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СФРЮ йоош Вря 
сдяяств* о*с врвФъроа 
за особени ми)тя ■ обямн- 
та на ннформатмннат и гра
фическа дсйжост н 
нос в рамктпете на братст
вото и единството моявдг^ва- 
шите народи и яародносА! 
14 февруари 1075 
дателвтво „Братство” « що 
стоене с Орден братство и

и
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ОТ ИЗБОРНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ В СОЦИАЛИ 
СТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ НА СЪРБИЯ

ИЗ РЕЧТА НА НИКОЛА ЛЮБИЧИЧ, ЧЛЕН 
НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ В 

БЕЛА ЦЪРКВА

ЛУИНТЕ 01 СЕ 

1ЮТМПШТ С ДЕПА ПОЛОЖЕНИЕТО НЕ 

СЕ МЕНИ С ПРИН
ЦИПНИ СЪВЕТИ

'

В Богдан ТРИФУНОВИЧ преизбран за пре 
дседател а Василие ВАСИЛЕВИЧ за секретар на 
Председателството на Републиканската конферен 
ция на ССТН-

В Марица СТАМЕНКОВИЧ председателка 
на Конференцията за обществена дейност на же
ната в Сърбия.

Богдан Трифуно- 
вич е роден през 
1933 година в Турия 
край Сърбобран. За 
вършил е Юридиче
ски факултет и е до 
кторирал на Факул
тета за политически 
науки- Член е на 
СЮК от 1950 ГОД11-

По повод 7 юли — Деня на въстанието 
в Сърбия във въстаническа Бела Църква 
проведе голямо тържество, на което произне 
се реч Никола Любичич, член на Председате 
лстеото на СФРЮ-

се

Битката за излизане от 
кризата и другите затруд 
нения можем да спече
лим само е участието на 
най-широките народни 
маси. Тези думи произне 
се на неотдавна проведена 
та Републиканска избор 
на конференция на Со
циалистическия съюз в 
Сърбия Богдан Трисруно 

- бич, председател на кон
ференцията. при приема
нето на програмата за 
Работа на Ссциалистиче 
ския съюз до 1990 годи
на. в която предимство 
е дадено на задачитз от 
Дългосрочната програма 
за икономическа стабили

За председател на 
комисията за предс
тавки и жалби при 
Председателството 

ССТН в
Положението не се по- зултати. За това нещо е 

правя ако постоянно се необходима не подкре- . 
говори за проблемите. За па на думи .но подкрепа 
трудненията, несполуки- в действуването и лове
те. с отправянето на пау пението, необходимо е 
шални критики и ако политическа атмосфера, 
се предлагат принципни и от този курс няма отст 
свети. Общественият про ъПване. 
грес, както и всички по На 13-тия конгрес на 
беди, се осъществяват с СЮК — продължи Люби- 
творческа акция на наука чич — беше прието не- 
та. политиката, с 
идейни
ществяват се с конкрет
на работа и принос 
всеки отделен човек. Се 
га не е време за описва

на РК на 
Сърбия е избран Бо
рис Костадинов, ди
ректор на Издател
ство „Братство".____

на.
Изпълнявал е ре

дица отговорни дл 
ъжности. Работил е 
в Съюзния изпълни
телен съвет и в Счооснова наче сега въз 

утвърдените политически 
становища, в тяоно сът
рудничество е органите в 
САП, предстои конкрет
но и отговорно претворя 
ване в живота на догово 
реното. за да се подобря
ва самоуправителната

практика

зния секретариат на 
външните работи, 

бил е подсекретар п 
Председателството 
на СФРЮ, член на 
Изпълнителния 
вет в Скупщината на 
СР Сърбия член е 
на Цредседателство 
то на ЦК на СК в 
Сърбия. Понастоя
щем е член на ЦК 
на. СЮК.

ясни двусмислено становището» 
становища, осъ- че бремето на стабилиза

цията трябва да се раз- 
на предели върху всички об 

ществени структури. Към 
това трябва да допринесе 

не на положението. за и данъчната политика- 
надпревара в изброяване Който има повече трябва 
то на кризите. От това 
затруднинията не ше се 
намалят, нито задачите 
ще станат по-лесни. За 
реалните желания и реал 
ните планове — 
та Любичич —

съ-

и
политическата 
както и в доизграждане
то на законопредписани- 

Тук трябва да
той. актив-

зация, и на мерките и 
задачите за претворяване повече и да допринесе 

към задоволяването на об 
ществените потреби. Не 
може да се търпи който 
и да било печели богат-

то в.дело на задачите от
развой-

во-ята.
дим, изтъкна 
на политика на наниона 

като

средносрочната 
на програма на СР С'ьр

■ и други органи, в предла 
гането и взимането на ме 
рки за подобрението на 
положението в Косово и

избия. При това. както 
тъкна Трифунович, от из 
ключително значение ше 
бъде да бъде спряно от- 

изоставане

лно равноправие
всичко, ко 

дефан-
преодоляваме 
ето представлява 
зива. закъсняване от пре- 

на последици-

подчер ство по лек начин, а да 
времето избягва да плаща данък, 

налага да не се подценя Много общини, комунис- 
ват собствения опит, соб тите в тези среди, зане- 
ствените сили и постиже маряват данъчната поли

тика и данъчните служ
би, не пречи им социал
ното разслояване и обо
гатяване без труд. а съше 

са насочени временно, на републикан 
към създаване на по-ста- ски и държавни ясли гра 
билии условия на стопа дят бюджетната си и ин- 
иисване. Навестените еф всстиционна политика, 
екти на тези мерки ох- 
оабряват.
да допринесат към 
вишеиие на производство

т-н.носителното 
на СР Сърбия извън пок 
райнините. От изключите 
лно значение е, както из 
тъкна Трифунович, в ор 

федерацията

махваното 
те от нарушаването на 
национално равноправие. 

Премахването па при- 
от тежките пос-

Изтъквайки. че средст 
информация ввата за 

днешното обществено пц 
ложепие получават 
по-голямо значение, пре- 

Република

пия.
Икономическите . мер

ки на Съюзния изпълни
телен съвет, подчерта 
Любичич

псе
чините
юцимните°ГсъбитаяРвеВКо дседателят на 
сово а особено спира иската конференция па 
Гна изселването па сър Социалистическия 

би и -РНогор«н.зНайчПР напомни^ „

"всичко на всички пектини, -всички средства всичко на за информация и всички
обществени, „ в редакции материално, да
САП 1сосово СР Сърбия ЛРово и организационно 
САП Косово. Иео6хо трябва да се подготвят за

още по-успешно изпълня 
задачи.

ганите на 
навреме да бъдат приети 
необходимите мерки за 
осъществяване на приета

съюз 
чс е пспбко:^.-

та политика.
Посочвайки областите, 

в които трябва да съсре 
лоточи дейността си Ре
публиканската конфере- 

ССТН. Трифуно

яка 
преди В КОСОВО НЕ СА РА

БОТИЛИ ДОБРЕ ОБЩЕ
СТВЕНИТЕ СЛУЖБИ

Очаква се те
по-

сто, съживяване на изно- 
облици нанция на 

вич говорейки за аграра, 
между другото подчерта:

Там където не са уточ
нени правата и задълже
нията. където липсва кон 
блеми. В Косово с годи- 
трол над законността — 
се явяват множество про 
ни Наред бушуваше ире- 
деитата. а на други мес- 

лн инфлацията и да сц та анархолибералисти. 
осъществи финансово ук националисти и други ан 
репваие. Мерките на тикомунистически сили и 
Скупщината на Югосла- отделни лица. Затуй раз
ния и Съюзния изпълни- платата с контрареволю-

• *-■**- ; ч

и федерацията
е по-голямо

са. а всички 
потребление ла се сведат 
в реални рамки, да ое ос 
ъществи суфинит в плате 
жния баланс на страна
та. с хиляди

анга- 
ССТНС от медимо 

жиране на
нане на своите 
Според Трифунович, 
зи задачи ще бъдат осъ
ществени с реафирмация 

конференция та иа ролята на Социали 
разобли- стичсокия съюз в делегат 

и скупщииската

те-
Производителят, пр 

първата 
има

■доорганизациястната
Репуб-еди да пусне 

бразда, трябва ла 
ясна икономическа смет- 

произвеж- 
реализира

гюкраини.гската и
милиарди

ликаиската разтоваридинара да се 
стопанството, да се намана публичното 

чаваие па контрареволю- 
и националисти

ка какво ще 
да, какво ще 
и каква ще му е сметка
та накрая.

ската
система. За това нещо, съ 

дълбоки демоционнитс 
чески 
блично оценяване 
тигнатите 
работата на

ществуват 
кратичии причини, 
то дълго 
рягвахме, или подценява

на пуповедения. кои- 
нремс пренеб-иа поеБогдан Трифунович го 

пори и за единството и 
СР Сърбия

резултати в .телец съвет ще даде ре-хмс.държавнитесъдружието в 
като между другото каза.



НАС |и аI по СВЕТА
ЮГОСЛАВИЯ В СВЕТАГГРЕД ОСМАТА КОНФЕ 

РЕИЦИЯ ИЛ НЕОШП-Р 
ЗЛНИТЕ СТРЛИИ

ИЗ МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ НА НА 
ШАТА СТРАНА ТНТОВ БЮСТ В АЛЖИРНОВИ ИМПУЛСИ НА 
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО Движени откриването на бю- 

яа Съюзния из-На тържеството по повод 
ста присъствува и председателят 
пълнителен съвет Бранко Микулич

На официални приятелски посещения в нашата 
страна бяха Петер Янкович, Хорст Зеле и Джао 
Циян

П рез изтеклите 
тина дни нашата страна 
бе домакин на трима ви 
сокопоставени 
функционери от приятел
ски нам страни. На офн

ето освобож-борбата му за 
дение и независимост 
казал Рахмани. —

В парка „Йосип Броз 
Тито" в квартала Баб Еза- 
ур в алжирската столица 
тези дни е открит бюст на 
другаря Тито. Бронзови
ят бюст е дело на Луй 
Лозица, скулптор от За
греб.

На тържеството по то
зи пов°д са присъствува-. 
ли голям брой жители 
югославяни. 
се на работа в Алжир, и 
на квартала Баб Езаур, 
многобройни гости, сред 
които и председателят 
на Съюзния изпълните
лен съвет Бранко Мику
лич. Откривайки бюста 
шефът на изпълнителна
та власт на гр. Алжир 
Шериф Рахмани с хуба
ви думи говорил за лика 
на президента Тит°, като 
подчертал, че свобода и 
напредък на югославски
те народи и за освобо 
ждение и равноправие на 
гсички страни в света.

дею- тите от чужбина. Наред 
с високите оценки за съ
трудничество между Юго 

държавни Славия и Австрия. ЮгоС:
лапня и ГДР и Югосла
вия п КНР, домакините

Кога- 
страна стана 

Югославиянараства то папата
независима, 
и Алжир развиха успеш-Прсди 25 години Белг 

рад посрещни лидерите 
на 2.7 страни, а в Хараре 
ще с съберат шефовете 
на държави или нрави 
телства па над 100 член 
ки па необвързаното дви 
жсиис

но сътрудничество на вси
чки полета. Тито някол
ко пъти посещава наша
та страна и добре позна
ваше Алжир, а и ние до
бре познавахме и дълбо
ко уважавахме президен
та Тито-

— Ние, югославяните, 
дълбоко сме трогнати от 
вниманието на алжир
ския народ, който по ини 
циатива на президента 
Шадли Бенджедит създа
де този прекрасен парк 
и го нарече на Титовото 
име. Заедно с водачите 
на други приятелски стра 
ни в движението на необ
вързаните страни Тит1! 
застана начело на борба
та за освобождение и на 
други народи в света — 
казал председателят на 
Съюзния

намиращи

„Омасовявайки се през 
изтеклите две и полови
на десетилетия, необвър
заното движение израст- 
па във важен фактор на 
борбата за мир и стабил 
пост в света” 
тал Витнсс Мангвенде, 
министър на външните 
работи на Зимбабве, в 
речта си пред Национал 
ния форум (неформално 
тяло от вилни представи
тели на стопанския^ кул 
турен и обществен живот 
1-з страната). Мангвенде 
добавил, че оше две стр 
ани наскоро щс станат 
равноправни членки на 
необвързаното движение.

подчер -
От посрещането: Петер Янкович и Раиф Диздарсвич

и гостите обсъдиха въз
можностите за разширя
ване и усъвършенствува 
не на политическите и 
стопански отношения- В 
разговорите бяха разме
нени мнения и станови
ща по всички актуални 
международни въпроси. 
Изразена бе загриженост 
от големите заплахи за 
световния мир, но и уве 
реност, че прогресивна
та международна обще 
ственост ще отнесе побе 
да в борбата за по-хубав 
свят.

циални приятелски посе
щения в Югославия бяха 
Петер Янкович, външен 
министър на Австрия, Хо 
рст Зеле, подпредседа
тел на правителството на 
Германската демократи
чна република, и Джао 
Циян, председател на 
Държавния съвет на Ки
тайската народна репуб
лика.

Широк бе кръгът на 
въпросите, които бяха 
обсъдени в разговорите 
на най-високите югослав 
ски функционери с гос-

— Алжирският народ 
никога няма да забрави 
помощта. к°ято получи 
от Титова Югославия в

изпълнителен 
съвет Бранко Микулич 
на тържеството в Баб
Езаур.

КИПър
Говорейки за основни

те теми на Осмата кон
ференция в Хараре, зим- 
бабвенският външен ми 
иистър изтъкнал необхо
димостта от прекратява
не на оръжейната надпре 
вара. отношенията меж
ду великите сили. кри
зисните огнища в света, 
обстоятелствата в южна
та част на Африка и бор 
бата срещу апартейда, 
както и необходимостта 
от установяване 
международен 
чески порядък.

Седмица на Югославия"п
В началото на месеца 

Радио Кипър е излъчил 
предаване за титоградска 
та галерия на необвърза
ните страни „йосип Броз 
Тито”. С това предаване 
е започнала „Седмицата 
на Югославия" по въл
ните на кипърското ра
дио.

В рамките на тази тра
диционна манифестация 
на сътрудничеството меж 
ду югославските и кипър
ските радиостанции Ра
дио Кипър цяла седмица

КООРДИНАЦИОННОТО БЮРО НА НЕОБ 
ВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ ОСЪДИ ПОЛИТИКА 
ТА НА САШ 1<ъм НИКАРАГУА

Заплаха за мира в 
региона и света е излъчвал няколкочасо

ва информативна, образо 
вателна и културна прог
рама, подготвена от юго
славските

Координационното бюро на необвързани 
те страни осъди политиката на Съединените 
американски щати към Никарагуа, оценявай
ки я като „нарушаване на суверенитета и 
политическата независимост на тази страна, 
на принципите и целите на необвързаното дви 
жение и.на Хартата на ООН."

На заседанието на Координационното 
бюро бе потвърдена крепката солидарност на 
необвързаните страни с Никарагуа. Бюрото 
призова всички страни—членки на необвър
заното движение и прогресивната междунаро 
дна общественост да окажат помощ на Ника
рагуа в усилията й да запази суверенитета и 
териториалната си цялост. Координационното 
бюро на необвързаните страни изрази сериоз 
на загриженост поради влошаването на поло 
жението в Средна Америка и новите заплахи 

. за Никарагуа, а особено поради решението 
на американския Конгрес да отпусне финан
сова помощ на никарагуанските контраревол 
юционери. Това решение увеличава опасност 
та от военна интервенция срещу Никарагуа и 
застрашава мира и сигурността в региона и 
света.

радиостанции-

на нов 
икономи-

СОФИЯ

Стопанска изложба на 

СР Босна г Херцеговина
На 25 август т.г- в Ха-

раре ще започне двудае 
в ма срехца на 
ците, а след това

послани-
и сре От 7 до 11 юли в Со

фия се Чая-гоинвеСт". „Руди 
вец".
чески комбинат Зеница, 
„Уиионинвест", „Шипад", 
УПИ, „Магрос" и други. 
На изложбата се пред
ставиха и туристическите 
съюзи на СР БоснаиХер 
цеговина и на град Сара
ево.

ща на необвързаните 
ани. Осмата конферен
ция на необвързаното дв 
ижение ще започне на 
1 и ще приключи

стр състоя представя
на сто

панството на Социалисти
ческа република Босна и 
Херцеговина

М инно-металу рги-
телна изложба

на 7
септември т.г. Според из 
явление на 
мистър 
Хараре се 
6000 членове

Стопанските дейци от 
съседна България 
възможност 
знаят с 
деловите

външния ми 
на Зимбабве имаха 

запо-
постиженията и 
възможности на 

тридесетина стопански ор 
ганизации -от тази наша 
република: УНИС, „Енер

в да се
очакват около 

на делега
циите и над 1000 журна-

В рамките на изложба 
та бяха прожектирани 

югославски филма:
„Миризмата

два 
„Козара" илисти.
на полите".
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ПОЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ МЕНИ 

С ПРИНЦИПНИ СЪОЕТН
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В НИ 
ШКИ РЕГИОН

АМБИЦИОЗНИ И ОСЪ
ЩЕСТВИМИ ПРОГРАМИ(От 1-ва стр) зо разрешаване на проб

лемите там е необходимо 
да се създава климат на 
взаимно доверие 
зване на всички

ИШуГмВ®*;

то да ускорят решаване
то и договарянето, кои
то да дадат възможност 
за сдружаване и интегра
ция, а всичко това заед
но ще насърчава по-на
татъшното развитие на 
придобивките от револю
цията и ще укрепва Со
циалистическа федерати
вна Югославия. Няма по- 
ускорено развитие без 
по-бързо договаряне. без 
навременни решения и 
без по-голяма отговор
ност за провеждането им!

Най-зле е ако не се 
приеме никакво реше
ние, както говореше Ти- 
то. Много неща могат да 
се менят в практиката, 
при решаването и то на 
всички равнища. Необхо 
димо е съгласие само за 
решения от стратегичес
ко значение, и навсякъде, 
както досега се практи
куваше- Необходимо е 
по-голямо разбирателст
во за проблемите на дру
гите. повече отговорност 
за общите и единните 
интереси на страната и 
тоза е пътят за по-ускоре- 
но разрешаване на проб
лемите. Разлики могат да 
съществуват, но общите 
интереси — трябва да бъ- 
д.тг на първо място ■—■ из 
тъкна между другото Ни 
кола Любичич на търже
ството в Бела Църква.

ционните сили в Косово 
и навред, където с явяват, 
трябва да бъде бърза и 
ефикасна — изтъкна Лю- 
бичич.

В периода 1986—1990 година Агропромиш 
леният комбинати свър- 

институ-ш
„Ниш" ще вложи 50,7 милиар

да динара в развитието на селското 
Нишки регион. Заплануваните 
в настоящата

стопанство вм капиталовложения-
година възлизат на 17,8 

да динара, а понастоящем се реализират 
тиционни програми, проектосметната стойност 
които е 6,7 милиарда динара.
Най-важните задачи в

Вярно е. че това поло
жение в Косово продъл
жава от по-дълго време, 

междунационалните
отношения там са г-----
шени. Вярно е и това, че 
са вършени и се върши 
натиск на сърбите и чер
ногорците да се изселват- 
Някъде това е 
прикрито, 
крито. Истина, 
но се предприемат мер
ки от страна на ■ всички 
обществени и политичес
ки среди това доложение 
да се преодолее. С това 
активността на иредента- 
та се стесняваше, но не 
беше премахната. От осъ
ществените резултати в 
Косово не сме доволни, 
а защо не е направено 
повече, причините тряб
ва да търсим в това. че 
иредентата си е съдавала 
широко упорище, защо- 
то е "имала подкрепа и 
отстрани. Някои лица 
от държавното управле
ние, политическите сгрук 
тури, сетне в службата 
по сигурността, съдебно
то дело и прокуратурата 
— от бюрократически и 
други подбуди — не са 
се противопоставяли ене
ргично, нито са действу
вали за окончателна раз
плата с иредентата. За
туй Председателствата на 
СФРЮ и ЦК на СЮК 
се приели конкретни мер 
ки с уточнени внедрите 
ли и срокове. Отправяни 
бяха и професионални ор

милиар-
инвес-V ■ II на

че
получават значителна Фи 
нансова помощ от репу 
бликата. За осъществява 
нето на заплануваните за 
дачи обаче е необходи
мо по-енергично премах-; 
ване на съществуващите 
проблеми. Изкупуването 
на' обработваеми площи 
върви трудно най-мно
го поради 
пия на 
Подобни проблеми затру 
цняват и комасацията- 
Затова са необходими и 
някои изменения в зако
нната регулатива. Пора
ди, дългата - процедура за 
оценяване на инвестици
онните програми закъсня 
ва затварянето на финан 
совата им конструкция. 
Това закъснение поскъпя 
ва обектите с 20 до 30

|нару- настоящия средносрочен 
периол обхващат изкупу
ване на площи, комаса- 
ция. хидромелиоризация, 
построяване на репроду 
кционна кравеферма, че 
три овцеферми, ферми 
за угояване на юнци, из
граждане и адаптация на 
обекти в частния сектор, 
набавка ла 1000 юници и 
500 овце за съвместни

■7.
ставало 

а някъде от- 
постоян-

Н. Любичич лошата евиден 
собствениците.

ции и организации от Ко 
сово с такива в СР Сърбия 
и другите републики. От 
ръководните хора в Косо 
во трябва да се търси 
най-много за уреждането 
на положението, но тряб
ва и най-много да им се 
помага. Говорейки само, 
че Косово е югославски 
проблем, няма да постиг
нем много. Конкретните 
проблеми и положението 
на Косово изискват и кон 
кретна работа и принос 
на всички сили в нашата 
страна.

животнозъдствени 
оами с частните 
стопански 
ли. построяване на силос. 
засаждане на лозя 
200 ха и създаване на ово 
щни градини на 
площ 120 ха.

прог-
селско-

производиите-

на

обща

Тези програми са ам
бициозни. но са и осъще 
стзйми, разбира, се. при 
условие да бъдат инови- на сто. 
рани съгласно новонаст- 
налите обстоятелства. Бл 
агоприятен е и Фактът, 
че някои общини в ре
гиона се третират като 
изостанали и поради то 
ва имат добри условия 
за капиталовложения в 
селското стопанство и

Развойните програми. 
на АПК „Ниш” получа
ват добри оценки и сре
щат подкрепа. Такава е 
и Оценката на Жарко 
Секулич. председател на 
Комитета за селско и го 
рско стопанство в СР Сър 
бия.
Според него най-високи 
качества на тези програ
ми' са целесъобразното 
ползуване на обработва 
емите площи, ускорено
то развитие на гранич
ните общини и структур 
ното преустройство на 
селскостопанското прои
зводство. Затова Комби
натът може да разчита 
на помощ от република
та във вид на безвъзвра-

ГОЛЯМА Е ОТГОВОР
НОСТТА НА НОВОИЗ
БРАНИТЕ РЪКОВОДСТ
ВА

В Народоосвободител- 
ната борба и социалисти
ческата революция изво
ювахме победата.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ В СТОПАНСТ 
ВОТО НА НИШКИ РЕГИОН

Знаех- Колко пари, 

толкова наука
се борим, 

единни, напомни
ме за какво 
бяха
Любичич и посочи, че ра
зделението на повече па- 

отслаб- 
забавя разви 

Раздребненото про

гани на място да прове
ряват всяко оплакване 
на гражданите за упраж
няване натиск или за без- 
действуване на обществе
ните служби. Тези 
П редседателството 
СФРЮ отново ще оцени 

решения

зари и икономии
ва силата и
тието-
изводегво и наука, затиа- 

културата, обра 
информира-

С изследователска дей- труда- Задълбочените ана 
на ' сто- лизи обаче показват, че 

тази дейност все още не
тни средства или креди
ти при благоприятни ус 
довия. За получаването

пост и въпроси 
папското развитие в Ми

ря нето в 
зованисто. 
него 
противоположни 
тиката на 
мунистите.

дни
на шки регион се занимават е на равнището на потре

над 2000 лица. Сред тях бите. Изследователската ка тази помощ обаче е 
са 10 доктори на науки- дейност е развита само в необходимо 
те 39 магистри 917 лица големите системи (ЕИ, да се -научи” на рапио 
(- више и 173 лица с по- МИН и други). Според нално инвестиране, да 
лувише образование. Ос- съществуващите норма- укрепнат връзките меж

тиви броят -на работещи- ДУ членките на Комбина- 
те в изследователската та и Да се извърши

не е ново разделение на зада 
чите. Също така е необ 

в ходимо да бъдат опреде 
лени ..твърди” срокове 
за реализацията на отде

са явления.това
па поли 

Съюза на ко- 
Те намаляват 

трудещите 
етатис- 

технократиче

Комбинатътдали приетите
се изпълняват- Всичко то- 

Косовова има за цел в 
ла се внедри ред. справе- усилията па 

се и подхранват 
тическите.

равно-
граж-

дливост и пълно 
яравие на всички 
дани.

Обаче, добави Люби
чич, в Косово се налага 
не само с обща -обществе 

застави

таналите са помощни ра
ботници, Работещите в 
изследователската

пла-напионалистичес- 
Голяма е от- 

на новоиз-

ските и 
ките сили. дей- дейност все още 

само достатъчен. Този проб-ност прсдставяват 
2,6 на сто от общия-брой лем особено е 
заети в стопанството на

говорността 
браните ръководства на
вред в страната 
на той. Те трябва да ме- 

работа и по-

остър
изостаналите общини визтък
които напоследък се рса- 

може лизират значителни раз
на акция да се 
по-нататъшното

региона.
От тези данни 

да сс получи хубаво впе
чатление: стопанството нането на проблема ще
полага грижи за изследо- зависи най-много от сти-
вателската дейност, от мулите, които ще бъдат обезпечат средства за вси
чието развитие зависи ус отпуснати на специалис- чки програми. Заради вси
пешното включване иа тите за работа-в тези об-
стопаиските организа- щини и изобщо в изсле-
ции и системи в между- дователоката дейност в мен развоен сектор
народното разделение иа Нишки регион. АПК „Ниш .

лии програми, като при 
войни програми. Разреша това се определят истин

ски приоритети, понеже

изселва
не, но с изграждането на пят стил иа 

цехове ведение, да осуетяваг вси 
което води

производствени 
ла се обезпечи по-уско- 

всичкм
отведнъж не могат да сечко онова, 

към затваряне.пено заемане на 
млади хора, които живе
ят там и ла се създават 
условия час по-скоро мно 
го от отселилите

в стопаи- налага часчко това се 
по-скоро да бъде офор-

С промените
политическата си- 

трябва да дойдем 
такива решения, кои-

„„ ската и се стема
на

род-Да се върнат в 
ния си край. За по-бър- до

СТРАНИЦА 3
БРАТСТВО * 11 ЮЛИ 1986



ШКОЛА НА ОК НА СК В 
ПОТВЪРЖДАВА С РЕЗУЛТА

ПОЛИТИЧЕСКАТА 
БОСИЛЕГРАД СЕБОСИЛЕГРАДСКИ СТОПАНСКИ ПЕРСПЕКТИВИ

ТИНН1ШКП-Л1ШЕ 31 101 МИЛ При избираш» 

критерий— Само със сдружаване на труд и средства с ЗА ПЪТИЛЕАТА МАЛКО 
икономически силни организации и системи и с <-1 г.дс 
по-ускорсното развитие на съществуващите орга- Инфраструктурата е 
ннзацнн може, н трябва, да се развива общината твърде значителен сегмс.- 
ни. Това ще бъде едно от условията да се намали пт и стопанското, т.с. псе 

нструдоустросните. Не трябва да се общото развитие. В то
па отношение обаче има 
н трудности. Електрифи
кацията ма останалите ня 
колко нселектрфмцирани 
села и общината поради 
недостиг на средства н? 
може да приключи до 
края на годината. Пора 
ди същата причина под 
въпрос е поддържането и 
изграждането на региона 
дните пътища в община
та. — Трудности има, 
но ще положим усилия 
лп обезпечаваме средст
ва. преди всичко за изг 
раждане на мътя от Риба 
опи до Карамаиица. Път 
ят е едно от условията 
за откриване на мината 
за олово и цинк в Кара 
маница.

В края на разговора 
председателят на ОС в 
Босилеград оповести още 
няколко новини: вършат 
се подготовки за изграж
дане на стационар и на 
нова училищна сграда па 
средношколския център) 
(изграждането им ще за
почне догодина), а очак 
ва се до края на тази 
година да започне доиз-

Школата. ка-сс касае за 
кто бе изтъкнато в рази
скванията, занапред тряб 
ва да се предприемат но- 

за обогатява-

Прсдседатслството на 
Общинския комитет на 
Смоза на комунистите в

числото
губят от предвид и природните ни ресурси, преди 
всичко за развитие на минното дело и животновъд

нп

Босилеград, на проведе
ното през миналата сед- 

между

ството.
ви усилия 
пето й с нови 
мия и методи на същест-

Тези дни това подчерта Свободно може да се ка 
Васил Такев, председател - же, че разговори те, кон
на Общинската скупщи- то водим с представите- 
на в Босилеград когато ли па организации от те 
го попитахме за осъщес зн среди са доста обиаде 
твяването на развойни- ждващи. 
те планове на община
та. Когато подчертава он 
ределението на община
та да се развива въз ос
нова сдружаването на 
труд и средства с по-раз 
вити среди,' разбира се 
с финансова помощ и на 
Фонда за насърчаване ра 
звитието на икономичес 
ки изостаналите краища, 
той има предвид и досе
гашните резултати в то
ва отношение: „Зеле Вел 
кович" „Здравйе" от Лес 
ковац, „Електробосна" от 
Яйце със стопанските си 
организации разшириха 
дейността си в Босилег
рад. Наскоро ще бъде от 
крит и цеха на ЕИ от 
Ниш за производство на 
ПВЦ кондензатори.

съдържа-мипа заседание 
другото обсъди и прие от 
чета за тазгодишната ра 
бота на Политическата 
школа към Общинския 
комитет- Отчета изнесе 
директорът на школата 
Асен Стоев, който между 
другото подчерта, че и 
при редица обективни и 
субективни труди°сти, тя

чуващите програми, а от
делно да се изострят кри 
тсрииге при избирането 
на курсистите. Така тя 
още повече ще осъщест
вява основната си цел: 
идейната работа да бъде 
в унисон с обществено- 
политическите акции на 
Съюза на комунистите.и тази година успешно 

приключи и че завърши
лите 17 души представ
ляват нови идейно-поли
тически подготвени кад
ри в първичните партий 
ни организации и въоб
ще в общинската орга
низация на СК в общи
ната, които ще насърча
ват и мобилизират и ос
таналите трудещи се в 
преодоляването на състо
янието в своите среди. 
Още повече, подчерта 
той, че в затрудната об
ществено-политическа об
становка е необходимо да 
се засили идейната бор
ба на комунистите 

В. Б. всички равнища. Когато

В продължение на за
седанието членовете на 
Председателството на ОК 
на СК в Босилеград пази 
екваха и приеха и крите
риите за избирането на 
курсистите, където меж
ду другото се казва, че 
курсистите преди всичко 
трябва да бъдат афирми 
рани и които с примера 
и активността си са се 
изказали в своите партии 
ни организации, а между 
тях 50 на сто да бъдат 
работници от непосред
ственото производство и

В. Такев
Според Такев разгово

рите обхващат няколко 
възможности. Една от въ 
зможностпте е босилегра 
дската автотранспортна 
организация, която сто
панисва в трудни усло-Съществуват всички на 

лични възможности сдр 
ужаването с икономичес
ки укрепнали среди да 
продължи.

— Развитието до края 
на 1987 година трябва да

вия да се свърже с „Един граждането на здравната 
ство" от Враня.' Същест- станция в Бранковцн и 

на амбулаиторията в Ду
кат.

селскостопански произво 
на дители.вуват налични възмож

ности и за икономичес
ко свързване на босилег- 
радска „Изградня" с вра 
нската строителна орга
низация „Новоградня", 
както и на Горската сек
ция от Босилеград с Гор 
ското стопанство от Вра 
ня. а когато се касае.за 
по-голяма производстве
на цялост и със „Симпо"- 
Водят се разговори ор
ганизации от Враня (Сим 
по или Кощана) да отк
рият цехове в Босилег
рад. — Докато разгово-

М. Я.

ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА
се осъществява в няколко 
насоки ОСТРИ НОЖИЦИ ЗА ВРЪЗКИТЕпромишленото 
производство, животно

въдството и инфраструк
турата. Разбира се, вси 
чко това трябва да даде 
възможност покрай сега 
шните да се развиват и 
обществените дейности 
— подчертава Такев. Се
гашните наши стопански 
организации трябва да 
създават условия за но
ви развойни програми- 
Тук преди всичко мисля 
на селскостопанската ор 
ганизация „Напредък" и 
предстоящото откриване 
на обществената ферма 
за овци и кози. Тази ор 
ганизация трябва да тла 
оне развитието на живот 
новъдството и в общест- «стилната промишленост 

частния изтъква Такев.

Ясните заключения на председателствата 
ОСВ и ОК на ССМ трябва да бъдат непреодолима 
бариера за „специалистите" по незаконно приема
ме на работници

вители на ОСВ и ОК на 
ССМ. Организациите на 
сдружения труд трябва 
допълнително да изпълн
ят законното си задълже
ние за приемане на ста
жанти в 1985 и първата 
половина на 1986 годи
на. Инспекцията по тру
да при ОС се задължава 
да следи приемането на 
нови работници и за вся
ко нарушение да уведом
ява органите на обще
ствено-политическите ОР 
ганизации. Председател
ството на ОСВ е поело 
задължението на всеки 3 
месеца да анализира със
тоянието в областта на 
трудоустрояването и да 
взима допълнителни мер
ки за премахване на не-

на

През 1985 и 
полугодие на 1986 
на в Сурдулишка общи
на са осъществени изклю
чителни резултати в зае-

първото 
годи-

енндикален съвет и Об
щинската конференция 
на ССМ решиха да сме
нят „тефтера". Отказаха 
се от „енергичното" пов
таряне на становищата и 
от безрезултатните 
зиви към законност 
определиха да бръкнат в 
„осина".

мането на работна ръка. 
рите с представители на Високият успех обаче е 
белградското стопанство при- 

и сезначително накърнен от 
те- серио-шитезапочнаха неотдавна 

зи с представители на 
нишкото стопанство са в 
заключителен етап и се

нередности в 
тази област- За да пробу
тат своите кандидати.

Проведеното през ми-влиятелмите хора в тру
довите организации не са 
се стеснявали да наруша

валия месец съвместно за 
седание на двете предсе
дателства напълно преми 
на и завърши в духа на 
новия подход- Приетите 
заключения са малко на
брой

очаква по един цех да 
открият металната и те

ват законната процедура. 
• дори и да приемат работ 

Без оглед, че има в пре ,н>Щи без конкурс. Особе
но са се специализирали 
по злоупотреба на закон- 

Този ното право за приемане 
на работници без обява 
или
Това право

вения и в
По-голямсектор, 

пулс в развитието тряб-
им

двид всички трудности в 
ва да дадат и „Зеле Вел- развитието Такев е твър- 
кович" и „Здравйе" като

но са кратки и пре
делно ясни. Организаци
ите, които са злоупотре-- 
били

де оптимистичен, 
оптимизъм подкрепят ня

релностите.
Енергично е определе

нието на органите на об
ществено

разширят мощностите, ко 
ито имат в Босилеград. колко факти, всред кои- 
Считам. че е необходимо

правото за приема- 
работници до 30

конкурс до 30 дни. не на 
дни се

то и: до края на година 
да се установи стопанско та ЕИ ще открие цеха в

Босилеград, който вече е 
готов, а ,.Електробосна"

е станало ши 
рока пролука за незакон
но трудоустрояване.

политически
задължават 

публикуват обява 
нкурс. Трудовите 
ви се задължават 
веждат разговор с 
дидатите, които 
ват конкурсните 

присъствие на предста-

да те организации в Сурду- 
или ко- лищка община да утвър- 

колекти
сътрудничество и с други 
среди, преди всичко с 
вранското, белградското 
и по-широко включване 
на нишкото стопанство.

Нередностите 
чуетвителна облаЬг 
твено огорчиха обществе 

во на паста за полиране ността. Затова 
на метали.

ждават политическата от 
говорност на компетен
тните лица за всяка нере 
дност в труд оустрояване-

в . тази 
естес-ще започне изграждане

то на цех за производст
да про- 

кан- 
изпълня- 
условияпредседа

телствата на . Общинския то.в
К- Г.
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ОТ СЪВМЕСТНАТА СЕ)СИЯ НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

От чествуването на юлските празници
ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО В ЦЕНТЪРА 

НА ВНИМАНИЕТО
ДИМИТРОВГРАД

Тези край осъществи пълно национално 

н социално равноправие
Въпреки, че за първата 

дел°ва сесия на Общин
ската скупщина която сс 
състоя през миналата се-

цитети, както и това, до
край да се ползуват въз
можностите за 'откриване 
на нови производствени 
обекти- Оовен 
гатите бяха единни и с 
констатацията, че орга
низациите на сдружения 
труд, занапред 
цялостно да 
задълженията за приема
нето на стажанти.

Не по-малко внимание 
делегатите на трите съве
та на Общинската скуп
щина посветиха и върху 
акционната програма за 
работата на Общинската 
скупщина, нейните орга
ни и тела за следващия 
едногодишен период, в 
която са набелязани ос
новните въпроси които 
ще бъдат предмет на об
съждане на запланувани
те 8 редовни и една из
вънредна сесия на Общи
нската скупщина. Това 
преди всичко са въпро
си които произлизат от 
осъществяването на дъл
госрочната програма за 
икономическа стабилиза 
пия. прилагане на Кон- 
ституциията, конгресните 
резолюции, задачи и ак
тивности от резолюцията 
по обществено-икономи
ческо развитие на общи
ната, въпроси във връзка 
със селското стопанство, 
укрепване на материална 
та 0снова на труда, все
народната отбрана и об
ществената

— Изтъкна Орбислав Златкович, председател време на повдигане на 
на Общинския отбор на СУБНОР на тържеството въстанието в Сърбия и

ролята на ЮКП в това 
отношение, Златкович го
вори и за онези години 
от 1941 до 1945 по време 
на които се раждаше ед
на нова страна, страна в 
която по време на въоръ
жената революция бе съ
здавано и ново устройст- 

социалистическа са 
общност

дмица, дневният ред бе 
обемен (над това. деле-

25 точки), 
отделно вни- на „Изворище"делегатите

мание посветиха на няко 
лко въпроси. Преди вси
чко, това бе въпросът от
насящ се до осъществя
ването

На всички паметници си Иванов по специално
трябва 

реализират и възпоменателни плочи, се опря върху ролята на 
на загиналите в Народо- трудещите се. а особено 
освободителната война на младите, в провежда- 
бойци, в града и по села- не посланията и решени- 
та на комуната, бяха по- ята от неотдавнашните 
ложени венци и цветя, партийни конгреси, цели- 
Централните тържества те на икономическата ста во 
по повод 4 юли — Деня бшшзация и ролята на 
на боеца и 7 юли — Деня младите в тачането на ре 
«а въстанието в Сърбия волюционниите традиции, 
се проведоха в с. Петър- На тържеството на „Из 
лаш и на мястото „Изво ворище", пред около 350 
рище", край с. Сенокос, жители от района Висок, 
където е формиран Ца- трудещи се, членовете 
рибродският партизан- ка изгидническия отряд

„Момчил Войвода", кой
то до „Изворище" стиг
на след партизански по- 

на жители от това село, ход по следите на Цари- 
районът на Забърдието и бродския партиизански 
Димитровград, преживе- отряд, представители на 
ли бойци, представители обществено - политичес-

на миналогодиш
ната програма за трудо-. 
устрояване 
трудоустрояване през на
стоящата и 
на- незаетите лица. Деле-

и планът за

■състоянието
моурпавителна 
на равноправни хора.

•— По време на борбе
ния си път Царибродски-

гатите на трите съвета и 
този път, както и повече 
пъти досега, констатираха 
че и покрай ограничени
те възможности на стопа 
нството в общината да 
смекчи може би в после
дно време най-актуални- 
ят проблем, все .още не 
се ползуват съществува
щите възможности до
край. Заетите като че ли 
не се съобразяват с тези

ят партизански отряд, а 
бригада, останасетне

без 70 бойци, а над сто 
бяха ранени — каза той.

ски отряд.
На тържеството в Пе- 

търлаш, в присъствието

Този край, в който пре
димно живее българска 
народност осъществи сво
ята пълна национална и 
социална свобода, равно
правие и всеобщо стопан 
ско и обществено разви
тие в братска общност 
с останалите югославски 
народи и народности.

които се нуждаят за ра
бота. А те. както подчер
та секретарят на самоуп- 
гавителната общност на 
интересите за трудоус
трояване Бсян Миланов, 
в нрзткото си встъпител 
но изложение, постоянно 
се увеличават. Понастоя
щем броят им възлиза 
на 1145 души. Изхождай 
ки от рсички обстоятел
ства. делегатите бяха еди 
ннн при заключението: 
заплануваните задачи и 
активности по този въп
рос по-често да бъдат 
предмет на 
пред всички компетент
ни фактори, както п ри, 
това за всяко неизпълне
ние на своите задълже
ния да се търси отговор
ност от виновниците. Ос
новните организации на 
сдружения труд. поне те
зи които имат 
ност за това. трябва да 

съответни,

на обществено-политиче ките и трудови организа- 
ските организации и Об- ции и преживели бойци

от общината, говори пре 
младе- дсегателят на Общин

ския отбор на Съюза на

щиноката скупщина, пио 
нери, девойки и 
жч за значението на пра 
зкика
лят на ОК на ССМ Не- 
бойша Иванов. В речта

На тържествата бяха
говори председате- бойците Сърбислав Злат- изпълнени и подбрани 

ксЕич- След като изтъкна програми, 
значен: ето на дните, по А. Т.

БОСИЛЕГРАД

Трудово и тържествено
ботата бе строителната _ ни. говори председателят 

„Граджеьи- на Общинската организа 
ция на Съюза на бойците 
в Босилеград. Цоне То
доров.

И тази година както 
и винаги досега юлските 
празници 4 юли Денят 
на боеца и 7 юли — 
Денят на въстанието в 
Сърбия в Босилеградска 
община бяха ознаменува

кооперация 
кар" от Босилеград. На 
4 юли на местноста „Бу
ков рид" край паметника

самозащита.
и пр.

В продължение на 
сията делегатите на три
те съвета обсъдиха и при
еха и няколко проекторе 
щения и договори °т об
щинско и републиканско 
значение, между които и 
проекторешението за арр 

пло-

се-
на загинали патриоти се 
състоя традиционен съ
бор, на който освен жи
телите от околните села 
на Босилеградска общи
на участвуваха и 
ли на Търговищка общи
на. На тържеството за на 
родоосвободителното дви
жение и революционно
то разположение на на
селението от двете общи

обсъждане И 7 юли Денят на въс 
танието на народите и 
народностите в СР Сър
бия бе достойно на зна
чението чествуван. Деле
гация от борци и младе
жи участвува на централ 
ното традиционно чес-

ни тържествено и с нови 
победи. В честтрудови 

на Деня на боена в село 
Бистър по тържествен на- жите-
чин бе предаден на упо
треба и четвъртият трафо 
пост, с което всъщност 
това босилеградско село 
напълно е електрифици
рано- Изпълнител на па-

ндация на отделни
на селскостопанскиши твуване на легендарната 

планина Радан.
по-производители. а за 

требите на „Напредък 
за производство на храна 
за Фермата.

възмож-
м. я.

предприемат 
мерки за разширяване на БАБУШИИЦАМ. Я.капа-произгодстгените Представена книгата »Седма сръбска ударна бригада»

БАБУШНИЦА
фскня факултет в Ниш- 
По този повод в Култур
ния дом в Бабушница бе 
ше организирана излож
ба за бойния път на Сед 
ма сръбска ударна бри
гада, която по-късно ще 
бъде пренесена и в Цър- 
на трава.

Както и всяка година, 
по случай юлските праз
ници в Бабушнишка об
щина бяха посетени па
метниците от Народоос- 
вободителната борба и 

венци и цветя.

Общинския отбор на Съю 
за на бойците в Бабуш
ница, а за най-активно 
общинско сдружение бе 
ше провъзгласено сдру
жението в село Линово, 
а признания получиха и 
20 други членове на Съю 
за на бойците.

В рамките на юлските 
тържества стана и провъз 
гласяване на книгата „Се 
дма сръбска ударна бри
гада” на Гюро Златкович 
и Милош Бакич.

За значението на кни
гата говори Любиша Ми- 
трович, декан на Филосо

Признания на най-добрите По случай юлските пра 
зиицп в Бабушница се

, дг=.до»"«“

лович, „Гигьр .

проведе тържествено за- 
Общштскатаседапие на 

организация на Съюза на 
бойците.на

Пред делегатите на ко
нференцията и многобро 
йните гости от съседните
общини за значението на 
4 юли — Деня на боеца 
и 7 юли — Деня на въс
танието в Сърбия говори 
Марийко Баняц. лодпред 

Съюза на бой 
Нишки регион.

съ-Пбптииския синдикален
|§ Председателят на митоиевич -връчи и рвпу-| г««»д—
|| Лазаревич, Повеля със сре Р 

рослав Петрович, „Лисца

седател ма 
ците в 
На заседанието беше връ 
чеио преходно знаме на

положени
получи Ми-

М. А.
Т. Андрсевич
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МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТРУДНОСТИТЕ Рабвта за 

вишистнте 

и полувн- 

шнстите

структурата- Какво сепре 
дприема в тази насока?

— За разрешаване на 
тези проблеми в града, 
гражданите отново се из- 
иомиха за въвеждане на 
самооблагане от две иг 
сто. Шо се отнася до 
поддържането на изграде 
пито обекти е предвиде
но въвеждане на кому
нално облаг ане, и за уре
ждане на строителните 
площи. В ход е акция за 
обезпечаване на средст
ва за прокарване трасето 
на пътя от Моинци до 
Вьдковия, с включване на 
Югославската народна ар 
мия. Също така в ход е 
изготвяне на проект и 
обезпечаване на средства 
за реконструкция на ре
гионалния водопровод и 
разрешаване на пробле
мите по водоснабдяване 
на селата в Забърдието.

Ако се знае, че прог
рамите в останалите из- 
сънстопански дейности ус 
пешно се провеждат, ечи 
там че в момента е най- 
важно да преодолеем из
тъкнатите проблеми, а ак 
цията в тази насока е в 
ход подчерта Слава То
доров.

че получихме 370 милио
на динара оборотни сре
дства от Фонда за раз
витие па неразвитите кра 
ища. Очакваме тези сре
дства. да окажат положи
телен

ху акумулативната сносо- здРадинапето па стопанст 
стопанството, мото. Освен това пред

приемат- се мерки в тру
довите организации, кои
то имат належали стоки, 
да отстранят от произво
дствените си програми 
онези изделия, които па
зарът не търси. Тези ме
рки вече се реализират. 
Предприети са мерки за 
увеличаване па износна
та дейност, което трябва 
да окаже положително 
влияние върху по-качест
веното стопанисване, а 
същевременно и 
по-динамичния 
на динара. Очакваме да 
сс намали и отделянето 
на средствата за лихви, а 
всичко това да окаже 
влияние върху увеличе
ние на печалбата, засил
ване на инвестиционната 
дейност. Значи и върху 
по-динамичното 
тие на стопанството.

— Известно е, че един 
от най-крупните пробле
ми е свързан с инфра-

Единствси положите
лен фактор е сравнител
но високият процент на 
заети по отношение нл 
мощностите. Но от дру
га страна и топа се- от
разява отрицателно вър-

През последните няко
лко . години, както е из
вестно. димитровградско 
то стопанство бележи оп
ределена стагнация- Кои 
са най-големите пробле
ми в стопанството и как
во се прави за тяхното 
преодоляване са въпро
сите. на които нотърсих-

върхупринос

бкост
Списъкът на безработ

ните в Сурдулишка об
щина наскоро трябва да 
бъде намален с педесети 
на именна- Именно. Об
щинският синдикален съ 
вет в Сурдулица е раз
движил акция по трудо
устрояване на всички без 
работни младежи и дево
йки с више и полувисше 
образование. В резултат 
на акцията 30 вишисти и 
21 полувишисти трябва 
да получат работни мес
та в организациите на 
сдружения труд и трудо
вите общности

ме отговор от председа
теля на Общинската ску- 

Димитровградпщина в 
Слава Тодоров.

— Другарю Тодоров, 
кои са според вас проб
лемите. кои спъват по- 
дннамнчното развитие на 
димитровградското сто
панство?

— Поради затруднени 
условия в стопанисване
то на определени отрас
ли. банковата система ц 
лихвите, съвкупното сто
панство на нашата общи 
на работи в затруднени 
условия. Слаба е акуму
лативната способност, не
качествени са оборотни
те средства и значително 
увеличени количествата 
залежали стоки. Освен 
това намалена е инвести
ционната дейност, а ма
шините и съоръженията 
застарели и амортизира-

С. Тодоров върху
оборот

Имайки предвид, че обо
ротните средства са мини 
мални. става ясно кои са 
основните елементи, кои
то спъват В Общинския синдика

лен съвет са уверени в 
пълния успех на акция
та. понеже сурдулишко 
то стопанство се нуждае 
от високообразовани ка 
дри.

по-динамично
то развитие на Димитров 
градското стопанство.

— Какви конкретни ме
рки се предприемат за 
преодоляване на посоче
ните проблеми, т-е. за к 
репване на стопанството7 

— Охрабряващ факт е.

разви-

ни. А. Т. К. Г.

• СРЕША С ПОВОД ЕДИН ОТ ОСНОВОПОЛОЖНИЦИТЕ НА „СВОБОДА“
По повод Деня на са- 

моуправителя — 27 юни. 
Съюзът на синдикатите 
на СР Сърбия удостои 
грамота и бронзова знач 
ка БРАНКО ПЕТРОВ ДИ 
МИТРОВ, работник в ди
митровградската конфек 
ция „Свобода". Това бе 
повод да поразговаряме 
с „Бака", както тук му ви

рените ютии се разпалва 
ха ръчно, оказваха се 
дребни услуги на насе- 

с лението. Старите, частни 
машини върнахме по до 
мовете си като скъпи ре 
ликви. Защото през ня- 
колкодесетилетния си пе 
риод на развитие „Сво
бода" израстиа в една 
от най-съвременните ко 
нфекции. Въведена е 

за модерна технология, ма 
лката работилница в цен 
търа на града отдавна е 
срутена и днес имаме 
просторни производстве 
н-и помещения със съвре
менни машини и поточ
на линия на производст- тна степен и спъва още

по-ускореиото развитие 
сравнения, ко на нашата организация- 

ито изброи Б. Димитров

Още по-малко Да кажем още. че 
Бранко - Димитров е ро
ден в Димитровград пр
ез 1929 година- Участву
вал е на първата трудова 
акция в страната „Бръч- 
ко-Бановичи" през 1946 
година. През следваща 
(1947) е на обекта „Иво 
Дола Рибар" 
к-ик, край Белград, а през 
1948 на строежа на авто 
мобилното шосе „Братст 
го-единство". В СЮК е 
приет през 1951 година 
като войник. Днес рабо
ти в моделиерницата на 
„Свобода".
ер. Изкарва по 45 хиля-

това ще
направя за периода 
пенсия. Тук съм получил 
първата, а 
ше получа и последната 
си заплата- С една дума: 
ще получа и последната 
има много сантиментал
ни връзки, които не мо- 

лесно

до

най-вероятно

гат да се скъ- в Желез-сат.
Зз полученото призна

ние и за 
ето в
зацпя Б. Димитров 
дели»

кат, за признанието, ра
ботата му и из.общо 
„Свобода". Още повече, 
той

самоуправлени 
трудовата органие един от малцина

та майстори—шивачи, 
който все още работи 
от създаването на „Свобо 
да" до днес.

спо-

Б. Димитров
— Бил съм няколко

на работничес
кия съвет и в общи 
ти интересите на работ
ниците се зачитат. В на 
11алото.

пъ като модели-ти членНаистина малко сме 
шивачите от „старата 
гвардия" на „Свобода".
Тук съм от 4946 година, 
т.е- от създаването на ня бяха

черво- ли динара (през послед
ните два месеца) и счита, 
че отделянето във фондо. 
Дете е правилна делова 
политика. Създават се 
по-добри условия за ра
бота, а

Всички
Но в тази насока положе като че ли ду

мата на работниците 
жеше повече.

от полза на днешна- нието се мени 
когашната шивашка ко- та конфекция- Но един ' добре. ' ' 
операция. Влезох в нея факт, 
с моята „Сингерица". ' а 
преди това бях чирак 
при един стар1 майстор— 
шивач, при конто научих с 
занаята.

Между

към по-

— Работя в „Свобода" 
цели 35 години. Това е

те-
Сега има 

явления, които не са в 
съзвучие с него, но тряб 
ва да се каже, че 
лезе

като че ли държе- 
теглилките на оравнеше това ще увели- 

и личните доходи.нието: ' цял един
Тогава се работеше Ако. изключа 

огромен ентусиазъм, половина, които 
Ние не питахме за рабо 

някогашната тно време, за заплати, 
шивашка кооперация от Работехме според изиск- 
1946 година и днешна- ванията на обществения 
та съвременна конфек- интерес. Всички
ция „Свобода разликата желания бяха подчинени, сполуки и несполуки за 
е огромна. Тогава се оа- на него. Днес като че ли туй никога не. ми 
ботеше,, с крака", кюмю е обратно. Това до извее

читрудов век. 
година и До пенсиято нав му остава още 

година и половина- 
Извървяхме 

на бурно развитие 
съм доволен от 
тото. Трябва 
ти „Свобода", 
види какво 
Считам,

във всички пори
на живот а и че обектив 
но простор за пропуски 
има повече. Считам оба

че самоуправлението 
върви в правилна 
набрало

прека
рах в кожара „Братст
во", където шиех ръкави 
ци (по нужда), „Свобода" 
е моят втори дом. С нея 

-ме овързват

период 
и аз 

постигна
ла се посе-.

че,
насока, 

и ни
кои не може да ни отк
лони от този лът на раз
витие.

ЛИЧНИ? всички мои за да се 
е направено.

е скорост

е идва 
ло на ум да я напускам.

че така ще вър-
вим и занапред.

А.Т.—Ст. Н-
СТРАНИЦА 6
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Белград, 11 юли 1986

3 Тринадесетият конгрес на СЮК *авесата е спусната на сце
ната на Тринадесетия 
СЮК. С това, обаче

конгрес на
представле

нието не е завършено. Напротив. 
То тепърва започва. От 
„Сава”, където започна, 
се пренася в живота и в практи
ката на Съюза

Од думи 

на работа
центъра
същото

на югославските
комунисти.

Макар че впечатленията 
още свежи, все пак може -— по- 
право с риск — да се каже, че 
досегашният ход на това предста
вление имаше своя динамика и 
драматургия, които — за щастие 
•— не бяха такива, каквито може 
би се очакваха или пък предсказ
ваха- Всичко течеше и завърши 
както и на досегашните конгреси. 
Разликата или .разликите, които 
можеха да се забележат бяха в ат
мосферата, вдъхновението и свое
образния ентусиазъм. Атмосфера
та бе — това трябва да се подчер 
тае — демократична, толерантна, 
културна и градивна. За това до
принесоха, разбира се, дъхновеки- 
те участници в Конгреса, като се 
почне от делегатите и гостите на 
Конгреса, до печата, радиото и 
телевизията. За всички този кон
грес представляваше удобен мо
мент, шанс да кажат нещо, да 
съобщят, оценят и всичко това бе 
отправено към утрешния ден, 
ойто трябва да се спечели бит

ката за по-доброто и по-прогре- 
сивното. На преден план изпък
ваше ентусиазмът, както на онези 
от трибуната, така и на остана
лите на конгреса и вън от него. 
Това не бе тържество, но работа 
и ред, която на общо удоволствие 
приключи твърде критично.

ни са

зи и полемики. Напротив, апло- мето, в което живеем, но и към чки приета федерация. СЮК ще 
дисменти отекваха след всяко ра- основните принципи на револю- може да се бори с всички нево- 
зискване- Въпросите останаха без ц-ията. А това значи, че трябва ли и проблеми които -наложи то 
отговори в комисиите, обаче от- да стане съвременен, както по ме 
говорите са вградени в резолю- тода на работата си, така и по 
циите. Разликите в -становищата поведението си. 'Разединеният 
не се преодоляваха чрез дебата. СЮК това -не може, както и он- провизации и вербализъм не мо
но само се натрупваха. Поправо. зи, който се е залепил или се же далече да се стигне, 
техните диаметри не бяха загри- лепи за егоистичните и бюрокра- 
жващи, макар че критиките тук тическите структури. Това може 
таме бяха твърде остри, защото само онзи СЮК, който енергич- менавано точно това пространен

ва_наше време, само ако разбере 
и приеме становището, че с им-

В този смисъл често бе спо-

занемаряваха онова, което е ре- но ще прокара черта между вси- в0, тази Югославия за която не
чк-о това, отделяйки се, разбира 
се, от държавата и все по-малко 
съвпадайки с държавата, било

федеративната в това бе посочена и една исти—

ално у нас. така рядко се свързват и множе
ство емотивни изливи. Във ръзкаИкономическата криза бе ед

на от най-честите прицелни точ
ки в четиридневната работа на

да се касае за
републиканската или общинска- на, която в предстоящия период

СЮК — както ние -виждаме — би тряКонгреса. Огънят, който отеква- държава. Еди-н такъв 
ше от трибуната не откри нищо. ще помогне и на държавата все бвало да бъде платформа на 
което вече не знаехме сме знае- по-малко да бъде партийна, а
ли или не сме чули, въпреки че, ,.сс повече самоуправителна, ра- де ствителното и реалното един- 
тонът и начинът, все пак, бяха ботническа. народна. Съюзите. ство. Това е фактът, че проце- 

отколкотов по-енергични получиха сът на децентрализацията досега
от адекватния

нови,
когато и да е по-рано, както по право на гражданство, трябва да не е последван 
исканията да се преодолее кри- се разкъсват. Вместо тях трябва 
зата, така и по готовноста да се да изграждаме единство, като ак 
изтрае в тази борба. Основните ционна, богата, визионерска 
носители на кризата, следовател историческа аксиома, 
но инфлацията, дълговете (дома
шни и чужди), безделието и ДРУ

бяха изанализирани така да рността на СЮК е: със
последния атом. Тера действуване да помогне на по-

които в нашия живот

процес на деетатизацията, но на
против етатизмът само се преоб 
разяваше от федерален в репуб
ликански. покрайнински и общи-

Историческата роля и отгово- нски. По този начин интенцията 
своето на Конституцията, насочена към 

учредяване на властта на работ
ническата класа, се изроди в ин-

ги.
се каже до
пиите, които се предлагаха как- нататъшния ход на нашата автен 
то от трибуните така и в доку- точна революция и по-яататъш-
ментите. изхождаха и изхождат ния ръст на нейните най-важни тенция на бюрокрацията и техно 
от Дългосрочната програма-за продукти — братството и един- крацията. А това. без съмнение,

В ството, самоуправлението и -необ 
рамки силна генерална по- вързаната политика. На тези це

новото -и не може да се противопоста- 
- най-новите му мс вят частичните ин-Фреси, етатис- 

Разбира се, всичко тичеоко - бюрокрапическо - тери- -чудно осъществяване на общн- 
убеждението. торийлнитс схващания и затваря ге, както и върху функционира- 

бъде по-добре, че пия. Напротив, той трябва да

Благодарение на това, получи 
че духът на де-се впечатление, 

батата по повод Тринадесетото за 
седание на ЦК на СЮК господ- 

център ,.Са- 
бе случай —

икономическа стабилизация- имаше големи последици върху. 
мощната изява на отделените и 
частичните интереси и все по-

ствуваше в залите на тези
крепа получи курсът нава", така както това 

повече или по-малко, на републи 
канските конгреси и на покран- 
канските конференции на СК. ио 
хванати бяха многоброния про

бяха безчет кон- 
факти, имаше остри 

Нямаше

правителство и
роприятия. 
това се правеше с

■сто на процеса на сдружаване-че утре ше
инфлацията окончателно ше поч стане съвременна революционна то м и средствата и дей-

слиза низ стръмната пъте- партия, която по титовски и кар- 
досегашиото загрижващо делевски начин, при пълното ува

изкачване, че трудът и
на труда ше станат осноп- 

прелома в произ- 
качсството иа про-

леми, изнесени 
статации и не да 

ка на
.твуването на югославския пазар.и т.н.

от критиката.
предупреждения но ня-

омалова- 
на мо-

качест- Впрочем, Конгресът приклю- 
Много

жаваие на плодовете на времето 
и пространството в което дей-

стесняване
маше и критикарство,

подценяване
вото
ната сила за 
водството и 
дукцията, и в
ентировка към световния пазар, итанно и разяждащо действуват се Пресадят в живота и пра-
че знанието и имането ще бъдаг и върху него и върху общество- ктиката. Първата и неотложната
и станат мотор иа по-нататъшно то теглейКи и едното и другото ПОрЪка е: веднага да се почне
то развитие и тш. п0 посоката на часовниковата раб0та. А работа има в изоби-

И Съюзът на комунистите не стрелка — от конфедерация до
пощаден. Напротив, Стре вербална федерация. А простран седателството му до първичната

ството. което се нарича Ютосла- организация на СК, По-малко
пове-

чи, а поръките останаха.
ствува, ще преодолява силите на от тях наМериха място в докУ- 
политическата тежест, които сло

жа® ане или 
мента и съдържанието. някои трябва простопо-голямата ори- ментите, а

когатоВ настоящия момент 
Бременските дистанции 
чителни, чувствува 
та бе водена точно и 
но без водеща идея,

свеждала

са незна- 
дебата- 

правилно, 
която би 

тази те
на същинска 

пре-

се че

от ЦК и Пред-лие за всичкизакръглявала и 
матика в рамките 
акция. В много Рд“^ИЯЛИЧИи 

набляга 
или

остана 
#ите, които летяха к^м него, яс-

показаха че в този момент вия не може да се овладее ако безплодни разисквания 
' това пространство с потре- в него не живее организирана, че кош<ретна работа. 

Съюз на комунистите, способна, мъдра, прозорлива, съ
временно комплетирана и от вси

обладаха чувства.
тук-таме и постановища, а 

ния, някои от тях, в т 
подобна форма, повече^ ^ 
чуваха и досега, 
жда, нямаше достатъчно

и в
бон такъв 
който ще се приспособи към вре

се Влайко Кцмгаокапичизгле-
диало-

Затова,



2 Комунист
ледователно прилагане на консти 

законността ищият интерес да бъде изходен 
пункт за определяне на страте- туционността и
ши методи и насоки на по-ната поведението и моралния си лик 
...ьшното икономическо, социал- които вършат Функцията си^без 

В тридневната дебата но те- да потегли напред не само ор - но и културно развитие на обще да се по/г в 
ма. каквато с ШОдсиствуваисто тнизациите. на СК, ио и цяло- ството като цяло". Председател- .натиск . най интересните ире 
на политическата система на со- то общество. Той предложи в бъ- ството на ЦК ш СК в Словения пд/ю ^ на аМандман
циалистическо самоуправление, деще броят на делегатите* да предложи ..укрепване на самоуп дложения н ' да тринаде-
нормално оеше делегатите да бъде по-малък, а на дневен ред равителмото съдържание на юго кш ^ езол Ц за зада.
изнесат цяла редица от иредло- Да бъдат ключовите въпроси за славския федерализъм". а БОСА сетия конгрес начите на СК в развитието на

ПРЕДЛАГАМ

женил. Г1ЯКОИ от тези предложе- обществените процеси и страте- НЕНАДИЧ „с правни регулати- 
ния ояха изнесени от триоуна- ГИЯта на действуваме па СК ка- ви на обществените отношения циалистичсските 
та на съответната комисия, а дру то авангард на революцията в те да сс даде възможност на сдру-

работници да овладеят

самоуправител-
обществено-икономически от

ношения и политическата систе- 
самоуп-

ни
1'итс ояха доставиш на комиси- ви процеси, 
ите за резолюциите и Устава във 
вид на амандмани. Комисията 
за резолюциите получи тридесе
тина предложения във вид на

жените
Следователно, всички се зае условията и резултатите на тру- 

гьпиха за ефикасна акция. Ето да си, да вършат власт и да уп- Равнениее ппнпич г-г
още няколко предложения от равняват с обществените рабо- ДАНИЦА М .
тази „категория": ти", Интересен е и вторият (при- ава дума за въвеждане на е/ьвет

амандман. от конгресната три- ХАМИД ТУЧИЧ; Всички сме от) амапдман па Боса Нснадич: на сдружения тру* в Скупщина- 
оуна ояха изнесени много иове- готови за акция, особено млади- „За последователно и ефикасно та на СФРЮ. „Днес е истински 
че предложения- Но. целта »ш те хора. Затова предлагаме акци осъществяване на конституцион- момент да се въведе Съвет на 
Ое една: да раоотим но-доОре, ята да- водим нод девиза — все- клта и законността СК ще се сдружения труд в Съюзната ску 
1ГоготгОворно и по-ефикасно... да кн. който иска да каже нещо ху застъпва между другото и за на пшина и по този -начин да се от

същно крият необходимите интеграци-

ма на социалистическо
предложението на

временно разобличаване
КИРИЛО БЛАЖЕВСКИ: Делс Стта и облиците на нарушения- опни процеси в стопанството, ка

възможно-

нрестанат приказките и да зано- Оаво, нека го и направи, 
чнат акциите.

Това желание бе над-добре гатите на Конгреса трябва ле са та на конституционността и за- 
сублимирано от ХаСЕН земи мо да гласуват и да
ЧДМИН :

кто и да се създаде
пред ст на съюзно равнще да се изя-п-осочват конността и за решително

Предлагам конгре- как трябва да сс решават пробле приемане па мерки, нс само пра ви непосредственият интерес на 
сът да приеме енергично стано- мите- Необходимо е поне един вни, по прели всичко обществе- 
внще за претворяване на приети нът годишно да сс съберат и да ни и политически, срещу ония.

сдружения труд без минаване
през републикански и покрайни- 
нски филтри" — написа Даница 
Милосавлевич. Еъв връзка с това 

действува предложение Комисията за

те заключения в дела. а там. къ- дадат отчет за провеждането иа« които нарушават конституцион- 
дето е необходимо, да се създа-договорените задачи в средите. постта и законността, понеже са 

мо така може да се
д създаването на обществено золюциите прие следното стано- 

съзнание в най-широки рамки за вище: „Оюзът на комунистите 
необходимостта и същественото, между другото ще се застъпва 
класово значение на конституцн по-бързо и по-всестранно да се 
онността и законността в социа изучат възможностите за по сил- 
листическото самоуправително но влияние на непосредсгвени- 
общество като залог за равноп- те и автентични интереси на 
равното положение на всеки и сдружените работници в скупщи 
всички. При избирането на кан- ните на всички обществено-поли- 
лидати за най-отговорни постове тически общности, 
комунистите ще оказват подкре и предложението за формиране 
па само на ония дейци, които с на Съвет на сдружения 
са доказали, че са борци за пое Скупщината на СФРЮ-"

ре-дат предпоставки със системни от които идват, 
закони. Защото. както каза иО- 
СШ1 иьнлмьеД, слабостта на гам да се утвърди по-точно и по- 
нашите резолюции не е в погре конкретно задължението на пър 
шността на залегналите в тях вичните организации, общински 
идевнл становища и политичес- те. покрайнинските и република 
ки оценки- Напротив, в това от- неките комитети и на ЦК на 
ношенне те са ясни и са добра СЮК да обсъждат на половин 
основа за идейно-политическа ак. година или година работата си 
ция на СК. Слабостта им е в то- ц действуваието на комунистите 
ва. че не са написани така, че в делегатската система и институ 
да оъдат успешни преносвачи циите й. 
на ясните конгресни поръчения 
до всички членове на СЮК.

АНТОН ЗЪРНИЧ: Аз предла-

включително

МЕТОДИ ДУШКОВСКИ: На 
лага се да слезем в базата, сред 

Във връзка с това -РАДОЛ трудещите се, в първичните ор- 
ЮБ МИЦИЧ предложи резол ганизацйи. а не да събираме дан 
юциите да бъдат освободени от ни за „състоянието на терена" с 
излишните удивителни! Мисля, помощта на разни „изтънчени" 
каза той, че в сегашния момент отчети на общинските комите- 
и при сегашните трудности е ти. които имат за цел преди вси 
по-добре да имаме задълбочена чко да представят като, успешна 
критика на състоянието и творче работата си и така да оправдаят 
ско изнамиране на решения за лесно заработените и немалки 
проблемите, отколкото толкова лични доходи, а не и да изнесат 
много удивителни. ВАСИЛ КОС- истинското състояние. 
ТАЙЧИНОВСКИ се застъпи за
конкретна акция срещу опортю- Конгрес трябва много по-конк- 
низма, понеже в кризисните по- ретно и по-яоно да утвърди за 
ложения, каквото е и нашето, дължението на СЮК да направи 
опортюнизмът се защитава и хра прелом в действуваието си във 
ни с полуизречения. полустанови фронта на организираните соци 
ща и пр„ които не могат да бъ алистически сили.

ВУКАДИН РАКОВИЧ: Акци 
МАНА- ята ни се разводнява чрез раз- 

и ни комисиии, работни тела. от
каза бори и п-р. Затова предлагам:

гю-малко работни, те
реса ни предупредиха, че е от- ла. комисии и отбори, а много 
минало времето, в което само повече отговорност на органите, 
описвахме _състоянието. А МИХА организациите и членовете.
ИЛО БРАЙКОВИЧ каза: В зак
люченията просто трябва да*вле за премахване на „забраните" 
знат становищата от доклада, във връзка с някои проблеми от 
които бяха приветствувани с ап публичните разисквания по Кри- 
лодисменти- Тези заключения би тичния анализ, на които все още 
били по-ефикасни от всичко ос- не е дадено -истинско място, а

ЦК да бъде задължен да заеме 
Макар че по вид бяха „фор становища до някои от тях, за 

мални". забележката и предложе ла могат тези проблеми да се 
нието на МАРКО БЕЛИНИЧ бя разяснят с помощта на науката 
ха дълб‘око съществени. Той и да бъдат намерени истински 
счита, че методът на работа на решения за тях.
Конгреса е отживял, понеже дис 
кусията е разложена на шест ко ложен-ията от конгресната три- 
мисии, поради което делегатите буна, бяха доставени и тридесе 
не водят диалози, за да бъде из тина предложения във вид на 
мъкнато от тях всичко онова, амандмани- Така например СИ- 
.което е най-силно и което може МЕОН БУНЧИЧ предложи „об-

труд з
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Кан до промени?
Това, чс в политическата 

стема на
си- много думи, практиката очевид

но показа, че някои обществени 
норми не са толкова съвършен- 

че не могат да се менят в 
духа на основните' уставни нача
ла. Твърде е важно, настояват де 
легатите, че всички промени тря 
бва да бъдат във функцията на 
укрепване на властта на работни 
ческата класа, по-нататъщната де 
мократизация на обществените

и по-

социалмстическото са
моуправление са неминуеми про 
мени няма никакви дилеми. Еди
нствено остава въпросът къде то
ва трябва да 
малко, а къде да се прилагат по

ни.
МАРЯН РОЖИЧ: Нашият

се провежда по-

I олеми мачинания, дали и само 
"ега да се спрем на онова, 
то предлага „Критичният 
лиз ■ ■ ■" и за кое време

кое- 
ана- 

всичко 
пръвтоса да се направи? На 

поглед изглежда, че това 
работа, но въз

и политически отношения 
слецователното

дат „насърчение или насока за 
действуване". БРАНКО 
СИЕВ се застъпи за точност 
конкретност. Комунистите, 
той, които -ни пратиха на Конг- възможно

е лека 
основа на онова 

което се чу в тази Комисия
провеждане на 

пълно равноправие и братството 
и единството на нашите 
и народности.

Изникна

- няма
да бъде така. Защото, трябва 
да се има предвид, че 
те отделни решения 
отговарят и няма лесно да ги 
..убедим", че политическите и 
обществено-икономическите
стоятелства- изискват

народи

сегашни- и още една новина, 
предложения, как 

в досегашните
Някоина мнозина нови
това, свикнахме 
разисквания за промените в 
литическата система, не бяха по 
срещнати „на байонети", 
то и на каквото 
не. Това може

РАДЕ ГАЛЕБ: Застъпвам се по-об-
по-инакви 

отношещ-щ. Особено няма бързо 
да се примирят с Факта, 
нови отношения и тях 
дат в ново положение 
менят положението им. което 
са „придобили" благодарение на 
системата и на „работата" 
нея- Това, разбира 
и делегатите.

па ни-
и да е оспорва- 

ощече тези 
Ще дове- 

и ще про-
Да учудва, 

повече, че до началото на Кон
греса не беше така. Говори 
това за висока 
кратически
би) се

танало.
ли

култура на демо- 
диалог или (може 

отнася за засада „зад ба- 
което не би представлява

ло особена новост, 
какъв начин 
си от същото 
ние досега

извън 
се, осъзнават ира".

Трябва да се каже, че 
лагайки изменения никой 
скутантите не е довел 
рос стратешчеоките

самоу прав ите л ната 
алистическа система, но

знаейки по 
за отделните въпро- 
или подобно значе

Вече казахме, че освен пред- пред- 
от ДИ- 

под въп- 
определе- 

соци- 
според

се решаваше и разис-
кваше? да кажем, 
нието в

че предложе- 
скупщина

ния на
югославската

(На 4-та стр.)
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ЗАВЪРШИ ТРИНАДЕСЕТИЯТ КОНГРЕС НА СЮК
В третия ден на работа на гашните 

Тринадесетия конгрес на СЮК' да търси
бе проведено второто пленарно чки субективни социалистически 
заседание. Председателствува- сили да се застъпят за по-уско- 
щият Видое Жаркович припом- рено осъществяване на икономи-

трудности и енергично
от комунистите и вси-

ни, че преди 36 години е изгла- 
суван Закона за работническото 
самоуправление: „През изтекли- .витие на 
те 36 години социалистическото
самоуправление, въпреки всички дежта и всички трудови хора из 
трудности и противоречия издър

ческата и политическа стабили
зация и за по-нататъшното раз-

социалистическото са
моуправление. Комунистите, мла

казват готовността си последо-
жа исторически изпит пред изви вателно да се борят за реализи- 
кателствата на времето- В наша- Ране на заключенията и реФени 
та практика то се потвърди като ята, които ще вземе Тринадесе- 
незаменим фактор на нашето об- тият конгрес на СЮК. 
ществено и икономическо
витие и за демократическо реша ПОРЪЧЕНИЯ ОТ КОНГРЕСА 
ване на обществените

раз
треса) делегатите непосредстве- от Статута да се изхвърли форму 
но, чрез тайно гласуване гласува лировката: „избирателното тяло 
ха членовете «а органите на решава за числото на кандида

тите за избор в органите на СК, 
Третото пленарно заседание което п-о правило е по-голямо 

на Тринадесетия 
СЮК бе проведено на 28 юни, Билбия предлжи да се премахне 
преди обед. Председателствува- това „по правило", т.е„ във всич- 
щият Радиша Гачич приветству- ки функции да бъдат повече ка-

НА СУБНОР

Жаркович след . това осведоми

противо-
проблеми. То стана 

отдчуждима придобивка на
чечия и не-

ра-
ботническата класа и на всички Конгреса със съдържанието 
трудови хора на нашите народи поръченията от Десетия конгрес 
и народности.

СЮК?на

конгрес на от числото, което се избира".Благодарение «а на СУБНОР на Югославия, кой- 
развитието на нашата обществе- то преди това бе проведен в Бе- 
но-икономическа и политическа лград. В това поръчение бойците 
система въз основа социалистиче от Народоосвободителната вой- ва представителите на партии и ндидати. 

движения, които на Тринадесе-ското самоуправление, без оглед на решително се застъпват за вь 
воички .трудности и слабости, ко зможво по-спеш»о и ефикасно 
ренно мени обществено-икономи спиране на всички дезинтеграци- 
ческото положение на работни- онни процеси в обществото 
ческата класа в нашата страна, търсят енергична борба за само- 
По всички критерии това е най- управително свързване на обще-

облици
бюрократическа узурпация- 

в поръчението търсят 
по-бързо да се мени

Билич възвръна, че в общес-' 
тия конгрес на СЮК пристигна- твеността не бе доминантен ис- 
ли в течение на работата му и кът за повечето кандидати, че 

, благодари на онези които изпра- „въпросът за обществеността е 
тили поръчения. въпрос на онзи, който създава 

По случай рзнаменуването на тази общественост" и предложи 
стогодишнината от рождението Тринадесетият конгрес на СЮК 
на Джуро Джакович, за негово- принципно да се изясни за пове- 
то име и дело говори Цвиетин че кандидати, а че конкретното 
Миятович-

Али Щукрия даде 
работата на Комисията за избо-

плодотворен етап в цялата исто- ството, а срещу всички 
рия на "югославските народи и ка 
народности. Осъществените ре- Бойците 
зултати в развитието на социали възможно 
етическото самоурпавление са ос положението в Косово и посоч- 
нота на нашето бъдеще и нелз- ват. че стабилизирането на поло 
черпаемо богатство за теорети- жението в Косово трябва да бъ- 
чен и практически опит и за ус- де съвместна грижа 
пешно по-нататъшно развитие. . . югославска общност. От Трина

десетия конгрес на СЮК бойци
те очакват, да

решаване предоставя на конгре- 
отчет за сите и конференциите на СК.

Милош Перович предложи.Ри и осведоми Конгреса, че вси
чки предложени кандидати за че в целият Съюз на югославски- 
Централния комитет на СЮК, ге" комунисти да бъде единствен 
Уставната и Надзорната коми- членски внос. Нито това предло- 
оия са избрани с двотретинско жение не е прието-

Снежана Пешич е. би можа-

на цялата

ОЧАКВАНИЯ ОТ КОНГРЕСА вземе решения.
които по-пълно и по-успешно да 

континуитет в социа- 
съглас-

мнозинство гласове.
Нашите трудови хора и граж- обезпечат 

дани очакват Тринадесетият кон листическата революция 
грес на Съюза на югославските но с Програмата на СЮК и 
комунисти, изхождайки от при
добитият опит за развитие 
социалистическото 
ние, да даде отговор на въпроси 
за по-нататъшното развитие 
нашето общество, по-ускорено 
и по-успешно- Не съмнявам, 
изразявам мнението на всички 
делегати когато казвам, че сме

ло да се каже, е имала една пра
АМАНДМАНИ НА СТАТУТА 

с НА СЮК
вописна интервенция, защото в 
предложението на Статута е би
ла успешна думата „повече". На 

След изложението на Билич нейно предложение част от чл. 
на Статута са дадени четири ама 40 е преформулиран и гласи-.

„При кандидатирането и избира 
пред- нето на делегатите във форуми-

Титовата визия за развитие
нейнатана нашата общност и за 

самоуправле отбрана.
По предложение на Видое 

на Жаркович Конгресът единодуш
но, без разискване, прие отчети

ндмана:
Даница Милосавлевич

ложи от Статута на СЮК да се те и членовете на органите на 
че за активността на СЮК и за ра- Премахне формулировката, коя- СК . . . трябва да се осъществят 

ботата на Централния комитет то ГЛаСИ: „Членовете на СЮК и следните принципи: работничес- 
иа СЮК, Уставната и Надзорна- тсхните СЪ10зи в републиките и ко-класовата и национална засть 

СЮК между Два покрайнините са обединени в пеност, повече млади и жени. 
Съюз на югославските комунис- вертикална подвижност, •Ин- 
ти" и вместо това да се запише, тервенцията на Снежана Пешич

•л та комисия на
надесетия и Тринадесетия

бок.
съзнателни на тези очаквания 
отговорността си и че досегаш
ната работа на Конгреса показа.

кон
грес на

Конгресът след това реше- че авангардът на югославската с приета, 
което се дава положитсл- оадотническа класа е усвоила на- 

работага на Цен- 
СЮК. Устав

че нашето общество може успе
шно да се развива само въз осно- ние, с 

развитие
Предложенията4 за изменения 

югославските та и допълненията на Статута нана оценка на званието Счоз -на 
комунисти, а. не че е настанала с СЮК «а края са усвоени с два 
обединяване. С обединение с на- гласа против.

ва на по-нататъшното 
на социалистическото самоупра
вление, каза Жаркович.

След това Жаркович привет- 
партии

тралиия комитет на 
пата комисияи Надзорната 

СЮК между двата конгреса. станала югославската социалис
тическа работническа партия 
(комунисти)-

Амандмаиът, на Даиица Ми

на След заключителното слово 
ка Миланко Реновица Конгресът 
завърши с песента „Другарю Ти-

отхвърлен с пове- то ний ™ се кълнем • • "• която 
прието е предло- “почна хорът, а поеха я всички 

делегати и гости на Конгреса.

разреши тези органи.
След това председателят 

комисията за избиране на орга- 
СЮК Али Шукрия осцедо-

ствува представители на пана Тринаде-и движения, които 
сетия конгрес на Съюза на юго- 

пристигна- 
неповата работа,

ни на
ми Конгреса за избора да кан
дидати за органи на СЮК на
конгресите на СК в републиките новище на Статута на 14 кон- 
и по крайни н ските конференции грес на сЮК да се преформули- 
иа СК и в Конференцията 
СЮК в ЮНА.

лосавлевич е 
че гласове, а 
жението ца Юрс Билич, това ста-

главските комунисти
ли но време на

Жаркович осведоми Конгреса, 
голям брой по- 

телеграми, поръче- 
воички краища 
чужбина. В по- 

очаква-

Н ©посредствено след завърш
ването на работата на Тринаде-

кратко да предаде раждането сетия конгрес иа СЮ* “СрЪСТ0Я 
Констатирайки че са успеш- юкп _ СЮК. "ърв0 пленарно заседание
извършени подготовки за из- ‘а Централния комитет на СЮК,

- Шукрия подчерта, че — за Джуро Билбия, спомняйки си иа което е избрано Председа- 
р от предишната практика за заключенията от 16 засега- телството на ЦК на СЮК. а вед- 

комгресът само п-отвърж- ние иа Централния комитет на нага и първото 
състава па органите иа СЮК иа почти плебисцитарните Председателството на 

са избрани в репуб- искове от общопартийното рази- СЮК. на което за 
СЮК К0И;°0Крайнините - на го- скваис и както каза „завещание- на ЦК на СЮК, с едногодишен 

(въз основа Решеии- то, което Тито им остави" — за мандат е избран Миланко 1ено- 
и всяка функция да се предлагат вица. а за секретар (двугодишен 

предложи мандат) Радиша Гачич-

че е пристигнал 
здравителни 
ния и писма от

на па. така че хронологически
нана страната и от

пъченията са изразени 
ния и искове решително да

Титовия път в укреп
на братството и единст- 

и «ародности-

се но
продължи 
ванего

разлика
когато

заседание на 
ЦК на 

председателиото на народите 
те в нашата социалистическа 
моуправителна общност и един- 

работническа 
Конгресът да 

които яс-

са-

ликите и
ството на нашата 
класа. Търси се 
вземе такива решения, 
но да посочат причините

зи компрес
комитетЦентралния

за работа на
сто на 
Правилника Кои- повече кандидати

за се-

I
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не се потрудиха нмого да отго- 

тези и други въпроси.КОНГРЕСЕН ДНЕВНИК парят на
Слушахме инак тези дни и 

комплектни отчети за състояни
ето в отделни училища, земедел 
ски кооперации, промишлени от

Бе Конгрес, а на Конгреса.. • и най-новите направления в ра- ако никого на нищо не сте нау- расли и региони, за приходите. 
Започна с четенето на докла- звитисто на науката и техноло- чили, ако няма кой да ви заме- процентите в трудоустрояването, 

да на сега вече бившия предее- гията за неосведомените члеио- сти, питам се какво поправо сте пласмента на продукцията, пе- 
дател на Председателството на вс. Тъй като, според статистика- работили през целия живот1 , Ос- чалбите, загубите. Сигурно голя 
ЦК на СЮК, който вестниците и та, членовете па, Ск са все по- трите разисквания, оценки, въз- ма неволя накара хората да го- 
телевизията изцяло или частично образовани (понастоящем всеки пажеиия и полемики в няколко ,.ррЯТ за това пред Конгреса Но, 
предадоха. Онези, които имаха втори има виеше образование), комисии се водиха около опро- сигурно не улучи 
възможност да го слушат докато остава надеждата, че в СК ще стената дилема — да се према- мястото и характера на 
го четеше спомешизат ашюдис- има повече слух и готовност за 
ментите, чести, необикновено че 21 век. 
сти и спонтанни, за каквито не Статистиката говори, че чле- недоволството с младежта и по- можеше да изглежда, че не се 
си споменяме от времето когато ковете са и все по-стари. На следния й конгрес. Докато едни касае за конгрес но за някое от 
Тито говореше пред конгресите. 12-ия конгрес имаха средно 35, а се занимаваха със загадката да- многобройните съвещания и сим 
Това бе първият, най-веродосто- днес 37 години. Средно един дс- ли това с становище на цялата розиуми. Особено когато от три- 
йният коментар на задачите и легат има обаче 43,ь години- То- младеж, или само на словенска- думата се откриваше огън срещу 
становищата от доклада. иа средно съчиняват и Крсши- та, или на делегацията й на кон икономическата криза, причи-

Това време, когато Тито го- мир Бритвич.' най-стар делегат г-реса. или само на отделни хо- иихе и последиците й. Икономи- 
вореше, бе и изрично в думите със своите 64 години и най-мла- Ра в тази делегация — други бя- ЧССКите проблеми, инак, — приз 
на онези, конто говориха и тра- дият, 17-годишната Зиза Барак- ха изрични в оценката, че иска- ,,авали Ние това или не. отгова- 
йно в чувствата и мислите на гари. В брошурата подготвена за нията на младежкия конгрес са рй ли на партията или не — 
множество делегати. Много жур- Конгреса пише: „Делегат на об- от арсенала на буржоазната дес- доминираха на Конгреса, 
налнстически страници може да щинската организация на СК 
се изпълнят с Титовите мисли. Кащел Камбеловац, роден 1902, 
цитирани в разискванията. Про- член на СК от 1936, пенсионер, 
веждането на Титовите думи, до- участник в НОВ, има Партизан- (От 2-ра стр.) 
стойно на Тлтовото дело —пред ска споменица 1941". И; „Дело- ла се формира и Съвет на сдру-

гат на общинската организация жения труд (аргументирайки то- 
Докато траеше Конгресът жу- на СК в Урошевац, родена 1969, ва с малкото влияние на работ- 

рналистите осведомяваха за то- Косово, албанка, член на СК от 
ва, което бе казано. На всеки де 1964 година", 
легат имаше почти по един жур- Редакцията на
налист. Сред делегатите бяха и им отне половин час от делегат- евентуално пинг-понг прехвърля- 
22 югославски журналисти, Ман- ските им задължения и ги посре не на другиго с това да се зани- 
чо Милевски, журналист на ,,Ко- Щна с въпроси и малки подарь- мава. Това предложение сега по- 
мунист" в македонската редак- ци. Роден е в място, което пре- лучи 
ция вече първия ден говори за Ди войната наричали Малка Мо- „виза" 
прекъсванията на работата
Югославия. Колегите от редак- за своя живот, семейството

Когато машината на металиците е в дефект

оценката за
речта

хне ЮНА или не — всъщност и пред най-голямата партийна сре- 
косвсио и пряко', бяха израз на ша така чс някому -на моменти

Катя МИЯНОВИЧв цица, Те, по-младите делегати,
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здаЕането на по-добри условия 
за живот на трудовите хора и 
граждани, а не само по това как 
е запланувана. Инак, ако това 
не е система, която трудовите 
хора подкрепят, тя не би имала 
своя перспектива. Трябва да се 
премахва всичко онова, което не 
се показа като ефикасно средст
во на работническата класа и 
всички социалистически сили в 
усилията за по-нататъшни рево
люционни промени-

Поради това не случайно се

стои-

ническата класа на югославско 
равнище) до неотдавна енергич- 

„Комунист" но се отричаше или пък имаше

по-разумен терен и
за допълнително по-щате 

в еква. нашият стар гост разказва лно разглеждане- Разбира се та-
от кова едно предложение, без ог- 

глед на това колко и да е съ- 
в което днес провождан от „шумните искове 

на СК,

цията на шега му казаха, че то- което мнозина отишли във вой- 
ва е вече публикувал в „Кому- ната и загинали и 
нист", но редактирано.

Всички телевизионни студии внуците, които са по-стари 
работеха заедно, както личи на Зиза. Човек, който 50 
югославски конгрес. И 
трае конгресът. В 
ва" бе поставена

наложи въпросът на времето, з 
което всички тези задължения, 
наложени от конгреса, трябва да 
бъдат реализирани. Комунисти
те на Конгреса, очевидно, пове, 
че не признават безкрайното опи 
сание на положението. Те 
сят конкретни инициативи и не
отложни промени. Още 
че тези промени изисква Дълго
срочната програма за икономиче 
ска стабилизация и

има много членове за и подкрепата на базата" трябва 
от добре да се анализира и във все 

години е ки случай да се вземе
докато член на партията, от конгресна- което ще бъде по-добро от съще 

център „Са- та трибуна в първите изречения

решение.

ствуващото. Захласнати от доб- тър-интерна теле- изтъкна, че е щастлив дето днес рите опити 
визия с 5 канала. 40 монитора, имаме младеж както младежта кои делегати са 
30 телекса, 1400 телефона- Всее от преди войната, през войната преди 
цел за по-добро информиране и след войната. Ако разбрахме добре 

духа на оценката от уводния Зиза. това дето каза от трибуна- - 
доклад, че „СК трябва решител- та и при нас, когато ии посети, труд 
но да се противопоставя иа вси- съдържа същото 
чки видове затваряне и разни ка. Това би било

от своята среда, ня-
на мнение, че 

един такъв чин трябва 
да се проучи устройство

то на съветите

повече.

и в
на сдружения 

в републиките и покрайни
ните и да се реши по единствен 

в приложение начин. Дори когато 
манипулации чрез системата на иа континуитета на революцията- 
информирането". Но,

се отнасят 
преди всичко за разполагането с 
обществени

мнение и оцен-
средства, договаряне 

то и споразумяването, за 
ната на център на 
та сила в полза на работничес
ката класа, самоуправлението и 
делегатската система.

в тези съвети 
се въведе делово-функционален 

на принцип и когато всеки
промя 

политическа-Темата за континуитета 
виси само от техниката. Все пак революцията получи на Конгре- 
не е случайна

това не за делегат

_ ™= =====
ното и технологическото разви- на Станоевич на онези, които я жения труд Фелетттп 
тие на страната. С новите изоб- слушаха в момента, но очевидгЛ Общо взето * *

че този

орган на сдру- 
равнище. Накрая трябва да се преду

преди и върху задължението на 
Съюзаединствена е оце 

нката. че в политическата 
ма най-добре може 

е да по това какви

ретения на техниката и инфор- не само иа 
матиката оперираха ученици 
3 клас на Математическата гим 
назия в Белград които покрай отпочинете,

знания и добра воля, не сия, да предадете мястото 
можеха винаги да намерят общ по-младите, които са учили 
език със средно неосведомените вас. Ако не

на югославските комунис- 
цялата тази работа да 

се обезпечи идейно 
единство, което

тях — които сте съ- 
от здали свои семейства и отслужи 

• ли своя работен век, време
снсте 

да се съди 
дава.

ти в
-политическорезултати

т.е. до каква степен успешно 
си на принася за

да заминете в пен ите гарантира, 
че самостоятелността «а републи 
ките и покрайнините 
бъде основа 
мизация и

всички до-
решаването на ико- 

„ социални и други-
научили, тс обществени проблеми

от комическите. няма да 
за затваряния, ато- 

дезинтеграция.
са нищо

и за съ-

I Комунист
• С Указ ва Президента не Републиката от 

1964 година „Комунист" е от- 
« Ордеи братство а единство съо

данил на вестник „Комунист'’ Влайко Кп. __________локалич. изпълни*^ Д^оспТо^ « Л*™» Пздлонич.
ник главен и отговорен редактор Бо иа Редакциите: за вемчяя ииш
рислав Вучвтич, главна в отго^, ^ * .-Комунист" Пиооадд „м!^ ,
ктери на републиканските и щиерайн^ ПЖд' твивФ<»мм централа 335-061
СКИТе издания — Дубо&мгп Т т__  дрос НЗ рдд^птмтта „а _ *
и Херцеговина), БуЛ^"“™ “ СР
(Сърбия), Реджеп . ««Фон 627.7»^*' УЛв>^Д "Л
Ристо Лазаров (Македония), Янев Кота!) * иЗДа»а Издателска 
шец (Словения), Мирко Михалович . „Комунист",
ватоко). Магия Новооел (Черна това) Ка. * Почета 
ман Петконич (Войводина) ‘ относно

• Председател на Издателския съвет — латин*Ца),
„Комунист" — на изданието 
бия д-р Богдан Трифуиович

23

!"6,мята венец.
• Директор Издателската трудела орга

низация „Комунист": Витомир Сударски. 
Главен ■ отговорен редактор

трУДооа организация

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

словенски,езици, • .

всички
«идещ* иа „Комунист": Влайко Криво-

македонски а ах-• Урежда единия редакци бански
български.

колегия: гле
зи СР Сър-

заместиш
«*



^"И^“ОЖЕНИЯ в СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ДИМИТРОВГРАД 
СКА 1/Ь^ИпА БАБУШНИЦА

ГОТОВИ ЗА ЖЪТВАТАГоляма помощ на по-широката общност Тазгодишната жътва в тварки, от които по 3 се 
Бабушнишка община по- намират в Ресник, Камбе 
срещат напълно подготве левац. в Проваленик. а 
ни. Както ни уведоми по една в Радошевац, 
Ратко Младенович, пред- Стрелъц, Горчинци. Из- 
седател на Общинската вор, Вава.. Горни Стриже 
конференция на Социали вац и Братишевац. 
етическия съюз в Бабуш- 
ннца, тези дни са прик
лючили всички подготов-шшшш

Е развойните програми 
на Димитровградска об
щина, като основен от-

дено е да бъдат изкупе
ни. на - територията на 
цялата

в Боровско поле. И тук 
не изостава помощта на 

община, около по-широката обнщост, 
500 ха- Вече са изкупени тъй като 65 милиона от 
около 250 хектара за око 
ло 30

расъл, се посочва проми
шлеността. Но през по
следните няколко годи-

Голяма ч;:ст от площи
те, поради конфигураци
ята на терена, ще бъцат

предвидените 165 са без- 
динара. възвратни и ги дава Аг- 

продължа робанка както и за оста
ва по двойно по-висока калите

обекти. Досега са завър- 
Зачитайки производст шепи 60 на сто от пред- 

вото на храна, като едно видените работи и ло 
от най-важиите определе края на есенната и този 

селскостопанската обект трябва да започне

милиона
ни най-крупни капитало- Изкупуването 

_ вложения все пак са в ■ ■ .вече посочениселското стопанство- Го
леми обекти в тази об-

цена. I

ласт вече се реализират 
във всички райони на об
щината, някои от които 
трябва да започнат с ра
бота към края на годи
ната.

Безспорно

ния,
трудова организация ,,Сто с редовна работа Кога 
чар" от Димитровград е т° става дума за овце- 
залланувала строеж на Ферми в общината, тояб 

най-гоДеми ферма за угояване на ва да се каже, че на, съ- 
средства се изразходват юнци в село Изатовци. В ществуващата овцефер- 
за хидромелиорацията на този съвременен обект, ма в Бачевско поле е на- 
780 ха площ в Смиловско където по съвремен па- Рпавена реконструкция,

така че този обект на
пълно е завършен Доиз
градени са някои обекти 
и набавена необходимата 
механизация за докарва- 

фе- не на храната в обектите 
с овце, засети пови из
куствени ливади. С трите 
фази на доизграждане и 
реконструкция, изразход
вани са 94 милиона ди
нара. 52 на сто без за
дължение да бъдат вър-

м ■

ШI

ч

поле, като за целта Ще чин ще се оглеждат по 
бъдат изразходвани 110 1600 юнета годишно или
милиона динара, полови- ще се произведат по 350 
ната от които дава Агро- тона месо и 45 тона ко- 
банка безвъзвратно. Дру- >ка. Въз основа на днес 
гата половина са заеми валидните цени тази 
на Фонда за насърчаване рма трябва да осъщест- 
развитието на изостава- вява годишен приход от 

36 ми- около 500 милиона дина
ра. За какъв обект става 
дума достатъчно е да се 
каже, че с 1000 юнета в 
..турнус" ще се справят 
само сеем заети, които

щ
I Ш

1^: *шш
ожьнати с косачки и мо- 
гокултиьатспи.

Жътвата и вършитбата 
в момента са най-важнаг 
та задача в общината и 
затова, както ни уведо
ми Р. Младенович, рабо
тниците в кооперациите, 
както и др. отговорни ли 
па ще отсрочат годишни
те си почивки. Също та
ка. във всички местни об
щности са предприети не 
обходимите мерки за ус
пешно приключване на 
жътвата и вършитбата.

Ведно с това ще се 
провежда и планът по из

ки за успешно прибиране 
на зърното.

На заседание на Общи 
нската конференция, при 
пълно участие на комиси 
ята по селско стопанст
во и Щаба за прибиране 
на реколтата, е бил ут
върден плана за жътвата 
и вършитбата в община
та. Ще се направи всич
ко възможно, да «е се 
загуби нито зърно-

За жътвата в този по
лупланински край ще бъ
дат ангажирани 5 комба
йна. от които един е соб 
ственост на кооперация 
..Будучност" а останали
те са собственост на ча
стни селскостопански про 
изводители.

За жътвата и вършит
бата са готови да ..влез
нат в действие" и 18 жъ

щите краища 
лиона — и пиротска бан- 

19 милиона. С тека
зи средства трябва да се 
построят 59 километра 
затворена и 6 километра 
отворена канална мрежа 
за изсушване на почва
та. След това трябва да 
бъде построен бент за 
още едно изкуствено езе
ро със 700 хиляди мет
ра кубически вода, да се 
прекарат пътища. Досега густ фермата трябва да 

60 на сто започне с работа. Стой
ността на капиталовложе
нията възлиза на 229 ми
лиона динара. 10 от кои
то са безвъзвратни.

Ферма за 2000 овце и

нати.
главно ще разкарват хра
ната. Всичко останало е 
механизирано. В 
та се привършават двата 
обекта, а завършени са и 
помещенията за 
така че до края на ав-

1<ъм всичко това тряб- 
Еа ла добавим и десети
ната километра направе-

момен-

нк така наречени горски 
пътища от Изатовци до 

,,Манастир".
силаж.

местността 
от Белеш до Боровско по 
ле и от Каменица до меса проведени 

от предвидените работи. 
Освен това обезпечени са 
средства, от които 20 на 
сто безвъзвратни за изку 
пуване на площи от час-

стността',.Столовата цер" купуване на пшеница, ко 
йто както се очаква, тря
бва да бъле изпълнен, за- 
щото и добивите от пше
ница ще бълат на средно 
равнище към 2—3000 кг • 

М. А.

за строеж на които сред
ства е обезпечила Самоу- 

общностправителната 
за горско стопанство.

500 кози се строи в юж- 
общината.

селскостопански
Предви- ната част на

тните 
производители. А. Т. от хектар-

К03АР0-0ВЧАРСКАТА ФЕРМА ЗАПОЧНА ДА РАБОТИВ БОСИЛЕГРАДСКА ОБ 
ШИНА

селата: Белут. Извор, Ре- 
сеи, Райчиловци, Долно 
Тдъмип0 и Босилеград, 
На тези площи, съвмест
но с вече съществуващи
те около 50 хектара, спо
ред плана ще бъде обез
печено над 80 на сто от 
необходимата храна за 
фермата. За тази цел, 
както ни уведомиха в 
„Напредък" 
са и средства 
100 милиона динара, гла
вно от фонда за насърча 
пане развитието .на недо
статъчно развитите краи
ща и Агробанка, които 
са и главни източници 
на средствата за изграж
дане на фермата,

Предприети са и не°б- 
ходими мерки и за обез
печаване па необходима
та механизация, както за

Сурдулишка община, 600 от необходимите около 
са вече на пасищата на 600 топа сено в „Напре- 
Църноок. а в „Напре- дък" се надяват от соб- 
дък" подчертават, че ствсни площи да обезпе- 
през септември

подготовляване на пло
щите, така и за обработ
ването им- Една част от 
тях вече са пристигна
ли и вече се ползуват. 
За тази цел оп°ред плана 
са обезпечени 400 милт 
ома динара. '

Изграждането на обек
тите за козаро-°вчарска- 
та ферма в Босилеград- 
ска община, чийто носи
тел е селскостопанската 

„Напре

чат ок°ло 180, а остана,- 
се придру- лото ще бъде изкупено 

жат и останалите 1600, от селокоогопаиски про- 
Инак слсд като бъдат за изводители в общината 
вършени и летните обо- и извън пея. Наред с то- 

Лоинска планина и ва в „Напредък прс10- 
фермата бъде варят и <с отделни ссл-

тази го
дина ще иморганизация

дък", а изпълнител на ра
ботите строителната орга 
низация „Изградба" от 
Скопие приключи, и из
граждането на двата лет
ни обора на Църноок, а 
тези дни ще започне из
граждането на летни обо
ри и на Лисииска плани- 

обезпе- 
милиона

От казаното можем да 
заключим, че сега вече 
започналата с работа ми 
ниферма в Босилеград- 
ска община ще бъдат вло 
жени значителни средст
ва. обаче имайки .пред
вид, че от голина на го
дина производството на

ри на
след като
напълно оборудена с

помощни обекти тук 
отглеждани 
около

обезпечени, 
— около

оргатшза-скостопански 
ции за обезпечаване на 
други видове необходима 
храна, както и за обезпе
чаване ма необходими но

в си
чки

бъдатще 5003500 овце и
600Обезпечените 

от пиротска ра- 
могат. да попе-

кози, 
овце са ви площи за създаване 

на изкуствени ливади.
13 това отношение Д° 

края ма настоящата годи 
на. съвместно с Общин-

на, за която са 
чени нови 70 
динара. През миналата 
седмица, в летните обе
ри на Църноок, „Напре
дък" вкара

са, които
климатическите усло- 

Босилеградска
храна става все по изо- 

капиталовложе-сят стрено,
нията ще дадат 
ните резултати, 
довие цялостно да се ре-

об-вия в 
шина-

В „Напредък" 
предприели

обезпечаване бъдат аропдираии
Именно 150 ха площи главно в

очаква- 
при ус-и първите 

Именно от
ската скупщина и останаказват,

всички лите субекти трябва да
над

стада овце, 
обезпечените 2000 овце 
от овцефермата „ Власи - 

Власина

чс са 
мерки и за

плизират всички заплану
вани проекти. м. я.

за овцете.хранана-продукт" на
СТРАНИЦА 7
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ВАЖНО КУЛТУРНО СЪБИТИЕ\ ПИСАТЕЛЯТ ДЕТКО ПЕТРОВ, ЛАУРЕАТ НА НАГРАДАТА „ВЕСЕЛИН 
МАСЛЕША" ОТ САРАЕВО История наПръв роман 99пръва награда и

по и внимателно профилираме на 
личностите.

Драматичнното стълкновение, вър
ху което писателят изгражда литера
турното видение, в основата си е из
вестно и представлява почти общо ли 
тсратурно място: стълкновение на 
индивида е (трудовата и жизнената) 
среда. Без дълги и излишни въведе
ния, креативно сгъспато, в манира на 
медиае Рее, вече па първите страни
чни в романа Петров определя осно
вната итрига: преподавателят и
художникът Пикодим пристига в то
зи граден в началото на септември, 
а вече през ноември само тенеке не 
дрънкат след него."-

Следва да изтъкнем, че всички до
сегашни оценки са изключително лас
кави (въпреки че все още няма за
дълбочен анализ на романа) и свиде- 
телствуват за наистина високо литера
турно постижение па този наш май
стор иа словото и още по-голям май
стор на детайла, с изтънчено чувство 
за психически анализ на личностите 
и драматизма.

За него рецензентът Р. Сладоевич 
казва,- „Петров е опитен писател, в 
чието разказване царува ред и логи
ка ..." С присъщото си чувство на 
изтънченост и емоционална вглъбе- 
ност, Детко Петров' навлиза властно 
в живота на своите герои и с непов
торимост на новаторски подход пре
създава класическите изпробани ме
тоди в обрисуването ща героите.

С оглед, че настоящата статия ня
ма претенциозност да посочи всички 
положителни качества на този роман, 
остава ни топло да я препоръчаме на 
любителите на художественото слово, 
тъй като мжого са добродетелите в 
нея-

Писателят Детко Петров от Дими
тровградския край, живущ понастоя
щем в Сараево, стана тазгодишен но
сител на наградата на ИРО (Издател
ство) „Веселин Маслеша” за първия 
си роман „Изстрел в Мали Вакуф”. 
На «ашата читателска аудитория Дст 
ко е познат предимно с разказите 
„Ябълка край пътя" на български 
език, както и с разказите па сърбо
хърватски език: ..Граница". „Тихият 
залез на Забърдис", „Усмивката па 
чичо Радован" и „Да сс живее изпра
вено".

• ТРИТОМНО СЪВМЕСТНО ИЗДАНИЕ НА ИН 
СТИТУТА ПО ИСТОРИЯ ОТ БЕЛГРАД, ИЗДАТЕ 
ЛСТВО „ГРАДИНА" И ПЕЧАТНИЦА „Г1РОСВЕ 
ТА" ОТ НИШ

организа- 
голямо число раде

ст трудовите 
ции,
тели и изследователи на 
богатото минало на този

Тези дни излезе от пе
чат и третият том на 
„История на Ниш"; с ко 
ето приключи една ог
ромна работа. Това капи
тално дело е написано в 
чест на 100-годишнината 
на освобождението на 
град Ниш от турско роб 
ство.

От излизането на пър
вия том през 1978 годи
на до днес. 31 автори ця 
лостно са обработили ис 
торията на Ниш от анти 
ка до 1978 година. Напи
сани са 3000 авторски ст 
ранички за обществено- 
икономическото. култур 
ното, историческото и 
друго развитие на Ниш.

За написването на ис
торията на Ниш огромна 
заслуга има Институтът 
по история от Белград 
който събра голям брой 
сътрудници, които със 
задълбочен научен под
ход обработиха всички 
области от живота на то 
зи град край Нишава.

Сдедва да се отбележи, 
ие огромна подкрепа за 
записването на тритомно 
то издание оказаха об
ществено-политическите 
организации, обществе
но-политическата обшно

град.
Тритомното издание е 

богато илюстровано. Обх
ванати са пет тематични 
цялости, въпреки че са 
издадени три тома- В го 
ва издателско начина
ние, за които огромна 
заслуга има Издателство 
„Градина", са били вклю 
чени историци, географи, 
публицисти, литературни 
историци, критици, иконо 
мисти, юристи, правници, 
кустоси. лектори и дру-

Най-новият му роман „Изстрел в 
Малки Вакуф", по общо мнение на 
рецензенти и литературни критици, 
представлява една от най-зрелнте му 
творби, въпреки че е -негов пръв ро
ман. Безспорно, условно казано, раз- 
казваческият му период е благодатна 
почва, дала възможност на автора да 
се изяви и в романа, като литерату
рен жанр- Ф

Действието на романа става в бос 
ненската касаба Малки Вакуф, но по 
универсалното си звучене може да се 
развива във всеки провинциален град, 
в който на придошлите се гледа ка
то на хора, които са дошли единстве
но да мътят водите на провинциалния 
покой и да създават „случаи”, в ко 
ито -най-често самите са жертвата.

В образложението на журито за 
присъждане на наградата „Веселин 
Маслеша" между другото се казва: 
„Изстрел в Малки Вакуф потвържда
ва някои и досега известни литерату
рни качества на този писател, от ко
ито на първо място трябва да се из
тъкне децедентността на прозаичното 
повествование, склонност към естест
вено и ненатрапчиво фабулиране, 
композиционна логичност и постепеи-

ги.
Тритомното издание е 

печатано на 1600 страни 
ци. а. цената на комплек
та е 12 000 динара.

Да напомним накрая, 
че през есента ще се съ 
стои трибуна на истори
ци и други научни рабо
тници. които професио
нално и отговорно ще да- 
зат оценка на това епоха
лно произведение, което 
според обща оценка ще 
раздвижи творческите си
ли на град Ниш към още 
пс-задълбочено изучава- 

този
Ст. Н.

не историята на 
гоад.Ст. Н.

В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕН-ТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ" В БОСИЛЕГРАД 
Съгласно Успехът сравнително добъргодишния 

план и възпитателно-об- средношколския образо
вателен център „Иван Ка 
раиванов" в Босилеград, 
след първия записвателен 
срок има още 131 свобо
дни места- От това в пър-

разователната програма, 
в средношколския обра
зователен 
Караиванов"
град. през миналата сед
мица се проведе първи
ят срок от възможните 
два, за поправителни из
пити. След това, учител
ският съвет обсъди успе
ха и поведението на уче
ниците. с което всъщност 
и приключи второто по
лугодие на настоящата 
учебна година. Веднага 
да кажем, че по отноше
ние на предходната учеб 
на година, тазгодишният 
успех е сравнително по- 
добър. Въпрочем това е ксанДРов, Крум Глиго- 
констатация и на дирек- Р°в, Леонид Стоименов,

център „Иван 91 със задоволителен ус- 
Босиле- пех. Седемдесет и шест

носители на най-голямо- 
то ученическо отличие 
грамота „Вук Караджич".

ков плод и по този на
чин 
600 000

в обезпечиха надученика са останали с 
една или две слаби беле
жки на поправителни из
пити. а 46 повтарят кла
са. От повтарящите 34 
са от първи клас, 7 от 
втори и 5 от трети- Инак, 
най-добър уопех със сре
дна бележка 3,23 ся по-

динарна и около 
400 000 динара от залеся 
ване. Средствата.

ви клас още 40 във втори 
още 52. в трети 20 и з 
четвърти още 19. В трети 
клас само

Що се отнася до пла
на и възпитателно-образо осъщес 

твени по този начин, са 
използувани за 
зии

вателната програма за ра 
бота, директорът на Цен: 
търа Василев ни уведоми, 
че тя и покрай 
обективни трудности, 
ли всичко 
стиг на учебни

викономичес 
ката специалност броят 
е попълнен, докато в при 
родно-техническата спе- ■

екскур- 
на третокласниците 

и различни видове по
мощ на семейно бедни 

уча

редица 
пое

ученици. Не изостана 
стието на

циалност има още 17 сео 
болни

поради Недо-.стигнали учениците от 
четвърти клас, а най-слаб 
със средна бележка 2,36 
учениците от първи клас.

учениците в 
провеждането на култур
но-забавните

места, а в машгш-помеще- 
иия, съответни кабинети, 
учебни помагала, 
недостатъчната

ната 3. И в четвърти клас 
икономическата 
лност е попълнена, а 
природно 
има още 19 свободни ме
ста. Инак

програми.както и 
развито-

опециа-организирани по 
държавни празниции и 
други манифестации, а 
учениците от първи

случай
Следва да отбележим, 

че 5 ученика: Стоян Але-
в

ст на сдружения труд, къ 
дето да се провежда про 
фесионалното обучение, 
цялостно е реализирана. 
Реализирана 
мата за 
дейност в

техническата

и вто 
година

вторият запис
вателен срок ще се про- 
ееде на 26 и 27 авгус\ 
след втория срок на поп
равителните изпити.

ри клас и тази 
участвуваха в състезание
то „Тито

тора на училището Ган- Горан Радойнов и Боян 
че Василев. От общо 421 Иванов, 
ученика с успех са завър 
шили 299, а от тях — 7-2 
с отличен успех, 46 с.мно

е и програ-
извънучилищна-, отличници

всички предмети от пър
ви до четвърти клас. за
вършиха средното профи 

го добър, 90 с добър и лирано образование като

по
Революциярамките на —■ мир" и 

по оказване на първа 
мощ и спортна 

Да кажем

състезаниетокоято и тази година, ка
кто и досега, 
събраха над 13 тона

по- 
стрелба, 

и това, че
учениците 

шип-
М. ЯВ
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ПРОМЕНИТЕ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА 26 ЮЛИ Т.Г. МТБ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО” 

ОТ ДИМИТРОВГРАД ЗАМИНАВА НА СМТА ГО-. 
РИЧКО, КРАЙ МУРСКА СОБОТАСигналът е даден НАПЪЛНО готовиУчениците ще избират професията си веднага след основното училище • В ПОДГОТВИТЕЛНИЯ ПЕРИОД ПРОВЕ- ' 
ДЕНИ 10 ДОБРОВОЛНИ ТРУДОВИ АКЦИИНа 5 май т.г.

Закон за средно профилирано обра
зование, който даде „зелен 
за промени в средното образование. 
Занапред учениците ще избират 
фесията си веднага след 
училище, а не както досега — след 
общите основи- Законът 
но училище да има два относно най- 
много три образвателни -профила. 
Ще бъде премахнато названието „об
разователно-възпитателна 
ция”, а училищата ще получат тра
диционни названия, съгласно профи
лите, за които се обучават учениците 
в дадено училище (машинно, техни
ческо, текстилно . . . училище).

Тъй като/.сега има средни учили
ща с четири или пет профила или пък

влезе в сила новият само с общи основи, налага се да бъде 
извършена рационализация на мре
жата йа средните профилирани учи
лища. Тази задача трябва да бъде из
вършена през есента на тази година.

Ще бъдат изготвени нови учебни 
планове и програми- Реализацията на 
тази задача все още не е започнала 
така. че засега остава открит въпро
сът: могат ли училищата, учителите 
и учениците подготвени да посрещ
нат есента на 1987 година?

Промените в средното образование 
изискват и ново отношение към така 
наречената професионална ориента
ция на учениците. Защото, да избе
реш йравилно жизнената си профе
сия на петнадесетгодишна възраст, 
никак не е лесна задача.

Младежката трудова те дейности Никола Ап- 
бригада (МТБ) от Дими- танасов, студент по ико- 
тровград „Братство-едия- номия. 
стсо” през лятото ще уча 
ствува на съюзната мла
дежка 
(СМТА)
Мурска Собота, СР Сло
вения. Тя ще замине на 
26 юли. а ще се завърне 
на 24 август т.г- Над 50 
младежи и девойки от 
тят върху реконструкци
ята -на общински пъти
ща относно на комунал
но-битови обекти в тази 
община.

сигнал”

про- 
основното Инак в подготвителния

период младежката тру- 
акция дова бригада „Братство- 
край единство” е участвувала 

на 10 трудови акции: на 
2 залесителни, на 2 за 
почистване и уреждане 
на „Парка". 1 за копае-

трудова
Горичко.определя ед-

организа-
не на канал край телеви
зионния 
на „Козарица", 1 за око- 
паване на 
за поправка на пътя пътя 
Димитровглад — Смилов

препредавател

слънчоглед. 2

В11
.г-Ч-' 

I,- г-н

ВЪВ ВТОРИЯ ЗАПИСВАТЕЛЕН СРОК-. В НИШКИ РЕГИОН "Т -

Места в производствените 

специалности
Г*Х~

ШиШштж8Причината е там, че се 
работи по най-тежки сре- шЗаписването' в средни

те училища в Нишки ре 
гион за 80 на сто от уче 
ниците е завършено. Във 
всичките

изводствените специално 
сти. остава да бъде реа
лизиран- през август. Име дношколски програми, за 
нно, най-много свободни писването на

е обусловено и с класи
фикационни изпити. Та-

Акция на бригадирите по уреждане - на площад 
„Освобождение” в Димитровградфакултети

места има в строителна
та. гумарската, кожарска 

химическо-техноло-

четири класа
Бригадата е съставена 

ог 25 средношколци и 
младежи °т основното 
Димитовградск0 ще оабо 
училище, 10 работника, 
седем от които са от „Ти 
гьр — Димитровград”, 2 
пионера, 1 студент и ос
таналите частни лица, от
носно безработни младе
нец. Подготовките напъл
но приключиха: Предсе
дателството на ОК на 
ССМ прие решение ко
мендант на бригадата да 
бъде Дслча Гигов, който 
пече седем пъти участву
ва. на младежки трудови 
акции. За заместник-ко
мендант е избран трасе- 
рът Станко Величков, 
участвуващ по десети път 
па трудови акции, а за 
ръководещ обществени

ци, 1 за затравяване на 
площите край новата ба
за на Авто-мото в Гради
ни, 1 в „Боровско поле” 
за копаене на канали и 

в рамките . на- 
младежката трудова ак
ция „Пирот".

Бригадирите са напъл
но готови: извършен е ле 
карски преглед на брига
дирите. . а са завършени

планът по записването е 
с 80,96 на ка също. училищата не 

са добре обзаведени за 
реализиране на програма 
та. Това се основните пои 
чини за рационализация 
на образователната мре
жа. която се подготвя- 

Трябва да се подчер
тае. че приспособяването 
на плана за записване на 
ученици в трети клас спо 
ред нуждите и възможно 
стите за трудоустрояване 
увеличава процента на за 
писалите сс в производ
ствени специалности. Оча 
ква се съотношението ме
жду производствените и 
непроизводствените спе
циалности в настоящата 

Зеле", иами- година ла бъде. 71:29 в 
най-хубавата полза па произволстве-

та и
гическата специалност.

реализиран 
сто. а записването в тре
ти клас — със 79,77 про- Характеристика на таз

годишното записване е и 
по-слабият интерес 

за природотехническите

цента- Планът е бил на
празен въз основа потре
бите на сдружения труд 
и същият изцяло е осъще 
ствен. когато става дума 
за обществените дейнос
ти. Обаче част от плана, 
който се отнася до про-

на 1
все

специалности в по-малки- 
отделно в Ди-те среди, 

митровград, Бела палан- 
Блаце и Бабушница и другите подготовки 

организиране на общест
вените дейности: издава-- 
не на бюлетин, стенвест- 
ник и прочие. Физическа 
та им подготовка също е 

така

ка. за

ВЪВ ВТОРАТА СМЯНА НА СМТА „ВЛАСИНА
86"

Работят шест бригади на добро равнище.
Че с нетърпение очакват
заминаването си на ак
цията-ВелковичВъв втората смяна на 

Съюзната младежка тру- 
„Власина”

— Димитровградската 
младежка трудова брига
да „Братство-единство" 
на досегашните съюзни 
трудови младежки акции 
е постигала завидни резу 
лтати — сподели Делча 
Гигов, коменданът на та
згодишната бригада. — 
Няма основание да се 
съмняваме, че и тази го
дина 'достойно ще защи- - 
пад" пйсоко реноме на „ 
бригадата и ще се завър
нем с признания, награ-

ращ се на 
част край 
езеро особено внимание 

се обърне ма обшес 
дейности, които 

белег

Власинското нитс.дова акция 
работят шест бригади с 
около 250 млади от Зени 
на, Сусенград (община в 
Загреб), Смедеревска па
ланка. Алибунар, белгра 

община Савски 
Македонски

ОТ 15 ДО 30 ЮЛИ НА ВЛАСИНАще
твените Лагеруват нзвидннцизначителен 
на всяка съюзна акция.

през

дават
1

Да припомним,
осем годи- 

участ-
От 15 до 30 юли па Власина ще лаге

руват извидиици от Сурдулица и белградска
та община Стари град.

Около 70 членове на извидиическите 
отряди от двете общини ще реализират обе
миста и разнообразна програма. Извидиици 
те ще прилагат на практика тсорстичтгп 
знания, ще разменят опит и ще сс пост 
ят да усвоят нови знания и вещини, от зна- 

по-натагьшиата им извидпическа дей-
К. Г.

дската 
венац и от 
Брод.

досегашните
ни на тази акция 

140 младежки тру • 
бригади с около 

и девойки

вувахаБригадирите, които тук 
дойдоха преди няколко 

един
дови
6500 младежи 
от всички краища на С1- 
ра-иата. На Власинското 

околността му 
залесиха около 

хектара го

дни в течение на 
месец ще залесяват голи
ни в Сурдулишка и Боси 

общини. Ка
кто и досега няма ла из 
остане богатият културно- 
забавен живот. В брига
дирския стан . Станимир

е си 
дра ли и отличия.

Да пожелаем накрая
димитровградските

бригадири спорен труд!
Ст. Н.

плато и 1> 
досега те 
осем хиляди
ЛИЛИ.

леградска
нание за 

пост.
(В. В.) •
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ЖГяиГЖ?л ТиНс™„Ж
сой ЗЛ ЖИЛИЩНО ДЕЛО

МИЛКА ЗАХАРИЕВА,МЕДИЦИНСКА СЕСТРА п ЗДРАВНИЯ ДОМ В 
БОСИЛЕГРАД

С РАБОТА СЕ ПЕЧЕЛИ ДОВЕРИЕ Дввйно увеличение 

на наемитев смърт на майка ми и то 
ва преди всичко поради 
отсъствие иа лекарска по 
мощ, възбуди желаиис-

но училище завършва 
родното си село. а сред 
но медицинско в Скопие. 
Материалните възможно 
сти не й позволяват да 
продължи образование
то си и от 1957 
започва да работи в Здр
авния лом в Босилеград. 
Сега, работи като главна 
медицинска сестра. През 
29-годишният си трудов 
стаж изпълнява редица, 
разбира се според про
фесионалната И подготов
ка, твърде отговорни 
професионални задълже 
пия ,■ инструментална

Почти всеки който и 
веднаж. по каквато и да 
е работа и причина сена 
мери в Здравния дом в 
Босилеград за медицинс
ката сестра МИЛКА ЗА 
ХАРИЕВА, може да чуе 
само най-добри думи и 
ласкави оценки: трудол
юбива. тиха и скромна, 
почти винаги с засмеяно 
лице, което в някои слу
чаи облекчава неспокой
ствието на болния. Тя е 
една от онези здравни 
работници, която съвме
стно с още няколко ен- 
тузиасти при лоши мате
риални УСЛОВИЯ II МИНИ 
мални съоръжения за ра 
бота, поставиха основите 
на Здравния дом и въоб
ще основите на здравео
пазването в Босилеград- 
ска община. И днес 
след 29 години непрекъс 
ната работа Милка Заха 
риева, не пести сили и 
време и според възмож
ностите си полага уси
лия изцяло да оправдае 
епитета на добър здра
вен и хуманен работ
ник. на когото човешкият 
живот винаги и при как 
вито и да е условия, е 
първостепенна задача. С 
голямо чувство на общес 
твено съзнание и отгово 
рност тя се грижи за чо
вешкия живот, и както пр 
казва най-щастлива е и 
най-голяма награда й е, 
когато пряко даде при
нос в спасяването на чо 
вешки живот. А в дълго
годишният си и богат 
опит е имала повече та 
кива случаи. С това и с 
качества на добър труже 
ник, другар, майка и съ 
пруга, Захарийева спе
чели доверието не само 
на пациентите и колеги
те с които е общувала, 
но и всред останалите 
трудещи и граждани в 
общината.

И покрай това не се обезпечават средства за 
на обществените жилищни сгради.поддържане

то ми да стана медицин
ски работник. Обичам про 

година фесията си. Да помогнеш 
иа човека и да участву
ваш в спасяване на живо 
та му с най-превъзходно 
нещо.

динара. А от 22 
квартири в същата сгра-

Живущи в общсстаени стари
квартири тези дни доста 
са обезпокоени. Имат и 
защо. понеже Изпълни
телният съвет на Общи-н- сггари 
ската скупщина в

да годишно от наеми се 
събират само 38, също, 

милиона динара- 
Дими- Още по-очебиездо е за 

какви символични наемитроиграл прие решение 
за увеличаване на наеми- става дума ако кажем, че 

досега в сградата на ули- 
Съ па „Христо Смирненски" 

за едностайна квартира 
са плащани само 933 ди
нара. „Давам повече за 
цигари за един месец" 
признава си един от квар 

°бшест- тирантите. По новата це-

Да кажем и това, че 
Милка Захарийева пок
рай задълженията на ра
ботното си място и в къ 
щм, къдсто е домакиня. 

и съпруга и майка е дейна 
и в обществено-полити
ческия и самоуправитс- 
лен живот, Понастоящем 
е председател на трудо
вия съвет в Здравния дом. 
делегат в Скупщината иа 
Републиканската самоуп 
равителиата общност за 
здравна защита, предсе
дател на първичната син-

тс със 105 на сто от пър
ви април тази година- 
щото решение преди то
ва е приела Скупщината 
на Самоуправителната об
ншост за жилищно де
ло. Оправдано или. не, 
кваптипантите в 
пените квартири (поне бо 
лшинство от тях) негоду
ват, че покачването на 
наемите е високо. Но да 
тръгнем от досегашните 
наеми.

на въз основа на дадени
те точки за всяка квар
тира (спрямо определени 
критеоии). за същата ква 
ртира ще се дава наем 
от 2240 динара. Това е 
бил най-малкия наем в 

преди 
години1, 

наем в 
сградата на улица „Мар
шал Тито", № 20, за три
стаен апартамент досега 
изнасял 2956 динара. 
При това трябва да се 
каже че сградата е срав-

През 1985 година от 
наеми за 337 обществени сграда п°строена 
квартири в Димитровград десет-петнадесет 
са събрани 4 213 049 ди- Най-високият 
нара. Ако се има пред-

дикална организация и 
пр. Дейно работи в Об 
щинската организация 

на Червения кръст, къ- 
дето също така дава при 
нос в осъществяването на 
хуманните й цели.

Няма съмнение, че на 
градата „Др. Драгиша 
М-ишович", както подчер 
та Захарийева и редица 
други обществени при 
знания й дават още по-

М. Захарийева вил. че в началото на та
зи година е направена 
валоризация на жилищ
ния фонд с 1,81 на сто, 
че амортизацията на ква 
пт-оите е увеличена с нително нова и квартири 
0.20 на сто. то само за те съвременни. За съща-

■

асистенка в хирургичната 
зала, главна медицинска 
сестра на отделението и 
стационара, в лабаратори 
ята на Здравния дом, в 
патронажната служба и тази цел са необходими та квартира с парно ото 

3 220 000 динара. Да не пление, в № 18 което ква
ртирантите сами плащат 
и поддържат, наема до
сега е струвал 5694 дина
ра. По новата цена на

говорим за текущото по- 
плъожане на сградите. 
Например за сградата, 
ь-ъдето е поместена служ 
бата за обществено сче
товодство, за поправка 
на Фасадата (която не е 
поправяна от изгражда
не на сградата) са нуж
ни окол0 450 милиона

голям стимул в работата- 
какво Защото, девизът й е, че 

няма нищо по-хубаво 
живота на човека откол-

На въпроса ни. 
е повлияло върху опре
делението й за професи
ята и доволна ли е от из 
бора и работата. Захари 
йеЕа сподели:

Татко ми имаше же богатството 
лание да бъда просветен 
работник. Обаче ранната

в

кото да види как вложе
ният му труд се оползот
ворява и се измерва е

наемите сумата се увели
чава лва пъти- Да ли то
ва е много или не. е въ
прос
се налага, имайки пред
ния. че

койо непременно

М. Я. средният личен 
— доход » общината слел 

първите три месеца от го 
дината е окол° 37 хиляди 
динара. От друга? страна 
трябва да се има пред
вид. че само’30 кварти- 

на ранти получават субвен- 
ции за наем. т.е. 
толкова са работници от 
непосредственото произ
водство, които са имали 
щастие да получат обще 
ствена квартира. Повече-

СПОРЪТ МЕЖДУ АТП ОТ ПИРОТ И „НИШ-ЕКСПРЕС"

ДОКОГА ТАКА?
Дали най-после граж

даните на Димитровград 
за здрав- ще имат възможност при 

ния дом в Босилеград не отиване за Пирот да се 
беше трудно при опреде качат в рейс на площада 
лението си. когато да в центъра на града? 
предложат за 
ното

на скупщината е подгот- 
вено решение за работа 
на автобусната гара, е 
което би трябвало оп°ръг 
между споменатите

автобусната 
„Ниш-експрес". А 
значи и само един път 
да заплащат

Имайки предвид това, 
на интересите

гара
това само

таксата за 
ползуване на гарата, 
ято досега бе

авто- ко-превозници да бъде раз
решен.тазгодиш 

обществено приз
нание в областта на

спъващаИменно,- досега
Няколко години ■ вече, 

трае спорът между Авто
транспортното 
тие (АТП) от Пирот и 
„Ниш-експрес" от Дими
тровград, във -връзка е

ь разрешаване на ■ спора. 
АТП от Пирот

недоречеиото и неясно 
решение на Общинската 
окупщина

здра
веопазването. което вече 
осем години Скупщината 
на републиканската 
моуп-равителна общност 
на интересите

сигурно то от ползуващите обще! 
това решение ще прие- ствените квартири имат 
ме. понеже и досега за лични Д°ходи надминава- 
това се застъпваше- Чо 0реднот° Равнище на 
лпттм о ™ И° Личните доходи в °бщи-
дали с това ще се съГЛа- ната. Изхождайки от то-
си " иш-експрес". който ва свободно може да се 
и досега търсеше

предприя в Димитров
град всеки тълкуваше как 
му е удобно иса- считаше. 
че има право. А ометка- 
та, разбира се.за здрав- г— - 

на защита в съдействие рейсове от 
с регионалните

тръгването на пир°тските плащаха 
гражданите, които от еди 

до га
рата на другия край, хо
деха пещ. Сега в

центъра на 
самоуп- града. Този проблем през 

равителни общности, пр 
исъжда на заслужили 
трудещи се в областа на 
здравеопазването — 
радата „Д-р. Драгиша Ми 
шович"-

ния край на града пирот- каже- че и двойно увели
чение на наемите не пре 
дставлява значително на
товарване на 

като бюджет. Още повече, ак° 
сила.

последните няколко го
дини стана постоянен де
легатски въпрос на се
сиите на Скупщината, 
но до скоро без отговор- 
И на първата сесия на 

Инак, Милка Захарие Скупщината 
ва е родена през 1936 го 
дина в село Извор, Боси 
леградска община. Основ

оките рейсове два пъти 
да плащат таксата, оста
ва да се види след 
решението 
Дотогава

реше
нието, което вече е при
ето на заседание на Из
пълнителния съвет, е 
зано,
АТП от Пирот

семейниянаг
влезе в 

всичко си оста- се знае. че и това увели
чение е далеч от иконо
мическата цна на наеми- 

До- те и от средствата необ
ходими за текущо и ин 
вестиционно 

А- не на сградите.

ка
че рейсовете на ва по старому и' 

ните пак негодуват, 
кога е така?

гражда-в новия със- са длъж-тав бе на 
то делегатски въпрос. И 
ето, за следващата сесия

дневен ред ка ни да идват до 
на града и само на връ
щане да се отбиват

центъра

поддържат
А- Т.

на
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Физическа култура ^ СЖ1М1
УСПЕХ НА МЛАДЕЖИТЕ НА „АСЕН БАЛКАНСКИ" МЕЖДУ ОБЩ 1НСКА ФУТБОЛНА ДИФУТБОЛ:

ВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА „А"Класирали се за регионална лига „Младост" се класира 

на седмо място
През изтеклата 

ца младежите (юношес
кият състав )на футбол
ния отбор „А- Балкански"

седми класираха за регионална 
та лига.

Юношите на „А. Бал
кански", под водачество
то на треньора Кръста 

класиране Кръстев, успешно 
ранг — Ниш-

и за Купата на Югосла 
вия за юноши. Ще се със 
тезава с отбори на репу 
бликанските дивизии пр
ез август. Безспорно бле 
стящи резултати на ед
но поколение,' което обе 
щава и блестящо бъдеще 
на димитровградския фу 
тбол.

Воичко това е хубаво. 
Но неизвестно е дали 
юношите от есента ще съ 
стезават в ранга, за кой
то се избориха на зеле
ните терени- Става въп
рос за финансови средс 
тва. тъй като това е 
твърде скъпа лига. Сред 
ствата за издържката на 
няколко клуба в този 
ранг (в него се състеза
ва първият отбор и баске 
тболният отбор), няма до 
статъчно.

Би било обаче незаме 
нима загуба това да се 
случи. Необходимо е да 
се организира широка ак 
ция, за па се обезпечат 
минимални средства, ко 
ито ще осигурят състеза- 
гане в една такава силна 
група (висш ранг), в коя 
то се намират отбори от? 
републиканско равнище.

играха два мача квалифи 
кационни за 
във -висш Неотдавна, след прове

дените няколко отсрочни 
срещи, приключи тазгоди 
шното футболно първенс 
тво в междуобщинската 
Футболна дивизия Вра
ня — група „А", в коя
то се състезаваха 13 от
бера. Между тях и е фут 
болният отбор „Младост" 
от Босилеград. Състезате 
лната комисия сумира и 
даде съгласие на постит)! 
натите резултати. Сега 
остава футболните отбо
ри обстойно да анализи
рат .състезателния сезон 
и въз основа на осъщес 
твените резултати да из 
готвят съответни плано
ве за по-нататъшна ра
бота.

Първенец в групата с 
общо 38 точки е отборът 
на ФК „Терн&вци" от Те 
рновци, който през цяло
то първенство показа най- 
стабилна'»- игра и съвсем 
заслужено минава във 
пиеш ранг на състезание, 
т.е. в междурегионалната 
футболна лига- Футболни 
ят отбор ..Младост" от 
Босилеград след промен
ливи игри се класира на 
7-мо място, с общо 21 
точки (10 победи, 1 нере 
шена игра и 13 пораже
ния) .

приклю
чиха ^Квалификациите. 

На 23 юни т.г- в Димит
ровград те победиха с

ва и повече 
бвахме през

срещи загу 
второто по 

лувреме, или в последни-ката Регионална лига.
Те като първенци на _Ме
ждуобщйнския футболен 2:0. а на 29 юни в Бело- 
съюз Пирот—Димитров
град — - Бабушница игра 1:1. Това 
ха квалификационен мач

те минути на 
когато без 
ни напускаха силите. От 
друга страна, ако се имат

срещите.
тренировки

тинац играха наравно 
_- поколение мла 

ли футболисти през пос- предвид индивидуалните 
възможности «а футбо
листите и амбициите ни, 
седмото място за нас е 
пък неуспех.

И наистина босилеград 
отбор разполага

срещу представителя на 
МФС

ледните две години не 
„Наша, знае за поражение и ос-Долевац 

крила" от Белотинац. 
Във втория

вен два—три мача, които 
квалифика- играха с равен резултат.

ционен мач се срещнаха 
победителите на 
Ниш и Алексинац. Двата 
отбора—победители

останалите печелиха и 
то с твърде високи резул 
тати.

Този отбор се класира

МФС ският
с достатъчно добри фут
болисти, поле за 
ята, в която се

се дивизи- 
състеза- 

ват, а тази година бе 
подсилен и с двама: Б. 
Спасич и Н- Манасиевич, 
нови футболисти. Оба
че за високото класира
не, покрай добри и тала 
нтливи футболисти, не 
обходимо е и пълно еди
нодействие на всички и 
крайна отговорност в иг
рата, а нерядко тези ка
чества липсват при отде 
лни футболисти. Поради 
това нерядко някои вли 
зат в игра на срещи не
подготвени за игра фут
болисти.

Инак, според оценка 
на Георгиев, през тече
ние на тазгодишното фу 
тболно първенство с на"й- 
стабилна игра се прояви 
РАДЕНКО ЗАХАРИЕВ, 
след това ВАСИЛ ТАСЕВ. 
ГОРАН ИВАНЧОВ и Б. 
ВОИНОВИЧ, които и 
изиграха най-много фут
болни мача.

РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ

Регноналне състезание по футбол на 
малка врата

• ОТБОРЪТ НА ТО „СВОБОДА" ИЗПАДНА 
В ПЪРВИЯ КРЪГ

В рамките на II зона 
— Изток, в Бабушница 
се проведе състезание по 
футб°л на малка врата в 
рамките на регионални
те работническо-спортни 
игри. Участвуваха седем 
отбора от източната част 
на Нишки регион.

Отборът на ТО ..Сво
бода". който кат0 мина
логодишен победител в 
общинските работничес
ко-спортни игри в Дими
тровград представляваха

кашата община- нямаше 
щастие. Още в първия 
кръг той загуби от пред
ставителите на община 
Гаджин хан с резултат 
2:1, въпреки че поведоха 
с 1:0.

Инак първото място 
спечели отборът °т Свър- 
лиг. който във финална
та среща победи пиротча 
ни и се квалифицира за 
републиканско 
ние.

Накрая трябва да се 
отмре нужното 
ние и на треньора Кръс
та Кръстев, който покрай 
активна игра за пързия 

на „А. Балкански", 
без чиято и да е помощ 
води отбора от побе»а 
в победа.

призна-

тим

състеза-
— Седмото място, спо

дели треньооът Георги 
Георгиев, може да се от 
чете и като успех, а и не 
успех за нашия отбор. 
Казвам успех, затова за 
щото тазгодишното пър
венство за нас се прове
де при извънредно труд
ни условия. Поради ре- 
новиране и затревяване 
иа терена бяхме прииудо 
ни да играем на импрови 
зирапото игрище ..Извор 
щипа", без каквито и да 
с тренировки. Поради то

Д- СтавровД. С.

ТРАДИЦИОНЕН МЛА 
ДЕЖКИ ТУРНИР ПО 
ФУТБОЛ НА МАЛКА 
ВРАТА

ПРИКЛЮЧИХА РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ
ТЕ ИГРИ '86

Да кажем и това, че те 
зи дни Председателство
то на Футболния отбор 
ще направи обстоен ана
лиз на изтеклото първен 
ство и въз основа на то-

„Тигър“ отнвоо 

иай-добър Стартуваха 
на 9 юли

ва ще направи щателна 
програма за по-нататъш
на работа, т.е. за 
стоящото футболно пър 
венство-

След формирането на 
организационен комитет 
с Ивица Миланов -начело 
и всестранни подготов- 

в ОК па ССМ бе 
прието решение - тазгоди 
шният традиционен мла 
дежки турнир по фут
бол на малка врата в Ди 
митро-вград да започне 
на 9 юли т.г.

Обезпечени са голям

участвуваха 22На 27 юни — Деня на 
самоуправителя, в Димит

низация 
отбора в 10 спортни дис- пред-
циплини с над 120 състе 
затели и постигнаха 
Бъцрсдни резултати- Те 
спечелиха 8 първи, 9 вто 
ри и две трети места и 
отново станаха носители 
на преходната купа.

ровгпад . на тържествено 
заседание на Общинския 

бяха
КИиз-

Крайното класиране в МОФД Враня — гру
па „А" след състезателния сезон 1985/86 година 
е следното:
1. Тсрновци
2. Пчипя
3. Индустрийски
4. Внхори
5. ОФК Хайдук
6. Моравац 
7- МЛАДОСТ Б.
8. Железничар
9. Минсралац
10. Младост С.
11. Партизан
12. Младост Й.
13- ППРО „Враня"

синдикален съвет 
провъзгласени победите-

спорт-
тазго

лите в различни 
ни дисциплини на 
дишните
спортни игри. С 
приключиха състезания-

99:27
82:37
86:40
76:58
60:46
50:46
65:65
35:55
43:69
45:85
60:85
36:69
32:80

24 18 2 4
24 V 17 4 3
24 15 2 7
24 14 2 8
24 14 2 8
24 10 5 9
24 10 1 13

8 5 11
6 5 13
7 3 14
6 4 14
7 1 16
3 3 18

38
38работническо- 

това 32
30
30брой награди — спортни 

реквизити.
Организационният ко

митет е оформил коми
сии, определил е съдии, 
направил пропозиции 
напълно
петна началото иа 
пира

та, в които в течение на 
месеца

25Тези игри като цяло са 
организирани, но 21последните два 

Участвуваха над 100 отбо 
па с около 700 състезате-

добре
общо мнение е, чс могат

2124
1724

по-добре да се орга 1724иоще 
низират.

ли. Всеобщ победител й 
тази година са състеза
телите на ТО „Тигър :Ди 
митровград".

От тази трудова орга-

1624подготвено нос 
ТУР? 1524

924
М. Я-д. с.Д. с. и**
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• сатира • забава
Мъж упрекна жена си:
— Ти никога няма да 

сс научиш ла постигаш 
ревиовесие 
Винаги ми искаш пари1

— Но скъпи. аз внима 
вам много.-.

— Да... но защо нико
га -не успяваш да свър
жеш двата края?

— О! Напротив!... Усп 
явам- Но никога не съум 
явам ла завържа възела!

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Белградски „адет“ в бюджета.

Преди двадесетина години една девой
ка от нашите краища решила да се запише 
на факултет в Белград. Понеже дотогава не 
била в голям град, с нея тръгнала и майка й.

След като пристигнали в 
майката и дъщерята ' се качили 
препълнен с хора, и тръгнали към въпросния 
факултет- По едно време -дъщерята шепнала 
на майка си:

— Мамо, един такъв некултурен... ме 
пипа... по задника.-.

' — Мълчи де, може да е случайно —
утешила я майката.

След минута—две момичето пак ое оп
лакало на майка си:

— Мамо. ама тоя продължава да мс 
попипва тука—там..-

— Мълчи де, да не се излагаме. Може 
би в Белград има такъв адет.

Да се уче 

да работе!столицата, 
в трамвай,

Камо те Манчо, защо съга, та да те ви 
димо кикъв си юнак. Целу зиму и пролет ни 

съвети кико да оремо, кико да сейе-

Мъж влиза в цветарски 
магазин с подуто око:

Дайте ми, моля, 25 
броя рози за

даваш
мо. Овия дни пак пишеше кико требе да 

вършемо... Изгледа ти си овъръл, 
около шию..- Те текова писмо

рождения
ж1ьемо илен на жена ми, 

— Разбира се. па ти широко 
доби овия дни оди баю Ивана оди Борове.

Прочето га неколко пути и, право да си 
кажем, позамисли се. Има право бая Иван. 
Ка требе да се даваю съвети и памет — мло 
зина смо, ама ка на работуту—нема ни.

— Да дойдеш на Боровско пол>е — пише 
по-натамо бая Иван — па да видиш киква 
трева се йе родила.-. И по-стари човеци се 
не сечаю кига йе имал оповече трава. Ама 
требе да се коси, нели? Задружното че окосе 
с косачице, а нийе, кой има косачицу, е ко 
сачицу, а кой нема — с косу. Ама— има и 
тука проблем. Не може стар човек и с ма- 
шинете — опасно йе. Док погледнеш — ял 
че ти обере нобе или рубе. Требе младиня!.-.

Тува се секну.
— Бре, бабо, куде беоше унуците на од-

госпо-
динс! И кога е рождени 
ят леи на лесна ви?

Мъжът показва подуто
ТО СИ ОКО:

— Беше вчера!...
Кирил Георгиев

АфоризмиЯЖ8Ш1 РОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
— Като погледна само

ТАЙНАТА колко оредяха редицитена вечната младост е да нау
чаваш всеки лен по нещо ново.

Соломон
въздъхна Невест^ни!

лката.
— И много от нас. жи 

ротните продължават да 
изчезват. Представям си 
след години каква криза 
ще настъпи в басните!

КОЙТО сам не се убеди, никой не може 
да го убеди.

мор?Платон
— Защо?
— Имаш ли им адрез?
— Имам и адрез и теливон, ако сакаш, 

ама защо ти е?

ИДЕИТЕ са капитали, които донасят 
проценти само в ръцете на таланти.

А. Риварол

Обичам ближния. но 
повече държим на приб
лижения!

9 — Че би окам. Нема да йе лоше ако по 
йдемо малко на село да помогнемо и на бая 
Ивана, и на друби роднине. Нели смо свои...

— Е, бре Манчо... Що ли се заносиш?! 
Боже им се не являй, оти че траже йош 
паре. Него айде се слравляй па да идемо-.. 
Че помагамо колко можемо. Нели 
ка на децата им нене до косидбу...

А, деца — реко си я. На годину че 
предложим на синатога и снауту ка завърши 
школската година да иду малко на село, 
да си заработе паре — па тегай на море.-. 
Нека се уче и да работе'. А нейе — щом за 
върши школската година — да им се тутну 
паре... Тека се укалакашише ,па нече нищо 
да помогну..-

ВСЕКИ, който горещо се застъпва за чу
ждите интереси, е подбуден за това 
ите собствени.

Никой театър не поста 
вя лични драми.от сво-

X- Л.П. Бейл

СъобщениеПРАВАТА линия е най-къса, правият 
— най-сигурният-

път
знаеш де-

Английска
ПОРАДИ КОЛЕК

ТИВНА ГОДИШНА 
ПОЧИВКА НА РЕ- 
ДКОЛЕГИЯТА СЛЕ
ДВАЩИЯТ 
НА в-к

НАУЧИ
заболееш.

се да цениш здравето, преди да

Каракалпакска

БРОЙ 
„БРАТСТ

ВО" ЩЕ ИЗЛЕЗЕ 
НА 22 АВГУСТ.
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