ка иа 
ските синдикати 
Тодорович.

рия, с
националният

македонския народ и
стопански ре-
Б. Костадинов

илеититет
даните, вместо ла 
пемеиява общият доход, на
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КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССГН В
БОСИЛЕГРАД^ОТСРОЧИ ИЗБОРА НА НОВО 
РЪКОВОДСТВО

САМООБЛАГАНЕ В ДИМИТРОВМЕСТНОНА 30 ЮНИ ИЗТИЧА 
ГРАД

ГРАЖДАНИТЕ ИМАТ 

ДУМАТА
Не признават политика 

на тесни кръгове
шшштвшсасе изкажат за какао 

заинтересовани 
ред да отделят средства, 
т.с. какво най-напред да 
се строи.

трудоспособен гр- 
годишно

самооблага- ссекм 
аждаиин даде

Местното 
не е единствен начин, ко 
йто дава възможност да 
се разрешават бройните 
комунални проблеми на 
Димитровград и трябва

най-нап-
изтеклата четиргодишна ра-Прист отчета за 

бота и доклада за предстоящите задачи и актив- 
Социалистичсския съюз на трудовия на- 

общината. Вречени златни значки на заслу-

по два трудодни или де 
пет години, (прсссет за

мстното в пари) ще се пости ма
род в 
жили трудещи се.

I)*

На 30 май тази годи-

Във всеки случай учас 
тпуващите и споменатото 

събрание са 
че трябва

съберат още 60 милио- 
ващите пет години. За иа. Съвкупно се съберат 
това нещо са готови гра 
жданнте на Димйтров-

да се въведе и през след

листа да бъдат толкова 
души колкото се избират. 
Освен това те сложиха 
сериозни забележки и 
върху начина при утвър- 
ждането на кандидатите, 
преди всичко поради то
ва, че утвържданието е 
вършено в тесни къртове; 
без консултации в мест
ните организации, възмо
жните кандидати не са 
били на обсъждане в ме
стните
При това и предложени
ят от страна на Предсе
дателството кандидат за 
пов председател на ОК 
на ССТН, Любен Ранге- 
лов, се отказа от канди
датурата да бъде предсе
дател. Делегатите отсро
чиха избора, с констата
ция да се повтори постъ
пката за утвърждане на 
кандидатите, да се обез
печи пълна демократич
ност и проявените слабо 
сти в това отношение да 
не се повторят.

Инак. делегатите на ’ 
Конференцията в стария 
състав обсъдиха и приеха 
отчета за изтеклата чети- 
ргодишна дейност на Об 
щннеката организация на 
Социалистическия съкр, 
нейните органи и тела с 
констатация, че през из-

съвместпо 
единодушни, 
да се обърне нова стра
ница в местното самооб-

295 115 000 динара.
Предложено е тези сре 

дства да сс разпределят 
на следния начии: шест
десет на сто или 177 ми

на а Босилеград се про- 
отчетно-изборно съ 

Общинската
. град. веде

брапис па 
конференция на Социали

Това е основното зак 
лючение от неотдавна 
проведеното 
заседание 
тели на 
ност на града, 
вителн на

лагане, страница която 
наистина да зачита мне
нието и нуждите на гра-

съвместно
на представи лиоиа за канализация и 

местната общ-

стичсския съюз на трудо- 
косто осния народ, па 

вей досегашните ирисъс- 
твуваха и новоизбраните 
делегати. Всъщност, съб
ранието имаше отчетно- 
изборен характер, на ко
ето Конференцията в ста 
рия състав трябваше да

колектор за пречистване.
предста- 

обществено- 
организаполитическите 

ции и Общинската скуп
щина. Взимайки участие 
в разискванията за начи организации .. .
на на приемане на ново 
самооблагане. Слава То-

анализира активността на 
Социалистическия съюз в 
общината през изтеклия-председател на 

скупщина,
доров.
Общинската 
подчерта, че за пълен ус 
пех е необходим

четиригодишен период, а 
новоизбраните 
другото да изберат и но
во ръководство. И дока- 
то досегашните делегати 
успешно завършиха своя- 

новоизбрани-

покрайнапъл
но нов подход към само
облагането, по-точно към 
начина, на който гражда 

участвуват в ре 
неговото

бъде още по-хубавДимитровград може да
ните да 
шаването за 
изразходване. А това зна 
чи, за разлика от досе- 

практика, пос- 
консултация с

та задача, 
те делегати (77) не успя
ха да изберат ново ръко
водство. Именно, новоиз
браните делегати на Об-

Имайки предвид досе
га направеното, група
та която е направила 
предложението, счита че 
с тези средства през сле 
дващите пет години на 
пълно ще бъде изграде
на канализацията в гра 
да. Двадесет и три на 
сто от средствата или 67 
850 000 динара са пред
видени за улици. В Ди
митровград има 63 ули
ци на дължина от 18 км. 

в Тридесет от тях или 10 км 
са асфалтирани, с ча
къл са 20 улици или 
4,5 км. Останалите —

- 3,5 км са само прокара
ни без каквато и да е 
настилка. Десет на сто от 
бъдещето самооблагане /

жданнте, която да прекъ, 
сне с досегашната прак
тика улиците да се нап
равят, а след това рязко 
пат за канализация! Ду
мата сега и за събиране 
то на средствата, и за из 
разходването им ще имат 
гражданите.

гашната 
тоянна 
гражданите как и какво 
да се строи. В този сми
съл трябва да се яапра-

конференциящинската 
на ССТН, която наброя
ва 77 делегата, не прие
ха предложението на до
сегашното Председател
ство избирането да бъде 
явно и на кандидатската

ви ориентационна прог
рама, която да обхване 
всички части на града.

Част от тази програ
ма вече е изготвена и се 
отнася до средствата. 
Имайки предвид, че 
димитровградското сто
панство са заети около 
4500 души, а изхождай
ки от сегашните лични 
доходи и цени, при от
деляне от два на сто от 
личните доходи за пет 
години ще се съберат 
182 400 000 динара. На 
това се добавят още 9 715 
000 динара, които ще 
обезпечат селско стопа
нските производители 

като отделят Ю°/о върху

А. Т.

БОСИЛЕГРАД

Лрннлючн седмняг випуск 

на политическата школа
теклите четири години са 
отбелязани значителни
постижения 
области на

във всички 
обществено- 

политическкия и стопан
ски живот в общината. 
С щедра помощ на ши
роката общност успешно 
са приключили, или пък 
започнали много акции, 
които ще дадът подтик в 
развитието на общината.

На Коце Георгиев от 
Горна Любата, Владимир 
Станчев от Долна Ръжа- 

Райча Стойнев от 
Груинци, Миряна Стамен 
кова от Райчиловци, Бо
рис Велинов от Догани- 
Ца, Симеон Захариев, За- 
нко Петрунов, Вене Вели 
нов, Иван Лазаров и Зо
ран Такев от Босилеград 
бяха връчени

След шестмесечна и 
твърде успешна работа, 
тези дни приключи сед- 
мият випуск на Полити
ческата школа към Об
щинския комитет на Съю

коя от съществуващите 
политически школи. То 
ва представлява идейно- 
политическа сила. която 
може и трябва да насър 
чава активността на 

всеобщия партиен жи
вот в общината. Разбира 
се. доколкото те се ан
гажират и знанията пре 
несят в работата на об
ществено-политическите

са предвидени за довър- 
шаване на 
ношколски 
29 511 000
дем на сто от средства- за на комунистите в Бо
та които ще се съберат силеград. Тази школа, ка 
ще бъдат изразходвани то постоянна форма на 
за разни проекти и дру- идейно-политическо 

документация както

новия сред- 
център или 
динара. Се-

кадастралния си доход. 
Занаятчиите би отделили га 
по два -на сто, пенсионе
рите също, което ще да 
де още 33 милиона ди 
нара. При това когато

из
дигане и марксическо 

на един образование на члеяове- 
те на СК, тази година за 
вършиха 17 души.

От откриването й досе 
завършиха

ва.и за издържка 
■ или

техници, които да над 
гледат работите.

двама специалисти организации и самоупра- 
вителни органи в среда
та си.

Да кажемга школата
190 души, предимно мла 
ди членове на Съюза на 
комунистите. Ако към тб 
ва число добавим и 25- 
те завършили Регионална 
та политическа школа и 
една Политическа шко
ла на СЮК „Иосип Броз 

ис покана Тито" в Кумровец 
за събрание на което гра ва се стига до факта че 
жданите най-отворево да всеки пети е завършил

Тези дни 
отчет

и това, чесе подготвя 
на местната об

щност за досегашното са 
мооблагане. В най-скоро 
време

по инициатива на Пред
седателството, на ОК 
СК и Комисията 
низациоино

на
за орга- 

устройство златни зна
чки на Социалистическия 
съюз,

всяко домакинст
во в Димитровград 
получи този отчет, заед 
но с програмата за ново 
самооблагане

и кадрова политика 
първичните партийни ор 
ганизации в общината в 
ход е обсъждането и 
предлагането -на кандила 
ти за регионалната поли
тическа школа.

в като обществено 
признание за приноса им 
е работата на Социалис
тическия съюз и развити
ето на

ще

тога-
делегатската и са- 

моуправителна системам. я.ня м. я.
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СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

Повече делегатски
ПРОВЕДЕНА ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БАБУШНИЦАвъпроси За по-активна 

работа на 

секциите
На 30 май в Димитро 

вград се проведе 
сесия на Общинската 
пщина и по вече 
ловената

решение ще накара Ав- 
тотрансп о ртвото

' помощ при разрешаване 
на водоснабдяването на 
селата в Забърдие. От 
отговора личи, че този, 
вече няколко години на
лежащ въпрос, е пред ре 
шаване.

В продължение на се 
сията делегатите приеха 
програма за защита 
билките и растенията от 
разни щетни насекоми и 
болести и приеха 
ложенията за състав 
отделни комисии 
ла к^м Общинската ску 
■пщина. Дадени са и пре 
дложения за съдебни за
седатели, съдии за Осно
вния съд на сдружения 
труд в Ниш, както и де
легат в координационно
то тяло при Изпълнител 
пия съвет на СР Сърбия 
за изграждане на грани
чния преход „Градина". 
За делегат е избран пре 
дседателят на ОС Слава 
Тодоров. Делегатите на 

Общинската скупщина 
назначиха и нов секре
тар на Секретариата за 
стопанство и финанси към 
Общинската скупщина — 
МИЛАН КАЛАДЖИЙС- 
КИ, понеже досегашният 
секретар е избран за пре 
дседател на Изпълнител
ния съвет.

втора от Пи
рот да идва в центъра 
града остава да

ску науста-
практика на 

дневен ред най-напред 
бяха въпроси 
тите. Почти 
делегат 
когото интересува базата 
му. Най-често 
въпроси

се види.

Делегатите от Димитров- 
- градна делега- интересуваше и то 

ва защо' ..Комуналац" 
обществените

всеки втори впотърси отговор жилища 
водомери- 

отделни квар- 
своевременно 

със знание и одобрение 
на „Комуналац" 
тавили в квартирите си. 
Не с по-малко значение 
бяха и въпросите, кои
то на сеоията' поставяха

не признава 
те, които 
тиранти

натова са 
свързани с еже 

дневието в местните об- • За, председател на ОК на ССТН с едного
дишен мандат избран РАТКО МЛАДЕНОВИЧ 
с. за секретар БОГДАН ЦВЕТКОВИЧ

Дейността на Социали- на Социалистическия съ- 
стическия съюз в Бабуш- юз в Бабушнишка общи- 
нишка община през из- на през изтеклите чети- 
теклите четири години 
характер изир аше 
меж към включване раз- усилия за подобрение на 
решаването на проблеми селското стопанство в об 

щината. Истина, напосле 
лък все по-често се рази 
еква за развитието на . 
селското стопанство на 

обединяващ секцията по селско сто- 
фронт на обществено-по панство при ОК на ССТН, 
литическите сили, наче
ло със Съюза на комуни
стите. Ведно с останали
те обществено-политиче
ски фактори ССТН дей- 
стБуваше към осъществя
ване на задачите от Дъл
госрочната програма по 
икономическа стабилиза направени 
ция. Конституцията и За- крачки в тази насокд — 
кона за сдружения труд. вече е изградена ферма 

за овце и кози на Цър- 
ни връх, строи се ферма 
за овце и кози край В. 
Бонинци, а реализират се 
и други мероприятия в 
селското стопанство.

В тази насока ролята 
на Социалистическия съ
юз е незаменима.

Социалистическият съ
юз конкретно се е анга
жирал и върху разисква
нията _по промените в 
политическата система на 
социалистическо самоуп
равление и др. актуални 
въпроси. Давал е подкре
па и на комунално-бито
вото устройство в мест
ните общности и внедря- 
гането на всенародната 
отбрана и обществена са
мозащита в основните ор 
гакизации на сдружения 
труд и местните общнос-

пред-щности и града. са пое на
и те-Делегатите от Димитро 

вград интересуваше кога 
рейсовете от Автотранс
портната организация от 
Пирот ще започнат да 
идват в центъра на града 
— въпрос, който през из 
теклия мандат на скуп
щината не може да бъде 
решен. нито пък делега
тите до края на мандата 
разбраха кой е виновен 
за настаналото положе
ние. А както е известно 
цеха плащат гражданите, 
носейки от гарата до цен 
търа пълни куфари.. де
ца... Според отговора 
на председателя на Об
щинската скупщина по
ложението би трябвало 
да се промени след ка
то се мени решението на 
Общинската скупщина, 
свързано с идването на 
рейсовете. Дали новото

ри години се посочва, че 
ССТН е положил доста

делегатите от 
общности на Височки 
Одоровци, Смиловци, Ку 
са врана... Делегатите 
от споменатите местни 
общности интересуваше 
кой ще надомести щета 
та на селскостопанските 
производители, 

правят работниците при 
хидромелиорацията на 

Смиловсхо поле. както 
и това кога най-после ра 
йона на Забърдие ще 
получи вода. Отговоре
но им, че специална ко
мисия изследва щетите 
з района на Височки 
Одоровци и че са напра
вени необходимите кра 
чки при фонда за на
сърчаване развитието на 
изоставащите краища за

местните
стре-

те в тази стопански изо
станала община. В щим 
беше преди всичко стре
межът на ССТН да стане 
истинскикоято

но се оценява, че освен 
тази секция, останалите 
почти бездействуват. А 
Бабушнишка община има 
условия за интензивно ра 
звитие на селското стопа
нство, специално на жи
вотновъдството. Истина,

са първите

На. заседанието на Об
щинската конференция 
на ССТН беше изтъкна
то. че стопанските резул
тати през изтеклата го
дина, с изключение на 
„Църни връх" са задово
лителни, макар че се е 
стопанисвало при доста 
затруднени условия. Та
кава констатация обаче 
не може да се изнесе за 
стопанисването в първите 
три месеца на годината. 
Преди всичко се чувству
ва намаление на физиче? 
ския обем на производ
ството в ООСТ „Лужни- 
ца", „Църни връх”, в тру 
довата единица на „Ти
гър — вътрешна авто гу
ма" и някои други тру
дови организации, дока- 
то положителни резул
тати имат „Лисца". „Бал
кан". кооперация „Буду- 
чиост" и др.

А. Т.

ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН В СУРДУЛИЦА

Да се решават проблемите 

на младите
обезпечи - по-значително 
действуване на младите 
в Социалистическия съ
юз, защото той е непо
средствено свързан с осъ
ществяването тга техните 
интереси. Специфичните 
и общите проблеми на 
младите, които се явяват 
в сдружения труд, при 
трудоустрояването, в шко 
лувапето, културата и пр. 
трябва редовно да се об
съждат и по-ускорено да 
се решават. Едип от най- 
значителните задачи на 
ССТН
уводното изложение — е 
постоянното 
политическо и организа
ционно изграждане, раз
витие
на местните организации 
на ССТН и лодружници 
с последователно 
нане на отговорността на 
Общинската 
ция, нейните органи и об 
лици на действуване.

С. Микич

На 30 май в Сурдули- 
ца бе проведено 
но-изборно събрание 
Общинската 
ция на Социалистическия 
съюз. За председател 
ОК на ССТН избран РА
НГЕЛ ТОШЕВ, препода
вател в основното учили-

литическа организация 
на най-широките маси.отчет-
фронт на социалистичес
ките организирани сили 
в истинския смисъл на 

Фронтовото дей 
ССТН лай

на
конферен

думата, 
ствуване на 
тясно е обусловено с ло

на

следователно изпълнява
не на договорените зада
чи на всички обществено- 
политически 
ни и
щото действувайки в Со
циалистическия съюз той 

проверява идей-

ще в .Клисура, а за сек
ретар на Председатслст- 

МИОДРАГ МАРКО ти.организа- 
особеио на СК, за-вото

ВИЧ, политиколог от Су- 
пдулица. За делегати 
МОК на ССТН в Леско- 

Р. То-
• шев, М, Маркович, РУЖА 

ВЕЛИЧКОВИЧ и МИО- 
ДРАГ ПВТРОВИЧ, а за 
делегат в РК на ССТН в 
Сърбия ЙОВАН ПЕТРО- 
ВИЧ.

За нов председател с 
едногодишен мандат бе 
избран Ратко Младено
вци. работник в химиче- 

Звонска ' ската промишленост „Лу- 
жнмца", а за секретар, 

Богдан Цветкович, а 
бяха избрани също 

членове на ко
мисии и органи към Об
щинската конференция

в
И този път не беше от

минат въпроса с бъдеще
то на хотела в 
баня, като се посочи, чс 
и досега е могло може 
би да се направи повече. и 
Изглежда, че в тази на
сока и ангажирането на 

организация

на дело 
но-политическитс си оп- 

мобилизира
кан са избрани: изтъква се в

велеления и 
масите в осъществяване
то на тези определения.

акционио-

и оспособяпаисГоворейки за ролята на 
младите в 
подчерта: 
възможности за вссстраи 

ангажиране което да- 
ССТН като най-широ-

обществено-политиче
организация иедоста 

се ползуват.. Зато- 
нсобходимо' да

ССТН Тошев 
— Големите на Социалистическия съ

юз; делегати за Между- 
общинската

В уводното изложение 
за предстоящите задачи, 

Рангел То- 
бе изтъкнато, че

трудовата 
не е достатъчно, вместо 
ла бъде обратно.
ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ 
НА СЕЛСКОТО СТОПА
НСТВО

В отчета за дейността

укреп-
конферен- 

на ССТН п Репуб- 
конферен-

иокоето изнесе 
шев
ССТН трябва да носи по- 

промни И в 
в оргаиизаци-

смисъл да бъде по-

конферен-иа ция 
ликанската 
ция на

ка
ССТН.скаложителйи 

акциите, и 
оиен

М. А.ТЪЧНО

ва е се
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СТОПАНСКИ МОПИИИОТ СУРДУЛИЦЛIIЛТРИМЕСЕЧНИТЕ ДЕЛОВИ РЕЗУЛТАТИ 
ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД Производство, П0-Г0ЛЯМ0 

от заплануваното
\ПО-СЛАБИ ОТ 

МИНАЛОГОДИШНИТЕ
2720 бройки за нуждите 

потребители от Ита- 
рсализанията на ко 

по класичсн износ

рашюемесекция в Бо 
досега

периодичната 
тка, общият доход възли 
за 41 517 000 динара и

Горската 
силеград, която 
бе една от по-стабшши-

водството в полза на по- 
скъпи единици.

В основната 
цип па сдружения 
за производство на мик- 
ромотори ,,5 септсмбар" 
и Сурдулица от 
до края па април са про 
изведени общо 310 543 
микрометри, което е е

оргапиза- 
труд на

лия, 
ито е
и трябва на колектива
::а донесе

произвол- 
потребностите 

автомобилната фабри 
ка п Крагусвац е избала 
непрано с ио-голямо про 
изиодетпо па микромото- 
1,и за нуждите на ■чужде
странни купувачи, 
например 
те от СССР са произведе 
пи 52 082 микромотори 
охладители и планът 
преизпълнен е 58 на сто. 
Също са

Намаленото 
ство за

дю отношение на мина
логодишния през този 
период е увеличен с 61 
иа сто, В структурата 
на, този доход най-пол я- 
мо участие има дърцооб 
работваието, а след то
ва доходът осъществен 
от реализацията на раз
лични видове строителен 
материал, преди всичко 
греди. За осъществява
нето иа този доход в Го 
реката секция са изразхо 
двали 7 038 000 динара 
и по отношение на ми
налогодишните, същите 
са намален с 18 на сто. 
При това доходът през 
този период е увеличен 
с 101 на сто и възлиза на 
34 479 000 динара, а чи
стият доход възлиза 27 
464 000 динара, увеличе 
ние с 93 на сто. За лич 
ни доходи на 151-те зае
ти през първите три ме 
сеца на настоящата де 
лова година са' изразход 
Бани 27 375 000 динара 
и по отношение на ми
налата година същите 
бележат висок ръст от 
143 ка сто. При това за 
грижава факта, че сред
ствата за разширяване на 
материалните основи на

те стопански организа
ции в общината, прпклю 
чи тримесечието без за 
губк. Обаче, деловите 
резултати по отношение 
на същите от предходни
те години, са далеч по- 
слаби. Причината за то
ва е изключително ше
говитата зима, когато 
през първите два месе
ца на годината, поради 
затрудненията в обезпе
чаването със суровини 
производството бе нама
лено. Освен това и полу 

произведенията, които 
за отделни дървообра- 
ботвателни цехове под
готвя, поради мрътвия 
сезон слабо се пласираха 
на пазара, което също та 
ка зле се отрази върху 
общите делови резулта-

яиуари па 20 400 долапа.

През май 
СССТ „5 септсмбар" в 
Сурдулица имат за зада
ча да произведат 
бройки, от които 9000 са 

за съвет-

застите в

2 па сто повече от заи- 
Стоипостта Така 85 174лануваиото. 

иа произведените микро
мотори възлиза 
638 000 динара и с 5 па

за кооперанти
на 453 предназначени 

ската 
мишленост, а 
ки за 
I лия.

автомобилна про- 
3200 брой-ссто е по-голяма от пла

на, тъй като настъпи пре 
'труктуиранс на произ-

нотребител в Ан-
произведени и

СТОПАНИСВАНЕ 

НА „ГАЛЕНИКА“ти.
Положението значите 

лно се подобри през сле 
дващите месеци, физиче 
ският обем на производ
ството се увеличава, а 
наред с това и финансо
вите резултати, така че 
според думите' на шефа 
на счетоводството;. Слаз 
чо Николов, очакват шес 
тмесечните делови ре
зултати да бъдат по-до

«... ■

И зпнапред само 
резултати

От продажбата на въл
ната на домашния пазар 
и чуждестранни потреби
тели тази фабрика е за
работила 287 882 000 ди
нара, или със 174 пове
че от миналата година.

Към 220-те заети рабо
тници средно са получа
вали по 56 хиляди дина
ра, което представлява 
увеличение със 115 на

Фабриката за произво
дство на минерална въл
на „25 май" в Сурдули
ца през изтеклите чети
ри месеца на настояща
та година е произвела 
3117 тона минерална въл
на за топлинна и звуко
ва изолация, което е с 
32 на сто повече по от
ношение на същия пери
од на миналата година.

сто по отношение на сра
внителния .период.

За фондовете в този 
период 
7 648 000 динара, докато 
през същия период на 
миналата година бяха от 
четени загуби в размер 
от 15 070 000 динара.

труда по отношение на отделениса

С. Мшшч

БАБУШНИЦА: УСПЕШНО РАЗВИТИЕ НА „ТЕКСТИЛКОЛОР"

Наскоро цехове в Звонцн н Стрелъц?
Конфекция „Текстил- 

колор", една от трите 
конфекционни трудови 
организации от ден . на 
ден осъществява все по
добри резултати. Тази 
трудова организация, от 
която изникнаха „Лисца" 
и „Първи май", като че
ли беше малко занемаре
на. Напоследък „Ттекстил 
колор” се съвзема и тръг 
ва все по-успешно на
пред. Колективът на „Те 
кстилколор" все 
укрепва и кадрово и ор
ганизационно, а от неот-

га „Текстилколор" се по
мещава в хубави и свет 
ли помещения, а и маши 
ниият парк е модернизи
ран. За целта са израз
ходвани над 85 милиона 
динара.

Но и при неблагоприя
тни за производство ус
ловия, през изтеклата го-, 
дина
постигнал повече от за
планираното.

ствени над 400 милиона 
динара.

В „Текстилколор" из
тъкват също, че в скоро 
време ще бъдат полраве 
ни и личните доходи, тъй 
като по заключителния 
баланс за изтеклата го
дина са останали значи
телни средства, които мо-

Икономическата стабилизациия във всички пори
на организацията

Онова, което особено 
охрабрява е и факта, че 
икономическата стабили

миналата година са на
малени с 24 на сто и въ
злизат само на 89 500 ди 
нара.

Инак. средният личен 
доход през първите три 
месеца възлиза на 43 151 
динара, който е увеличен 
със 148 на сто.

Да кажем и това, че 
Горската секция и тази 
година Ще бъде организа

зация в тази стопанска 
организация до значите 
лна степен е залегнала 
във всички области на 
производството. Тук из
разходваните средства 
по отношение на мина
логодишните през този 
период, не само че не 
отчитат увеличение, но ■ 
дори са намалени с 18 
иа сто, което не е слу
чай при останалите ор
ганизации в общината.

Според , данните на

„Текстилколор" е гат да се използуват за 
тази цел.

В този трудов колек
тив, също така, в скоро 

Както изтъква Любисав време предвиждат да от- 
ирич, директор на „Тек крият свои производстве- 

стилколор 117 заети в ни цехове и в някои ме- 
този колектив са осъще- стни общности в община- 
СТБИЛИ общ доход от око та — преди всичко в 
ло зоо милиона динара, Звонци и Стрелъц, като 
което надхвърля плана, пряко се съдействува за 

продажбата на произ- намаляване 
велената продукция би на населението тези ра- 
трябвало да бъдат осъще йони. М А.

повече

давна разреши един от 
най:акутните ситор на една от тазгодиш 

ните съюзна
пробле- 

създаване на .по
добри условия за рабо
та. Именно, 
старите и твърде негодни 
за работа условия —

трудова ак 
ция по залесяване, за ко 
ято подготовките вече

ми

вместо взапочнаха.
■Е ’

миграцията
М. Я. се
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ПРОЛЕТАРИЙ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
и на Съюза на комунистите в Сърбия Брои 1521 година ХЬШ

Белград, 6 юни 1986

хконгрео&снс КОНГРЕСЪТ НА ЮГОСЛАВСКИТЕ СИНДИКАТИ

нъм нов възход
Тежко. може да се замисли стопът на който се намерихме, се свело на един общ знамена- 

по-сложна обстановка и по-чувс- а решението по кой път ще вър ~л, може да се каже, че дейс
твително време от това, в кое- еим по-нататък, с какви сред- ™ят конгрес на СюС в основа
то се състоя Десетият конгрес ства и с колко жертви не е с та си означен с търсенето от
на Съюза на югославските синди нищо по-лесно от това, което оаоотническата класа на по-ця-
кати. По трудностите не му е преживявахме в първите пово- лостно и по-ускорено осъг*еств
равен и учредителният конгрес енни години. Точно за това Де ю>ане на конституционните на-
от началото на 1945 година, ко- сетият конгрес на СЮС по се- чала и разпоредоите на Закона
гато пролетарският „Интерна- бе си е преломна точка, от коя за сдружения труд, според кои-
ционал" още се смесваше с тът- то трябва да тръгнем пак по то раоотническата класа е но- 

около Белг- възходяща линия. сител на правата и отговорнос
Затова и не трябваше да се ™те за развитието на собствени- 

тон и с кои те си организации на сдружения 
се договаряха въпроси ще се занимават синди- ТРУД и за съвкупното обществе- 

делегати на X конгрес. н0 Развитие.
И на края, точно затова Син

Потвърждение 

на единството
, нежа на войната 

рад, докато делегатите на така
голямата организация от 500 хи- налучква в какъв 
ляди работници
как, организирани в единни син- калните 
дикати в Югославия, на«-нап- На конгресната трибуна
ред да почнат с възобновяване нираха въпроси за положение Дикатът на Десетия си конгрес

то на сдружения труд и от тази не м°жа Да избегне задачата 
точка за ефикасността по-задъдбочено да се занимава 

със собствената си организира 
това бе време само стема и на способностите на об- н°ст. Съвсем е ясно, че в преде

на забелязване на проблемите, Ществото с мерките на дългос- таящия период ще се стигне до 
свикване на живот с кризата, почната и текущата икономиче- същетвени промени в позицията 
пристъпване към изготвяне на ска политика да „покара" кола- на синдиката, като най-масова 
Дългосрочната програма за ико та нагоре. Също така, голямо политическа организация на ра 
номическа стабилизация, но и внимание бе посветено на про- ботниците и ще трябва да се 
на надежди, отколкото това ста блемите по бързото и постоянно промени отношението между ос 
на в действителността. Тогава и обединяване на основата на новните организации и синди- 
по-сериозните удари срещу сто сдружения труд, а с това и за калните форуми на всички ра 
панисването, стандарта и съвку намаляване на мощта на работ- внища в организирането, 
пния живот по-лесно се поднас ническата класа да господству- 
яха, защото се считаха като вре ва на Целия доход и обществе- 
менни явления, като отраже- ното възпроизводство. Тук тря Щите процеси и все още сраме- 
кие на действителното несправ бва да се вземат и въпросите от жливите искания

областта на

доми-
ИЗТЕКЛИТЕ ДНИ в 

тическите хроники ще останат 
забелязани и по тридневната ра
бота на Конгреса на СК в Сър
бия, последния партиен конг
рес пред Тринадесетия конгрес 
на СЮК.

Този конгрес, както и състо
ялите се няколко седмици по-ра 
но, отново потвърди единните 
становища на най-широката пар 
тийна база по всички теми, ва 
жни за Оюза на комунистите 
и обществото като цяло. Той 
потвърди, че в СК в Сърбия, ка

Поли
на страната.

По сложност не му бе равен гледна 
и предходният Девети конгрес, на обществено-политическата 
защото

си

За това не говорят само об-кто и в цялата страна имаме по
чти идентични оценки за зна
чението на единството на СК, 
за характера и нужността от 
промени, за възможностите и 
пътищата за, изход от кризата, 
за ролята на партийните чле
нове, за кадровата политика и 
всичко онова, което доминира 
ше и по време на дебатата върху 
Проектозаключенията от 
то заседание на ЦК на СЮК.

През изтеклите дни, тези 
само че бяха обнове

за по-съвре-
разпределението на менен синдикат, който все още 

последни личните доходи, преди всичко се „лепи" за властта, а често е
години разбиха надеждата в въпроса за същността и скорос- и нейно оръдие. На тази мисъл
това, че кризата е временна, че тга в осъществяването на об- просто посочва практиката и ре
се касае за нещо, което може ществсния договор за дохода, дицата примери във всички, на
бързо да се реши с простото про приет по почин на Доветия кон- ши републики и покрайнини, 
биване на нова дупка в ремъ
ка. с еднократните рестрикции, 
с обикновено икономисване, с правена 
малко по-добра работа или пък 
с маргинални мероприятия в 
текущата икономическа полити вата 
ка. Показа се, чс 
структурално 
тат на

яне с шроблемите. 
Обаче, четирите

грес на СЮС. според които недоволните ра- 
Въпреки че в тази област е на ботници с прекъсванията на ра- 

крачка напред, не мо- бота и по други начини търсе-13-
жем да се похвалим с действи- ха осъществяването на своите 
телните резултати. Оттам и но- права извън синдикалните ор- 

вълна на критика срещу ганизации, другите политически 
кризата е от съществуващата система и ярак организации и самоуправителни 

естество и резул- пиката на разпределението на тела. 
множество диспропорции дохода и

искания не 
ни но бе посочено и това, че е 
„последен момент" да се тръгне 

осъществяване на принципните Тръгнем ли сега от това, че
в производството и оргаиизаци- и лавината срещу груповособс- огромното болшинство от тези 
ята му, но че се касае и за по- твоиическите отношения, 
дълбока криза в производство- ту отливането на обществени 
иите и обществените отноше- те средства в частни джобове.

личните доходи, с неяв
определения.

Затова Конгресът на Съюза 
Сърбия, как- 

о станалите
СРС- прекъсвания на работата мина-

на комунистите в ха в премерен порядък, което не
то и конгресите в 
републики и конференциите 
покрайнините улесняват 
готовката за 13-ия 
СЮК, Становищата в републи
ките са познати, те без разлика 

„засечки" и различия, 
наблягат към идентич-

е винаги черта на класическите 
по-трудно може да срещу заплатите без работа, от стачки, абсолютно се налага из

водът, че в битието на работни 
ческата класа е и когато проте 
стира винаги това да прави ор 
ганизирано, със собствената си 
организираност да обезпечи да 

Затова съвсем ясно бе, че се че изтърве обстановката от 
Десетият конгрес ще бъде ин- Ръцсте й под нечие чуждо влия

ние. Няма съмнение, с едно та
кова поведение работническата

в ния, което 
се реши и от самите

по-тежко от воички ми
под- ч гждавансто 11а дохода, срещу 

всички видове криминал. Впро-
външпи

конгрес на дългове, 
лиарди долари. чем, тези въпроси доминираха 

и на републиканските и покрай 
нииските срещи на синдикатите.1'0-За щастие, през същите 

дини узря 
сега вече на шестмилионната ра 

класа

на някои и убеждението
все пак
ните тонове, така че това преди 

предварително неподготве 
но съгласие на няколкото хиля 
ди делегати на всички републи 
канско-покрайниисии партиини 

най-голям
единството

- чс се ка-
по-дълбоки тониран с искането за единение, 

диспропорции, застрашаващи за еднаква позиция на всички
„___,, „„„„„„„шииргкп само субекти в стопанисването на

И ° трпип отношение така единния югославски пазар, без пи власт над труда, освен ообст-
управитсл о се излезие от разлика па републикански и по- вената си власт, а още повече
че 1 „атова трайно да крайгаииски граници. За работ- и съзнанието за факта, че в тази
криза , ническата класа, която живее из борба може да успее изключи

телно, ако се бори с легални сре 
всички инсти-

ботническа 
сае за значителномно,

класа показа, че не иска да тър

принос 
в Съсрещи е и 

към укрепване 
юза на комунистите.

Няма съмнение, чс Десетият 
СК в Сърбия, по това 

трибуните 
свой забележителен при 

такава ориентиров- 
югославските комунисти.

пътищата на уст-сс установят
ойчивото развитие на материал- 

производство,
развитието на

самоуправителна резултати,

ключително от своя труд, друг 
подход бе и невъзможен освен дства и ползува

еднаква работа и тучни на самоуправителното со 
еднакъв личен до- циалистическо общество,

А когато всичко това би

жизнения
обще подхода: за

конгрес на 
което бс казано от ното 

стандарт, 
ството 
основа.

кои-му. даде 
нос на една 
ка на ___

върху
Касае сс поправо за крь ход. (На 2-ра стр.)
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ДА НЕ СЕ ЗАГУБИ ИСТО
Централния комитет на СЮК, кое

то на 24 май бе проведено в Белград са приети проектодокумен- 
тите за Тринадесетия конгрес на СЮК — Проекторезолюциите

Устава па СЮК,

На 28-то заседание на

и допълненията на
СЮК и за работата на ЦК 

па СЮК. На засе

и Проекта за измененията 
Проектоотчета за активността на 
между Дванадесетия и Тринадесетия конгрес

Правилника за работа на Тринадесетияданието е утвърден и
конгрес на СЮК и взето Решение за Политическата школа 
СЮК „Йоснп Броз Тито" в Кумровец, с което по-прецизно 
дефинират работата и статуса на Школата, а приет _ 
тът за едногодишната работа на Председателството на ЦК на 
СЮК (от юни 1985 година).

на
се

е и Отче

Проекторезолюциите образ- твото като цяло, йод 
ложи Милан Кучан, председа
тел на

условие.
разбира се, да имаме достатъч- 

Комнсията на Отбора за по сили след Конгреса тези на
соки със собствена творческа ра-тозн документ.подготовка на

Припомняйки, че с това заседа бота, инициатива и раздвижва-
об не на трудовите 

об- вбрмм в конкретни самоуправи-
хора да прогние формално приключва 

щопартийното, а и широко
ществено разискване върху про телни, стопански, политически пгпг-к-т-чятлючението за измене-и други активности, които ще фия на предложените докумен Проекгозахлючението за^измене

влияят та на практика да имаме ти получи подкрепа, понеже об ние и допълнение на Статута на 
повече социализъм — материал що взето те са съгласувани с ос СЮК е оила твърде разнооора- 
но и духовно богатство, стопа новнитс ни идейни определения зно и съдъражтелно. По мн го 

по-ефикасен, по-хуманен да не се менят идейните и об- 
и по-демократичеи социализъм, ществони

Кучан отразяващи континуитета на 
Те са проникнати

идейно- от стремежа ни към социализъм, дължение на разискването, воде 
практика ще бъде ал- но върху Проектозаключенията 

от 13 заседание на ЦК на СЮК.

върхуизтъкна, че разискването— Политическката филозо-
ектодокументите, той изтъкна 
че неговата цел е била критично
да се проверят основните 
деления, оценките и насоките, 
съдържащи се в

опре-
кръгът на раз-характеристики, 

движените въпроси, критичност
та и идейно-политическите акце
нти тя фактически е било про

Проекторезол нски
основи на систематаюциите, да се даде оценка дали 

основите на бъдещата партии- Същевременно каза
— разискването стана по време революцията.на акция са достатъчно сигур

ни, ясни и подтикващи за кому на твърде интензивна
нистите и трудовите хора за да политическа акция, която сс во който на 
се поведе акция за излизане от ди на конгресите и конферен- тернатива на противоречията,

Съюза на комунисти конфликтите и кризите, в чиито Много въпроси, които са биликризата, а и за акция за осъще циите на 
ствяване на идеята на социа
листическото самоуправление, 
за нейното постоянно и дина-

разисква
нето върху Статута, се отнасят 
върху работата на СК като цяло. 
Някои от тях заслужават за тях 
отделно да се разисква, защото 
гперед съдаржанието си не се от
насят само за статутарните про
мени, тук не -се изчерпват, а изи 
' 1СБ2Т И други ПОДХОДИ.

улици днес попаднаха разгръщани по поводте и на останалите организации, задънени
чиято цел е по-рано да се изле- съвременните цивилизации, гра 
зе от кризата, не на прагмати- жданските и социалистическите, 
чен начин, но на начин който Дебатата излъчи енергични изимично развитие, за осъществя

ване и развитие на социалисти изразява 
ческите отношения в производ нашите

творческо търсене на екгания нашата 
исторически визии. Не развива така, че да бъде иконо 

кризата, мически ефикасна, политически

система да се

може да се излезе от 
няма ни по-нататъшно развитие демократична и способна

ството, за развитие на нашата 
историческа перспектива и за по 
стоянно революциониране на «а социалистическото самоупра- обезпечи социална сигурност 
обществените отношения вме вление, подчерта Кучан, и ако на работническата класа и вси- 
сто стагниране. в което се губи от икономическата и политичес- чкн трудещи се, подчерта Кучан. 
перспективата и умъртвява

да

— Цялостно публичното ра
зискване подкрепи предложени
те решения. Оценено е, че с

ка система не се премахнат ос- 
върху които се възпро 

извеждат статистическите отно скЕанията не 
шения в производството.

ДУ-
Той още изтъкна, че в рази- 

бяха приети по-
ха и акцията «а революцията. , новите 
Той добави, че в разискването 
е дадена положителна оценка 
на посочените документи.

едложените измнения значи- 
ги телно са подобрени предпостав-инакви концепции, а имаше 

и все ги има, от функционално- ките За Укрепването на единст
вото в СЮК, за по-нататъщната 
демократизация на отношенията

Кучан също така напомни, че прагматични до онези, които 
като наш „алтер его" съпътству 

етатистиче- 
или граждански алтернативи.

тези разисквания в същност са 
продължение на общопартийна 
та дебата върху Проектозаключе 
нията от Тринадесетото заседа 

Кучан подчерта, че това ра- ние на ЦК на СЮК — членове 
зискване до голяма степен е те на Съюза на комунистите не СЮК 
определило не само идейния и са съгласни само да потвържда- 
политически профил на наша
та бъдеща акция, но и по-на
татъшната съдба, класовия ха-

същината на общест- политиката, 
отношения и на общес ределенията на СК,-

ТЪРСИ СЕ ДА ИМА ПОВЕЧЕ 
СОЦИАЛИЗЪМ

и засилването на акционната спо 
собност и ефикасност в СК. По
ложително е оценено, че пред
ложеният текст е по-къс от до
сегашния Статут. Същевременно

ват развитието ни 
ски

\
Тринадесетият конгрес на 

ще изпълни големите на-
са давани сюгжестии, че до 13 
конгрес на СЮК се правят уси 
лия за съкращаване и прецизи
ране на статутарните

дежди само при условие да не 
ват договорената без тяхно уча бъде конгрес на континуитет с

слабости.досегашнитестие политика, но искат активно непос-
решения.лсдователиости, колебания. ка-да участвуват в изграждането на 

становищата и оп-
^ навсякъде където това е възмо- 
‘ жно. Покрай това набляга

питуланство и опортюнизъм, 
ла бъде конгрес на промени 
функцията на

рактер и се вър
ху това, че всички важни въпро
си за осъществяване на идейно-

във
приемствено осъ

Еените

ществяване на стратегическите 
ии определения — критично пре 
яупреди Милан Кучан. Разиск
ванията

политическата и креативла роля 
на СЮККъм нов възход в системата на социа
листическото самоуправление и 

н самоуправителнатавърху проектите 
девет резолюции бяха делови и 
кратки. В тях взеха

демокрация 
т зябва да се регулират в Ста
тута на СЮК.(ОТ 1_Ва СТР') свързани със Заключенията от шан Алимпии Ду

то са затова и внедрени. Работ 16-то заседание на ЦК на СЮК м Ал”м>пич- Ива« Стоянович,
ниците с това доказаха, че и син които сред работниците наме- рИЯвР", м*ич' ™ЛВИЯ Жугич-
дикатът им много трябва. риха единодушна подкрепа нпр щ' Мило™ Ми,нич. Добри-

Обаче, друг въпрос е какъв Очевидно е, от тази гледна ДИЧ И Бошко КРУНИЧ-
би трябвало да бъде този син- точка, че Десетият конгрес ще ЕДИНСТВОТО
дикат, ако спокойно освен сега означи преломен момент и за 
шния минават и такива събития, синдиката като организация 
които в основата ои са върху ли а без спектакуларни начинания 
нията на борбата на работниче в организационната тъкан, тряб 
ската класа да загосподствува ва да разчитаме и на значител- 
над цялото обществено възпро ни организационни 
изводство и които са напрало.

Вукашинсвич напомни и за
това, че в достатъчно искове са
изразени застъпванията, че ----
дефинирането на Съюза на ко
мунистите в републиките и Съю- 

Дискусията върху Проектоус за иа комунистите в покрайнини- 
тава на СЮК беше оживена Те прецизират понятията „само-

/полемична. Уводното изложение стоятеляост" и ■.самостоятелен”, 
поднесе Будимир Вукашинович 
председател на Комисията за 
статутарии въпроси в СЮК, Топ

при
В СЮК

И в този
редица сюгжестии и 
пия. Съществуват иден, че тряб

промени.
К. Влахов

СМИСЪЛ съществуват
предложе-I
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РИЧЕСНАТА ВИЗИЯ
ва да се говори за равноправния 
СК, а не метода, на работа на. органите Това е потврдено и на практика се отделя на известен начин от 

един- на Сг\, което изисква по-сериоз- на този ЦК .на СЮК. В този ко- председателството. Реплицирай- 
комуяистите в но проучване 

този смисъл ком-

самостоятелен в
ствения Съюз на 
Югославия. В и на мнение сме, че лективен орган прдседателят на к-и на Диздаревич, Жаркович по-.

на край другото каза, че председа- 
друго освен телят на Председателството на 

пръв сред еднаквите, подчерта ЦК на СЮК всички длъжности 
Жаркович. — Заедно с Предсе- върши като че ли го е избир&л 
дателството той поднася отчет ЦК на СЮК. 
пред ЦК за съвкупната работа 
на Председателството. Ако бих-
ме така постъпили и в реп.убли- с шест гласа против, а с един 

ушьрждават своя полити- напред, председателите и секре- китв и „ покрайнините те въве- глас против е приет Проектоус-
гюглелОвзтр ИЗРЗЗИ СаМ° Т°Ва Те ТЗРИТе Ш цеНТра” и покрай" ш председатели^ напредседател- тава на СЮК.

' 1™!! ^.Да11Р0ВеЖДаТ"0' нинските комитети да избират ствата , тогава наистина няма сми
Н3 *°3а На комунис~ председателствата, а не централ- съл -ГОзи председател, който ня-

пнс в п_ го Славия в своите усло- ните и покрайнинските комите-
вия и специфичност. Освен 
ва,. Отправени са забележки

идеята като такава, не трябва Председателството на ЦК
е и застъпване™ „ на такъв. ИСК Да Се отхвърли' а тРябва по-за- СЮК не е, нищо 

г НЕТ0 В Дефиниране- дъло.очено да се изучи до 14 кои 
то на С юза на комунистите в ре- грес на СЮК 
публиките и Съюза на 
тите в покрайнините 
стави предписанието, според 
ето те самостоятелно 
е ат и

плементарната част

комунис- 
да се изо- Ь името на Председателство- 

ко- то на ЦК на СЮК Вукашинович 
разработ- поднесе два амандмана — най-

Двата амандмана са приети

ка.

В изложението си за Проек- 
тдоклада Димче Беловски забе- 
ляза, че този документ в публи
чното разискване е оценен като 
[..ален и критичен, че дава ця
лостен "преглед, а дава и основа 
да се съблюдаят последствията 
от незадоволителните процеси. 
Комунистите подкрепиха главни
те оценки от текста Проектоот- 
чета ,а особено, че нашето об-

ма никакви самостоятелни пъл
номощия. а има председателст-то- ти, а след това амандман пред- 

и седателите на председателствата вото на ЦК, избира някой друг 
върху определението на Съюза на централните и покрайнински- 
на комунистите в републиките и 
Съюза на комунистите в покрай-

с изключение . на това председа- 
отчети телство. Това бе и мотивът, по-те комитети да поднасят 

само на председателствата, а не 
на централните и покрайнински на ЦК на СЮК е подало аман-

ради което Председателствоточините като единствени органп- 
пйи в единствения Съюз на ко- 

: унпетите на Югославия.
комитети.

Критични забележки върху
дман.

Нияз Диздаревич остана придвата амандмана отправиха Ни
яз Диздаревич, Митя Рибичич, СЕоето предложение, изтиквайки ществено развитие показа, че те-
а до известна степен и Андрей между другото, че не е точно,
Маринц и Владо Янжич. Дизда- че председателят на председател за в дълбочината на структурни-

стеото няма никакви особени от- те нарушения в производството,

жестта на икономическата, кри-

Да се изменя ревич се застъпва за това пред-
той е автоматичен разпределението и на пазара са

отколкото то-
седателите да избират централ- говорности:
ния, т.е. покрайнински комите- плен на Председателството на м._сго 
ти и че председателите за рабо- ЦК на СЮК, той е член и пред- можеше да се предпостави по-

ко седател на делегацията на СК в време на провеждането на Два-
конгрес на СЮК. И

по-големисветът тата си да са отговорни пред 
митетите. ССТН на републиката, член е на

комисията-за кадри . . . Това са покрай това> че имаше нереши^ 
Видое Жаркович апострофи- всички длъжности, в които той телност. опотюнизъм и съпроти

ва, според „ мнението на Белов
ски Съюзът на комунистите е

надесетия
В РАЗИСКВАНИЯТА Е ТЪР

СЕНО НАШИЯ ПОГЕД ПОВЕ
ЧЕ ДА НАСОЧИМ НАПРЕД, ДА Ра значението на 
СЕ ПОСВЕТИМ НА РАЗВОЙ- амандмани. според които пред- 
НИТЕ ВЪПРОСИ. НА КОНКРЕ- седателите на председателствата 

НАШИТЕ избират председателствата, а не

споменатите

имал сили да изгради единстве
ни гледища за най-значителните 
въпроси за развитието на обгце-Нови членове на 

ЦК и на Предсвда 

телстото на ЦК 

на СЮК

ТИЗАЦИЯТА НА 
СТРАТЕГИЧЕСКИ 
НИЯ И ПО-МАЛКО ДА БЪДЕМ седателят поднася отчет напред 

ЯСНО седателството, а не на централ
ния комитет.

Киро Хадживасилев -преду

ОПРЕДЕЛЕ- Централните комитети и че пред- стзено-икономическата и полити
ческата система.

ЗАЕТИ С МИНАЛОТО.
ДОЙДЕ ДО ИЗРАЗ СЪЗНАНИЕ
ТО, ЧЕ СЪЮЗЪТ НА КОМУНИ
СТИТЕ ИМА
ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОВА, КОЕ- ва правото на 
ТО СТАВА В ОБЩЕСТВОТО, ЗА покрайнински комитет да

ка иа лична отговорност които

В разискването голям отклик 
получи засилената инициатив
ност и активността на ЦК наСВОЙ ДЯЛ НА преди. че с нищо не се намаля

централния, т.е СЮК, особено на плана за ук- 
СЮК ппови речта не на единството в 

обществото като цяло. Търси сеТОВА КОЕТО ПРАВЕШЕ ИЛИ 
ПРОПУСНА ДА НАПРАВИ, А и да е член на председателство

то, а и председателя на нредее 
дателството. С особено изтъква

по-влиятелен и по-авторитетен 
ЦК на СЮК, както се търси и 
по-снергично задаване на въпро
са1 за отговорността за пропуски
те, слабостите и неудачностите.

МОЖЕШЕ И ТРЯБВАШЕ ДА 
ГО НАПРАВИ. ОТ САМОТО
пкягнггплг ча ТОВА КАК не, чс председателят на предсс-
ГМрСПОПАДНАЛИ В СЕГАШ- дателството дава отчет пред цеп Централният комитет на СЮК 
мптл кричигнп ГЪГТОЯНИГ тралния комитет самия ггредсе- оерифицира избора по функция 

гГ НЕГОВШ ПРИ дател Г,и имал изключителна я ЦК „а СЮК в Председателст- 
имит/1 нв мггжрм ПА КЪПЕМ лична позиция, каза Хадживаси- вото па ЦК на СЮК новоизбра- ките върху текста от доклада
ПППППН1Л нир КАТО НОСИ- лек Това според него би била нитс председатели иа председа- Беловски изтъкна, че те най-мно

иа мггрмтр 1-ГА КОМУ- крачка назад по отношение на телствата, относно на централни- го са сс отнасяли за обобщения
итлЛГ7ГЧЧГ1ТП ГШМЖРНИР Титовата инициатива за колекти те и покрайнинските комитети начин на писане, за обемността,
гктД-отрдпшят ГВЯТ НР вка работа и отговорност. Смие- иа СК и на председателя на без конкретно идентифициране
с дмгГ ПА ПГЯСНЯ- нисто на Киро Хадживасилев се Председателството на Комитета ма носителите на слабостите и
МОЖЕМ САМО ДА и съгласи Петар Матич, на организацията на СЮК, в съспротивлениятй на политиката
ВАМЕ, НИЕ ГРЯБВА ПРЕДИ ЮНД. на СЮК — Обаче, Доклада пре-
ВСИЧКО ДА СЕ СТРЕМИМ ДА зд по.АВтОРИТЕТЕН ЦК НА 
ГО ПРОМЕНЯМЕ.

Спирайки се върху забележ-

Нови членове нв ЦК на СЮК конкрет-дложи толкова ясни и
Председателството на ЦК ии отговори на въпросите, кои- 

СЮК са: Джордже Стойшич, ■,0 п,рез тезч четири години са 
Повторно имайки думата Ви- Д;)ем Власи Георгие Йовичич, 0ТкриТи' до каква степен Съюзът

Яков Лазароски, Станко Стойне- на комунистите като колективен 
Милан Узелац. Милан Ку-

СЮК и на
Милан Кучан на

сега седос Жаркович каза, чс 
търси компромис — че и прсдсе- мислител и в такава констела-вич и

Вужашинович каза и това, датСля на Председателството на чаи председател иа ЦК на СК 1(ИЯ на обществените сили е бил 
в информативните I Д ЩК избира Централният коми- в Словения и Миляи Радонич, „ състояние това да направи, ка-
мандатът3 на делегатите на 'кои- тет._а не Председателството. - председател на ЦК на СК в Чер- за накрая Беловски. 
греса трае четири години, което Мисля,

конгресът би бил в т03и
заседаване”. Тази Оаме и

стигна до определен интс- ят комитет и
публичното разискване. С цр има свой председател

Председателството като

това възприемаме, 1Ш гора, вече са членове на ЦК 
въпрос само да комплици- иа СЮК и на Председателство- 

замъгляваме. Централни- 'то Му докато в Сърбия новото
сега, условно' каза- партийно ръководство бе избра-, края бележим, че това е поиюд- 

щ, десетия конгрес, приклю- иото заседание на. ЦК на СЮК 
чил след заседанието на ЦК на 11 периода между Дванадесетия 
(-■юк , и Тринадесети конгрес на СЮК.

Централният комитет усвои 
Доклада без разисквания. На-означава, че

постоянно
.' дея

оглед на това. че с евентуалното 
приемане на такова решение би 

еквало много промени 
га низанията, компетентността

то
кова е

лективен орган, който е отгоио- 
комитет. Мирко АрсичВ ОР- пред Централнияи рей I



|\0 - "ИП
ПРЕЗ ИЗТЕКЛИТЕ ДНИ

които ще знаят дацери, онези 
се борят за по-доброто утре, а 
,пс онези които заемат постове, 
а смятат не вървим по-бързо на
пред ..

Там е изходът от
лабиринти, въпросителни и 

каквито

Престрелки
многоброй-

йности, върху които се основава 
югославската 
общност.

дълговете очевидно тежко се 
забравят, но все пак не би тряб- 

сс прекалява.

Няколко делегати на партий
ния конгрес на Оюза на кому
нистите в Черна гора „се осме
лиха” да говорят за някои гла- 

които се чуха на Конгреса 
на Съюза на комунистите в Сло
вения, състоял се 
преди това. Веднага заклетите 

словенското достойц

-|те
концентрични кръгове, 
имаше и на стадиона, каквито 

живота. За така-

социалистическа

има много и в 
па карта, за Титовия път — така 
разбрахме поръките на прсдста- 

— ако затрябва младс- 
и „ускорение”.

сове
вало толкова да 
Защото гласове подобни на то
зи на Бърнович, сс чуха почти на 

и конференция

няколко дни влонисто
жта ще получи 

’ це би било добре да ги подла- 
изкушение. Поръките са 

живота, бя-

всски конгрес
обаче делегатите имаха достатъ
чно мъдрост да ги „прокомен- ‘ “ ЯС1Ш „ „
тират” с толерантно съжаление, ^ и стадиопа 
а не от това до създават иай-ва- 
жно конгресно събитие. Защото, 
има сигурно в комунистическото 
общуване и нещо. което се под* 
разбира. Горки биха били наши
те основни определения, ако се

пазители на 
ство и държавност тръгнаха в 
отмъщение. Престрелките меж
ду отделни хора в двете репуб
лики имат всъщност 
дните, когато един висок словен
ски функционер оспори канди
датурата на един черногорски 
политик за функция в един от 
съюзните органи. По-късно този 
спор само се „подгрява". После
дният в тази верига е д-р Свето
зар Полич.

корен в

Диздаревич и 1 

Кръстулович На политическата сцена при
стига едно ново поколение. Из- 

Забслязано е вече явлението, глежда че то ще има и по-инак- 
опарени чс отделни стари революционери ви маниери. Негов изтъкнат пр&

биха прекланяли пред всеки лек 
ветрец, горки биха били и наши
те конгреси ако като
биха скачали от всяка дума, ко- към края на своята политическа дставител е Огнен Кръстулович, 
ято се различава от основния работа (чети: напускане на фун- делегат на Десетия конгрес на 
тон, ако на безспорните уклони кцйитс) ненадейно проговорят съюза на комунистите в Хърват- 
биха давали най-голямо значе- твърде остро, критично — рево- Ско. 
ние, а борбата срещу тях провъз лЮционно. Колкото това някому 
гласявали като основна мерка за ди изглеждало несимпатично — лович служейки се с твърде ос- 
потвърждаване на вярността към защо не е говорил или писал до- -рри думи за доклада на Мика 
Съюза на комунистите. Горко е кат0 е бил — във всеки случай Шпиляк заяви, че „това е отчет, 

отделни е д0бре. Добре е и ако е това в който има все за всичко и за 
хора, които в своята неразумна плод на дългогодишни размиш- всичко все по-малко". Към Цен- 
чувствителност и прекадена рев- ления или желание върху кари- 
нивост — ловят всяка грешка и

На черногорския конгрес де
легатът Слободан Бърнович наис
тина, покрай останалите небуло- 
зи. предложи във всички общес
твени учреждения да се въведе 
„основен югославски език" и вси 
чки граждани на Югославия би 
трябвало да бъдат от „югослав
ска нация". Поради това сега 
Полич хвърля съмнение върху 
конгреса на черногорските кому
нисти за съгласие с идеите на 
Бърнович или за тотална неза
интересованост за основните сто-

Да напомним: Огнен Кръсту-

и това, което правят

тралния комитет на Съюза на 
ерата да се сложи „печат", доб- комунистите в Хърватско той от- 
ре е и ако е това знак на про
тест дето отива, добре е и ако

по всяка цена искат да противо
поставят и по 
рат две републики.

прави забележка, че прекадено 
се занимават с това кой в койвъзможност ска-

се желае с това да се остави „по 
литически тестамент" .. . Във все

:литически орган ще влезе, а
не утвърдил що е същественото 

ки случай е добре. Над тези по- и щ0 е най-важното. Не бе по-
и нежен и кгьм госта, Митя Риби- 

онези, които остават и онези Чич, който в приветственото си 
ясни които пристигат. слово от името на Председател-

Разбира се, било би по-добре ството на ЦК на СЮК, каза, че 
по-рано. трябва да се „гризе етатизма’1, 

надесет, а на екрана „попуснаха По-добре би било Нияз Диздаре а Кръстулович го попита „кого 
ми всички шаблони". Докато ча- вич да не е чакал конгреса на това той (рцбичич) би „гризел”. 
совникът избиваше", а простран- Съюза на комунистите в Босна Всички ни, мене, някого друго 
ството за упражнения ставаше и Херцеговина, на който предсе- го или Може би себе си? Защото 
все по-пълно, дойде поръката „ре гателствата на републиките и аз- аз не сЪм бил 
волюция е когато масата получи тономните покрайнини оцени ка- Съюзния изпълнителен съвет в 
ускорение". то „Фактор на етатизация и по- председателствата на Централ-

Освен че се показаха като тискане на делегатската тесте- иия комитет на Съюза на югосла 
добри диагностици, на младежи- ма" и да каже как нищо не би Югге комунисти и на Съюзната 
те трябва да се отдаде призна- пречило ако във федералните конференция на Социалистичес- 
ние, че имат и ясна визия. Да, единици не бихме имали предсе-

Днес и утре ръки трябва да се замислят

Началото на чествуването на 
Деня на младостта тази година 
бе отбелязано с една груба гре
шка: заглавието „Събуди се, не
що става..." съвсем не отговаря 

обстоятелството и на дей-

ството символи и поръки, 
почти като закана:

На часовника бе пет до два- тази реч да е дошла

и на
ствителността. Нито младите хо
ра дремят, нито става нещо из
ключително ново, нито тяхната 
съдба тъкмо сега се решава. Те 
само още имат търпение, още 
вярват в идеалите на 1941, със 
съдбата им, както сами казаха, 
още управляват по-старите.

Грешката поправи самото за
ключително представление на 
стадиона на, ЮНА в Белград. 
Представлението очевидно е под 
готвил животът. Вече първите 
срички „Не бива утре като вче
ра, всеки към себе си тегли, не 
бива утре като днес, и децата 
се грижат за нас..." демантира- 
ха заглавието. И предвестиха ...

Че младежта не е захваната 
от дрямка, се видя и от множе-

председател на

кия съюз на трудещите се в 
техният цвят е съставен от осем дателства, и ако скушцините би- Югославия, на ключови постове
венчелистчета, обаче върху кар- ха били най-висше държавно и в обществото цели десет или
тата на Югославия не се изтък- самоуправително тяло. По-добре двадесет години

републико-покрайнинските щеше да бъде ако Диздаревич След една такава реч Кръсту- 
граници, ако ги има те свързват бе това усетил и казал доката лович на листата на която има- 
а «е разделят. Младежта, по-на- бе в най-висшите партийни и дър ше повече кандидати със зави- 
татък поръчва: „когато на стра- жавни органи. Другояче би се ден брой гласове бе'избоан 
пата нещо не върви, ние сме тук това и тълкувало и по-голям Централният комитет на Съюза
йвЛп ч6' Я ЗНае ” КЪД6 ТРД' ефбКТ би имал0' 3ащото тогава на комунистите в Хърватско То-
бва да тръгне по пътя, кои- е имал още мощ да раздвижи за е може би знак
то прокраваще Тито: „На нае са принципна дебата по този важен 
ни потребни борци роволюцло- въпрос.

ват

в

че е улучил 
да захапе на същинското място.

Миливое Томащевич

Комунист дати на вестих „Комунист" Влайко Кри
во капи ч, изпълняващ длъжността
ник

председател Драгите Патлошч.
. _ помощ, ф Адреси на редакциите* за вопли инати

рнслав^Вучетч, °пт1и1 от*^ р^ Тг ” 
кте.ри на републиканските -- “ БелП»Д. твлефоаав централа 335-091.
ските издания — Дубраако Цурач (Босна *н н* идаимвто за СР

ман Пегпсовхч (Вомгводияа)
• Председател на Издателския съвет 

„Комунист" — на изданието за СР Сър- 
бих Д-р Богдан Трифувоигч, заместих

• С Указ иа Президента Републиката от 
23 декември 1964 годяща „Комунист" еот-

егво съсс Орден братство ■ е,
златен венец. 

• Директор Издателската трудова орга
низация „Комунист": Ви-гомир Су дар ски. 
Главен ■ отговорен редактор 
издания на „Комунист”: Влайко Криво-

трудова организация

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

латиница), словенски, 
баишж езици, а в с 
български, унгарски,

всички
относно

македонски и ах-ковали: гла-• Урежда _____
ваш к отговоран редактор словашки, румънски.
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НАЧИН НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 
СЕЧ ОТ ПРАВОТО НА Бележка НЕИЗПОЛЗУВАНИ РЕСУРСИСОБСТВЕНИ ЦИТЕ

Строго спазване на 

законопредпнсанкята
Тези дни Общинската скупщина в 

Бабушница обсъди въпроси, свързани 
със заемането на работа. Изтъкнато 
беше, че това върви трудно, поради 
затрудненото стопанисване и недоста
тъчната акумулативност на стопан
ските организации. Изтъкнато беше, 
че в настоящата година в общината 
ще бъдат заети към 200 души, преди
мно квалифицирани и висококвалифи 
цирани кадри. Хубаво е, че трудови
те организации ще отворят врата за 
специалисти и др. кадри, защото без 
тях съвременното производство е не
мислимо.

Обаче, струва ни се, при обсъжда
нето на проблема по заемането не се 
обсъдиха всестранно и възможности

те, които предлага селското стопанст
во. Постоянно се изтъква, че в него 
съществуват редица неизползувани ре- 
сурои. но обединената земеделска ко
операция, която е влезла в състава 

Агропромишления 
„Ниш" трябва да направи голяма кра 
чка напред в развитието на селското 
стопанство, а все пак изостават по- 
конкретни мерки. А селското стопан
ство би могло също да „погълне” 
много от търсещите работа, защото 
мнозина, които са се заявили на Бю
рото за заемане на работа, имат и 
хубав' имот на село, който не се из
ползува най-рационално.

комплексла
(Продължение от

За да се осигури трай 
но запазване на 
то богатство в Димитро 
вградска община и уве-

миналия брой)
не се 
сеч. За сечта се

предвиждат за 
издава

съответно одобрение. Се 
чта се върши в период 
на мируване «а вегета
цията, а само в изключи 
телни случаи в период 
на вегетация (от 1 април 
до 30 септември), в гори, 
които естествено се въз 
обновяват.

горско-

личи прирастът и прино 
са на горите, при реали. 
зацията на плана за сто
панисване с тях са набел 
язани мерки, които тряб 
ва да се спазват строго. М. А.

Основното е: да се съоб 
рази начина на стопа
нисване с облиците на 
отглеждане на горите в 
условията на средата, би 
ологичните видове дър
вета и състава на тези 
гори, както и да се под
менят ниските с високи, 

съобразно

БОСИЛЕГРАД: СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ СЪС 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

СДРУЖЕНСлед сечта собствени 
ците на горите са длъ
жни да възстановят горе 
кия ред, за да създадат 
условия за нейното об
новление и предотвратят 
нежелани последици: по 
жари, растителни болес
ти и вредители, предпа
зването от ерозия, за 
да се осигури защита на 
новите издънки. При се
чта, прореждането, прево 
зването, пренасянето на 
изсечените дървета и 
клони трябва да се води 
сметка да не се повредят 
филизите.

ЖИВЕЕМ СИ ДОБРЕ■ ■■

последно време и косач
ката. Още повече, че и 
имота ми е на едно. А 
защо и да не работим, 
когато и печалбата не е 
лоша. Общо взето от 
Есичко си имаме, дори 
имаме и за пазара» но 
ето няма къде да го про- 
дадем. Може би няма да 
ми повярвате, но селски
ят живот с този в града 
че бих го заменил. Чие

За ВЛАДИМИР ВЕЛИ 
нов. от село Долно Тлъ- 
мино махала „Црешньо- 
во”, Босилеград ска об-

определения.
разговора

димствени 
По-нататък

насочихме, как може да 
се справи с усилената ра 

щина по-отдавна знаех- бота. която изисква се 
ме, че е един от по-доб лекото

условията.

При сечта трябва преди 
мно да се изсичат него
дните дървета, а посте
пенно стълбата .с ниско 
качество чрез съответни 
горско-културни работи 
да се подменят с. качест
вени видове.

стопанство, да 
прибере храна за толко-рите селскостопански про - 

изводители. А отпреди 
три години е и сдружен 
селскостопански произво 
дител
Притежател е на краве— 
миниферма. От средст
вата предназначени за 
програмата „Морава — 
2" е взел две породисти 
крави, овен и мотокул- 
тиватор с косачка. Всъ
щност това ни бе и по
вод да го посетим и да

Еа добитък, а той както

животновъд.

въздух. дотият и здрав 
брата питейна вода, и ве 
селата песен на птички-

Предвиждат се мерки 
на отглеждане (почист
ване и прореждане) и за 
щита на горите, особе 
но на онези площи, ко
ито са твърде необходи
ми, подменяне на листо
пад ните иглолистни, от
делно в деградираните 
гори и храсталаците. Съ 
щевременно трябва да 
се залесяват голините, 
пожарищата, старите се
чища, или площи, застра. 
шени от природни факто 
ри — растителни болес
ти и други причинители.

Маркираните дървета 
трябва да се секат близ 
ко до почвата, така че 
пънат не смее да бъде 
по-висок от една трета 
от диаметъра, а на изклю 
чително стръмни терени 
може да се разреши и 
до височината на него
вия диаметър.

те, в града ги няма.
Узнахме, че бай Вла- 

да не само. че има дос 
тагьчно и подходящ за 
работа имот, но и това, 
че в обработването му 
прилага и науката. Не
доходните ниви е превър 
нал в ливади с изкустве
на трева, от които вина 
ги коси по два, а поня
кога и три откоса. Оне 
зи пък, които са по-доб
ри редовно ги тори и 
сее с овес, ечмик. малко, 
с ръж, картофи и както 
казва, кърма за добитъка 
си обезпечава сам.

поразговаряме с него.
В къщи не го заварих 

ме. Казаха ни, че е ня
къде с добитъка. И най 

бързо
ни уведоми не е малък

го наме- —- 8 говеда, от това тристина
рихме. Добитъкът му кро телета и двадесетина бра 
туваше по сочната зеле-

За да се осуети разши 
ряване на подкорени, 
на всички пънове и кло
ни по-дебели от 5 см. 
на дебелата част трябва 
да се обели кората. Ако 
пък настъпят повреди от 
ветролом, снеголом. вст- 
ровал, снеговалежи, по
жар и пр. собственикът 
е длъжен в срок от.30 
дни да търси разреше
ние за сеч, а. 15 дни след 
това е длъжен да извър
ши сечта, за да не се 
разширяват болести.

ви овце.
— Какво да ви кажа! 

От работа никога па и се 
га не се страхувам. Прос 
то обичам да бъда на ни 

Като му казахме за ка вата, на ливадата или 
кво сме дошли, бай Вла пък на пасищата с доби- 
до, както го казват в се- тъка. А голяма помощ

питомитена трева по 
рътлинки и падички из- 
шарени с букови и дъбо
ви дървета.

Инак собствениците в 
сеситс гори могат да се 
кат след писмено одобре 
ние и маркиране на дър 
ветата от съответната го
рска служба. При марки 
рането, относно избира
не на дървета за изсича
не, особено внимание тр
ябва да се обърне вър
ху възобновяването и по 
добряването на • горите 
т.е. за увеличаване на 
прирастта на 
ска площ, в която се се-

м. я.лото, някак си надовср- 
чиво ни измери, дето се 
казва, от главата до петите 
и с няколко изпитвател- 

просто иска

ми оказват и децата, в

СУРДУЛИЦА

Намалено изкупуване на млякотоии въпроса 
ше ла се увери в намере 
кията ии. След тона раз- Ооновната организация на сдружения 

труд „Масурица”. стопанисваща в състава на 
селскостопанско-търговската трудова орга
низация „Властна—продукт" в Сурдулица, 
през първото тримесечие на настоящата го 
дина от частните селскостопански произ
водители са изкупили 134 938 литара мляко, 
или с 5 на сто по-малко по отношение на съ
щия период на миналата година.

Изкупуването на мляко е намалено, по
ради'сушавото лято на миналата година, 
па през зимата е намален животновъдният 
фонд. За това овидстелствува и фактът, че 
гази ООСТ шрез първото тримесечие е изку
пила с 20 на сто повече добитък по отноше-, 
ние иа същия период на предишната година.

С. М.

брахме, че това ще го 
направи всеки тук край 
граничната бразда.

Аз открай време отг
леждам повече от други
те, добитък. Но да бъдем 
наясно. В селото, има и 
други добри селскостопа 
меки производители и 
животновъди. Обаче, сво
бодно мога да кажа, че 
природните 
ти в това отношение все 
още не се ползуващ . до
край, макар че селско
стопанското 
во с едно от пашите пре

Както личи, приетият 
план за стопанисване на 
горите внася 
нота
зио да сс ползува дърве
сината и по кой

се подобря-]' горските 
площи в Димитровградс- 

община. Разбира се, 
срещу онези, които неза 
конно секат и 
дърветата ще се

пълна яс- 
как иай-целесъобра-всяка гор

начинче.
да

гориМаркирането иа
се върши по кате за сеч 

стъбла или на площ за
гори, относно хп 

стълба
изсичат 
прила- 

законни сашк-

възможнос-ниски
асталаци. чиито 
имат диаметър 
лък от 10 см. дебелина.

ло-ма- гат остри 
ции. производст-

това се мар- 
които

като при 
кират дърветата.

Ст. Н.
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ПРЕДСТАВИХА НИ СЕ НА МАЙСКИТЕ СРЕШИ 
•86 В ДИМИТРОВГРАД ШЕШШШа

Да пишем, иакто говорим...
_ повторна „тубрулинизация (рету- 
беркулинизация) на добитъка... и т.н.

Първо и първо, материалът 
трябвало да бъде ясен и разбираем 

Ако той нс го разбере
н своята база, 

отчет пред сво- 
запознае за ка- 

в скупщината, какво

Таченефопкпоре на Косово Общип-IIа последната сесия па 
скупщина 1з Бабушнида един де 

без основание повдигна в'<>- 
който се

• 35-ГОДИШНА ДЕЙНОСТ НА „ГЕРЧЕК" 
— ПРИШИНА

Културно - художестве
ното дружество „Герчек"
(действителност) на тур
ската народност от При- 
щина е създадено през 
1951 и тази година чсст- 
вува 35-годишнина на пло 
довита дейност. В ансам
бъла на това дружество

биската 
легат не пишат 

мс първи
проса за езика, на 
материалите. Истина, товаиото дружество „Герчек” 

с било участник на мно- 
гобромтш срещи, прегле
ди. фестивали, както в 
покрайнина Косово, така 
и па съюзно равнище, а 
повече пъти с представя
ло Югославия и в чуж
бина с голям успех.

за делегата 
как утре щс го -тълкува в 
Нали трябва да даде

забележка на нераз 
езика, на който се

п'|>т да се нрави
бирасмостта па 
предлагат материалите,

В случая сс касаеше за матсриа- 
„Програма от мерки за здравна 

животните в 1986' и 1987 
Ако към това се добави и

ята делегация, да ги 
кво с разисквано
с решено...

Този случай взимаме само като 
повод да изнесем, че би трябвало да 
сс обърне много по-голямо внимание 

на материалите, ко

ла
защита па 
година".
отсъствието на директора па ветери- 

който трябваше на подготовката 
ито се внасят в дневния ред на скуп-

е те да оъ
парната станция, 
да отговори па много зададени от шината. Нали основна цел

въпроси, тога- на сесията, а сет-страна на делегатите дат изанализирани 
не да се провеждат в дело, така

посока за дей-
дава въпрос'ьт за езика е съвсем умес-

обгциос- се каже, да сс вземе 
ствуване в базата.

Впрочем, Бук Караджич,
200 годишнина ш,е чествуваме

основание е говорил и

Делегати от местните 
ти едва ли могат да 
правилно и докрай изрази
„съществуване на зооноза", или „иму 
нопофилактична защита"... На едно 
място сс казва, че „места в които се

тен.
разберат 

като чиято
идна

та година, с
се борил да се пише, така както 
гевори! А така, както се пишат мно- 

— не говори никой,
М. А.

се
установи бруцелоза ще 
сероложки преглед и а всички епизо- 
отилошки угрозеин добичета"... Или

се извърши
го от материалите

Дългогодишна традиция: тачене на културното 
наследство Един от ототеМАЛЪК ПОРТРЕТ

За своята дейност това 
дружество многократно е 
похвалявано и отличава
но. Безспорно най-Е'лсо- 
кото признание, което е 
долучило и най-скъпото 
признание му е Орденът 
на братство и единство 
със сребърен венец. Тук 
е и Ноемврийската наг
рада на град Прищина, 
която му е присъдена по 
повод 30-годишната от 
основаването на дружест 
вото. Орденът на братст
вото и единството му е 
присъден от Председател
ството на СФР Югосла
вия.

членуват числящи се от 
всички народи и народ
ности. живущи на Косово.

фир — „Зона Замфиро- 
ва". Освен това подгот
вени са, с негово най-не- 
посредствено участие. 65 
културно-забавни 
рами, 36 тържествени съ
брания. 10 литературни 
вечери. Да не говорим 
за програмите, като во
дител по време на „Май
ските среши”, гранични
те събори и други подоб
ни манифестации. Без
спорно той е първият 
човек на самодейния те
атър в града, на ЮШ 
..Георги Димитров", изо
бщо на самодейноста и

Тези дни самодейното 
творчество в Димитров-

Своята склонност към те 
атралното изкуство проя
вява още като ученик. 
След идването си в цен
търа за култура в Дими
тровград на мястото за
веждащ 'култура и само
дейност, неговите способ-

град има повод за рад
ваме. Именно завежда
щият самодейността при 
Центъра за култура в Ди 

Слободан

во.
Дружеството има пове

че секции, между които 
най-дейни са: фолклорна 
та, музикалната, певчес
ката. драматичната, орке 
стърът със съставите и 
др, В тези секции члену
ват над 250 души-само
дейци.

Безспорно с най-голяма 
популярност се ползува 
фолклорната секция, коя 

фолклорното 
)песнно, танцово и музи 
кално) наследство на вси 
чки народи и народнос
ти, които живеят в САП 
Косово. Равноправно са 
застъпени песни и танци 
на турската и албанската 
народност, на сръбската 
и черногорска национал
ност.

Културно - художестве-

прог-

митровград,
Алексич е удостоен със 
златна значка на Култур
но-просветната общност 
на СР Сърбия за ангажи-

Vпане в развитието на са
модейността, културата, 
за задълбочаване на бра
тството " единството ме
жду самодейците и изоб 
що. В същност с това той 
се наоежда между стоте 
културни дейци, артисти, 
режисьори, художници и 
други културно-просвет
ни работници, които тази 
година се удостоени с то
ва забележително приз
нание.

п
% ■

то тачи

културата в Димитров
град. И не само в Дими- 

Самодейците

Успешното му прелста- 
на тазгодишнитевяне

„Майски срещи" в Дими 
тровград е още едно до-

1гН| тровград. 
от братски Александро- 
вац Жупски го канят да

угу
казателство за неизчерпа 
емите възможности на 
дружеството и на богат
ството на фолклора, кой
то тачи.

подсили гостуванията им 
в Федерална република 
Германия.

Слободан Алексич
Слободан Алексич е ро 

ден през 1946 година.
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБШИНА ПРОДЪЛЖАВА РЕНОВИРАНЕТО 
ЗАЛИТЕ В КООПЕРАТИВНИТЕ ДОМОВЕ

ности в този смисъл из
пъкват още повече. С ис
тинска самодейна работа 
започва през 1975 годи
на. Тези дни правейки 
своеобразно резюме 
досегашната 
ност, бележим следното: 
оттогава до днес 12 теа
трални представления, от 
които в десет е бил по-

Ст. Н. — Самият факт, че та
зи значка досега в на
шия град е получило са
мо още едно лице (Ми
ша Киров), че в СР Сър
бия се дават само 100

НА

Наред са Г. Лисина и Г. Любата преки скромните матери
ални средства оказваше 
помощ в тази благород
на акция. Понастоящем 
тя е обезпечила около 1 
милион динара за рено- 
виране на залата в ко

па
Наскоро в Горна Ли- 

сина и Горна Любата ще 
започне реновирането на 
кооперативните домове, 
по-точно на залите за 
културни манифестации 
в тях. За целта Републи
канската СОИ за култу
ра обезпечи около 5 ми
лиона динара — по 2,5 
милиона динара за рено- 
сиране на една.

Тази ьамоуправителна 
общност -и досега пола
гаше голямо внимание за 
развитие на културната 
дейност в общината,, с

което на дело се потвър
ждава материалният при
нос в укрепването ка ра
вноправието на югослав
ските народи и народно- 

и в областта на. кул
турата. Благодарение 
тази материална помощ 
досега са реновиранм и 
служат за културни цели 
залите в кооперативните 
домове в Долно Тлъми- 
но, Долна Лисина и Дол
на Любата.

Общинската 
равителна
култура в Босилеград

му актив-
значки говори достатъч
но — сподели С. Алек
сич. — Това е признание 
не само на моята рабо
та със сасмодейците, но 
и на всички самодейци 
и. радетели на културата 

нашия град. Да кажа 
и това че достигнатото 
равнище, за което свиде- 
телствува значката, тряб
ва не само да . запазим, 
но и да йздипнем на по-

оператизния дом в Бран- 
ковци. Този обект

сти становчик, а във всички
те дванадесет артист. По
край другите тук са „Ив- 
кова слава", „Камък за 
под глава", „Николетина 
Бурсач", „Римска баня", 
„Госпожа министерша", 
„Лисицата и гроздето" и 
последната, в

е в
твърде лошо състояние и 
тези средства изобщо не 
са достатъчни. Очаква се 
реновирането да 'започне 
през тази, а да 
ЖИ и през миналата го
дина — когато за целта

на

в

продъл-

която ус- 
и ка 
като 

Хаджи Зам-

средства обезпечи Репуб
ликанската СОИ за 
тура.

високо равнище. Честите 
изяви свидетелствуват за 
нашите 
този смисъл.

самоуп- пешно се представиобщност за то постановите, и 
артист

кул-
В. Б.въ- ВЪЗМОЖНОСТИ в

А. Т.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна =й

!'Л„К?!1КУРСЛ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ 
В СР С РБИЯ ЗА УЧЕБНАТА 1986/87 ГОДИНА В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА ПЪРВИЯТ ПО-ЗНАЧИТЕЛЕН УСПЕХ НА ДИМИ

ТРОВГРАДСКИЯ МУЗИКАЛЕН СЪСТАВ „ПРЕЛАЗ"

ПЪРВИЯТ СРОК НАБЛИЖАВА... Шанс за 

излизанеТези дни бе публику
ван съвместен конкурс на

ка: 32 техника по 
нско стопанисване, 32 те
хника по горско стопан
ство, 32 техника по вод
но стопанство и 32 дърво 
делца. В IV клас има об
що 64 места, по 32 ме
ста в паралелките за те
хник по планинско 
панисване и 
горско стопанство. Ето и 
броя на местата за задо
чни ученици: 10 в I, 10 
във II, 5 в специалността 
техник по горско стопан
ство (IV степен).

лофрезист, шлосер; пре- 
совчик (всички с Ш сте
пен) и 25 места в специ
алността
(също с III степен).

плани-

самоуправителните общ
ности на интересите за 
средно профилирано об
разование за

електроженист

ОТзаписване 
на ученици в средните 
училища ка територията 
на СР Сърбия без 
йнините. Конкурсът 
държи всички информа
ции. необходими на сред 
ношколците в подготов
ката им за записване: 
условия, критерии, сро
кове, здравословни усло
вия, учебни предмети, 
професии, специалности, 
паралелки и пр. В тази

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕН
ТЪР „ИВАН КАРАИВА
НОВ" — БОСИЛЕГРАД аноннм-

I •

носна
покра- сто- 

техиик посъ-
В I клас ще бъдат за

писани 170, а във II — 
128 ученика. В три пара
лелки в III клас ще ’ се 
учат 16 машиношлосера 
и 16 металостругара (ед
на паралелка), 32 ■ техни
ка по органична химия и 
32 техника по счетовод- 
ст-во. В IV клас има ме 
ста за 32 техника по ор
ганична химия и 32 тех
ника по счетоводство. За
дочни ученици ще бъдат 
записвани само в I (10 ме 
ста) и II клас (също 10 
места).

Учениците имат два 
срока за записване. Пър
вият е тридневен (25. 26 
и 27 юни), а вторият дву
дневен (26 и 27 август). 
Допълнително, а най-къ
сно до 10 септември, мо
гат да се запишат само 
кандидати, които по обек 
тивни причини не са мо
гли да ползуват редовни
те срокове. Тези канди
дати могат да се запи
шат само при условие да 
съществуват вакантни ме
ста и въз основа на ре
шение. взето от комптен- 
тен самоуправителен ор
ган на училището.

Подготви: К. Г.

Тази година 
Ниш организира конкурс, 
за млади поп и рок му
зикални състави, на кой
то участвуваха 51 такива 
групи. Сред тях бе и ди
митровградският състав 
„Прелаз". След първата 
селекция съставът от 
Димитровград минава в 
групата от 31 състави, 
спечелили правото да се 
представят на финалната 
вечер в нишката зала 
„Чаир". На, финалното 
съревнование журито на 
конкурса избира 8 със- 
тага, които получават 
правото да запишат на 
грамофонна плоча две со 
бствени 
Едцн от тези състави е 
и „Прелаз". Този значи
телен успех ни бе повод 
да кажем няколко думи 
за тези талантливи мла
ди музиканти.

През 1979 година гру
па ученици от образова
телно-възпитателната ор
ганизация ..Йосип Броз

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕН
ТЪР „МОША ПИЯ ДЕ"
— СУРДУЛИЦА

-.
Ето броя на местата по 

класове: 160 в I, 160 във 
II, 128 в III и 64 места 
в IV клас. В III клас ще 
се обучават 32 електро- 
механика за моторни ма 
шини, ,16 техника по ор
ганична химия и 16 тех
ника по неорганична хи
мия (една паралелка). 32 
металостругара и 16 ма- 
шиншлосера и 16 автоме- 
ханика • (също една пара
лелка). Е една паралелка 
в IV клас ще бъдат за
писани 32 електромеха- 
кика за моторни машини, 
а в другата 32 техника 
по неорганична химия. 
За задочните ученици са 
обезпечени 10 места в I, 
10 еъв II, по 5 места в 
специалностите електро- 

,механик за моторни ма
шини (IV степен), машин 
ношлосер, точилар, мета

формира музикален със
тав „Дисципули", Съста
вът наброява 6 членове и 
свири на танцови забави 
в културния център „25 
май".

статия ще се спрем на 
броя на местата и спе
циалностите в средните 
училища в Димитровград 
ска, Бабушнишка Сурду- 
лишка и Босилеградска 
общини.
ОВО „ЙОСИП БРОЗ ТИ- 
ТО"

— Отначало „свалях
ме" музика от плочите 
на афирмирани състави, 
кай-много на „Биело ду- 
гме" и „Рибя чорба". То
гава тези състави бяха 
твърде популярни — каз
ва ДРАГОЛЮБ ПЕЙЧЕВ, 
„шеф” на димитровград
ския състав. — След две 
години свършихме сред
ното си образование и 
едни членове отидоха да 
следгат. а други си наме
риха работа. Затова със
тавът ни съществуваше 
формално, събирахме се 
от Бреме на време . ..

ДИМИТРОВГРАД
В I и II клас ще бъ

дат записани по 150 уче
ника. Кандидатите за III 
клас имат възможност да 
изберат 3 специалности: 
металостругар (30 места), 
конфекционер (30) и ла
бораторен техник по фи
зика (30). В IV клас Ще 
места за металостругари 
и лабораторни техници 
има 2 паралелки с по 30 
по химия. В I и И клас 
ще бъдат записани по 5,

композиции.

а в специалностите мета- 
конфекцио-

.Преди три години със
тавът променя името си 
и начина на работа. За
почва да езици собствена 
музика. С първата си ком 
позиция „Пусни ме" чле 
ковете на „Прелаз" спе
челват популярност _ .сред 
младата 
ска публика. Окуражени 
от този успех, членовете 
на състава продължават 
да работят повече и по; 
сериозно. Така стигат и 
до най-значителния си ус 
пех
шат плоча.

лостругар и 
нер (III степен професи
онална подготовка) по 10 
задочни ученика. Под по
нятието „задочни" учени
ци" се подразбират гра
ждани (младежи и възра
стни), които 
средно образование чрез 
полагане на изпити. 
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕН
ТЪР „ВУК КАРАДЖИЧ" 
— БАБУШНИЦА

210 ученика ще бъдат 
I и 180 във

- ТИТОВИЯ ФОНД В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА НАСКОРО ЩЕ БЪДЕ 
ПРИЕТО НОВО САМОУПРАВИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 
НА СРЕДСТВА

В
получават димитровград-

Условив за повече стипендии
обществено-политиобщинатаПонастоящем в Титовия фонд

450 хиляди динара и тези средства за-
тези
чески организации, коле
ктиви и общности на.ме
сец ще заплащат по 0,02 
на сто от месечния

в
има около
сега не са малки, понеже има само един стипси- 

Самоуправителното споразумение за обез
печаване на средства ще бъде гаранция за по

ил Фонда, за да се увеличи числото

диант. правото да запи-записани в 
II клас. В III клас ще се 
обучават 60 конфекцио- 
нера и

си
чист личен доход.

Според 
преценки по този начин 
месечно ще се обезпеча
ват средства за десетина 
стипендианти. Очаква се 
средства от Фонда да 
ползуват и млади работ
ници и деца на селско
стопански 
ли, а не само деца от 
работническите 
ства, с което фондът до
край ще изиграе ролята

пълна каса 
на стипендиантите неофициални — , За нас този успех 

е източник на нови вдъх
новения и амбиции — 
подчертава Пейчев. — 
Сега имаме шанс да из- 
лезнем от анонимност, 
но не живеем с илюзии: 
за да го използуваме, тря 
бва да работим много по- 
сериозно и по-системати- 
чно. Дълъг и тежък е 
пътят до естрадата.. За 
начало ще изпратим за
писите си в Белград „ и 
Загреб. И ще се надява
ме ...

30 лабораторни 
биология. В споразумението 

за членуване в Титовия 
фонд и височината ма 

публично членския внос за степен
на необходими на 

общи-

ето паПроектопредложението 
на бъдещото самоуправи 
телно споразумение попа

техника по 
единствената 
в IV клас има 30 места

паралелка

стоящем е на 
обсъждане в обществено 

организа
в организациите мата кадри покрай дру

гото се предвижда обще-

за лабораторни техници 
ло биология. По 10 за
дочни ученика ше "бъдат 
записани в I и II клас и 
30 в специалността 
фекционер (III степен 
професионална подгото-

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕН
ТЪР „Й. Б. ТИТО" — 
СУРДУЛИЦА

Общи основи: 160 мес
та в I и 128 във II клас. 
В III клас ще бъдат за
писани общо 128 учени-

дираие
сдружения труд вполитическите 

ции и
на сдружения труд, тру 
довите и общности само 
управителни и 
ви. Преди да бъде пус-.

на обсъждане, про , гаиизации,
по- колективи да

по 0,20 на сто върху осъ
ществения

произволите
кон- ствеио-политичсските ор 

Общинската семей-гапизации, 
скупщина и трудовите ор 

общности и

колекти

нато
ектопредложението 
лучи зелен сигнал

синдикален съ- 
Изпълнителния съ

вет на. ОС.
В проектопредложеии

заплащат си.
Проектопредложението 

ще бъде на публично об
съждане до края на юни 
т. г.

от Об
си бруто-до- 
периодичиитещинския 

вет и ход след 
равносметки и 
баланси. Работниците в

годишни
В. КолевВ. Б.
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СРЕШИ И РАЗГОВОРИОБШИНА САДИМИТРОВГРАДСКАРЕГИОНАЛНИТЕ ПЪТИЩА В 
В ТВЪРДЕ ЛОШО СЪСТОЯНИЕ«нит иш и мм РШ11Ш Човек с повече признания

,,его а Секретариата на 
имат са- 

думи. Насе- 
общиката, съ-

БРАТИСЛЛГЗ РЛКИЧ, ми 
лициокер и Димитровгр- 

работ- 
кои- 

изпъл-

Димитровград 
мо хубави(Д../нотно непроходима 

Нопля — Врабча — Иск 
ровки). Непроходима до 
1981 година бе част па
1Р'ТЯ

70 000ред изчисленията, 
метра кубически. Самоу 

общност
Състоянието с региона 

лните пътища в Димиг- 
община е из 

вече по-дьлъго 
Те и сега са в, 

състояние. 
86 километра 

дължина на регионални
те пътища дори 20 кило 
метра все още не са про 
бити.

Най-лошо е положение 
то с пътното направление 
Димитровград — Смилов 
ци — Моинци — 13ълко- 
вия — Изатовци — Сла
вния. на дължина от 37 
километра. На това нап
равление е асфалтиран 
само част от пътя до Мо 
инци, на дължина от 16 
километра. Само 4 клм. 
е в сравнително добро 
състояние, а останалите 
са в твърде лошо. Трасе 
то от Моинци до Въл
новия е все още непро- 
карано.В течение на 1981 
година на това трасе, на 
дължина от 2 клм. се 
проведоха земляни ра
боти, както и на 2 клм. 
миналата година а пре- 
останалата част от 7 
клм. главно е камениста 
и необходимо е минира
не, което обхваща, спо-

ад с сред онези
труженици, лекието в

така. А знаят го мнопили, 
то с отговорното щопранителиата 

за местни 
обърнала за 
Югославската народна

ровградска 
вестно 
време, 
твърде лошо 
От общо

ю, много хора.
— Започнах да служ-

пътища сс е 
помощ до

поставенитепявапе на 
аа,,..'ЧИ спечели 
в средата си.

от Искровци до 
по,основната об доверие

И ло-ши- 
За безре-'

бувам в с. Поганово,
Ракич. В тази. тогава 

среда бях 
непоз- 
обаче

каЗвонци, 
щност със собствени сре 

механизация про 
иптервеитни рабо

ти и трасето бе 
Осно за съобщения, 
и тук см необходими

работи, за

армия и тази помощ си
гурно няма да изостане.

общи-

звароко от пея. да мен, лова 
изправен 
паници. Веднага 
средата ме прие 
свой, аз нея също така. 
Бях изненадан от топли
ната, от сърдечността на

летва п 
педе

изпълняване назервиото 
задачите 
няколко награди и при- 

По повод тазго-

предЗадълженията па 
пата и на самоуправител 

общност са обаче

той получи иосиосо
по катопата знания.

ДИП.ШОТО
възможностите им.над

огромни средства. Вярва 
сс обаче, че от I юни

чествуваие падопълнителни 
щото и неговото .състоя
ние не може да се оце
ни като добро.

работите на това напра
вление ще

хората.
— Освен отговорното из 
пълняване 
друго /правило, т.е. 
разен
неш добър милиционер
— изтъква той и подчер- 

— При всяка рабо
та трябва добре да ра 
збереш проблема, да го 
изучиш и правилно да 
реагираш. Така е и при 
нас.

продължат и 
са необходими Су-Регионалпият п'ьт 

ково — Звонци 
през Димитровградска об 
щипа па дължина от 11 
км. Както с известно ре- 

общност за

защото на задачитеминавапоне част от трасето да 
се пробие.

Засега за Висок се 
— См

об-
няма за да ста-

ползува стария път 
и ловци—Брайковци, ко- 
йто обаче е непроходим

гионалпата 
пътища от Ниш проведе тава:
работи на разширяване 
на пътя и тунелите, но 
поради известните слу
чаи на одроияваие ра
ботите сс прекъснаха.
В момента дори е забра 
нено движението на 

всички видове мотор
ни возила на част от пъ 
тя от Погаиовски манас 
тир до Тр. Одоровци, по 
ради факта, че е напук 
нал един от тунелите. 
Така 4 села в този ра
йон, с над хиляди жи
тели, практически няма 
съобщителни връзки с 
центъра на общината. 
Като възможност да се 
разреши проблемът в 
ждрелото на Ерма бе пре 
дложено (и изготвен про 
ект) да сс изгради нов 
тунел, на дължина от 
600 м. Въпросът във връ 
зка с Финансирането на

през зимния период, 
Когато става дума за 

пътното направление Ди 
митровград —■ Лукавица 
— Долна Невля — Враб 
ча — Искровци — Звои- 
ци, на дължина от 35 клм.

Опитността на Ракич е 
от голямо значение в из 
пълняването на задачите. 
Тя му помага в решава- 

сложни 
Ако някога

вътрешните работи в 
Деня на сигурността той 
получи специална грамо 
та. която дму присъди Ре
публиканският секретар 
на вътрешните работа. 
Същевременно, Съюзният

не може да се каже поч- 
по-добро. Са-ти нищо 

мо 2 клм. са под асфал 
тоьо платно, 10 км. (Лу
кавица — Д. Невля са в

нето на твърде
ЕЪПрОСИ.
имаше диверзантски гру 
пи, които влизаха в Ди
митровградска община 
и с които трябзаше да 
се разплащаме и които 
разбираха кон сме и ка
кви сме и които вече не 
посягат, сега Димитров
град е изправен пред ед 
ин друг, така да кажа, 
пробле.м — казва Ристич. 
Това са контрабандисти
те. Някога за тях бе ин 
тересен Триест и Италия, 
сега това е Истамбул и 
Турция. Всъщност всяко 
време има свои проблеми. 
Успешно се справяме и 
със сегашните. В. Колев

твърде лошо състояние, 
а останалат част с абсо изпълнителен съвет го 

удостои с емблема по 
безопасността, 
събеседник е лауреат и 
на Септемврийска награ 
да на Димитровградска

Нашият

община, както и на Пър 
вомайска

ОТГОВОР НА ПИСМОТО НА КИРИЛ ЗАРЕВ 
„ВОЛЯТА ИМ Е ЗАКОН" награда 

димитровградските 
дикати. През 1982 
на Ракпч бе удостоен и 
с Орден на труда.

Всички тези признания 
са спечелени 
работа, за дейност 
то изисква веля, устойчи
вост и отговорност.

на
син-

Не беше така годи

Във вашия ценен вестник „Братство" на 9 
май 1986 година бе печатана статията на Кирил 
Зарев, учител в пенсия от Райчиловци под загла
вие „Волята им е зокн". Съглаоно Закона за ма
совото информиране моля да публикувате следния 
отговор:

този. проект до сега за 
съжаление все още не 
е решем.

с упорита 
коя-

А. Т. За

Аз и колежката ми Зора Василева работим в 
магазина в село Райчиловци. Ние сме омъжени, 
майки сме, на работното място сериозно и съзна
телно изпълняваме задължението си, следователно 
и на 15 април 1985 година когато Кирил Зарев 
се появи на вратата и потърси да му продадем 
брашно и когато ние не можехме веднага да го 
услужиме защото приемахме стоки от централния 
магазин на ООСТ „Слога" в Босилеград.

На него беше трудно да причака докато прие
мем стоките или да дойде по-късно, защото като 
грамотен човек знае как се приемат стоки, че 
трябва да се измери и изброи това което се прие
ма, и да се потпише за приетата стока, с което 
се приема и материална и наказателна отговор
ност. \

БОСИЛЕГРАД: ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО 
ТА НА СОИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ФИЗИЧЕСКА КУ 
ЛТУРА, ДЕТСКА И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

ЗАСЕДАНИЕ НА СКУПЩИНА

Избрани републикански делегати
На 23 май тази годи

на в Босилеград се про
веде учредително заседа
ние на Скупщината на 
Самоуправителната общ 
ност на интересите за ос
новно образование, кул
тура, физическа култура, 
детска и социална защи
та. На заседанието кое
то имаше изборен харак
тер след като верифика- 
циоината комисия потвър 
ти изборът на новоизбра
ните 55 делегата, от ко
ито 14 са делегати на де
легациите от местните об 
щности, а останалите от 
сдружения труд, за пред
седател на Ску/пщината 
бе избран ИВАН ДИМИ
ТРОВ,
работник в ООСТ „Услу

га", а за заместник-пред
седател ВАСИЛ ТАСЕВ'

самоуправителни общно 
сти. За делегат в Скуп
щината на СОИ за ос
новно образование и въз
питание бе избрана ЗЛА
ТКА СТОИЧКОВА, пре
подавател, 
щината 
култура МЕТОДИ БОРИ
СОВ, зает в отделна за 
народна отбрана при Об

ра бот-административен 
ник в Горската секция.

Съветът на ползуващи
те услуги наброява 28, а 
Съветът на оказващите ус 
луги 27 делегата. За 
седател на Съвета на 
лзуващите

Скуп- 
на СОИ за

в
Не е истина, че сме се заключавали вътре с 

някои мъже, а че не сме искали да го услужим. 
Такава клевета н-и нанесе тежки последици в бра
ка и в семейството, омаловажи ни като съпруги и 
майки при съпрузите и децата ни. Съпрузите ни 
се заканиха с бракоразвод при съда, а ние бяхме 
принудени да възбудим наказателно дело поради 
клевета.

пред
по-

услуги е из
бран МЕТОДИ БОРИ
СОВ, а на Съвета на ока
зващите услуги ИВАН 
АЛЕКСАНДРОВ. Бе 
бран и Изпълнителен 
бор от 11

щинската скупщина, в 
Скупщината на СОИ за 
физическа култура, ВА
СИЛ ТАСЕВ, в Скупщи
ната на 
детска
ДИМИТРОВ и в Скупщи 
ната на СОИ за социал
на защита КРОНЕ НИ
КОЛОВ, делегат от мест
ната общност Долно Тлъ- 
мино.

из-
от-

Такова безотговорно писане на автора на ста
тията само внася смут в обществеността и омало
важава; нашата търговия, а на нас нанесе щета в 
браковете и семействата и при гражданите, които 
съзнателно обслужваме. -

души, а за СОИ за пряка 
защита. ИВАНпредседател на 

легатите 
БЕН МИТОВ, в. д. в „Ав
тотранспорта".

Освен

същия, де 
избраха ЛЮ-

това делегатите 
делегати в съо 
републикански

С почит РОЗА Иванова 
с. Райчиловци

административен избраха и
тветните м. я.
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Физическа култураД п\0;р т ФУТБОЛ: МЕЖУОБШИНСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ 
ПИРОТ — ДИМИТРОВГРАД — БАБУШНИЦА

Хандбален резултат 
в ДимитровградФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА „СЕВЕР"

НИКАК ДА ТРЪГНЕ Футболистите на желю- 
шки „Партизан" продъл
жават с изненади — при беда „Партизан" обезпе- 
ятни и неприятни. Този 
път те побелиха добрия 
отбор „Победа" от Дър- 
жина, който ги. елмини- трае още един отсрочен 
ра от юго-купата, тук, в мач с „Пърчевац" в иду- 
Димитровград. Мачът за щата неделя, 
доволи стотината зрите-

стува. Едва се комплекту
ва отборът в последната 
минута, относно едва се 
съберат 11 футболисти, 
а на няколко пъти бе до
ведено под в'ьпрос и за
минаването на мачове.

С такова държание клу 
бът е доведен на ръба 
на пропастта, така че по
следният мач с „Бродо- 
ремогт" от Кладово, кой
то ще се играе в Дими
тровград на 8 юни т.г. 
с решаващ дали клубът 
щс мине въз висш ранг 

-или щс напусне тази

ли, които се радваха на
порой голове. С тази по-

„НОВОСЕЛАЦ" (НОВО СЕЛО) — 
„АСЕН БАЛКАНСКИ" 5:3 (3:1)

чи солидно място в „зла
тната среда" на таблица
та. Остана още да се изиНово село, 1 юни 1986 г. Игрището на ,Но- 

воселац , теренът тревист, зрители 100 души. Вре
мето слънчево. Съдия: Мирослав Цонич от Ниш 
— добър.

В предпоследния кръг 
па първенството в Между 
регионалната лига — гру 
па „Север". „А. Балкан
ски" пак доживя 
жение. Този път 
вградчани загубиха

Д. С.
клуба.
един отбор, който 
ше за пример,. в послед
ните няколко кръга така 
Да играе и така да се 
държи. В мачове, 
решават за 
пата съдба на клуба от
делни играчи се държат

Недопустимо е
Човекътслуже-

пора- 
димитро 

с ре
зултат 5:3 от отбора на 
„Новоселац" от Ново 
ло. Не тревожи само 
ражснието, но и слабата

които 
по-нататъш-

група.
Въпреки всички тези 

недопустимо безотговор- . проблеми, да се надява
но. Неразбираемо е отде 
дни ключови играчи да

се-
по-

мс на най-доброто.
игра и отношението на 
играчите към играта и Д. Ставровне пътуват, когато се го-
МЕЖДУОБШИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ЕРАНЯ — ГРУПА „А"

Победи по-находчивият отбор
„ПЧИНЯ" (Търговище' 
град) 2:1, 1:1

В приятна и спортмен- 
ска обстановка премина 
двубоя на игрището в 
Търговище, проведен на 
28 май тази година. С 
примерното си поведение 
и коректната игра. фут
болистите на домашния 
отбор „Пчпня" и „Мла
дост" от Босилеград, до 
значителна степен улес
ниха ръководството на 
главния съдия. С. Любп-

,.МЛАДОСТ" (Босиле- дуобщинската 
Враня — група „А", има
ха известно превъзходст
во и крайният резултат 
2:1 полувреме 1:1, бе и 
най-доброто 
на силите на двата отбо
ра. И този път футболи
стите на „Пчиня". от пър 
вия до последния съдий
ски сигнал, прилагаха лю 
бимото си и добре позна 
то на гостите оръжие, 
бързи контраатаки. Ала 
неЕинаги сумяваха да го 
използуват, защото не бя 
ха достатъчно настойчи-

дивизия

савлевич от Враня, който 
също се оправи добре със 
задачите си, не некъсва- 
ше излишно играта и по 
този начин допринесе за 
спортменско 
не на футболистите от 
двата отбора. Коректна
та среща обаче не бе рав 
ностойна. Победителите, 
футболистите .на ..Пчи
ня", претенденти за таз
годишната титла в Меж-

Единствена валявица в общинатаотражение
На 500 метра срещу течението от село 

Горна Лисина към село Долна Ръжана, на 
левия бряг на р. Лисинска се намира единст
вената валявица в Босилеградска община. 
Първата валявица на това място е построе
на още пре:1 далечната 1918 година.

Тази година собствениците от махала 
„Разцепница", Крум Андонов и Владимир Ра, 
нгелов възобновиха изцяло валявицата, а 
вече и електрификацията стигна до нея. 
Между най-младото поколение „валявича- 
ри" е и Любен Рангелов, който е заинтересо
ван да остане на село, ако може да си из
карва достойно препитание.

Би трябвало чрез данъчна и друга поли 
тика общинските органи да насърчават и 
други занаятчии в общината да залазят оп
ределени занаяти, конто са на отмиране.

Новица Методиев

надиграва-

МЕЖДУОБШИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРА 
НЯ — * ГРУПА „А" ви.

Резултатът още в нача
лото на срещата откри 
лявото крило на домаш- 
всъщност б деветият кръг 
На 5 минути пред края 
на първото полувреме, 
централния нападател на 
,,Младост", В. Чипев с 
точен удар изравни ре-

Прн слаба игра — победа
„МЛАДОСТ" : „МОРАВАЦ" (Предеяне) 3:1, (1:1)

Босилеград, 1 юни 1986 година. Игрището 
край р. Драговищица в Босилеград. Времето обла 
чно, но подходящо за игра. Зрители около 200 
души. Голмайстори за „Младост" Г. Иванчов в 36 
минута, Р. Захариев в 60 и В. Чипев в 71 минута, 

„Моравац" Д. Митрович в 40 минута. Съдия

Зултата.
И ,през второто полу

време двата отбора се 
представиха с иитереона 
и мъжествена игра. Дома 
шиият отбор победонос
ния гол постигна на

Конкурсната комисия към Трудовата общ
ност на Секретариата за общо управление и 
обществени дейности на Общинската скуп
щина в Босилеград обявява

а за
на срещата 3. Пешич от Владичин хан.

Радостта па домакини
те бс за кратко време.

В игра, която не задо
воли любителите на фут 
бола в Босилеград, фут
болистите на „Младост".

една по

КОНКУРС8След 6 минути централ-
„Мо минути пред края па сре 

щата, а голмайстор бс 
й. Петровия.

пият нападател на 
оавац" Д. Митрович из за приемане на ШЕФ за трудо

вите задачи в местната канцелария в Бран- 
ковци за неопределено време.
УСЛОВИЯ; Полувисша професионална подго
товка — икономическа или управителна спе
циалност или средна професионална подго
товка (гимназия, икономическо или управи
телно училище), положен професионален из
пит и най-малко една година трудов опит, а 
може да бъде приет и кандидат без трудов 
опит.

Молбата трябва да бъде придружена със 
следните документи: кръщелно свидетелство, 
препис на свидетелство или диплома на за
вършеното училище, достовсрснйе, че срещу 
кандидата не е възбудено следствие и доку
мент от самоупраиителната общност за зае
мане на работна ръка: Срокът на конкурса 
е 15 дни. Молби с непълна документация и 
неизпрптени в срока молби няма да се раз
глеждат. __________

извоюваха още 
беда и две нови точки. 
Босилеградските футбо-

равни резултата.

През второто полув
реме босилеградските Фу 
тболисти. като че ли заи 
граха по-добре и по-орга 
низираио. Превзеха игра 
та и все по-често атаку 

вратата на 
гостуващия отбор, кога 
то и отбелязаха още два 
гола. Най-напред в 60 

Р. Захариев вка 
мрежата

Преди главната среща, 
в рамките па състезания
та. .за купата младежи, сс 
срещнаха* юношеските от 
бори на „Пчиня" и „Мла 
дост". Младите футболи
сти от Босилеград, които 
убедително се класираха 
на първо място в група
та и този път се показа
ха по-добри от домашни
ят отбор. Победата от 
4:2 най-добре потвържда
ва това. Голмайстори за 
юношеския отбор от Бо

на силеград бяха: В. Янев — 
2 и по Г, Р. Стойнев и 
С. Стоичков.

листи и този път играха 
неорганизира-някак си 

но и повече индивидуал
но. Може би за това пов 
лия и играта на гостите, 

срсда-които препуснаха 
та на терена с намерение 
чрез бързи контраатаки, 
ако им се удаде възмож

ваха към

доманост да изненадат 
шния отбор, При такава 
игра резУлтатът бе от
крит едва в 34 минута, 
след една от редките ата 
ки, в която участвуваха 
няколко футболисти, а 
най-съобразителеи бе Г. 
Иванчов.

минута
ра -гонката в

гърба на вратаря назад
„Моравац, а след това в 
71 минута в листата 
голмайсторите . се вписа 
и В. Чипев. М. Я.м. я.
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НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

ЧУДО
Провикнала се, море, Горна Лисина, 
Горна Лисина, море, хем Долна, 
та се ч уло до- падина Гизднна 
и от Рссен до Любата Горна. думи,I

г> •

1щ
I

И стоката йе важна„Брате-ле, брате, Бусиловграде 
и вие, море, бусиловска села, 
кикво се; бре, това чудо здаде 
ниедьц дисинъц на функции немя?"

■ ■■думи Тия дни бео на седницу на општинскуту 
Бабушницу. Све убаво беше под 

си работите, кико
»00

скуггщину у
готвено, дошли люди и 
си йс ред. Малко се работа ионасмето ка до- 

ветеринарната служба.

Оотговаря, море, брат Босилеград 
и бусиловските села останали:
„Ой наши сестри, немой да вн е яд 
и ние

КОГАТО се налага да 
гледаш Цезар в устата, 
срамно е да го гледаш в 
очите.

т иде на дневън ред
Първо и първо, не беше дошъл главният 

оди ветеринарнуту, да обясни на човеци кво 
им нейс ясно, а и да чуйе кво люди

службу. Рекошс дека човек бил -уре- 
а що нейс дошъл —

сме челяд за функции очували.
Дваесе годни вие сте руководили 
па сега се малко; море, одморете.
Вие сте си сестри редо одреднлн 
и на нашно, море, не се сръдете.

Ой сестри да сте ни благодарни 
от меките фотелн се гръбавейе.
И не се ядосуйте за парите арнн 
от коджа пари, море, се лудейе."

мисли
(Из изпо. едта на 
римски подмазвач) за туя

дно поканен да дойде, 
оп си знайе...

И верно излезе дека йе гребало да при-
РАЗРИВ на сърцето с дей 
ствителпостта.

(Разпространепа диа
гноза на о. Хаити)

суствуйе.
— Я морам да кажем дека оди ветери-

речезадоводнинарнуту службу несмо 
йедън делегат. Преди некое 
село беоше явили да не ранимо стоку — на 
ютре дън че дойду да прегледан» стоку. И ми 
тако урадимб... Ка на сутрадан — »ьих нема, 
па нема... И до данас — никакав одговор 
защо йе тако учишено, никакво обяипьеше... 
А стока има душу. Она ни йе све и сва. За- 
що да се мучи? _

Жалише се после и друЬи делегати. И

Кирил ГеоргисцД време у наше

тмякстя МЪАРОСПА ПРЕЗ ВЕК( АКО КУЧЕТАТА 
мат да говорят, ще прес
танем да ги смятаме за 
умни животни.

(Глупав афоризъм)

започ-а

Истинският приятел се познава в нещастие.
Езоп

Мразя закъснелите приятели. они несу доволни.
Еврипид

Па си нещо мислим: може човек да йе 
бил заузет, да йе имал неодложну работу и 
затова нейе дошъл на седницуту. Това може 
и да му се опрости. Нейе дошъл са — че 
дойду други пут, ама що йе обещал на чове
ци да иде стокуту да гледа — а не отишъл, 
е, това йе по-тежка работа... Па, и стоката 
има душу, кико рече делегатат. Бъш си йе 
тека.

ЩОМ трябва да да се пла 
ща за 
кво

удоволствието, ка 
удоволствие е то? 

(Една от заповедите 
на древногръцки епи
курейци)

Единствената роза без тръни в света е при-
Скюдериятелството.

!Лъжливите приятелства са нанесли 
зло, отколкото откритите вражди.

Морис

повече I НЕПРИЯТНОСТИТЕ 
мират оня, който ги тър-

(Хумор от Гваделупа)

Който търси приятел без недостатък, ще ос- 
Каракалпакска

на
тане сам. Па нели бъш ветеринарната служба тре- 

бе да води сметку стоката да йе здрава. Не
ли това им йе работа. А они. ем не отишли, 
еми си Йуту...

Сигурно йе дека тия оди ветеринарнуту 
имаю проблеми — ама не бива за све произ_; 
водачите да отитиве. Стоката нищо нейе сгре 
шила, ако су се огрешили ветеринарите...

Само и дел:егатнте се не шале: 
дека на следейу седницу требе да 
одговорнотога, гга. нека каже пред сви защо 
су тека работили?

си.
Ако имала твърда воля, и планината би се 
превърнала в поле. Китайска

Който няма воля, всичко го боли.
Полска

АКО човек се роди — то 
ва е вече за цял живот.

(Из наблюденията наВолята и през скала минава. испански акушерки)Японска
рекоше
изокаюОт двама души с еднаква сила, по-силен е 

този, който е прав. Парите идват и си оти
ват, отиват, отиват...

(X. Перес, испански 
хуморист)
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