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ПО ПОВОД 20-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК • АКТУАЛНО

Плановете —Крайно време за
•V

истински прелом
Приемането на годишни и средноорочни плано-

важна задача.
с планово развитие всъщност могат успешно 

да се реализират целите на Дългосрочната програма 
за икономическа стабилизация.

На кой етап се намираме сега в изработката на 
средносрочните планове за развитие? Този въпрос е 
актуален и от една друга гледна точка: решаване 
на проблема за заетостта и настаняване на работа 
на млади, квалифицирани кадри.

Да вземем примера на Сурдулишка община. Тук 
оовен Власинските водоцентрали^нито една друга 
трудова организация няма изготвен средноорочен 
план на развитие. А общината е длъжна да изготви 
до края на годината свой план на развитие, в който 
стопанството трябва да заеме централно място.

Същото положение е и в Димитровградска, Бабу- 
шнишка и Босилеградска общини. Един вид неосно
вателно се изчаква да се приемат плановете ,,гору", 
вместо планът да бъде направен във всяка трудова 
организация и въз ооновата на реалните предвиж
дания общинският план да обедини плановете и да 
им даде обща физиономия.

Трудовите организации наистина в условията на 
изострени стопански отношения значително място 
отделят на производството и реализацията на своята

ве .за развитие представлява твърде. 
Само

ЧЛЕНОВЕТЕ на Центра
лния комитет на Съюза на 
югославските комунисти на 
20-то заседание единодуш
но приеха становища за 
идейно-политическата ос
нова върху която да се 
съгласуват мненията за но
вата външно-политическа 
система и валутна полити- 

' ка. Този факт. сам за се
бе си. не представлява не
що особено: и по рано се 
приемаха заключения еди
нодушно, докато комунис
тите на практика се дър- 
жеха противно ка заключе 
ни#та, но ако се съди по 
разискванията от последно 
то заседание, всички са 
наясно, че е крайно, време 
за истински прелом и че 
ако се продължи „по-ста- 
рому"- това би било от го
ляма вреда.

Централният комитет на 
Съюза на югославските ко
мунисти вмени в дълг на 
комунистите в делегатски
те скупщики като йзхож- 
дат от становищата, прие
ти на 20-то заседание да 
съдействуват час по-скоро 
да се усвоят законните ос 
нови на новата външно
икономическа система, от 
което в по-гол яма степен 
зависи надделяването на 
закъснението в осъществя
ването програмата по сто
панска
90-те дни, колкото оста
ват до изтичането на сро; 
ка, който определи Кон
ституционният съд за пре
махване на неконституцио 
кайте валутни разпоредби 
в съществуващите закони.

сериозна работа 
по съгласуване на стано 
витлата върху конкретни 

предлага

• КРАЙ НА 
НЕДОРАЗУМЕНИЯТА

В становищата на ЦК се
уточнява, че премахването 
на валутни сметки на ор
ганизациите на сдружения 
труд около което досега 
имаше най-много недоразу 
мения. трябва да даде въз
можност за по-ускорен обо 
рот на валута върху един
ния валутен пазар. При 
това е необходима преци
зна и ажурна обществена 
евиденция на'вноса и из
носа- и- на- валутния 
ЛИВ и отлив по 
циите на сдружения труд 
и другите обществени обе
кти.

Встабилизация. продукция, като при това износът на чуждестранни 
пазари е в центъра на вниманието. Неоснователно 
обаче се подценява изработката на годишните и сре
дносрочните'планове на развитие. Защото именно тя
хната изработка пряко влияе върху реализацията на 
продукцията, а трябва и да открие най-преките пъ
тища на развитие.

За успешното изпълнение на тази актуална и 
твърде отговорна задача значително могат да до
принесат първичните организации на Съюза на ко
мунистите и Съюза на синдикатите. Именно те тря
бва да бъдат носителите на целокупната дейност по 
изготвяне на годишните и средносрочните планове 
на развитие. Разбира се ценна помощ в тази насока 
могат и трябва да окажат и съществуващите в тру
довите Организации служби за плануване и развитие. 
Но да се очаква само от тях би било доста едно
странчиво и нецелсъобразно.

Сегашната обстановка на изострени условия на 
стопанисване търси пълна ангажираност на всички. 
Затова не бива да се протака изготвянето на соб
ствените планове (и едногодишни, и средносрочни) в 
трудовите организации. Само гтрн наличието на пла
нове ..долу", в базата, може да даде възможност и 
за качествени обществени планове за развитие в об
щината. региона и Републиката.

Факт е. че нашите общини се числят
и ри това неразвити общини. Необходи- 

равн-ището на Републиката да се знае

при- 
организа-

Подчертано е че със за- 
придружаващите 

икономи-ч е с- 
трябва да

кон а и
го мерки на 
ката политика

предстои се обезпечи приоритет в 
използуването на валутни
те средства в трудовите ор 

изнасят 
обезпечават по- 

I гето-вал уте-н ефект 
пра-

Във всеки случай по-тру
дната част от работата 
предстои. гаиизации. коиторешения, които 

Съюзният изпълнителен съ и кои го
голям

разискванията на 
нямаше

вет. В
20-то заседание 
противопоставяне във връ
зка с принципни решения.

при утвърждаването
внос и плащането

• ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
УСЛОЖНЕНИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА

вата на 
в чужбина. ---’ 1

положе- 
износните 'ГРУДО- 

по такъв 
техния 

стопанството

Уреждането наЖивем при изключител
но усложнни обстоятелст
ва и вече не могат„..да се 
водят девет паралелни ико 
номически политики". До
говор по спорните въпро
си е небходим и възмо
жен. Тук именно е истин
ският

преди всичко около потвъ
рждаването на динара ка- 

платвжно

ни сто на 
ви организации
начин те повишито единствено 

средство в страната. интерес към 
като цяло, но и задълже 

отговорността им къмПредседателят на Пред
на ЦК на

нието -и
при това 

попречи на 
ползуваме на 

явленията на ра

за износа, като 
трябва да сс

граничните и 
мо с и на
какви влагания се предвиждат в тези общини, относ- 

каквм средства чцс се отделят и за какво разви
тие в тях. Но трудовите организации не бива да 
изчакват плановете на Фонда за насърчаване разви* 

стопански недостатъчно развитите общини, 
за да пристъпят към изработка на плановете. Нещо 

именно плановете на трудовите организации 
обшини трябва да бъдат изходна основа за

седателството 
СЮК Видое Жаркович по-изход.

незаконното
заключителнатаНеоправдателно е боязъ 

на на ония. които твърдят, 
че сега съществува 
ност Централният комитет 

ролята на Ску- 
СФРЮ, а с

цчерта в валута и нона възпроиз-си реч. че приемането на зединяваис 
становищата на ЦК тряб
ва да означи край на на

вън ш-

Не-промеси.
се намери

водственитс 
обходимо е да

о пас
ти ето наположениеторешение за 

на ония трудови оррвииза-,.да поеме 
п-шината на 
това и 
кост.
бяха утвърдени идейно-по
литическите становища въз

между

до раз уменията във 
но-икономическата 

тяхното

повече,систс- ции, на което се забраня-нейшта отговор- 
заседание

в тези
плана на този фонд.

Известно е, че именно трудовите 
най-добре знаят в коя насока могат да се развиват, 

какви цехове да Сс строят, имайки предвид 
суровинната база в общината. Защото само 
ползувам ето на разполагаемите суровини може да сс 
очаква развитие, което ще върви по възходяща линия. 

Оттук изниква необходимостта да се раздвижат
се към

единодушно 
според него, гю-

оа или ограничава вноса.На 20-то ма,
организацииприемане,

твърждава, че идойно-поли
СЮК цията, реформата на кре; 

дитио-моиетната и банкер- 
технолож-

Осуетяваието на инфла-
относнокоитооснова на 

другото би трябвало да сс 
извърши 
Скупщината. Такова дейст 
вуване на СЮК спрямо ко 
муниститс в делегатската 
система е само неговото

тич©ските въпроси в
на усложнена-

върху
без оглед 
га обстановка могат да се 

само ако за тях се 
и от-

съгласуваяс в ската система, 
ката модернизация на сто-

изяснят някои инициативи за приобщаване на трудещите 
изготвяне на предстоящите планове, понеже ако те 
участвуват й те приемат плана, съобразен с услови
ята и възможностите, ще бъдат сетне дейни и за 
неговото реализиране. Всеки план, който дойде ,,от
страни" може да бъде план на желанията, но не и 
на възможностите.

пвнотвото са самоводи демократично
разискване при 
върху мнения на въ 

повече трудещи

от изключително солжиите 
които трябва да се

об-крито 
лягаме 
зможно 
се и 
жения труд

задачи, 
разрешават навреме за да 
може новата 
икономически
па дело да ое потвърди.

ИСТИНСКО, но и конститупи
задължение — полче 

^ председателят на Пред 
с«лателствот 
С1°к Видое

система на,
специалисти от сдру- 

и научните ии-
отношения Ст. Н.

о на ЦК на 
Жаркович. СТИ'ГУТИ.



Н Д ^1и аГ ПО СВЕТА
СЛЕД СРЕЩАТА НА РОНАЛД РЕЙГЬН СЪС СЪВЕТ
СКИЯ ВЪНШЕН МИНИСТЪР ЕДУАРД ШЕВАРНАДЗЕВЛАЙКОВИЧ ЗА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СФРЮ И ГДРРАДОВАН

Плодовито и стабилно сътрудничество Готовност за„тежки,но 

истински" преговориВярваме, чс преговорите 
между СССР и САЩ ще да 
дат принос в това отноше
ние. Необвързаните стра
ни се застъпват в тези пре
говори да се държи смет
ка за интересите на цяло
то човечество.

Югославия и Герман-Сьтрудничвството между
ската демократична република се основават на прин
ципите за суверенитет, равноправие, ненамеса и ува- 

различните пътища на социалистическо 
— заяви председателят на Председа- 
СФРЮ Радован Влайкович в интервю

жаване на 
строителство 
телството на 
на „Ноес Дойчлаид”

надежди за напредък аОткрояват се известни 
отношенията между великите сили след запланувана
та женевска среща

Тези дни американският 
президент Роналд Ройгън 
прие и води разговор със 
съвстокия външен мини- . 
стър Едуард Шеварнадзе.
В атмосфера, в която се 
полагат големи надежди 
в положителния епилог на 
предстоящите 
между Горбачов и Ройгън 
в Женева, това събитие 
предизвика особен инте
рес на всички световни ме 
ридиаии.

Агенция ТАСС, която в 
такива случаи върши твър 
де внимателен подбор на 
думи, не изнаоя подробно 
сти от разговора на Ше
варнадзе с американския 
президент, а само споме
нава, че съветският вън
шен министър е предал 
на американския президе

нт поръчение от Горбачов, 
..конкрет-

ва да достигне 4,6 мили
арда долара, а това е им>- 
позантна стойност”. Напо
следък обаче се чувствува

След като изрази голя
мо задоволство от предсто 
яъцото посещение на пред
седателя на Държавния съ 
вет на ГДР и 
секретар на ЦК на 
майската единна социално- 

Ерих Хо-

което съдържи 
ни предложения във връз
ка с ноемврийската среша 
в Женева”, Тези предложе

АКЦИЯ НА ЖЕНИ
ТЕ — ФУНКЦИОНЕ
РИ НА СОЦИАЛИС
ТИЧЕСКИТЕ ПАР 
ТИИ

генерален известна стагнация в ико; 
Гср- номическитс ни отноше ния се отнасят преди вси

чко до ядреното и косми
ческото оръжие, 
рите се оценяват само ка
то „значителни и полез

ния, за която съществуват 
и обективни причини. Вла Разгово-тическа партия 

некер в Югославия, Влай' 
подчерта стабилнос

тта на равноправните отно 
двете стра-

- разговори

Декларация
против

ядреното
оръжие

кович ни".
След разговора е Шевар 

надзе. Рейгън изразил на
дежда, че новите съветски 
предложения за огранича
ване на въоръжаването ще

шения между
основите на които по

ложиха другарите Тито и 
Хонекер.

• Отношенията 
СФР Югославия и Герман
ската ДР са богати и раз- 

области:

V

ни.
;1г

между
задвижат от застоя женев
ските преговори за кон- 

въоръжав?ието.'рол над 
Приветствувайки съветски 
те предложения, американ 

изразил

По случай 40-годи- 
шнината на Японска
та социалистическа 
партия в Токио в 
началото на октом
ври се проведе дву
дневна среща на же
ни-функционери на 
социалистическите па 
ртии от цял овят.. 
Срещата бе поовете- 
на’ на прекратяване
то на надпреварата 
в ядрено въоръжава
не и на 40-годишни- 
ната от бомбардира
нето на Хирошима 
в което за първи път 
5е употребена ядре^ 
на бомба.

вити във всички
иконом и* 

научно-техничес
ката, културно-просветна
та и информативната. И 

социалистически 
покрайнини, 

и голям брой наши

политическата, 
ческата. ският президент 

готовност за „тежки, но ис 
тински преговори".нашите 

републики и 
както
градове, осъществяват 
лезно
партньори от 
плодовито развитие на от
ношенията от взаимен ин
терес е възможно, защото 
се основава на 
утвърдени принципи и за
щото непрекъснато полага
ме усилия за създаване на 
благоприятни условия за 
безпрепятствено 
шенствуване на 
чество”.

• Икономическото съ-

ПЪРВО ПОСЕЩЕНИЕ НА МИХАИЛ ГОРБАЧОВ 
Е ЕДНА КАПИТАЛИСТИЧЕСКА СТРАНАРадован Влайковичпо-

сътрудничество е
ГДР. Това йкович подчерта необхо

димостта и задължението 
двете страни да положат 
допълнителни усилия за ус 

съвместно пешно преодоляване на
Франция не е 

случаен изборстагнацията.
Говорейки’ за междуна

родните отношения, лредее 
дателят на 

усъвър- ството на 
сът,рудни- другото подчерта, че е 

необходимо от изостряния, 
конфронтация и надпрева
ри да се мине къ^и прего
вори, укрепване на довери 
ето и сътрудничеството, 
понеже само по този на
чин може да се направи 
прелом в световната обета 
новка в интерес на мира.

Председател- 
СФРЮ между Според твърдението на московския печат Франция 

„най-европейска политика към Вашингтон"води
В края на срещата 

около 150 представи
телки на социалис
тическите партии в 
света приеха декла
рация с която се 
обявяват против яд
реното оръжие.

Генералният 
ретар на ЦК на 
КПСС Михаил Горба 
чов завчера пристиг
на на официално по- 

Париж 
първата

сек

. трудничество е ,,развито и 
фак-

разви-
представлява важен 
тор в стопанското 
тие и целокупните отноше 
ния между двете страни.

петгодишен 
период стокообменът тряб

сещение в 
Франция е
капиталистическа страВ настоящия
на. в която отиде 
Горбачов след изби
рането му за лидер 
ла съветоката партия.

Защо именно във 
Франция?

Отговорът на въп
роса се основава на 
констатацията, че въ:

В БОРБАТА СРЕЩУ ГЛАДА В АФРИКА• АРЖЕНТИНА

Помощта спасява 

милиони животи
Улица

„Югославия"
Михаил ГорбачовЕдна улица в сели

щето Ла Банда в ар
жентинската покрай
нина Сантяго дел Ес
тер о поеди известно 
време получи името 
на нашата страна.

В акциите навред -по света миналата година са 
събрани 4,5 милиона тона храна

Франция е избрана за 
западноевропейски

ншнага политика на СССР 
„не е съсредоточена само 
на отношенията със САЩ, 
макар че не се подценява 
значението им за обстано
вката в света". Защото, въ 
преки че в Европа ,,има 
доста трудности, силите за 
сътрудничество са по-голе- 
ми от силите, които 
кат война и конфронта
ция". Освен това, според 
твърдението на московския 
печат, „Франция води най- 
европейска политика към 
Вашингтон’'. Тази оценка 
и традицията на добри от
ношения между Москва и 
Париж, според съветската 
преса, са главните аргу
менти. въз основа на ко

ито
застрашените от глада аф
рикански области.

Според този документ 
опасността вое опие -не е 
минала, а в някои страни 
положението става все по- 
лошо. На листата на за
страшените страни се на
мират Ангола, Боцуана, 
Биркина Фасо. Зеленорт- 
ски острови. Чад, Етиопия. 
Мали. Мауритания. Мо
замбик. Нигер и Судан. 
Поради недоимък на семе
на. селскостопански маши
ни и изкуствени торове.

Над 1 милион африкан- 
ци са останали живи бла
годарение на международ
ната солидарност относно 
на акциите по събиране на 
помощ, които бяха орга
низирани миналата годи
на. В тези акции оа съб
рани 4,5 милиона тона 
храна. По време на кул
минацията на глада в Аф
рика са били застрашени 
животите на 35 милиона 
дУ ши.

Тези данни са изнесени 
в септемврийският отчет на 
тялото «а Обединените на
ции, което е координира
ло доставянето на храна 
и други видове помощт в

пръв
партньор за преговори с 
Горбачов.

Конструктивността «а ди-.
Горба-алог Митеран 

чов трябва да изведе от 
„задънената улица" 
говорите във Виена и~ Сто
кхолм, понеже 
промисът се осуетява 
въневропейски сили". Но 
Кремъл „няма желанието 
да скара Западна Европа 
със САЩ". От западноев
ропейските страни се тър
си само да „не позволят 
на Пентагона да предопре

По този начин е 
осъществена дълго
годишната инициати 
ва на Иван Ловрин- 

единственият

пре-

там ком-ис-чевич, 
югославски 
ник в 
е роден в Далматин
ска Жупа, а в Аржен-

от .пресел- 
Ла Банда. Той

заселилтина се е 
дрез 1927 година ка

по® еч е от тези страни ня
ма да могат да произве
дат достатъчни количества 
храна за

то двадесетгодишен деля стария континет за 
полигон на следващата во
йна’'.

младеж.
населението си. \-Ч
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^^РЕЗУЛТАТИТЕ8 си ЖНОМОРАВСКИ
РЕГИОН НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОВОЛНО ДОКЪДЕ СТИГНА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА 

В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН?

Нови „рецепти“ Пред вратите на финан
совите институции

Плановото 
ция не се осъществява, а 39 
на сдружения труд завършиха 
полугодие на настоящата делова

увеличение на стопанската 
основни 

със загуби 
година

продук- 
организации

В края на първото полу
годие на деловата година 
39 организации на сдруже
ния труд са отчели загуби 
на обща стойност 175 ми
лиарда динара. В тези ор
ганизации работят над 
3000 работника. Анализите 
показаха, че голям брой 

от сна- колективи работят само в

първото

Стопанските 
ции в Южномо равски 
он, в които работят 
80 000 души, не

организа- 
ре.ги 
над 

изпълня
ват плановете си. Според 
оценка на Регионалната 
стопанска камара в Леско 
вац полугодишните им ре
зултати са недостатъчни. 
Физическият обем на про
мишленото

Все още не са обезпечени пари за заплануваната 
в 1984 г. електрификация в Медведжа, Сурдулица, 
Босилеград, Лесковац и Църна трава (частично), ка- 
кто и за реализацията на задачите от програмата 
за 1985 година

на сдружения 
жалите количества

труд. Зале-
продук

Ция са удвоени. Най-мно- 
го ги има в складовете на
текстилните 
които се срещат с най-го- 
леми трудности —

организации,
Електрификацията в Юж на ЮМРО, ние ше се 

«оморавоки регион, като спрем на досегашните ре- 
една от най-важните и зултати и на онова, което 
•най-обемистите акции в пе- предстои да бъде направе- 
риода 1980—1985 година, но в общините, в които жи 
никак не успяща да лого- веят числящите се към б'ьл 
ни сроковете. Закъснение- гарската народност — 
то в реализацията «а за- силеград и Сурдулица. 
плануваните задачи е го- • От програмата за 
лямо и ..претендира" да 1980. 1981 и 1982/3 г. 
бъде генератор на допълни Босилеградока община до- 
телни трудности. То е кра- сега са построени 1 трафо 
ен резултат на ..съчетано- пост 35/10 кв, 48 трафо- 
то действие" на много про- поста 10/0,4 кв, 78 км да- 
блеми, общ знаменател на лекопроводи и 78 км еле- 
които е безпаричието. За критическа мрежа. Електри 

начинание фицирани са 33 села и ма- 
развит ре- хали. В ход е изграждане

то (или са построени) на 
електроенергийни обекти 

1982/3

производство 
е увеличен само с 1,7 на

Бо-сто и е далече под запла
нуваното увеличение (6,5 
на сто). Основната причи
на за . това е недостатъчно
то ползуван е на съшеству 
ващите мощности.

Тринадесет от. общо 27 
промишлени отрасъла в 
13-тс общини завършиха 
полугодието с намалено 
производство в сравнение 
със същия период на ми
налата година. Намаление- 
го на физическия обем на 
производството е . най-голя- 
мо в организациите на 
сдружения труд от химиче 
ската, тютюневата и обув
ната промишлености. Про
изводителите на кожа. цве
тната и черната металур
гии и някои други отрас
ли значително увеличиха 
продукцията си и по този 
начин смекчиха последи
ците от 
производство в останалите

в

такова крупно 
в недостатъчно 
гион проблемите от този 
вид са нормални, но ос
тава открит въпросът до от програмата за 
каква степен субективните година: 24 км 35-киловол- 
слабости на инвеститори- тов далекопровод, 42 км 
те изпълнителите «а ра- 10-киловлотов 
ботата и организаторите 
на акцията допринесоха за 
допълнителното им изос
тряне.

Конфекция „Бело поле"

бдяването със суровина до 
износа на готова 
ция. Затова
към добавчиците и други 
поверители са нарастнали 
с 19 на сто.

дзе смени, отсъствията от 
работа са многоброния, а 
застоите 
машините са твърде чести.

продук- 
задълженията

далекопро-работата чав електрическавод, 84 
мрежа. 1 тп^Фопост 35/10 
кз и 25 трафопоста 10/0,4 
кв. Това са обекти в Ду
кат. Горна Лиси на. Горна 

Горно

км

(В. В.)

Делегатите на скупщина
Междуобщиноката Любата. Бистър и 

регионална общност в Лес
Въз основа на всестранно обсъждане на

всички сто-
ше- та на

Тлъмино. За да се реали-стмесечните делови резултати във
Южиоморавски регион са 
решаването на най-при- 

най-добър 
и работното

зират задачите от програ
мата за 1984 и 1985 ГОДЙ- 
на. необходимо е

кован на сесията, насроче
на за 9 октомври, обаче

лански организации в
недостатъчното изготвени програми за

седаще бъдат принудени да 
изнамерят отговор на един построят 12,5 км

въпроси, за да могат пооритетните 
начин да се ползуват, машините 35-кило^ 

волтов далекопровод. 44 
км 10-киловолтов далеко
провод, 118 км електриче
ска мрежа, 2 трафопоста 
35/10 кв и 19 трафопоста 
10/0.4 кв. За целта са не
обходими, освен отпусна
тите. 1,308 милиарда ди
нара редовни и 200 мили-

отраели.
Не е осъществен и пла- 

стоки и
много по-актуален въпрос. 
Именно, акцията пак е 
заседнала” пред вратите 
па финансовите институ- 

трябват пари за 
1984 г.

време.
новият износ на 
услуги. Стойността на из
носа в периода януари — 
юни е 138.4 милиарда ди- 

плана с 25

В НИШКИ РЕГИОН
ции
заплануваната в 
електрификация в Медве
джа. Сурдулица, Босиле
град, Лесковац и Църна

Производствените специалности 

стовот м-привлекателни
нара и е под 
на сто. Вносът на основни 

материал оба- 
увеличен с над 33 на

суровини и 
«е е
сто.

Икономичността на про 
изводството също така е 
нарушена, 
ните разходи са 
ни с 80,4 на сто. а общи
ят доход е по-малък от 
изразходваните средства с 
12,5 на сто. Тази година 

суровини

ФИНАНСОВАТА КОНСТРУКЦИЯ
от Ниш- 
специал-

Производсгве- 
увеличе*

4870 средношколци 
за производствениТази учебна година 

са обучават
За общите от I група (до 33°/» от народния 

доход в СР Сърбия) средствата за електрифи
кация се обезпечават по следния начин: 5*/»

инвеститора, 5"/» средства на мест

ни регион 
пости

и иепроизводстве- 
е 71,91

отвените
ните специалности 

22,09. Именно, в трети 
записали общо

сродства на
ните общности (пари и труд), 30°/» средства на 
Републиканския фонд за неразвитите краища и 
60 на сто средства на електростопанството, пред
назначени за електрификацията.

Според информация.
бе обсъдена

ко-
ято тези дни 
и приета на заседание

регионал- 
СОИ за средно пре

образование в

:паизразходваните 
и материали са по-големи 
със 78 на сто, а електри- 

енергия с 206 на 
Средствата за коман- 

увеличеии с

клас са се 
6731 ученика, а за произ- 

опениалмости 
4870. До

Скупщината на
пата
филирано 
Ниш, тазгодишното запис- 

училиша

нодствснитс 
са се определили

3980 от тях са се за
сне циал пости от 

т реги- 
с броят

ческата 
сто. допълнителнитрава (частично), както и 

за реализацията на задачи
те от програмата 
г. за всички общини. В под 

сесията

она динара 
средства.

• В Сурдулица досега 
са построени 20 км 10-ки
ловлотов 
км ел. мрежа и 
поста 10/0,4 кв. Неотдав- 

или се 
10-киловол-

ридцровки са 
86 на сто. Представителни 
те разходи отбелязват уве 
личениб от 249 
Отрицателните курсови ра 
злики са повишени 
с 551 процента.

възлизащи на около

ване в средните 
показва, че сред учеииии- 

интересът
писали в 
посетите отрасли в

Най-гол ям
за 1985те е нараствал 

към производствените про-на сто. она.
па учениците, 
записали в машинната про 
фесия — 27 па сто от об
шия брой третокласници.

далекопровод, 32 
2 трафо-

които са се ин-готвеннта за 
формация, автори на коя
то са регионалната 
за олсктростопанстпо. 
лектродистрибуция” ОТ Лс- 

„Електродистри-

фесии и специалности.дори 
Тези раз- СОИмежду'Съотношението 

записалите се в производ- ,.Е- на са построени 
10 кмлики,

3 милиарда динара, са едни 
от най-тежките проблеми 

в недоста

Скупщината на региона
лната СОИ за средно про
филирано 
прие Програма за разши
ряване па материалната ос

строят
тов далекопровод. 22

1 трафопост
кмокован,

бурия" от Враня и Регио
налният завод за план. се 
казва, че в републиканска 
та СОИ за електростопан- 
ство и Фонда за насърча-

сл. мрежа,
35/10 кв и 13 трафопоста 
10/0,4 кв. За завършване- 

започнатите и по- 
предвиде-

образованнеТрудовите оргапи- 
СОИ за срс-

профилирано об-

на стопанството 
тъчно развития 
равски регион. За 
са дадени 
нара или 
пъти повече 
с първото полугодие 
миналата голина.

Южномо- 
лихви

зации и
дно
разовапие са отпусна
ли 595 стипендии на

то нанова на труда в организа- 
средно проФили- 

Прог-

7 милиарда до строяването на 
ните обекти са необходи
ми 158 милиона динара ре- 

270 милиона до-

два и половина 
в сравнение

циите за 
рамо 
рамата обхваща

ване развитието на изо-. 
ставащите краища, се на
мират всички документи, 
въз основа на жоито тряб
ва да бъдат отпуонати оре- 
дства. Досега обаче гова 
не е направено.

Тъй като за изхода от 
положението са задължени 
делегатите на Скупщината

образование.
от производ- 

снсциалнос-
на ученици 

ствените 
ти. Оценява се, чс до

и мерки довни и 
пълнителни средства, С те 
зм пари трябва да бъдат 
построени 50 км 10-кило
волтов далекопровод. 70 
км ел. мрежа! и 9 трафо
поста 10/0,4 кв.

във връзка 
обруд-

и активности
Залежалите 

суровини и материали, в 
които са „умъртвени" 43 
на сто оборотни сродства, 
сериозно застрашват дей
ността на организациите

количества с построяването и
на образователни 

Бабушница, Ди-
средата па идната го
дина 1280 срсднисти 

намерят работни

ваксто 
цеитри в 
митропграл и Пирот.ше

К. Г.(К. К.)места.
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ПОДГОТОВКА ЗА ИЗБОРИ В СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
/\('МНПА>1 ОФМ*П АН1М! ) .ЧДДЛОЦ. | 0111'<И10ф А | ./< «I /)' .'ОК4

А '110111.14 МЯ М1 Л'1< >М< Ч 1ЛО! (1 [

оз решаваща Ш1Ш111на - ?|;п Безотговорност)1
труквщнте се I сдружения труд =*1яищйн-

" Общинския 1<‘61ийтет на 'СК ‘в ‘Босилеград’” само1 0,1 
леретяла първични, организации доставили протокол . 
от проведените досега подготвителни;/ събрания вВнир 
десетина] същитр са проведени, но.ОКгие

вЖ)7П;1 МГ)!
> • 11 П \ Н".Ч »1ц«сн • ; налице ;,в / трудовите орга

низации , ,Димитровград'', 
и „^Свобрда';,,;3 т9Яй„!В?те-, 
жително се отразява и ма

м , , \ЦЙЛ&+о стопанЬтЙ6'"п'оЙщи
изхождаща! от Фар*. дст^ящите. избода в дърви 1 пата! • Но. 1 както подчерта,1 

ч предстоящите избори в чнитс 'синййкалда органш- ^ха представителите на очо- 
Оюза на синдикатите пре- зЛщто и ббщйдската орга- ;мститата служба изобщо 
дставдяват значителна; _ма- нйзацйя: /Освен ' даЬдготов- няма място за самодопол- 
сова политическа и обще- ките за 'ппелгтоячпт-р из
стаена ’ акция, 'непозвЬлймо" бордна за^щелр &об-' *Т ° С”СЛСП*ГЛ
е да да Проведат сайо ка- съдена и информацията за пее 01,16 1,6 66 иолзупат
то задоволяване: на фбр- съвета,’: проведено Тези дни. най-ефикасно. Косфицисн 
ма. Сега е момент, на което бяха приети из-, тът на обърщане ма капи- 
независимо от условията, борците документи ''за пое гала всс още се движи око 
проблемите. трудностите 
и специфичностите. във ~ 
всички първични синдикал 
ни организации да се про
ведат навременни подго
товки, които да дадат въз
можност в течение на пре
дизборните и ■ изборни съб
рания членовете да заси
лят дейноста, да се реали
зират конкретните задачи 
и премахнат съществуващи 
те слабости. Изборите са 
момент за създаване на 
такава атмосфера, която 
да даде възможност на пър 
вичните синдикални орга
низации да станат органи 
зационно по-силни и акци 
онно по-активни. Това тря 
бва да създаде максимал
ни условия за още по-сил
на8#*-решаваща позиция 
на трудещите се в сдруже- стопанските и финансови ло числото едно. което е

процеси в Димитровград- незадоволително. Това зна 
ското стопанство от януа- ' чи. че недостига координа 

Това са основните ста- ри до август тази година, ция. между службите в тру 
новища - от уводното изло- Според данните на Служ- довите организации: фина- 
женйе на председателя на бата за обществено счето- нсовите, тези за 
Общинския синдикален Съ- водство в стопанството се и продажба и технически- 
вет в Димитровград Саша чувствуват1 положителни те служби.
Димитров, на заседание „а процеси, косто особено е' ;; |

:
V

е уведо- ,иа*
мен, ад попечето все, още не са проведени, циуъ 00.0 ОЪ

дзсои.0

ни*нксзц вс и огд
______1пнпмц .')■

мо огоеонйрм
боиш групибза (Шзготвяне.Според приетата от бб-: 

щинския комитет щ Съю
за ма комунистите в Боси-

иа отчет зае;/досегашната, 
дейност иг доклад,зза-спреД--; 

леград изборна програма, стоящата,,- /най-много Ш" '<х- 
до края на изтеклия месец занимавали-ос оргаиизацис- 
пъв всички първични пар
тийни организации трябва
ше да ое проведат подгот 
вителии събрания. На тях. 
както бс договорено, тряб
ва да ое направят обстой
ни подготовки за успешно град са .приети .гпмовисчле^п 
и навременно

ннияг.въпрос,1! Прели:: всич
ко,/обстойно;/ес чобсъдено-
поведението на,всеки член- 
и- приемането' тга иови чле* 
нове.; Тека, например !*т№‘> 
егната общност; в.зБосилеи;

провежда- па на СК, -в: цеха'- за еушес
изборната дейност, не на, зеленчук /из овощия 

Въпреки чс срокът за про- 3 в първичната : партийна 
веждансто им измина, по- организация на гранично--' 
вечето от първичните ор-

безотговорно ■■ в местна-га общност.шп:Дуя :
кат също Освен-: това- .
първичните партийни орга 
низаций в >■цех за сушене .

нс на

пропусквателния ■ пункт
ганизации

I сс отнасят към тази важ
на задача. Именно, в Об
щинския комитет па СК 
п Босилеград само десети
на първични организации 
са доставили протоколи от 
проведените досега подгот си събрания; пи. за д/обсъ-п: 
Ентелни събрания. В десе- ждане на - производствени-.-, 
гина, както ни ■ уведомиха; ,■. те процеси, осъществяване 
са проведени такива сьб- на заплануваното / осемме-, 
рания. но не са доставени сочно производство,-за тру- 
протоколи в ОК. а,р пове- летвата- дисциплина. пеете-, ;

, Ьбс °п1е це са прове- : нсто,- за рационално пол-'л 
дени." Наистйн-а в някои. ; зуване на машиММР мпяю*! 
преди ' всичко в ' първични- щита на общественото имуп 
тс партийни организации щество, охраната, по. тру-;- 
в местните рбШнобти' ' за да запазването на жизнет. 
това има и оббкЛлпНП! 'При- ; нпя стандарт и-по". ; ", еН 

.чини, обаче за.тезй в‘!'Ьр- Да кажем'и това,; че има : 
ганизащште на сдружения и такива първични партии- 
труд опрда^ние, я ни оргатшзациир където ввон

протокола от шчгведените 
подготвителни събрания са''г 
зашгсани само /имената на- 
члснонсте :-/"на работните 
групи.

на зеленчука и цеха заспро'-:' 
изводство/,на чорапи са 'иза;'
ползували подготвителните '

Организирано по всички въпроси в живота 
на трудещите се

ния труд и в обществото
■ -СГНХ-СС :/>, Г-Д-Д

набавка

Според протоколите, пъо 
личните партийни органи - 
■зацин, които. са. провели!? 
подготвителни - събрания.
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В: МШШ.1ИЯ петък колективът нае!ГГсреднрШкодГ ‘:а 
гкия образователен център .;ЙванК,‘Кадайванов''‘"ГЗ 
в Босилеград .гостува на

«г.-ащг?. =»аЙ®|«

помтиха й черквата
Александър сНевоии, ’Изложбата на-, шапионал , .. •
нота "0СВО'бОжд.©ние,1) 'ор1ганизирана , вч чест ада 40-с г 
годишнината, от победата на,д , фантома и-зцдаум, Ч 
ги .и^ощ^роки ^, [^У41турно-художеетв©ни< ценност с*« «■ 
®™>ои1?2°да,й:?таз?&н5а*?3'аЛия С това колективът8

от Кюстендил; втвдзер 
ЛТШШДЦ(|') 08^1 бш?г,
нитодвц т»с»амбн ош --Ц<-гпию(р ш?тощ»г>я.

йог. ОНГОЙСЩС)

ОИД-НГ.» »
; г:; С^глаурно 

трудни,чеетвоПредседателството яа Об щинската конференция на сТва.';" ОшеЧи^врчеу/чеУи^а . 
цгинската:; ^конференция; на Социалй-стич-еЬкия 'съ^з вябоч явл.ения те гда'не бе изпод-1 
Социалистическия съюз в Известйо"'е обаче, че та з|ват според и.-тловетс. 
Сурдулишкацобщяна) и-за* г.и«{- м ет.^ег^пшги го чЩе бъдем твърде коякрет- 
напред»! в-щонтъра; «а - вни- юзи н&г !НИ:.^з(а| ведаса, местна1 общ-
маниетр-цеи;7има - и;, се•• .грипокпълнрна^нр-^кога-.-ще.-, -цримолнрет .открЦе^ ще. кажем 
жиоз&ка^дострояването гяа/»^.кл'Ючи-; докрай,.не»-е :известт(н!щф[и^ оредствата, който гра 
поливнатамсиетемач® 'Масу-олно. Гч()0 швпгяиои \о<\ »:.» о!жр^щте.ятдеодт. се ползу- 
рищко гдрле.апзосгпоп «У /;м Ий.ак ..Социали-ехичеокият г„'вф и най-целесъобразно.

ОЮВЮ1ЯЩ1.—Ц/Я-.П|Г1*а«я:тзСьюзЗД дневен, !!,ред -тези-, Засега’ мога да заявя; че 
пт,&„ек пгп месстти на лни и|е п°сгави ” въпроса мг.и1Йа"сулжи в някои месг- 
рел В''Сегашната обстанов 1 )3а ползувано/напсредстваи /,'н!} общности1 тези средата 
ка^ЧШЙгЬШпИиЛ :суша ’ та .на .местното ,,-самооблат, Щ ггйжданите да се пол- 
и слй^Лббида) :тя изпък- ! ‘Т^ за йбуш цели: Кои 

е" цялйтй 1 '-си' " острота 06 наоежда:;меиоду/, малко- - оа; тези1Чйестаи ' общности 
Етоа>з'е?гтоайие' ,сме,г'прй'Ву;"! ,то ойпини ®! 'Южноморав-,! < ще ,кажем,;след, -„„анализа.., 
денй ежедневно
поГстл^стопа^ско^прф- “ % 'на м~ с — л®й”ОСТ
изводстао8йожеадааЬе Фбо-' -т° озмообла,га„е; ,.-,,лП в, . Социалистическият съюз в

сап» онвбе, вят-цСУРДУлишка община се гр-,
ждането яа подай™ систф ^ _ Ние см даъяаи1т|Да ,,™ и за предстоящите из- 

__ заяви %^р-1п^.ажем на» гражданите ! как; бори.
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ЕДНО РАЗМИШЛЕНИЕ ЗА
ПАРТИЙНИТЕ И СИНДИКАЛНИТЕ ИЗБОРИ

Съдбоносни БОСИЛЕГРАД: ПО СЛЕДИТЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ТО ВЪВ ВРЪЗКА С ТРУДОУСТРОЯВАНЕТОдни за „Цнле" к „Братство7' Акция с половиичатиПо време на изборите 

вичната партийна 
организации се

в пър-
и синдикална

решава за по- 
нататъшната съдба на мебелна- 
та фабрика в Димитровград и 
на организацията за преработ
ка на кожа в Желюша. Или ще 
бъдат избрани способни 
ни и синдикални 
които с помощта

Запланувано бе до края на изтеклия месец да 
бъдат приети 44 души, но до определения срок бяха 
публикувани конкурси и обяви за 24. а на работа са 
приети 21

партии 
ръководства, 

на прогресив
ните части от колективите и об 
щинските форуми ще 
организациите си 
от тежкото положение, 
зи две организаци ще 
във водовъртежите

Трудоустрояванетоповедат 
към изхода 

или те- 
потънат

циите на сдружения труд 
в общината досега са пуб
ликували конкурси и обя
ви за 24 свободни места и 
това 10 с виеше и 14 
полувисше

на
млади, преди всичко на 
кадри с виеше и полувис
ше образование, в послед
но време е един от ключо 
вите проблеми в Босиле- 
градска община. Още по
вече, ако се имат предвид 
ограничените 
ти на. организациите на 
сдружения труд, да прие
мат всички, които се нуж
даят от работа. Поради то
ва. този социален проблем 
все по-често е предмет на 
обсъждане пред обшестве- 

сппрук-

Сушене на кожи в „Братство5' сна иконо
мическата криза образование.собствените слабости. Те

жка, но не и неопечелима 
е тази, битка. Могат да я 
спечелят само способни и 
отговорни партийни и син
дикални ръководства. То
ва е съдбоносният момент 
или ще бъдат избрани спо
собни ръководства, които

От тях 9 с виеше и 12 с 
възможнос- полувисше образование са 

приети на работа и вече 
започнаха да работят, а 
за останалите трима про
цедурата около приемане
то е в ход. Ако към това 
добавим, че и акцията за 
приемане на стажанти не 
се реализира с желателния 
темп, проблемът с трудо
устрояването в общината 
и занапред е открит.

Хората ...отдавна знаят ос
новната мъдрост на съще
ствуването си. 
сполети беда. те се сплот 
яват, многократно увелича 
ват усилията си и. се зала
вят с проблемите. Мебел
ната фабрика „Васил Ива
нов — Циле5' в Димитров
град и организацията за 
преработка на кожа „Бра
тство” в Желюша са в 
строя на най-застрашените 
от икономическата криза 
организации, но трудовите 
хора в тях, вместо да спло 
тяват редиците си и да во
юват срещу тежките усло
вия на пазара с най-сил
ното оръжие 
се ' подали на безделието, 
раздорите, политиканство- 
то и др\ти субективни ела 
боети. При такива вътреш 
ни обстоятелства външна
та помощ (от общината 
региона, републиката, фо
румите на обществено-по
литическите 
и останалите стопански оо 
ганилации 
град) не дава 
ефекти. И така от голина 
на голина: условията за 
стопанска дейност 
все по-трудни. 
нитс слабости все 
разяждат

то и единството на 
колективи и водят „кора
бите” им към -най-опасни
те водовъртежи на иконо
мическата криза.

тези

Когато ги

:
Работническият аван

гард, Съюзът на комунис
тите, и Синдикатът обаче

с помощта на прогресив
ните части от колективите 
м форумите на СК и Син
диката ще намерят ..лек” 
за субективните слабости, 
за да може да бъде спе
челена и борбата против 
обективните 
или след време ще се на
ложи организациите да 
бъдат закрити. Трето ре
шение няма.

но-политическата 
тура. Предприемат се съ- 

обаче ко
не признават капитуланст- 
вото пред проблемите. Не 
смеят да го признаят и 
първичната партийна и син 
дикална организации 
„Циле” и ..Братство'5. Из
борът е само един: трябва

ответни мерки, 
реина промяна все оше ня 
ма. Как е реализирано по-

М. Я.следното заключение на 
изпълнителните органи и 
тела на обществено-поли
тическите организации 
на Общинската скупщина 
във връзка с този проб
лем? Отговор на въпроса 
потърсихме в Самоуправи- 
гелката общност на инте
ресите за трудоустрояване 
в Босилеград.

з трудности.

н БАБУШНИЦА
да намерят сили и да из
ведат организациите си от 
тежкото положение. По 
този път първата битка Градсуст

рояването
Секретарят на СОИ за _ _

турдоустрояване Боян Ми- # П 1 >1 { 1
лаиов ни уведоми, че спо- /111 '/ ШШ"\ '
пед това заключение тряб- Н*-* ^ ^ ^
ваше. до края на юни да 
бъдат приети 13 души с ГО Г§ Я1 я $ О 
виеше, а до края на сеп- I 11 / з ИНД 
гември 31 с полувисше об- * Л ® : " 
разоваиие. Обаче, въпреки 
че сроковете изминаха ек 
рмята е реализирана едвам 
с 50 на сто. Именно, спо
ред овиденцията в СОИ за 
трудоустрояване организа-

Такива са днешните вре
мена.

труда, са

организации

в Димитров-
очакваните

Една от точките от дне
вния ред на сесията на Об
щинската скупщина в Ба- 
бунгница, която ще се про 
веде на 7 октомври ще 
бъде и градоустрояването 
на града до 2000 година. 
Както е известно този ма
лък градец за пръв път е 
цпиел
план през 1964 година, но 
поради създаването на но
ви улици и селища, реди
ца градоустройствени ре- 
шенця са надминати и се 
налага приемане на нов 
такъв план, в който да се 
вземат в предвид и разви
тието и растежа му до 

Васил Такев, председа- 2000 година. 
тел на ИС на ОС в Боси-

став^г 
а субектив- 

повече 
самоуправлсние- Детайл от „Циле”

ЗАКЪСНЯВА ИЗГОТВЯНЕТО НА СРЕДНОСРОЧНИ ПЛАНОВЕБОСИЛЕГРАД:
градоустройствен

Документите ще бъдат приети навреме?
нова на това да планират 
как ще стопанисват ло 
края на настоящото десе
тилетие.

Имайки предвид закъс
няването в планирането за 
това как ще се работи и

изготвя-закъснение в
развойните пла- 

Обшествено-полити- 
осъшествяването 

не казаха думата 
да бъдат из-

Въпреки че се чувствува 
на средносрочните документинето

нове ще бъдат приети навреме, 
ческите организации не обсъдиха 

досегашните начертани задачи и 
си за насоките, въз основа на които

предстоящите средносрочии документи

стопанисва през предстоя
щата петилетка прели ия- 

И з пълни те лим-
I

на колко дни 
ят съвет към ОС в Боси
леград и Секретариатът за 
стопанство. Финанси, стро- 

комуиалиа лей-

Дслегатите също ще об
съдят и материали за не- 
благоприятното въздейст
вие на продължителната 
суша, на осъществяването 

и ма програмата на основни 
те училища и Образовател 
мия център в учебната 
1984/85 година, състояние- 

бъдат на то в противопожарната за 
щита и др. Значително вни

леград казва, че все пак, 
въпреки 
развойните документи ще 
бъдат приети 
Организациите ма сдруже
ния труд колективите 
общностите, проектите на 
развойните си документи 
трябва да изготвят до края 
на октомври, а през ноем
ври същите да 
публично разискване. Про- 

разви-
на общината като 
трябва да бъде из

готвени
закъсняването.обшно- 

обшиноко
и самоуправителни 
сти така и йа 
равните не посветиха дъл 

внимание в

До края на годината ос 
танаха оше три месеца, а 

средно-

ителна и 
пост организираха засода- 

със субектите в орга
на сдружения

навреме.
с изготвянето на 
срочни планове в органи
зациите

ние 
низанииго

ясимото си 
планирането, 
все оше не 
си за насоките. в7>з осно
ва на които да бъдат из
готвени тези планове. Не
обходимостта от това с 
още по-голя/ма ако се има 
предвид ролята им в по-

В същност 
казаха думата

сдруженияна участвуват втруд, които 
планирането. Бе подчертв- 

планирането тря
местните и самоуп- 

обшности в Бо- 
обшина

труд,
раните лт ги 
силеградска

но, че на 
бва да се посвети по-голя- 

внимание. За целта, ка- 
обш ниският

все
Сле-ие се започна.оше

дователно. все оте 
конкретно не се

изготвяне на проек- 
развитие

монищо
направи кто и затова 

средноорочеи план д»а не 
бъде списък

с кто до к у м е н тът з а 
ти сто

мал-шс ще посвети и на ин
формацията . отнасяща сс 
до появата на заразни бо

на желанияи за
тодоку.мент за 
на обшилата 
на 1990 година. При това

обшествсно-политичес-
СК. ССТИ.

иатат7>ишото развитие на 
системата на самоуирави- 
телното планиране и иеоб 
ходимостта от увеличена 

планира-

из вън стои аи- цяло
готвен до началото на де-

дедегатитс на лссти в общината в пери-
септември

стопански и 
ски организации и 
нитс и
щности трябва да 
шат анализ на реализира
ното на досегашния оред-

до края мест- 
самоуп равитол ни об 

ИЗВЪР-
к смири. а 
Общинската скупщина да 
го приемат към края на

ода януари 
1985 година.

и
ките сили 
Синдиката и ССМ — как- 

организа циите на
отговорност при 
нето и реализирането на голината.

М. А.В. Б.то у в 
сдружения труд. ноорочен план и въз ос-заплаиуваиото.местните

СТРАНИЦА з
БРАТСТВО * 4 октомври 1983
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ТО „ДИМИТРОВГРАД" — МЕТАЛЕН ЦЕХ — 
НОСИТЕЛ НА СЕПТЕМВРИЙСКА НАГРАДАИЗ ДЕЙНОСТТА НА КОМУНАЛНО-У СЛУЖИ АТА ОРГАНИЗАЦИЯ 

„УСЛУГА" В БОСИЛЕГРАД

Инономнсвж във всички сектори С „ЮГО"
В АМЕРИКА

— В течение на изтек
лия период на настояща
та година имахме повече 
случаи, да сключим дого
вор за работа по съответ
ните цени, а утре вече це
ната на материала се уве
личава. Това веднага до, 
вежда до отливане на до
хода. Още повече, ако се 
има в предвид, че не раз
полагаме с оборотни овеа- 
ства и не сме в състояние 

в да обезпечим материал в 
количество. То- 

се чувствува 
цех.

уве-та по-голям ръст от 
личението на общия доход

стопан- 
икономис-

В затруднените
ски отношения 
ването дъв всички сектори за този период, 

от най-важните зве 
стопанската дейност.

става ДУ-
организа- РЕАЛИЗИРАН

е едно •И В ЗАТРУДНЕНИ УС
ЛОВИЯ ПЛАНЪТ Ена в 

Отделно когато 
ма за стопанска

комунално-услужен
,.Ус-

ция с 
характер, 
луга" в 
то има широки

Въпреки че редица обе
ктивни трудности, по елин 
или друг начин бяха чест 
спътник при стопанисване
то. както ни уведоми ди-

В състава на трудовата 
„Димитров

град" но. например и 
„ИМВ" от Ново Место, 
където вносните части от 
Франция за производство 
на „Рено" са заменени с 
тези от металния пех в 
Димитровград.

За първите шест месеца 
на тази година металният 
цех бележи увеличение на 
производството е 28 _ на 
сто от заплануваното, а 
динамиката на производст
вото блежи увеличение с 
цели 155 процента.

за обработка на 
за така

вкаквато е 
Босилеград, къде- 

възмож- 
за това. Борбата за

организация 
град” металния цех влиза 
през февруари 1971 годи
на, като фабрика за про
изводство на брави „Фаб- 
рад". Със себе се „Фаб- 
рад’' носи загуба и неиз
вестно бъдегае.

кости
икономисването на всякъ-
къв вид. материал, по-точ- . ректорът И.ван Пенев

използуването ..Улсуга" заплануваният 
обем на производството 
за осемте месеца на 
стоящата година е оеапи- 

Наисти- зидан. Обаче поради пре
каденото увеличение на

осъшестве- та.

по-голямо 
ва особено
при тенекеджийския 
който за оазлика от пре
дишните голини, тази го
дина има достатъчно оабо- 

а целокупната работа 
материала.

но казано, 
и на най-ситен отпадъчен 
материал благоприятно въ 
здействува върху увеличе
нието на дохода, 
на в това отношение в по- 

„Услуга”

на-
Обаче. интеграцията с 

гумарците води към 
махваме на производство
то на брави и ориентация 
към нови производствени 
програми, преди всичко 
свързани с производстве
ния процес в трудовата ор 
гаиизация. От началото на 
1971 година за металния 
цех започва период на бър
зо и динамично развитие 
Ведно с разширяване на 
мощностите за производст
во на изделия от гума. ме 
талния цех се модернизи 
ра и все повече става един

пре-

материалите. 
ният доход не съответству- 

увеличението на об- 
-. Именно 
полугодие на де

ловата година, обшият до
ход по отношение на ми- 

този
увеличен със 76 

на сто. докато доходът са- 
47. При такова стопа- 

разхо-

следно време в 
в Босилеград се предприе-

мерки, оба- ва на
е свързана с

Мош-мат съответни
икономисването. 

огае не е в съзвучие с изи 
скванията на 
ната програма за 
мическа стабилизация. Слу

Подобно е положението и 
атосервиза, където пора- 

обективни, но и субек
тивни причини, преди вси
чко при автомеханическия 

заплануваният обем не 
е цялостно реализиран — 
добави директорът на ор
ганизацията Иван Пенев.

• ВОДОПРОВОДЪТ — 
ОТДЕЛЕН ПРОБЛЕМ

през постите
стругове и тези 
наречената обработка 
метал с пластична дефор
мация. са 100 на сто уве 

неотдавна е за

вее шия доход, 
първото

че в
надиДълго ороч-

иконо-
налогодишнмя през цех личени. а 

вършен строежа на отдел 
за неутрализация на отро
вните отпадъчни води. пои 
галванмзационния процес, с 

металният цех дава

чва се да се намери в от- период е 
падъчните материали и та
къв, който може яа се из
ползува за нешо. или пък 
поради субективни причи
ни отделни видове услсуги 
не се завършават срочно.
А разбира се. че всяко за-

увели- ръст. според 
оазходиге Пенев, не може да се го- 

шестме- вори за каквото и да е

мо с 
кисване, 
дчте 
поради

където
всичко 

увеличението 
материалите бе-

преди
което

цените на 
лежат значително по-голям 

думите «а в общата . реализация 
на заплануваното произво
дство, градският водопро- 

проблем.

къснение създава 
чение
които според

финансов баланс реално планиране, или пък 
за реализиране на запла
нуваното.

на
отделенвод е

Поради това не с_ рядък 
случаят, когато в 
град и има. и няма

сечния
в тази стопанска органи
зация отчитат 17 процен- Босиле-

вода.

Всъщност на какво се дъл
жи това, Пенев
_ Безспорно е. че пои
водопровода има чести, по 
някога и големи дефекти.

• СТОПАНСКИ НОВИНИ
ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД СТАНА 
ИЗНОСИТЕЛ

сподели:

Засега само 

полуфабрикати
Поради това случва се и 

дена да оста- 
без вода. Това преди 

се дължи на нека: 
му изграждане.

по два-три 
нем 
всичко 
честваното

..операционна зала . в вприноссвоя скромен
опазване на човешката 
среда.

Плановете за по-нататьш

която се поправят всички 
дефектни машини.

В това ни увери и хидро- 
когото тази го- Същевр сменно 

и производство на 
всички инструменти, необ
ходими в производството 
на всички видове гумени 
изделия в трудовата орга
низация, в системата на 
„Тигър", а също така и 
следене на производството 
на своите значителни ко- 
операнти: „Алфа" от Вра- 

ИМВ от Ново Место. 
,,ФАП" от Прибой и „Цър 
вена застава" от Крагуе- 
вац. Посредством послед
ните ТО „Димитровград" 
със своите гумени профи
ли вградени в „Юго 45" е 
стигнала до Америка. Ин
струментите за производ
ство ра споменатите гуме
ни профили са направени 
в металния цех. Това без
спорно е значителен ус
пех на този цех. който от 
ден на ден все повече ус
пява вносните инструмен
ти да подменя с домаш
ни собствено производст
во. Примери за това има 
не само в ТО „Димитров-

започва
почтиГорската секция в Босилеград от неотдавна 

т.е. проби си път на чужде- 
организация в

инженерът, 
дина от Сурдулица повика 

помощ за някои
но развитие, са според ду
мите на ръководителя на 
цеха. машинен инженер 
Георги Манчев. в непо
средствена връзка с разви 
тието на пелия колектив 
и се ориентират към про
грамите гума-метал. Пред 
стои въз основа на тези 
планове, приемане на но
ви петнадесетина млади 
работници, главно свърши
ли машинна 
в образователния 
в Димитровград.

Да добавим накрая, че 
металният цех е красноре
чив пример как с добре 
подбрани програми на.поо 
изводство от цех 
губа ое идва до цех с най- 
виоока рентабилност в съ
става на ТО „Димитров
град". Затова и Септем
врийската награда, която 
цеха получи по случай ос
вобождението на града, е 
в прави ръце.

стана износител, 
странните пазари. Засега тази 
Италия изнася полуфабрикати от дърво, преди- 

за мебели. Износът е относител- 
_ месечно възлиза около 3 милиона

хм° на 
дефекти.

мно елементи 
но малък Но все пак. макар че и 

занапред се очакват реди- 
,.Услу-динара. па затруднения, 

га" считат, че и деветме- 
оечието. а и края на дело
вата година успешно ше 

разбира се

вВ тази босилеградска организация изтъкват, 
полагат усилия износът да се увеличи,-а 

вместо полуфаб-че се
се изучават и възможностите

се изнасят готови изделия от дърво.рикати да ня.стопанисват — 
без загуба. Това обооноо- 

че до края на го- 
имят обезпечена

В. Б. специалност 
центърр.ават.

пту-тята
габота. Понастоящем в за- 

етап . е дого-ктпршителен
г ..Изградба’' от Ско- 

гтм;е за тенекеджийски ра
на фермата в Иза-боти

товпи,, Димитровградско, а 
заяви Пенев, водят

със за-

ка.кто
се преговори и за работа
в Пирот и Сйеница. Вход 
на подготовка е и откри
ването на сервиз за бяла 
техника и на ТВ-сервиз.
1 ..... . . А. Т.М. Я.

I :
БРАТСТВО * 4 октомври 1985

СТРАНИЦА е



Комунист
Брой 1487 година XVIII 

Белград, 4 октомври 1985Съюза на югославските комунист 
нмстите » Сърби*

Орган на 
■ на Съюп на кому

По мярка на собствената роля л

бе принуден (а преди
наттра-би трябвало да има нещо е, че при това

бм могло да ое каже, че това е
цел) отново да подчертае и доста от 

Съществено,

то това обстоятелство
ммсълът иа Двадесетото заседание на значително участие във формулирането на 

1а СЮК е в това, че с поставянето на оперативните решения, относно 1 " „ а по-рано познатите становища,
идейно-политически определения да се та регулатива на тази механизъм на във всеки случай, е и това, че не попадна

допр :нася и допринесе за по-бързото и ус- и сложна област на всеобщ-м зайката на безрезервна подкрепа на едно
пешго съгласуване на очевидно различните стопанисването. Попр“°'я“е °^к “ еДстве или друго готово решение, но все пак оста- 

>ядко противоречивите становища в об- каже, че ^“СГважно е и само”’”*- на на своя терен и в рамките на своя, ДО- 
ласп|а на системата и политиката на иконо. но нови тече“™’н° ® форум' на СК да мен. И, ако от това становище бъде преце^ 
ми че ските отношения с чужбина и - в тези телство, че Рък0внОпл™Янте*р,^ документите нлвано значението на приноса на Р * 

специално на валутната система. Се определи, и явно знесе ив Д^ку сюк кън търсенето «а изход от
да запише това върху кои идеини гшз ц „„„лжише тогава този принос сигур

но коя степен заседанието със станови- единствено може да се гради ^™*^ПНСЪС ®0 не е малък въпреки някои — според нас 
и онова, което бе казано постави здра- ода„ме на икономическите ° й все п0.чест0 ,износени, а неприемливи схва-
нова, че с трезв подход в законната ре- света. А това е - да го споменем ^ че Съюзът на КОМуНистите трябва, без

~ = ” ллп =г,хг."==.”..„
скадаягл: {==НЕ = ~ 2г: г== •
чем значи насърчение прр°лоляв неасно. ”латежно’ средство в страната, валутните сое- Голямо значение. без съмнение, има апо- 

Н^1ЧГие р«ГГяЯда нТпоеТасгнат в кон- дсгва да служат изключително за плаш не;. на явле„„ето, коого придружа,
нтация не само на интересите на отдел- международния оборот^ или че във ^ всяка дебата. а тази бе пощадена

интересите на °,т С™ рТзвитиего! с което се подобрява от т0ва. Касае се за политизацията на нерял-
самото сго стопанската структура на страната като цяло. ко чисто професионални въпроси, относно за

реалният курс на динара да бъде основният . азпр0странен0т0 явление, че без малко все- 
подобни инструмент за подтикване на износа и •

ЦК
ЯСНИ

и не

рамк 4

ШДТс 
ва о; 
гула или

но и междурегиони,
части в рамките на

ни
делти
И с шужения ТРУД цялостно/

политически плащ.въпрос да се огръща с
Било би нереално да се очаква заседа- Не ,е нереална оценката, че това което ое 

предлага крайни решения, още. по_ казан0 №в връ3ка с това на Двадесетото за-
Централния комитет на Съюза на

всички тези иОтговорите на
Поси без съмнение, са положителни 
р за това не е трудно да се изнаме-

в самото уводно изложение, така ниет0 да 
заседанието. Обаче, тр 

че досезите на кое. 
на ЦК на СЮК са 

разбира

ла.
ВЪ!

ументи
както

ар
Впрочем,разработени.

на СК не е в то
ря оперативно седание на 

югославските 
несе или поне

малко
смисълът на действуването 
ва. Това, което

>азискванията на 
бв|1 да имаме предвид.
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2 Комунист
ПОВЕДЕНИЯНЕСАМОУПРАВИТЕЛНИ

КРОЯЧИ НА НЕЕДИНСТВОТО
КОМУНИСТИТЕ НА НИШКИ „ИЦТЕКС" ПОТЪРСИХА ОТ- Останалите. ООСТ приеха но- работническият контрол на Ни 

ГОВОРНОСТ ОТ ВСИЧКИ В КОЛЕКТИВА, КОИТО НЕ УВАЖА- вия копцепт на организиране, Оба- текс" и компетентният съд твтрде 
ВАТ ЗАЛЮЧЕНИЯТА НА АКЦИОННАТА КОНФЕРЕНЦИЯ кчгато с трябвало да се реа- леко отхвърлиха. Защото Новако

лизира, една част от стопанското вич живее в обществен апартамент 
Ако събрание на една партай- страцията и числото на ръководи* и самоуправително ръководство от 82 квадрата, с четиричленно 

на организация трае осем часа, телите, което поскъпваше произ- от Модната конфекция „Ниш" (ко семейство, а предишния, (по-ма-
тогава съвсем е известно, че в та- водството. въпреки, че насила бя- >1Г0 съа*° така неотдавна е присъ- лък), е врън-ал на предприянието.
зи организация съществуват много ха прекъснати теченията на въз- единена към ,,Нитекс") и от ООСТ Новакович никога -не е бил на
проблеми, които трябва бързо и производствената цялост във вре. »#Аканина", започна на всички въз- туванс 1в споменатата
енергично да се решават. А тък- мето на конюктур&та на това иро можни начини да оспорва новата организацията на „Нитексовия „об

организация.

ле.
вила, а в

ществен стандарт", в частно 
станяване, както и всички остана 
ли работници на „Нитекс". В те
зи колектив само двама ръководи- 

Понсжс работниците на рефс- тели са черногорци, а един от тях

мо толкова време заседваха кому- изводтгво всичко това бе някак си 
влетите в Нишката текстилна ин- поносимо, а когато преди три го- 
дустрия „Радко Павлович" за да дини значително бяха изменени ус 
окончателно едногласно утвърдят ловията на стопанисване, което 
къде са причините за забавянето особено важи за текстилния клон. 
на самоуправителнито трансформа „Нитекс" започна да губи надпре. Рондума приеха новия кон цент на беше директор преди 'Новакович

организране на „Нитекс". от да стане генерален директор. 
ООСТ пристигна жалба до обще- 

Но и тези изменени условия на стаения правозащитник, чс „рефе- 
стопанисване не бяха

на-
ОБВИИЕН ДИРЕКТОРЪТ

ции в този колектив и кои са гарата с цените и дохода 
носители на многобройните песа-

Очевидно е, обаче, „че „група- 
по-ссриозно ре-ндумът е организиран извън за- та работници" не е имала за цел 

А недоразуменията и несамоуп предупреждуние на Основните ор- конните предписания и че трябва сериозно да се разплати с Нова- 
равителмите поведения в този ко- ганизации па сдружен труд по-ра- да се анулира". Обаче, обществе- кович, защото този виден нишки 
лектив започнаха още преди една ционално доходовно да се отнасят, ният правозащитник утвърждава, стопански деец твърде успешно 
година. Непосредствен повод за Делено е всичко заработено, по- че референдумът е проведен в съ- „предвождаше" „Нитекс". Този ко-. 
всичко това бе предложението добре казано воичко, което се гласи-е със законните предписания, лектив преди неговото идване на 
„Нитекс", някогашният СОСТ, с намираше на джиро-сметката. Та- Когато след, това трябваше да се поста генерален директор наброя- 
три трудови организации и двана- ка, да кажем, докато миналата го- усжж Статутът на новата трудова ваше 2700 работника, а сега са 
десет основни организации, да се дина средният личен доход в ня организация, който във всичко сле- 4500. „Нитекс" тогава осъществява 
трансформира в трудова органи- кои части на „Нитекс възлиза- деше елаборатът за новата орга- ше съвкупна производителна стой* 
зация с четири ООСТ и една тру- Ше към 3,1 милиона динара, (кое- низация, колегиумът на „Тканина" ност от 28 милиарда динара, а се- 
дова общност. Концептът за нова- то е значително повече отколкото нрави редица забележки за същ- га осъществява 1100 милиарда, 
та организация изработи Нконо- в целия клон повече отколко- ността на сдружаването, а предсе- 
мическото бюро от Белград, а то заработват словенските текста. дателят на трудовия съвет на та-
зелена светлина, след изчерпатил- ЛЧИ или Памуковият комбинат във зи ООСТ Люба Вукчевич, солида. НА ПРОИЗВОДСТВОТО 
ните разисквания в СОСТ в Ниш, Враня, които имат най-голямо въ3- ризирайки ое с директора на ООСТ

производство в страната) тук „при 
ръковод- надената стойност") и до 80 про-

моуправител ни поведения.

ВНИМАНИЕ

Всички тезидадоха всички самоуправителни и 
обществено-политически 
ства. Още повече, й на референду цента от личния доход) беше че

ста.

Добривое Стоянович и с групата 
ръководители, които го подкрепя-

оценки, се чуха 
на заседанието на Акционната кон 
ференция на СК, която след осем-ха, чак на третото заседание на 

този орган слага Статута и други- часовото разискване, едногласно ги
прие. В разискването бяха засег-

ма, състоял се в кра* на юни, го 
ляма част от този концепт приеха 
и заетите в колектива. Па все 
пак. едно число стопански ръково
дители от трудовата организация 
Модна конфекция и отделно от 
голямата ООСТ ..Тканина", на вси 
чки възможни начини, настоязаха

Такава политика на разпреде
ление, особено 
на", допринесе в този колектив да 
се разпределят дори 35 милиарда 
стари незаработени динара. Освен 
това, днес „Нитекс" е неликвиден 
с 55 милиарда, от които 50 ми-

те нормативни акти за разисква
не. Въпреки, че подкрепяше ста- нати и някакви аргумента и при- 
новищата на Акционната конфе- мери, стари и по няколко години, 
ренция на СК за необходимостта които отдавно са разяснени и за- 
за реаорганизиране на СОСТ, на бравени. Ръководителите от „Тка- 
заседанията на Съвета застава сре нина" пак повтаряха, от работни- 
щу предложението на СК. Подоб- пите отхвърлените, аргументи сре

да спречат трансформацията и ре- се аад'ат в^°ху неликвид- ^ се и юристът. Драгиша шу новата организация, осъждай
ки Новакович, че всичко онова.

ООСТ ,,Ткаии-в

ността на „Тканина".организацията, съзнателна, че в 
„новата схема" ще останат не са
мо без „кресла" и привилегии, ко
ито те донасяха, но и без доход, 
който при тях се преливаше

Велимирович, който с новата сис
тематизация „загуби" работното си което се прави и говори срещу 
място на ръководител на общока- тях- е ..негово отмъщение" за ос- 
дровия сектор в трудовата орган*- порената награда, която трябваше

ла_ получи за едно изобретение. 
Обаче, най-голямото число участ-

Тези няколко примера, посоче
ни в подготвените материали за

“ НЕ ПЕЕгЕ“”! НГЕЕггЕгНЕ »г. —...
р .. ” организация съществено са нару- добре сме записали, двадесет и

В тези свои.насто-яванад. а то- ^: » се измени ооганизадилта пршщИ1Тите на Закона за осем), подкоепи насто*нието на
ва комунистите на „Нитекс” на и поведението на ООСТ. сдружения труд и че в новата схе- работната група за изработка на
заседанието на Постоянната акци- Специалистите на Икономиче- ма работническата класа в „Тка- новия концепт на организиране на
онна конференция ясно и гласно ското бюро от Белград предложи, нина" ще бъде застрашена. „Нитекс". да се отхвърлят всички
казаха, те не бираха оредства и Ха трансфорамция на СОСТ в тру- предложения, било от коя страна
начини, за да запазят придобити-

другите части на сложната трудо
ва организация.

дова организация по те да идват, които означават за
връщане на стария „Нитекс".

И така, в разискванията мина
ват месеци, а положението в 

несамоуправигел- ООСТ „Тканина" ,и в целия „Ни- 
ното поведение на ООСТ. В но- текс" се влошава. Дарата надми-

до съда и от писането на анонимни вата организация повторно биха „а мярката когато от 23 юни до
представки и писма до градските били възстановени единствените те 14 август, до обществените право- злнтегрираха, чу се на заседание-
и регионални ръководства в Ниш. чения „а възпроизводствената Чя- защитници на самоуправлението в то- Или...

лост и дохода, а единството би община Ниш и Република Сърбия,
получило по-пълно значение. Този на Основния 
концепт, модифициран от предло

га женията на специализирана работ- 
на група в „Нитекс", едногласно

този начин
те постове и привилегии, не сеп
вайки се нито от манипулирането 
с работниците, нито от опасението

за да се осъществи по-голямо еди 
нство и спречи

— Докато ние с месеци се ка
раме, четири наши ООСТ се де-

— През цялото това време, до
като се занимаваме сами със себе 
си, аз в къщи нося все по-тънък 
плик (с личен доход. Да отделим 
по-голямо внимание на производ
ството. Та нали вече един път на 
референдума се изяснихме за но
вата организация.

ПРЕКЪСНАТИ ТЕЧЕНИЯ^ съд на сдружения 
труд и Окръжния стопански съд в 
Ниш започват да пристигат ано
нимни заявки орещу професоРа 

в д-р Миле Новакович, генерален ди 
ректор на „Нитекс". който бе не-

'' 4.x. ММПодпадайки под
еуфория", която у нас Ьлщ5; _
през седемдесетите години. чи'ЖЩ| 
шките текстилци, «е уважаващия 
докрай всички икономически при 'И 
чини“ и принципи на Закона тя&Л... ч
сдружения труд, Формираха тогй- водство на конфекция в бъдеще

да съчиняват една ООСТ. Такова 
предложение не бе прието в кон
фекциите „Затекс" от Гаджин ботници".

приет във всички структури 
пектива. С новата концепция 
яктова беше предвидено всич- 
Явосегашни ООСТ за произ- посредствен застъпник за новата 

организация.
Записахме само основното зак

лючение от това няколкочасово 
разискване: да се ускори работата 
на работната група за изработка 
на всички нормтивни акта за да 
колкото е възможно по-бързо да за

В тези представки, 
случаи подписвани от

а очевидно е. че всич-

трудова организация.ва сложна
Обаче, твърде бързо се разбра, че 
един средно, цо големина кол ек-
тив, с 4500 заети (когато бе фор- ла'н> „напредък от Долевац и от ките са сварени в една и съща ку- 
мирана СОСТ бяха значително по- Конфекцията в Блаце (с „Модате- Хня и че са ги писали добре „под- 
малко) през това време е 28 ми- кс от Ниш), па всички тези мал- ковани" интелектуалци, твърди се,
гтияпла (стаои) динара съвкупен ки конфекции, с благослова на че директорът има три обществе- живее новият концепт на организа 

почти единствената общинските ръководства, са се от- ни апартамента (!). че трудовият 
делили от ..Нитекс". Това, чу се

в многото 
„група ра-

цията, а първичните организации 
на СК са дължни на събраниятаи сприход

производствена 
пак. не. може да 
зделен и „раздробен".

съвет му е заплатил годишна по
чивка във вила „Астареа" в Мли- 
ни. че той около себе си на ръко-

всетехнология, 
бъде толкова ра на неотдавнашното заседание на 

конференцията на МОК «а СК в 
Ниш. е прецедент за когото би 

се ум- трябвало да разговарят общински- водни м®ста е събирал кадри от
тези черногорската националност, и ре

ем да утвърдят непосредственаот- 
говорност за всички онези, които 
са се отнасяли извън рамките на 
становищата на Съюза на комуни
стите.след това

интересиВъпреки, че 
ножиха 
малките

на те партийни ръководства вчастничните 
ООСТ, нарастна дица подобни твърдения, които Велимир Филиповичадмини- градове.



Комунист 3
МЕСТНА ОБЩНОСТ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОБЩНОСТ

ОТКЪДЕ ПРОТЕСТИ? „са сложили” съвоем близо до 
фабришюи зали и до някои кана
лизационни колектори, което пре
дизвика протести сред граждани
те, и общината е пак пред диле
ма: ако се чака нов проект из
граждането ще закъснее и значи
телно ще поскъпне, ако търси да 
се изгради там където са опреде
лили проектантите, жителите тък
мо тогава ще бъдат' недоволни.

Има проблеми и в Блок. 30, 
където би трябвало да се започне 

община с надстрояване на равните покри
ви. Гражданите вече са недоверчи
ви — дали и тази работа ще за- 

се къснее, дали след това в сградите 
и отоплението ще бъде добро и пр. 

са Жителите на големите градове са 
често на различни позиции: кога- 
то чакат да се заселят в нови квар 
тири тогава им е най-важно да се 
заселят, но когато се заселят, зги 
белязват и други неща: нямат. ма 
газин, -нямат училище, все още не 
е преместен промишленият цех и 
затова настава ново недоволство. 
Или, ако общинските и градски
те власти възнамеряват да постро
ят някое непопулярно ведомство в 
стария квартал, конфликтите са 
почти неминуеми.

Милош Меснер, председател на 
отбора за развитие на местните 
общности при градската конферен
ция на ССТН в Белград, във връз
ка с това посочва, че трябва да 
се различава по-широкият общест-

Местните общности най-'отншнрниртл __ често оправдателно са недоволни с ти с техното трудово ангажиране:
Л . НСКИТе органи към тях. Но и общините са в Савски венац също така няма же-

гражданите "и" трудовйтГ^ганиза6®" Да заЯ«воляват "«требите на лание да. се включи в това. до- 
нията „а висшите власти" ц,ш’ а и да отговорят на ИЗИСКва кат0 но вобел градок ата

има интерес ог този цех да полу
чава известна част приходи. Само 
жителите в местната общностПо време на кризата са изос- в които най-големите местни общ

ности имат почти толкова жителитрени отношенията между онези, 
които? внасят -и изнасят, онези ко
ито имат загуба и онези с оста- ва 
тък да доход, развитие и нераз
витите. На този списък неотдавна 
се! намериха и местни общности. 
Именно, все по-чести са 
недоразбирания с общините и 
останалите

застъпват цехът да бъде закрит 
колкото някои малки общини. То- затова с разбираемо защо не 

са урбанизирани среди с отно- спазвани сроковете за преселване- 
сително висок комунален стандарт, то му. Значи, сред толкова силни 
но и с множество различни инте- субекти каквито оа общините, тру- 
реси, които общинските и градски 

техните власти често не са в състояние да 
с съгласуват. Конфликтите в Сплит

довитс организации и комунални-

общественб-политичес- и в Земун, в 
ки общности. Но. за разлика

чиито крайградски 
от селища твърдят, че са занемарени 

повечето други, местните общнос по отношение на градоката тери- 
ти гямат по-голямо влияние в ре- тория — това най-добре потвърж
даването и когато се случи да дават. Че на общинската власт не 
бъде засегнат техния интерес те е лесно да изпълни исковете на
с помощта на печата, с подаване населението показва и примерът в 
оставки на активисти и с посеще- Нови Белград, 

на най-висшите органи и фун- .
кцмонерм в страната привличат ЦЕХ ЗА ЧАКЪЛ, КОЛЕКТОРИ 
внимание на собствените пробле- И ДРУГО
ми.

Мнлутин Митрович, председа-Жителите в местните общности 
в Парачин и в Крагуевац (Йовано- тел на ОК на ССТН в тази общи- 
вац) бяха недоволни с решения на за това говори служейки си с 
на общинските си скущщши. а актуалмия. пример във връзка с ра- 
получиха голям публицитет кога- зесляването на обектите за произ 
то пристигнаха в Белград, в Скуп- водство на чакъл в местната общ 
щината на СР Сърбия. Граждани- ност -Стеван Доронски”. Цехът за 

общност „Стеван До производство на чакъл работи
организа-

вен интерес от тет-'::я интерес на 
жителите на една местна общност.

— Стационарът за наркомани 
— казва' Меснер — трябва да бъ
де построен на територията на 
една от 318-те местни общности в 
Белград. Или, ако на белградчани 
е нужен трамвай, той трябва да 
Минава през някои улици и през 

" някои местни общности.
Нашият събеседник предупре

ждава, че общинските и други ор
гани консултират местните общно
сти тогава когато всичко е реше- 
но. и когато някой от общината

вте в местната
ронени'' (Блок 70 А) в Нови Бел- състав на строителната 
град изостриха проблема по повод Цкя „Иван Милутинович’. 
нераселването на „Шлюнкара” за- дирекция е на територията 
мърсвпч който е в съседството ко- друга община (Савски венац) и за- 
гато са търсили да се утвърди по- това тук не се касае само за не- 

на предсе- допазбирания между жителите нд 
ОК на СК- жителите з едно селище и отговорните

на * фабрншкия цех, но за конфликти само с протестиране ца активисти-
срешу в които са включени м две общи- те и с помощ на висшите органи

Всеки могат да се изборят за осъществя- варително утвърдвНо
пане на своите интер сит • според което на тяхна територия

МДЩ казва Митрович, сег трябва да се построи обект, който
Блок 64, също така един от ново-

спор

чиято
на

Мнхаило Филипович

литическа отговорност във те служби — местните общности
дателя на 
местната общност

се появи пред активистите с пред- 
становище.

противопоставятццад" се
изграждането на трамвайна линия 

една улица в Белград с помош- 
Конституционния съд, дока-

крайградските мес- с заинтересован 
Земун и в Сплит на цеха за

ни .и трудови организации, 
от тези субекти има свой интерес: 
„Иван Милутинович” обективно нс 

за преселването
в
та на
то жителите в 
тни общности в 
(Долни Кашели) — търсят ^да 
сформират нови общини, 
тите са типични за големите гра- 

Белград. Сплит, Осиек —

иде нарушава съществуващото спо
койствие или пък да се отлага 
предвиденото преместване на про- 

се мишления обект — протестите са
(На 4-та стр.)

са белградските селища.
връзка с изграждането на ос- 

Училището тук е

имачакъл, затова че
парич- въвсе необходими допълнителни

работниците в це- ловно училище.
твърде необходимо, но случаи

са проектирали обекта
Протес- ни средства, на

отговаря той да се закрие
настанат труднос- тези които

ха не 
защото може дадове

КОМЕНТАР

Колко самоуправителнн общности нз интересите
.< и най-радикалните промени характери- за определеността на тяхната роля в самоуп-

е: :■ е==“=”:п.
чттленис не за много проблеми в общество- им е конкретната задача и дълг. 
то са виновни самоуправитедните общности определението на обществото към икономи- 
ю са V 1^ мце един от чеоката стабилизация — това е съвсем яоно

слабости — по може да мине без видими последици 
да за институциите и органите, а особено за 

облиците на тяхното учредяване и функцио-

Дълго предвестяваната „рационализация
на интере-на самоуправителните общности 

сите в СР Сърбия почна да получава съвсем 
-ясни очертания. Предложенията на Скупщи
ната на СР Сърбия за промените в органи
зирането според интересите изглежда «е при 

намериха еднакъв прием. Вече първи- 
- публичните разисквания по този 

показват, че радикалните промени и 
«яма да бъ-

политичес-

тогава и

па интересите.
всички па бюрокрацията своитетриковете

да прехвърли на други, 
се каже, че по-големи 
питс органи и органите на 
обществено-политическите 
смъкнаха от себе си дълга да ^ 
обществените дейности, считайки че 

се реши .в самоупрвпителшата
Поставен бе и въпросът какво

Свободно може 
виновници са държав-

упрввленисто в игрище, 
общности.

те тонове в
проект
предвестените дълбоки сечения 
дат безболезнени. Все по-глаоно се 
въпросът дали съществува опасност рацио
нализацията да се сведе на — рестрикция.

Колко поправо картината на „вътрешни
те" нерационалности в самоуправителните о- 
щиости на интересите отразява и другите не- 
рационалности в обществото? Къде се скри 
ват несполуките в нашата широко развита 
организираност според интересите? Къде са 
възможностите за рационализация.

Много умни и убедителни думи в&че: сс 
недостатъците на същвст- 

П-о аремс на подчер- 
към налич- 

добавя се Явим. 
всичко, туциите

поставя Ето защо без к&къвто и да е произвол 
изиамирането на по-

които
разискват за може да се каже, че

рационални облици на организиране спо-всичко
общност ред интересите, както се почне от съединя- 

, нането на сродните общности на ^интересите 
и за обществените дейности, относно премах-

обеза-

щс
на интересите.
се работи I* Р^боаТопаниетГ11 здравеопазване- нането на онези, които не са законно 
° '‘тадоусгройствстштс дейности . . . ? Каква тежш. особено • материалното производство 

1 Л У гппеммтгя може да се установи и инфраструктурата, деиствителмо могат да 
с тяхната големина може да се У ^дат добро начало. А обстоятелството, че
аК° Очевшшо е «айчювото намерение не и по този начин .ще се намали броят на 

Очевидно ст и и евз „якои въпроси, заетите в тези институции, както и чсг о обе- 
опитахме да поета-Ндиннването на професионалните ^,уя<б1 
се касае за иясш-Ц гсчс ще се получи, изглежда че

да се изтъква това. и- 1,11

то,

чуха и записаха за 
вуващото организиране, 
тапата критика на настроението 
яото и на искането за пови и;деи, 
и гласът, който предупреждава, чс

може да се 
Някои от т*х и сами сс, 

Защото доколкото
_ а за това наистина се касае —



КомуиИ5! —

ИТКЪДЕ ПРОТЕСТИ? рат. В града и днес се изявяъа ои- 
р е делено етатистическо 
за това, че на гражданите всички 
проблеми трябва да решава някой 
ДРУГ — државата, общината, „вла
стта". Ако не сс работи така — 
тогава единствено решение е в 
протестите. В градските месши об
щности още не са афирмирани но 
вите форми на работа и организи
ране, а отделно сътрудничество 
със сдружения труд. Също така 
трябва да се изнамират нови обли 
ци на сътрудничество между сами 
те местни общности в градските 
райони.

схващ&не

(От 3-та стр.)

разбираеми, ка публични разис
квания в местните общности — ка-

план без възможност да влияят цък самоуправителна федерация.
Затова с необходимо критичният 

Забелязва сс, че недоволството анализ на политическата система 
на населението най-много се изя.в- да започне од основната общестре- 

зва Меснер се изпращат пред- ява във виоокоурбанизираните срс- но-политическа общност, да бъдат 
общинския бюджет ди, в общините с най-високо жиз- преразгледани отношенията в об

иди други материали за които ме
стните общности не са заинтере
совани,- а по жизнени въпроси на 
населението решенията се приемат 
или поне подготвят без

върху поведението на други.

ложения на
нено равнище на населението (Но шината, а преди всичко позициите 

Белград, Врачар, Дединье). до- на сдружения труд, местните об- 
като в Бор, Шабац, Поповац. Бсо- щпости, самоуправитслните общ- 
чии и много други работнически кости ма интересите и пр. Сегаш- 

тяхно градове с големи комунално-бито- иитс общини оа изпаднали в леза- 
ви проблеми (преди всичко замър- видно положение, защ-ото са под 
ссн въздух) такива конфликти по- натиск на потребите и исканията

на трудещите ое. гражданите 
организациите на сдружения труд, 
от една, и под натиска на статис
тичните тенденции ма по-широкп- 
те обществено-политически общно
сти. от друга страна. В обстанов
ката, в която сс стига до статизз- 
ция на отношенията в общината и 
по-широко, все по-остри стават кон 
фликтпте между интересите на ме 
стните общности и общината.

ви Интересно с и това — казва 
д-р Шпадиер — кой изразява ин
тересите на местните общности, 
кой говори в тяхно име. В практи
ката самоуправлението тук често 

“ зависи от тесен кръг хора, полцти- 
и чеоки активисти, борци и пенсио

нери, чиято активност е значител
на, но и недостатъчно за осъщест
вяване на конституционния кон- 
цепт на местната общност. Следо
вателно, ако бяха по-развити само 
управителните отношения, тогава 
тогава нито конфликтите между 
интересите в общините и местните 
общности не биха имали характер 
на остри политически конфронта- 
ции, но биха били част от нормал
ното демократическо съгласуване 
на интересите. Но и когато се 
стигне до конфронтация, няма при 

самоуправителна чина за драматизация и негатив
на политизация. Към тези въпроси 
трябва да се пристъпва в духа на 
нашата политическа система, със

участие.

НА ЗАДЕН ПЛАН чти нс съществуват.
Забележителна е и разликата 

между селските и градските мест
ни общности. Михаил о Филипо
вич, председател на Секцията за 
развитие на местните общности 
при РК на ССТН в Сърбия под
чертава, че селските местни общ
ности са „по-малки, по-сплотени, 
с пЬчти идентични интереси на 
жителите, които често решават 
комуналните си проблеми чрез са
мофинансиране. — Сърбия — ка
зва Филипович — почти се изба
ви от бедата с помощта на само
облагането; прокарани са нови пъ
тища, много села се еектрифицира 
ха и решиха проблема с водоснаб
дяването, но тези местни общнос
ти са принудени да представят 
многобройни административни до
кументи, да се молят на общин
ските служби за какви ли още не 
позволения «и затова местните об
щности като самоуправителна общ

Следователно, съществен въпрос 
е как да се развива самоуправител 
пата община. Досега същата по
вече се развиваш-е като д/ьржавна 
а по-малко като 
общност, което неминуемо влияе
ше и върху осъществяването на 
конституционния концепт на мест 
ната общност.

силата на аргументите и в демо
кратическо обсъждане да се стига 
до общи становища ..,

Проф. Шпадиер при това под
чертава, че в тези стълкновения 
..виновниците" ,не би трябвало, да 
търсим само на една страна. Досе
га са изказани редица критични 
оценки за тенденциите на местния 
бюрократизъм и централизъм, но

Макар, — заявява д-р Шпади
ер — че трябва да се има пред
вид. че с нашите системни реше-

ност на трудовите хора и гражда
ните понякога стават служби на 
общинските служби. Известно е и ■
това, че активистите на местните Нашият събеседник д^р Балша не е достатъчно анализирана стру- ния доведохме общината в такава 
общности вършат административ- Шпадиер, професор във Факулте- ктурата на „властта" и интереси- 
на работа по време на недоимък та на политическите науки в Бел- те в местните общности, особено

град, обаче предупреждава, че те
зи конфликти са не само 
на борбата за парциални интереси.

Д-р Балша Шпадиер

позиция, че тя трябва да се гри
жи за всичко „от умиранетов онези, които някога били обши- 

израз ни. Има явления на конфликти на Раждането" — от настанявапе-
на стоки, което в такава обстанов
ка може би е и добро 
но сравнението между активистите

решение
интересите зад които сс скрива то на децата в градинките, школу- 

на желанието за връщане на стари-но и израз на съществуванетов трудовите организации и активи
стите в местните общности би по- различни самоуправителни интере-

несъответното им съгла-
ването, построяването на пътища, 
до стопанисването на

ните позиции. Само у п рав ите лн ата организации. Това 
община има своя оптимална голс- ва нейните

те отношения и за заемане изгубе трудовите 
често надмина-

си и на 
суване.казало, че вторите често пъти са 

служащи във виши органи и слу
жби. възможности и влияе 

на известен об- 
егоизъм, върху затваряне- 

..своята теоито- 
организации.

Но как да се обясни зачестя
ването им?

мина, и тя е специфична за всяка върху засилването 
от тях но трябва да се води сме- щински

Следователно, негодуванията са 
неминовност, когато някому нала
гаме да се занимава с разпределе
ние на купони за олио и кафе и

тка за това, че със своята големи- то, отбраната на— Ако нещо изисква критично 
преразглеждане и промени, тогава на да не застрашава изявата 

демократическите импулси от ба- Защото 
зата.

на рия" и на „своите"да организира дискусия във връзка 
с общинските доходи и разходи, преди всичко е съществяването на 
а без негова воля и съгласие ре- конституционния концепт на общи 
шаваме да разширим някой про
мишлен обект или да закрием 
училище — онова, което е от жи
знен интерес за МО.

колкото повече средства 
от общинската касасе отделят

толкова тя по-трудно 
удовлетвори потребите на

ната. Анализът на действуването ИСКАНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ може да
на политическата система актуали
зира тези въпроси, но- недостатъч
но и без предложения

населе
нието. В условията на икономичес
ката криза,
става, така че стълкновения

- Мисля, че «е сме намерили М° С мес™ите общности, 
съдържания на рабо

та в градските общности, относно

Защо протестите са характерни 
за градските, но не и за селските 
местни общности?

това все по-трудно 
не оа- 

но и с 
вероятно

за изход
Всичко сме институционали- от съществуващото положение. В 

и тези разисквания общината е назйради — казва Филипович — 
общините, и трудовите организа- региона и републиката 

ще има и в бъдеще.
заден план, въпреки ' че без само- 
управителна община няма ни са- 

те обшности останаха -на заден моуправителна република. нито

същинскитеции, всеки се вмъква в черупката 
на собствените интереси, а местни-

че селските по-добре функциони- Б. Р&дивошиа

говорен редактор Влайко Кривока-пич, гла- • Адреси на 
дни и отговорни редактори на републикан
ските и покрайнинските издания — Дуб- 
равко Цурач, (СР Босна и Херцеговина), 
д-р Живорад Джорджевич (СР Сърбия),
Реджеп. Хайрулаху (САП Косово), Ристо 
Лазаров (СР Македония), Янез Корошец
(СР Словения), Мирко Михалевич (СРХър. # Издава Издателска 
ватоко), Матия Новооел (СР Черна гора), „Комунист*'.
Калман Петкович (САП Войводина), Алберт • Печата 
Души (редактор на изданието за ЧОНА).

• Председател на Издателския съвет на,,Ко
муни ст*' — на изданието за СР Сърбия д-р 
Богдан Трифунович, заместник председа- 
тел Драгиша Павлович.

Комунист редакциите: за всички издания 
на „Комунист": Площад „Маркс и Енгелс" 
11 Белград, телефонна централа 335-061; 
адрес на редакцията на изданието за СР 
Сърбия: Нови Белград, Булевард „Ленин" 
6. телефон 627-793.

• С указ на Президента на Републиката от 
23 декември 1964 година „Комунист" е от
личен с Орден братство и единство със 
златен венец.

и отговорен редактор 
„Комунист" Велко

трудоова о р ганизация

и главен се в четвъртък .на сърбохърватски, 
относно хърватско-сърбски (кирилица и ла 
тиница), словенски, 
оки езици, а в съкратени издания на бъл
гарски, унгарски, словашки, 
русиноки езици.

• Директор
на всички издания на
Миладинович. македонски и албан-колегия; ди-

6 мавен Ри Отговорен редактор
Миладинонич, заместник главен и от.

• Урежда 
ректор и

Ве- румънски и
лко



КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ
СУРДУЛИЦА

ДИМИТРОВГРАД Подготовки за есенната сеитбаИзгражда се път 

през Видлич
есенната сеитба представ
лява ниските изкупвате
лни цени за пшеницата 
за идущата година, опре
делени неотдавна 47 ди
нара.

Инак според плана юж- 
номоравски регион, отно
сно Регионалния коопера-

Есенната сеитба е на 
прага. Наред, с изработка
та на план за сеитбата въо 
шат се и други подготов
ки, необходими за срочно 
и качествено изпълнение 
на тази отговорна селско
стопанска задача. Спорел 
проектоплана, който ше 
бъде обсъден и допълнен 
п местните общности и Об
щинската скупщина, тази 
есен с пшеница трябва да 
се засеят общо 4220 дека
ра площи. От тях 4050 де
кара площи са собстве
ност на частния сектор, а 
само 170 декара обществе
ни площи.

Предвижда, се също та
ка през есента да се за
сеят общо 920 декара с 
ръж. От които 770 частна 
и 150 дка обществена соб
ственост. С фураж ще бъ
дат засети само 20 нови 
декара, тъй като в преди
шните години са засети 
1550 декара.

Следователно с есенни
ци тис бъдат засети общо 
6710 декара, като при то- 
яп 6390 декара са на част
ния, а 320 дка на обще

ствения сектор.
За успешното 

ние на 
според проектоплана, ще 
бъдат небоходими 100 то- 
на КАН. 10 т. УРЕА и 
220 т. НПК изкуствени то-

изпълне- 
есенната сеитба,

Съществуващият път е почти неупотребим и през 
лятото, а с първия сняг целият Висок остава отсечен
от центъра на общината. Новото трасе ще бъде си
гурна връзка през цялата година.

рове. .
За успешното провежда

не на есенната сеитба го
те изиграе

т-и-вен съюз, предвижда се 
да произведат общо 942 
тона пшенично зърно в 
Сурдулишка ' община, от 
които 891 тона на частния, 
а 51 тона на обществения 
сектор. Запланувано е об
що да се изкупят 151 то
на, т.е. 100 тона от частни
те селскостопански произ
водители и 51 тона от об
ществения сектор, 
ще рече че 16 на сто от 

количест-

След дългогодишно чака 
не и отсрочване, тези дни 
най-сетне зпочна изграж
дането на пътя през Вид
лич по новото трасе от 
Моинци към Вълкови*. 
Именно. обезпечени са 
средства от 15 милиона 
динара посредством Реги
оналната самоуправител- 
на г^шност за пътища (съ 
щата. средствата за целта 
е- получила от Република
та доста отдавна). Това е 
достатъчно за прокарване 
на пътя и за настилка с

чакъл (до асфалт) в дъл
жина от 1,5 км. Както ни 
овее домиха в общинската 
Сам ©управителна общност 
за пътища, съществува ре
ална възможност до края 
на годината да бъде на
правено още половин ки
лометър (всичко два ки
лометра).

Работите са договорени 
с трудовата организация 
„Градня” която трябва в 
срок от 45 дни от започ
ването. да завърши пред
видените 1,5 километра.

ОТ ТР. ОДОРОВЦИ ДО ЗВ. БАНЯ

ляма роля 
„Влаоина-продукт" и земе
делската кооперация в йе- 
л а ш.ница, които в срок 
трябва да набавят необхо
димите семена и изкустве
ни торове. Определени ко
личества смена и торове 
тези две снабдителни орга 

имат в своите 
но ще бъде не-

низации 
складове, 
обхедимо тяхното компле
ктуване с предвидените ви-

което

заплануваното 
во. което трябва да сепро 
изведе, ще бъде изкупено. 

Да напомним накрая, че 
сел скостопански 

обшест-

дове торове.
И тази есен особено мя

сто ше заеме договаряне
то с частните 
папски

частните 
производители и

селскосто- 
производители. Счи 

та сс. че над 50 разполагата около 1 км 
Път-

Тези дни. по-точно на 
27 септември започнаха ра 
ботите и на пъта Суково 
— Звонци. на частта от 
Трънско Одоровци до Зво- 
нска баня. По-точно на то
зи път ще бъде извърше
на реконструкция на дъл
жина от 2.5 километра. 
Една част върви по ста- 

БОРОВСКО ПОЛЕ 
ДИМИТРОВГРАД

Самоуправителната 
шност за пътища от Дими
тровград взе участие и в 
изграждането на пъта от 
Белещ до Боровско поле. 
който вече е прокаран, 
част от пет километра ве
че е насипан с чакъл. Ос
тават оше четири киломе 
тра.
има за задача да прокара 
пътя в дължина от три ки-

веният сектор 
с достатъчно трактори и 

селскостопански ма-

рото трасе, 
ше се пробие ново. 
ят трябва да бъде оопосо- 

моторни во-

на сто 
площизаплануваните 

трябва да бъдат засети на 
кооперирани плоши.

Известно затруднение в 
изпълнението на плана по

от
други
шини •'Р <-~счно изггьлне- 

есенната сеитба.
Ст. Н.

бен за леки
Ше бъдат изразход- 

милиона
ние назила.

гауи около три
средствата обез-

СОМ
янтара, а
г^ч?за Регионалната 

..Градня’’ 
предвидените ра-

V
ГОРНО ТЛЪМИНОще?а пътиша.

•>ЧРЪП!П!1
боти в спок от 60 дни. За 29 ноември — електрически ток?
„ПО-БЛИЗО" ДО

кои от тези махали стъл
бовете са побити и се вър 
шат

Електрификацията на неелектрифицираните села
В селата Би-Работите

Със завърша- 
този път бъдеша-

Босилеградска обшина продължава, 
сгьр, Горно Тлъмино и Дукат акцията е интензивна 
и трябва резултатно да приключи до крал на го-

вечеоб- лс метра. в електромонтьрскитеприключват. работи, докато в други все 
още се побиват стълбове
те. Акцията върви най-ба- 

„Кисели- 
„Плочаре”, „Кукли- 

ца и ..Свиньорище”. къде- 
то още не са изкопани вси 
чки дупки. За да могат да 
бъдат изкопани дупките, 
трябва да се извърши взри 

каменития те

на не на 
та овнефеома на Боровско 

много по-ше бъдеполе вно в махалите 
ца".

центъра надостъпна ло 
общината. Разбира се. с 

свързват и 
на об-

а

това тпе се 
селата от тази част

Общинската общност шината.

А. Т.
вяване на 
ре-н. а стълбовете да се 
пренесат с въртолет. поне
же не съществува друг на-Г

ф БОСИЛЕГРАД
41ГН.

Строи се път към 

Назърица и 

Доганица

Пускането на електриче
ския ток зависи и от стро
ежа на далекопровода на 
дължина 6200 м. Затова се 
отнесохме до изпълнителя 
па работата Драган Тодо
ров с въпроса-, как върви 
прокарването 
провода?

на далеко-много проб- 
оставаме все

е голямо и с 
леми. а ние 
по-малцина, когато до ня

ма хал и може да

За хода иа акцията » 
с. Горно Тлъмино тези дни 
разговаряхме с предоедв- 

Комитета по еле- 
ссло

поби- 
слектоомонтьо- 

изпълнят 
задачи. Сигурен 

че далекопроводът 
бъде готов

Стълбовете сасенеизвестност кои
стигне само пеш

Ярсшник и ма-_ 
20 км на «дни 
сс пробива но-

теля на
ктрификация п това с
Петър Величков.

или с ти и сега
рите трябва па

на
развълнуваи празни 

пътя от Бистър към
въртолет. ..

говори Величков.но своите
съм

ще свърже и селата 
КЪМ

със света 
зърица. 
места

От най-отговорните 
общината ши се 

забележки, че не 
организирали доб- 

че местната обшкност

Пътят на дължина 
се разширява, а на ДРУГИ

Според думите на пред
седателя на Комитета, по 

Горно
на-места в 

правят
ще

създадателектрификация в 
Тлъмино трябва да се

електрическа мрежа

време, за да се 
условия за тържествено пуВ° Работници на „Електробоона" от яйце, кои- 

ТО поеха изграждането, полагат усилия даиз- 
задачата до края на годината. Маши- 

рботят непрекъснато, но всичкю 
зимата тук не спазва

сме ое по-
ре. слектричеокия 

на Деня
навремел- 

най-
скане на 
ток в навечерието 
иа Републиката.

строи
иа дължина 23 км. В ма
хала „Баратарци" мрежа-

не с извършила
подготовка за тази

акция. Аз

пълнят 
нитс им ше 
ще зз'виси <уг времето

на ако не
важна за пас

завършена, а понасто в цялото село. то поне в
сподели

че то та е
ящем се строи в махали-

калонд ара.
Изграждането на пътя шс 

пет милиона динара. Сродствата.
бяха една от гладните причини за
нето му, обезпечава Общинската 
Босилеград.

категорично твърдя.
точно. Дадохме и

около 
които досега 

исизгражда- 
скугпдина в

В. Б.

струва някои махали 
„Явор”. Тодоров. 
„Гиои-

ва ис е „Кършел".
„Еровци’’, ..Река", 
ше" и „Дедовица”. В «я-

труд кол- тедаваме пари и 
кото можем, но какво да 

когато оелото
М. Я.

НИпрашим
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СТРОИТЕЛСТВОТО НА БИБЛИОТЕКА В СУРДУДИЦА

НИШ

До Денл на републикатаИван В. Лалич 

носител на наградата 

„Бранно Милкович"
• ОБЕКТ. КОЙТО ЩЕ ЗАДОВОЛИ ПОЧИТАТЕЛИТЕ НА КНИГАТА 

ЗА СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ
ли. Според непълни дан
ни (междувременно някои 
материали са поскъпнали) 
за строитслствйто на този 
обект в центъра на града 
ще бъдат изразходвани об
що към 60 милиона ди
нара.

С изграждането на но
вата библиотека трайно за 
няколко десетилетия ‘Де 
бъде разрешен проблемът 
на книгоиздаване и книго

разпространение в Сурду. 
лица. Известно е. че сега
шната библиотека се по
мещава в стари, дотраяли 
помещения и разполага с 
едва 70 квадратни метра, 
без читалня и без основ
ни условия за развитие на 
библиотечното дело. Нс«цо 
повече, сегашната библио
тека повече прилича на 
склад за книги, отколко- 
тп на библиотека, в която

Строителството на огра
дата за нова библиотека 
в Сурдулишка обшила на
влиза в заключителен стаи. 
Понастоящем се монтират 
инсталациите и се привеж
дат към края довършител
ните работи във вътрешно 
стта на зданието.

Новата ограда ще разпо
лага об'НО с 1000 квадрат
ни метра ползвасма площ. 
600 кв. метра от които щс 
бъдат за потребностите на 
библиотеката, а 'Ю0 кв. ме 
тра ще бъдат ползвани за 
кегелбан за потребностите 
на ВЕЦ „Влаоила".

Инак библиотеката Ще 
има 400 кв. метра за въз
растни и 200 кв. метра за 
деца. Тя ще разполага с 
кни гохранилища, читални 
и други помощни поме
щения.

Във финансирането на 
този важен за културата- 
обект в общината участву 
ват Републиканската култу 
рна общност, общинската 
културна общност, местна 
та общност в Сурдулица и 

водоцентра-

• НАГРАДАТА Е ПРИСЪДЕНА ЗА КНИГАТА 
СТРАСТНА МЯРКА" В ИЗДАНИЕ НА КНИГОИЗ

ДАТЕЛСТВО „НОЛИТ” ОТ БЕЛГРАД

нашето време. С рядко 
срещаща се култура, про
никната от изтънчено чув
ство за езика, тази стихо-

Една от най-забележите- 
лните литературни призна
ния — наградата „Бранко 
Милкович” на гр. Ниш за 
книга, изляза на сърбохъо- сбирка представлява лосс- 
ватски език през 1984 го
дина, тази година е при
съдено на югославския съ
временен поет 
Лалич. Наградата (парич
на, уникална грамота и нни 
статуата „Юпитер”) е при
съдена за стихосбирката му 
„Страстна мярка”, издаде

ната гоиздателство 
„Нолит" — Белград.

Журито в състав: Дими- 
трие Миленкович. поет от 
Ниш, йовица Ачин. Петар 
Милосавлевич и Неделно 
Богданович, има нелека 
задача: от общо 200 нови 
поетични заглавия, избра 
шест, а реши тазгодишна
та награда „Бранко Мил
кович'' да се даде на 
Иван В. Лалич.

В официалното съобще-

га най-доброто постижение 
на Иван В. Лалич”.

Инак Иван В. Лалич 
Иван В. е един от най-забележитсл- 

ните югославски съвоеме- 
поети. Досега е на

писал Н стихосбирки, пър 
вата от които „Бившо де
те” е публикувана оше 
преди три десетилетия, от
носно през далечната 1952

■на от

година.
Между по-известните му 

книги са :,.Ветровита про
лет” (1956) „Големите вра
та на морето" (1958). ..Вре 
ме. огъни, градини" (1961), 
„Кръг” (1968) и други. Ед
новременно той е и един 
от плодовитите преводачи 
на поезия от френоки, гер
мански. английски и ита
лиански език. Издал е и 
..Антология на модерната 
американска поезия” през 
1972 година.

Сградата на новата библиотека в Сурдулица
любителите на писаната 
реч нямат достъп до вси
чки книги. Ббилиотечният 
фонд възлиза на 23 000 то
мове. но много от тях по
чти са неупотребяеми, тъй 
като все оше лежат не- 
оазпаковани в кашони.

Власинските

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ДО КРАЯ 
НА ГОДИНАТА

№ НЕГРАМОТНИние между другото се ка
зва: „Книгата на Иван В. 
Лалич" „Страстна мярка" 
е зряло и цялостно поети
чно произведение на един 
от най-изтъкнатите съвре- 

поети.

издигане на общата култу
ра и въобще в културни
те отношения в общината. 
Изкореняването на негра
мотността е от значение и 
за по-нататъшното разши
ряване и укрепване на со
циалистическата 
равителна практика и де
легатската система.

Акцията по ограмотява
не и основно образование 
на възрастните в СР Сър
бия, която съгласно обше 

до края

Да кажем накрая, че до
сега са дадени 13 такива 
награди на редица югослав 
ски поети. Иван В. Лалич Доколкото всичко върви 

според плана за Деня на 
републиката — 29 ноември 
т.г. новата библиотека ще 
бъде предадена на упо
треба.

ствения договор 
на настоящата година тря-менни югославски 

В тази книга авторът, об
мисляйки фактите за своя 
свят. със страстна 
делотворно търси духа на

стана четиринадесетият но
сител на наградата ,,Бра- 

мярка чко Милкович".
бва изцяло да изкорени 
неграмотността, в Босиле- 
градока обищна 
приключва. Именно в 
цията досега оа ограмоте- 
ни или завършили основ
но училище над 630 души, 
от които около 300 души 
са били напълно неграмо- 

без каквото и да 
още

няколко неграмотни лица 
в Бмстърския район, 
дето както ни уведоми се
кретарят на самоуправи- 
телната общност на инте
ресите за ооновно образо
вание и възпитание Добри 
Рангелов. до края на на
стоящата година са пред
приети всички мерки и ге 
да бъдат ограмотени. С то
ва края на настояшата го
дина Босилеградска общи
на ше бъде без неграмот- 

лица. разбира касае се 
за лица до 50-годишна въ-

самоуп-
у спешноСт. Н. къде-

то образованието и възпи-
ак-

ИВАН В. ЛАЛИЧ танието имат огромно зна-
М. Я. Ст. Н.чение.

ВА, КОЕТО 

КО СТЪБЛО
В БОСИЛЕГРАДСКИЯ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪр ПРЕД 
„МЕСЕЦА НА КНИГАТА"Т1Н1И

е училище. Остават

Готви се програмакъ-

Традицианната 
на манифестация 
на книгата’' в Централна
та библиотека в 
град и в библиотечните 
пунктове в общината тази 
година наистина трябва да 
мине под знака на попу-

главни места в програма
та ше заемат: 
ране на изложби на но- 

Босиле- вонабавени книги, както и
най-

култур- 
..Месец организи-

На Марко
Научи сърце, онова, което всяко стъбло знае:
Да корена разпредели, определи в права посока 
В неплътна тъма; не в камък, но 
Около камъка, не във чернозема,
Но към водата, която не е далеко;
Не в несъгласие, но в любов готова 
Налягането на жилите тесено да върне натиска 
Към пърстеновидната ос, все до разклонение 
И по-натътък, по косите филизи, които преповтарят 
разпределението на долната жажда за

на книги които 
много четени през година 
та, изнасяне на сказки за 
стойността на книгата, ка

са

ля ризи райето на 
За провеждане на тази ма 
нифестация, която ще трае 
от 15 октомври до 15 но- 

Културния

книгата. кто и провеждането на ли 
тературна вечер 
ле град, в която ше вземат 
участие и изтъкнати лите
ратурни творци . от българ-

в Бранни

зпаст.
Инак в резултат на до

сегашната активност на 
акцията през учебната 
1981/82 година са ограмо
тени и завършили пълно 
основно училище 81 лица. 
през 1982/83 година —115. 
през 1983/84 — 116 и през 
миналата година 138 ду
ши. докато преди да бъде 
раздвижена акцията това 
са направили 136 души.

Няма съмнение, че из
кореняване на неграмот
ността е крачка напред в

ември в 
тъп в Босилеград, в рам
ките на когото действуват 
и библиотеките.

цен-светлина и 
вятър ската народност.

Симетрично, в равновесие, съединяващо 
напъна към зенита, най-сетне все до плода,
Който с тежестта си иска да закръгли 
Движението в страстна мярка. Не постъпи ли

свойта вреда, келава ще бъде кроната

се готви 
Същата ще бъ- По повод празника на 

книгата манифестации ще 
бъдат устроени не само в 
Централната библиотека в 
Босилеград, но и в библи
отечните пунктове в Дол
на и Горна Любата. Гор
на Лисина и Бистър.

пгограма.
така де посветена на книгата, 

на това безмерно богатст 
во. което трябва да стане 
по-близко за всеки трудещ 
се и гражданин.

В полза на
И гърбаво усилие на изправяне, грозна кора 
Плодът измъчен и рядък. Това всяко стъбло знае. 
Недей да учиш сърце, от лудото стъбло на маслини 
Което помни боговете на Елада, влюбено в камъка 
И змията дето пази в корена си. Захари Стоянов, дирек

тор на Културния центъо 
в Босилеград заяви, че

(От сърбохърватски преведе-.
Стефан Николов) В. Б.
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Младмт^ ИИ1

Ш^Ш ”статисти“ нито Е; С доброволен труд
емуХ зквт^ое'' П!ШТППИШ...вГ ннкзд здсиат тен оатзоп еннопве (ш отетол евето отбюя .тЬшжп/ЕГ!

г“™’ “ ^чунI ОВНИЦИ »”ГЙК»ЯГ «ш*т«П1,тм7‘ ' " '° .......... " 4 ;=г=,^,г-2 ДО МЛ0ДСЖКИ ДОМ
следващата. : година, !ЯТя тр$ янвакоатооп онад^нрЗоп ден то тзоцдиАГЧа вддедум 
0ва да даде своеобразен ~!'-.'зциКеи'~й^:й.,'|1 У, л 
пиинос.чна;:-]у1дадите Вд#азг. 
питието [ г ас а м о у п п аъ мт е л - 

: ните, отношения,дИ : делегат
! ската,д,система.

МЛАДЕЖ

■зг. .ндмнтооец атмнтоазосп вг й”~
даоаот Голям недосгагьк в работата 
кдлтаоорганизация като на младежка-
ед лкключеност на младежките“ и девойкит?4"813 

гс шити леската,: система, в процеса на самоуправи- 
г,ттш°т° решаване и в делегатската система 
о-*като ^цяло:..1 Съюзът гна социалистическата мла- 

8 лДеж досега не се е занимавал систематично с
-кп!$йючването -

:1МР «И ■-
другите ;да %. |Щ ЩШттц Е1ЩШ9оШ1& 
-; Даааа яаюп0 Ш№

, Сурдалйшката Щ ШЪГ^ЖШглШт 
деж ,е приела тази народ? №0нанй,г.Г№ ТШАШ 
«а мъдрост и тя е стана- :н>с;цто(,лл>;акцй::те,,йа;..рс
“,'.и™"Л^и:ИЯт:лЕТ на ин: включи %№№№.&*№йрадраа як «те
ЙзАмКМбъмМЙ Й И"3к инициативата Ч*
ЙЙ"‘йк скръстени "рШ?"' построяване ‘на младежки 
не само ек поставя въпрос дом . срещна подкрепа и 
Десимйр Тасич. председ от организациите на сдру 
аЖ1Й! младежката ’ орга- жейия труд,"и от Гоажда- 
пнзацйя в обшйната и ся- нмте. Почти всички труд- 
кйГн'вНЛя въпрос се <л>дъ-' оки организации са се .сь- 
РЙШ1Г Отговорът- младите гласили да отделят (спор- 
<>:■ СурдУлица '* са твърдо сд Финансовите си възмо- 
решенм и сами ла обезпе- жности) известни средства 
уйват.: средства за посто.о- за построяване на младе- 
яване па младежки дом,. - жкия.до.м.ГражданитеуСъ--

подкрепа и

в по-

,, Акцията
трябва да допринесе.,дада-, 

| дите данока,- ивдрчед-^гове 
включат в еамоу,правитед- 

: ните, органи,, и,,,т,?ДФ0изЗДНп 
явяващи се при това. как- ституцимте,,-на;у политич.ес- 
то II положението на мла- ката система,.;, съответно,щ

сдеирстта,, н, д-прудори я- ш: им.
Г101Ц10С.

/
на младите в тези процеси

Изхождайки от тези <4>а- 
кти. Републиканската кон
ференция на Съюза на со
циалистическата младеж 
е ХР Сърбия раздвижи 
чия! . ...Млад 
на социалистическата 
деж и решаването" 
критично да се обсъди по- 

. ‘ржснксто п -полята на мла 

.гнте. в процесите на само- 
'правителното

дите п младежката органи 
зация във всичко това. Те 
зи проблеми досега са би- ■ 

Съюзът ли позанамарени

1.Д НОКГД1 плпшН
‘ Кк! шонното ядр;о!:; °1 така 

да кажем. тази; акция
" ГГГГГГЗ 011 И ШШШОо ' ЬЛТ'

Акцията тези дии *г • * 
трябва да започне-й1- 

асв1-'общинската орга
низация на Съюза на 

социалистическата 
младеж в Димитров
град и нейния ус
пех преди всичко за

ак-
ите. и тяхното 

актуализиране трябва да 
докаже в каква степен мла

мла- 
с цел

дите са готови и способни I 
ла съблюдават и подобря
ват собственото си поло
жение. своите възможнос
ти (или- невъзможност) да 
се заловят с проблемите в 
средата в която живеят 
или работят.

решаване 
пект на най-новите 

за променн- 
систе-

размеквання 
те в политическата 
ма; гда се оцени състояние 

самоуправптелннте 
отнбйхения във :всичюI-мла 
дежктгфредй;~ процесите на 
репгаван^ проблемите.

що оказват 
вече между тях са събра
ни 100 хмдлгг. и динара до-

Че това не са 
дл/ми, красноречива, 
върждават тазесенните до- ; брозолнп дарения, 
броволни акции. Само през

празни
пот-ВИСИ:;> от това колко 

;-активен ;ще бъде; под- 
ходът към нея на' 
първичните 
заиии където тфябйа 
да се води основната 
битка за успех на ак
цията.

Акцията има дългосро
чен характер и нейният 
интензитет трябва най-мно 
го да се почувствува през

то на

— Разбира се, че ние 
где дадем доброволен труд 
не само на залесителни 
акции
ич. — Още през тази ес
ен щ,е >се. о питаме и с дру-

органи- септемврп са проведени 
седем залесителни акции 

V, с -над 1000 участници. В 
пределите на .,Чемерник”

-мн&зд
:2ТЯЩ1ЛВ С ГогГ сподели Д. Тас-КУКЛЕНИЯТ ТЕАТЪР ОТ НИШ ГОСТУВА 

^ В ДИМИТРОВГРАД младите са залесили над
5бб>(',й'екар>.гп голййи. Догб- екоике--/. ' ги: организации на сдруже
порено е тази есен да за- ния труд яда постигнем до-

иш . -
трябва Да бъда;^ 'ббшйнскй1 
|ге конференций на:' Ст1юза 
на' -соййал йстйчебкгата '■ мла
деж, а непосредствени ' 'Ш- • 

— работните гру-'

Истинско събитие лесят оЕ‘е 1300 дка. като
по, тозин,начин заработят дите .в техни акции по 
наД114 .милиона динара.

залесителните . . акции , фоаструктурни 
досега главно, е . участвува- др" ' Такива договори ше 
ла„ср(;дкощколската:;;- мла-. се"Фпптаме да направим и 
деж. Особено дейни са из, с местните общности за
вмдии11^те, относно ,;изви- комунално-битово стооит-

, елство. Считаме, че с до
броволен труд ще обезпе
чим над 10 милиона дин- 
ара. .Тези средства няма

...........ла бъдат достатъчни за
изграждането на младеж
кия дом. но с помощта на

говори ла участие на :мла- 
уре

ждаие на фабричните дво

■:

сители
пи, които, ше,, бъдат . офор- 
мени.: и първрчнр^,,мла;1^- 
жки, организации^

г ■ рове. стро ителството на ин- 
обекти ив /пто •:> олаекг/

СЧ7/11
(Л( /ИЛ"; >

.«• А- т
В ОСНОВНОТО УЧИЛЙШК И СРЕДНОШКОЛСКИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД

■■

Двудневна акция по
' трудовите организации, гр-

събнца||е на шипко||Д1лод ю
| обезпечим необходите сое

ф Събрани са над 25 тон|1 шипкбвчйгвд • Обез- ‘дства — заяви накрая Д.
печените средства От около 1 милион и 175 хиляди Тасич.
динара те бъдат използувани за. учсцнчески екскур-
зии и различни - видове:-помош ца .бедни ,.ученици . От казаното личи. че

!.'• гг• 1 мм -, ’’■'<> , | ,,,, гичп I ,-ш ,,, сурдулишката Младеж е
Съгласно плама и прог- ■ пю, бщвд й?!,№у»аиц, за., .̂ )1б ■

рамата но извънучмяинша н Учй^идедю!,,,, .ртднн^а^елщ)., , >««.ена. да построи
дейност. <* осноопюто У-чи-. , < бразователни, и, турис^иче. , спои кът ^...разнообразг. 
лише сГеорги Димитрови,,, скп.^к^уозгид,,ъс.,.р^зфичядд,.. младежка дейност. Ако. се 

’ и нобразователния , център,- падове"0МР|н ;,ча, бедни. , „дендт. съли по утрото" — 
„Иван,, ;(Сараиваноп’Л.1.!,Ьо-,, учекюФ. н учекшш без по- , доброволния

„• силеград дтезтмияялвта.певт ) Мбш,'"иа,Ш«Ю„«а доброволния 
дммца се.,провели, двулцев.п ит и «цтчм 1П1»жн.гг.
на,,акиия.,]Ю1,събирате. , на, , Събрания.,^щпков ,ШИ>Л„, чавдце лд .оцедотва• е -усцв* 
шипков ПЯРДЦ1ЙИ1 акииягацЛ изкупи селскостопанската шцо.,..Це ; бива ..обаче да се 
кожго и, тази,, годяюалпюек) чргадизацвд- „Нацрвдък”

•и проведе ,в,,рам«ите,,Нй;;1то-,.„ От, Брси.цеград и,,.«г|Лцц?,ЗД^ 
грамота по облцещчюношо.- „ . псдаде .)!м.)|иеха за . су1,це- 
лезен труд. са събрани над ,« на зеленчук и овошия
25- тона ,шипков -илод-л-да » Ш<МЙЬп»Н.к,*оШ,,Швй^и пу«ада-пт»*1*«.- тъй ,, като
този :-начин -учениците: •,от'■11 ти ‘Г -с-ьстава не фабриката - • мнозинап от различни оре 

"* дяето, просветни: -ведомства,11 за -лекарства ..Здравйе",:от . ди,,им оказват безрезервна 
1 са обезпечили 'над 19- ■мили-ч -1 ] есконац. 

по-чест!, , оп', и 175., хиляди динара,
•г1Ш)г,)<|1,п!" които през- течение на - на- -- 

А.. Т,. - стоящата учебна година --:

субек-

" ' За 'първи"път -гази година н Димптров/рад
г"гШту:к Кукленият теа.ър от Ниш с пиесата на 
:ьянРВйяковскй;'„Мечето Рим-Чим-Чи". Гостите от 

Ниш ягянеСоха две представления прел пълната 
зала., на, Центъра за» култура,; Най-малките зри- , 

...тели, децата ,йт предудалшпната.възраст и мър.
волаците с 'въодушевление „ почти активно уча 

^‘Стие в пиесата следеха приключенията на ме- 
™'Шо Рйч-Чим Чи 
у.‘лГ)() .мфниу

на.<

г>,м

.) './> ' !' ; Г-Ц70 -
Е .доотановка на Атанас ; .,Илков,г. гост рг

.ШвйСГ.Г».
пило такта прОЛставлбния сигурно., предетавля- 

-.«и-.-нвУсамо оовежение в монотонния 
живот на града., но. и истинско (гьбитие 4а най- г 

,,малките лимитровградчИги, които, да ? '
на един лъх гледаха приключенията на малкото 

“ШЖ’-' "

младежки гхоуд за, обезпе-
чи*1 :}

п ст-ацео.на половин,,път. Мла 
дите, |В)„Сурдулица, ,,,са, ка-

;и те го Рйнни, щ, -цяма да из-

м

щгон-мп »щ подкрепа.|И»/1

Дано занапред този теаТЦ) бъде 
гост в Дим,итровград.

> и,

ГЩ, Т.ГМНКЙОф, мия мг - Г 
у!-1 ,, ,,и г):-,:,: '. Ст. Н.г;и М. Я..т Л

СТРАНИЦА »
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В есенната акция по кръводаряване
В БОСИЛЕГРАДНеизползувани

възможности Шестнадесет нови 

кръводарители
се отзоваха в акцията. ^ 
според броя на заетите 
спецификата на дейност- 
та им. това с далеч по» 
минимума. Изостана хума
нността и на трудещи™ 
сс от Здравния дом и «а 
просветните работници, те
зи. които всъщност трябва 
да бъдат главни пропаган- 
датори в акцията. ОтЗдра. 
вния дом 1гито един, а от 
просветните работници се 
отзоваха само двама. Изо
станаха и трудещите се 
управленията на Общин-

Нишки регион непремен
но ще трябва да построи 
капацитети, .които тр бъ
дат твърде ценни тогава, 
когато потреблението на 
електроенергия стане по- 
голямо от възможностите 
на съществуващите енооги 
йни извори. Тъкмо заради 
това за построяването, пое 
димно на малки водоцеи- 
трали „Одоровци”, „Суко- 
во". „Пъклошица" и други 
се говори като за предим- 
ствсни.

Според програмата за 
развитието 
нита общини на територи
ята в СР Сърбия, предви
дя, но с до края на тази 
година, па територията на 
Нишки регион да бъдат 
построени четири 
водоцоитрали — две на те
риторията на Димитровгра 
лока община и по една в 
Пиротска п Бабушнишка 
обшини.

Нишки регион, който 
сдружава 5 общини, е ед
на голяма неизползувана 
възможност, когато става 
дума за малки водоцентра 
ли. Наистина в момента 
ео строи ВЕЦ „Завой", 
край' Пирот, с голяма аку
мулация и мощност от над 
80. мегавата, но до момен
та. когато оггам ще поте
кат първите киловатчаса 
електроенергия ще минат 
най-малко още две години.

А възможностите, както 
казахме, са големи. Освен 
„Завойското”. което е' в 
строеж, построено е и Бо- 
ванското езеро, намира
що се на половин път ме 
жду Алексннац и Сокоба- 
ня, а ^ община Куршумлия 
ще се строи акумулацията 
„Селова". В по-нататъшна 
перспектива са и някои 
други подобни обекти, ко
ито в момента можем сво
бодно да наречем — „мъ
ртъв капитал"...

«а 24 сеп- 
Боси- 

акция

В нашите краища пък 
хората все по-често гово
рят. че не е далеч денят, 
когато ще започне постро 
яването на малки ,водопои 
трали на реките Ерма, Ви
сочина и Нишава. Имен
но на тези три реки с 
предвидяно 
то на няколко водоцентра 
ли. които покрай толкова 
очаквания 
допринели 
пият потенциал във всич
ки електроцентрали в ре
гиона да надмине 450 ме
гавата. Именно това с и 
количеството 
ка онергия, която електро
разпределителните 
кизации в Нишки регион 
превзеха миналата голина 
от други региони, а за по
требите на сдружения труд 
и населението в региона.

Веднага да сме наясно: 
малките водоцентрали от
носно тяхното построява
не изобщо не с евтино, но

В проведената 
тември т.г. втора в 

общиналеградека
кръводаряване (първата 

се проведе през май), се 
отзоваха 56 души. От тях* 

обективни причи

на

поради
10 души ле можаха да 

тази ценна течност.
отзова

нипострояванс- дада-г 
Но фактът че сс

и с това мо-ха в акцията 
жс би повлияха„Завой” биха 

хидроенергий
на други

кръводарители.да станат 
заслужава внимание. Инак. 
от 40-те души (10 кръвода 
гумтетш повече отколкото

в
гранична

електричсс-

оога-

малки

Горан Петров

КЪМ ЗАВОДА ЗА ЛЕКУВАНЕ НА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАЛИЯ И 
ТУБЕРКУЛОЗА В СУРДУЛИЦА

IIИзгражда се дом за пенсионери
немощели лица

в майската акция) 16 души 
за първи път участвуваха 
в тази хуманна и общопо
лезна акция, което е ох- 
рабряваш. факт занапред. 
Още повече, че акцията в 
Босилеградска обшина все 
още 'не е заживяла във вси 
чки среда. Все още има 
трудови организации, от 
които няма нито един кръ
водарител, макър че в еже 
дневната работа са изло
жени на опасността от че
сти повреди. Такъв е слу
чаят с Горската секция. 
Трудовата единица за ек- 
сплотаци<г на кварц, „Ав
тотранспорт" и др. Наис
тина в последната тазго
дишна акция трима работ 
ника от „Автотранспорт'’

ската скупщина и търгов
ската организация ..Слога", 
както и тези от обществе
но-политическите органи- 
защш. Този път в акцията 
по кръводаряване отзивът 
на трудещите се в цеха за 
сушене на овощия и зелен
чук бе най-добър — 9 ду
ши. след това в „Изград
ил" и учениците от Обра
зователния център по 7 и 
Секретариата на вътреш
ните работи 5 души.

-

и из
малка. Десетина 

динара ще
легла, а ще бъдат израз
ходвани над 60 милиона 
динапа.

За целта Самоуправител- 
ната общност «а интереси
те за инвалидно-пенсион
на осигуровка е отпуснала 
пет милиона динара и те
зи средства Заводът няма 
да й връща, а Заводът за 
осигуровка на имущества 
и лица „Дунав” отпусна 
кредит от шест милиона 
динара. Кредитът ше бъде 
върнат в срок от пет го 
дтши, а лихвата е относи-

Към Завода за лекуване 
на белодробни заболява- 
ния и туберкулоза в Сур- 
дулица неотдавна започна 
първият етап в изгражда
нето на Дом за пенсионе
ри, изнемощели и лица на 
които е необходима чуж
да помош. Понастоящем се 
върши реконструкция на 
пети и шести павилион, а 
първият етап ше обхване 
и реконструкцията на по
крива. Според проекта в 
обекта ше има около НО

телно
пък милиона 
обезпечи носителят на ка
питаловложенията. т:е. За
водът за белодробни забо
лявания.

Засега такъв обект в 
Южноморавоки регион съ
ществува само в Леоковац 
и се очаква сурдулишкият 
дом да даде принос в ре
шаването на проблема във 
връзка с настаняването на 
болни, пенсионери и други 
изнемощели лица.

Инак. организатор на 
акцията и тозн път бе За
водът за транефузия на 
кръв от Белград в съдей
ствие с Общинската орга
низация ца Червения кръ
ст в Босилеград.

М. Я.

СЕЛО ВЛАСИДИМИТРОВГРАД

щш Нов мост на река ЕрмасеатештУ <ь 45 Село Баси в Пиротска 
община отбеляза 41-годиш 
нината от освобождението 
с още една голяма трудо
ва победа. Именно в чест 
на 8 септември 
на освобождението беше 
предаден на употреба нов 
мост на река Ерма. В при
съствието на представите
ли на Пиротска и Дими
тровградска общини мос
та пусна в движение Иван 
Кръстев, председател на 
Общинската конференция 

. на Социалистическия съюз 
в село Власи.

Мостът на дължина 49,5 
метра, широчина 6 метра 
с пешеходни пътечки и 
2 х 0,75 м. Средства за И3‘ 
граждането му са обезпе
чили Регионалната самоУ- 
правителна общност за пъ
тища в Ниш,
35 милиона динара. Обек
та построи ..Прогрес" 01 
Пирот.

нени, с него са създадени 
по-добри условия за съоб
щенията в поречието 
р. Ерма.

С уреждането на река 
Нишава през Димитров
град, бе прекъсната 
късата връзка между квар 
тал „Сателит" и центъра 
на града. Именно, същест- 
вувашият мост за пешехо- 

свързващ казармите 
войнишки

започне строеж на нов 
мост за пешеходци, кой- 

най- то ще се строи малко по- 
горе от мястото на ста
рия и ше свързва кръсто
пътя в „Сателит" с бив
шите войнишки градини. 
Мостът ше бъде направен 
от б.етонни елементи, на 
дължина 22 метра и ши- 

граждането на детска гра- рочина 1,3 метра, 
дина в района на квартал- 
„Сателит” на много роди
тели и особено на децата 
от предучилищна възраст

на

Денят С това се прави още ед
на крачка към създаване
то на условия за развитие-

дци,
с някогашните 
градини, бе бутнат. С из-

и струвато на туризма, защото то
зи край освен 
с природни красоти 
жава и забележителни 
турно-исторически

че се слави 
прите- 

кул 
памет- 

ма-
Стойността на този обект 

■ е около 600 хиляди дина
ра. Трябва да кажем че 
гражданите, които най-че
сто ще- ползуват този мост. 
са събрали около 45 хиля
ди динара.

бешеНа тържествотоници като Погановски
пастир „ др. _ каза Кръ 
стев. Мостът 
е на регионалния 
ково

наотдадено признание и 
строителите на моста. к0 
ито с денонощен труд

завера*1*' 
съобщи?6'

Говорейки за значението 
на този обект за село Вла
си и населението в 
край изобщо Кръстев меж
ду другото изтъкна, че жи 
телите на 15 села от този 
край са значително

на р. Ермае затруднено отиването до 
понеже

в
път Су-детската градина, 

трябва значително да се 
обикаля.

— Ракита, който 
строеж и който

рекордно време 
ха този важен 
лен обект.

този е в
води към 

известната Звонска баня 
и природните 

улес- Дерекула.
Тези дни проблемът тря- 

бъде разрешен. Ще А. Т. красоти на
М- А-бва да

СТРАНИЦА Ю лд$5
БРАТСТВО * 4 октомври



физическа кумура .Дгп^/р)!' Традицията
продължаваФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА 

— ГРУПА „СЕВЕР- ЛИГА

Прекрасна игра на 

„Асен Балкански"
„АСЕН БАЛКАНСКИ" — „12 ФЕБРУАР" (НИШ) 
1:1 (0:0))

вече — още малко и те 
щяха да загубят и двете '4''' 
точки. За всичко това до
принесе до голяма степен 
и слабият съдия :ЖивкОвич 
от Пирот, който позволи 
на гостите да го обиждат , 
да му, хвърлят картоните. . .. 
да го теглят, бутат, удрят * '->/ 
и пр. Всичко това -той ПОД... - 
на ся ш е мълчаливо без Да 

, покаже червен картон, ко
ето „ободряваше’' гостите' 
за неспортменско държа
ние в течение на целия

Димитровград, 29 септември -1985 г.
Футболното игрище на „А. Балкански’7 в спорт- 
център „Парк" теренът тревист, времето ветро

вито. Зрители — 500 души. Голмайстори: Борислав 
Манолов в 75 та (1:0) за ,,А. Балкански" и Горан 
Станкович в 80-та (1 : 1). Жълти картони: Иван Йо- 
кич от „12 фебруар". Съдия; Велимир Жикович от 
Пирот — слаб.

„АСЕН БАЛКАНСКИ" 
(ПИРОТ) 1:0 (0:0) — „ЕДИНСТВО" пия

Димитровград, 26 септември 1985 г.
Спортният център „Парк" — зрители около 1000 

души. Голмайстор; Борислав Манолов в 80 та. Чер
вени картони: Новица Тодоров от „А. Балкански" и 
Драган Павловия от „Единство". Съдия 
Богосав Стоич от Ниш — добър.

За четири дена футбо- 
Соколов 6, Никола Най де- листите на „Асен Бал кан- 
и о-в 6. Зоран В. Христов 7,. ски” не бяха в състояние 
Синиша Димитров 7, Нови да изиграят две 
ца Алексов 7, Синиша Ива игри. Именно, след 
нов 6. Борислав Манолов красната игра срещу, „Еди 

-7. Зоран Ц. Христов 5 (Но нство" от Пирот, Димитров разпокъсано, 
вица Костов 6), Алексан
дър Станков 7, Кръста Кръ 
стев 7. Бобан Манчич 6 и

„А. Балкански”: Милкона срещата:

„А. Балкански": Милко 
Соколов 7.. Никола Найде
нов 7, Зоран Христов 8, 
Синиша Димитров 8. Но- ха 
вица Алексов 8, Новица 
Тодоров 7. Борислав Ма
нолов 8. Новица Костов 8. 
Александър Станков 8 (Сла След 
вча Димитров —), Кръста 
Кръс 1 ев 8. Бобан Манчич 
7 (Синиша Иванов —).

ба на средата на терена.
Традицията продължи и 

точките и този път остана 
в ‘ Димитровград. Мо-

отлични мач. 
пре- Играта, като цяло, не 

бе привлекателна: игра се 
припряно и

градчани играха доста сла на моменти доста остро, 
бо срещу традиционно но Домакините успяха да от- 
удобния противник „12'(Ье крият -резултата чрез Ма- 
бруар" от Ниш. Нещо по-

мент>т на решението 
стъпи през последните де
сетина минути от играта.

отправена

на-

Само няколкоСла-вча Димитров 6. ноло-в.успешно
минути . след това гостите 
изравниха резултата.

Инак след шест 
„А. Балкански" със 7 точ
ки заема едно от горните 
места във временното кла- 

докато ..12 феб- 
държи

топка към вратаря на гос
туващия отбор, която той 
за момент отклони до най- 

В комшийската дерби- добрия стрелец на ..А. Бал 
среща между пирочанци кански”. Борислав Моно- 
и димитровградчани бе иг- лов почти рутинирано из- 
ран твърде качествен мач. прати топката зад гърба 
През първото полувреме на вратаря от „Единство”, 
гостите имаха малък пре
вес и бяха по-добрият пар най-качественитс среши я

Димитровград за последни
те няколко години и напь- 

надиграха лно задоволи вкуса на го- 
лям брой почитатели на 
футболната игра.

РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ В ЧЕСТ НА 20 
ДЕКЕМВРИ — ДЕНЯ НА СОСТ „ТИГЪР"

кръга

Състезание по спортен 

риболов
сиране, 
руар” и занапред 
челна позиция.Обшо това бс една от

В следващия седми кръг 
футболистите на .,А. Бал
кански" ше 
Кнажевац, където Ше се 
срещнат с отбора .,ИМТ 

Юношеският отбор на 
„Асен Балкански” въ вто- 

отбора

тньор, докато през второ
то полувреме пък домаки
ните напълно 
гостите. Особени голови по 
ложения липсваха и на ед
ната. и на другата страна 
но се.води исполинска бор

гостуват вПирот, 28 септември 1985 г.
едно трето място (пикало 
— мъже). .

Следващата дисциплина, 
която ше се състезават

Кеят на р. „Нишава” бе 
на въдичарите от 

два
поприще 
„Тигър", които целиД. с. кръг победирия

„Пърчевац” с резултат 5.1. 
третия кръг като до- 

посрешне от-

вчаса изпитваха истинско
богатия работниците на „Тигър” еПИРОТМЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ЛИГА — удоволствие от

Както. и миналата го
а в
макини ше 
бора „Единство" от Пирот.футбол на малка врата.улов. 

дина. и този път„Партизаи“ отново 

побеждава
първото

Д. с.място’ без конкуренция д. с.
отборът на ТО 

Пирот. На
спечели
„Обувки" от 
второ място се класира от Ненадейно почина Мнле | 

Стоев Здравков
„ПАРТИЗАН" (ЖЕДЮША) — 
„СЛОГА" (ВЕЛИКО СЕЛО) 2 : 1 (1 :1

борът на ..Автогуми", съ-
третоот Пирот а на 

отборът на „Вътрешни
що N

Мании (автогол -1=1) и «фет Ива, ов (2:1).
Ивица Младенов от „Партизаи . г-ъ 

от Пирот — добър.

Бабушница.автогуми" от
На 18 септември т.г.. връщайки се от го- ь 

пътя на Любатска река ненадейно по- |
.Ти-Въдичарите «а ТО

— Димитровград" ня- 
собооно щастие и за- 

И след

Дар
Червен картон:

Никола Йездимирович
рата по
чина Миле Стоев Здравков. Роден е на 15 де- 

- кември 1923 година в Босилеград — мах. „Ли
па" в многодетно семейство.

Миле още като младеж стъпва в редовете

гър 
маха
сха шестото място, 
тази дисциплина поли от
борът на ..Тигър — Дими
тровград" с досега спсчеле

ДИЯ:
ди вратаря на ..Слога да 
капитулира, като

донесе победата за

кръг

След катастрофата през 
Бла- по тояминалата седмица в 

то, футболистите на „Пар- 
тизан" бързо се окопитиха 

трета победа

начин 
своя отбор. на босилеградският партизански отряд, а сетне 

през 1945 година н гр. Крагусвац е в Корпуса 
народната отбрана, преследвайки оцелилите 

бандити — окупатори н домашни слуги — дра- 
жевнетп, балисти и др. Винаги бе готов да да
де живота си в защита на новоосвободеното си 
отечество. Участвувал е в първия парад на ос
вободен Белград през 1945 година за Деня на 
освобождението му — 20 октомври.

Миле бс красив, висок и строен, с широки 
рамене и именно за това бе избран в редиците 
на киоювцито. За неговите войнишки достойн
ства и извънредните си качества на себеотри
цание е носител на Медал за заслуги към на- Ц 
рода, с който го е отличил президентът па Ре
публиката — др. Тито.

След завръщане от Народната армия Мнле 
се посвети на земеделието и строителството. В 
мостната обшност в Райчиловци бе същински 
труженик, винаги откликваше на всяка акция. 
Особено е познат по кладенците, конто само в 
Райчиловци е изкопал тридесетина.

Между съселяните си е познат по дружелю
бието си, скромност и честност.

паметта на

В следващия пети 
„Партизаи" те гостува в 
Пирот на б октомври т.г..

се срешис с от-

и постигнаха 
(в четири кръга) срещу 
лидния отбор „Слога" 
Велико село.

памястоПЪРВОнитс едно 
(спортна стрелба —■ мъже).

(спортна стрел-
жсии) и

со-
от

когато ще 
бора „Пърчевац". две втори 

ба и пикадорезул-Гостмте откриха 
тата през първото полувре 

отлична акция на
д. с.

ме след 
нападателната петорна, ка- 

нападател РИС"Среща на спортисти от 
(Загреб) и „Тигър"

пто централният 
на „Слога" елегантно пре- 

излезлия от вра: 
вратар на „Партизаи

хвърлиха 
тата
Домакините изравниха ре- 

автогол на
Пирот, 28 септември 1985 г.
В петък и събота (27 и 28 септември 

Пирот пребиваваха спортистите па 
начин върнаха 

„Тигър".

1 Т.г.) 
„РИС" от 

посешс-
зултата чрез 
един от полузащитниците 
на гостите.

в
Загреб, които по този

на спортистите от 
Главната цел па гази среша 

нс и посещение в цеховете 
конфекция „Първи май в1 Пирот.

в състезанията по спортните дисциплини се 
следните резултати: пъв футбол и 

шахмат с1"

края се 
гтозици- 

двата

След това до пието бе другарува- 
на „Тигър” и иводи равноправна 

онна борба, като и 
отбора ня-създадоха по

положения.колко голови 
от които домакините съз
дадоха повече. Все пак пра 
вдата възтържествува в по 
следната минута, когато в 

Сафст

постигнаха
малка врата 8:2 .за домакинмт , в .

победа за домакините е резултат 3:1 
кегелбан гостите от Загреб бяха по-добри.

Тези срещи занапред ще бъдат традиционни.

Миле Здравков! 
С. ЕвтимовПоклон пред

шо
полумракпочти

Иванов от 15 метра с ос
тър удар по тревата прину
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хулцер • сатира • забава
Зъзнейки В 0ЛИН 

ма, разположена в 
пата на реко По, един по
сетител разказва:

крт.ч-
доли- ■Милован ВИТЕЗОВИЧ

Афоризми — Такава гъста мъгла 
никога не бях виждал! По 
едно дреме разбрах, че 
не мога повече да се при
движвам така. Подпрях ве 
лосипеда си на мъглата и 
стигнах пеша дотук.

Който пее, зло не мисли. А който мисли, понякога 
не му е до песен. Да нема 

1)иру—гусу
Всички за един. Ето ме!

Мълчи и но си подавай опашката, ако не си лисица.

Подозрителните се запознават посредством адвокати.
По вроме ата прием ои- 

лно деколтирана дама се 
пада да седне до етч\ све
щеник. Дамата се притес
няла от тоалета си и иска 
извинение от своя съсед.

За него говорят делата му. Осъдиха го! Не бео скоро ишъл на свиждане и овия дии 
идо у Драгоман.

Немам кво ново да ви кажем, ещо мнозина 
оди вас су видели това що видо и я, или пак су им 
расправляли 9ния що су били.

Първо и първо, това вече нейе свиждане оди 
преди 20 године. Тегай 
ваю, разпросгру месалйете и туре печено, варено; 
кой кво йе дочел, па другарсЬи йедну и пивну, да 
си поговорс.

Съга пекико другояче изгледа свиждането.
Йош од вечерту Димитровград се напълни с 

гоейе: надошли човеци од Ниш, Лесковац, Крагуе- 
вац, Сараево ... од све стране що се каже. Кой при 
приятел»е, кой опака... Некойи пак йош у суботу 
отидоше за Драгоман.

Щом у неделю се усмину първа зора — айдеее 
— юрнумо камто аутобускуту станицу (а мнозина 
пак упалише кола) — и сви се устремимо къмтогра- 
иицу. Горе одзебомо док да дойде време да се от
вори прогонат, ещо стигомо много рано...

А за това време — свако притиска жвакаче, ка- 
сете на Лепу Брену и Шабана ШаулиЬа, ролне с фо- 
тотапети ...

Ка се отвори границата у седам — сви полетемо 
напред кино у некукву битку. У туя гужву некои с 
фото тапетите се върнуше, имаше и върча&е на дру- 
Ьи, ама малко.

И щом се некико провремо през двете рампе 
(нашуту и бугарскуту) — сви заприпущамо уз Дра- 
гоманскуту клисуру.

След половин час. излезомо на соборишето. Тамо 
вече у стрелце се беоше разпоредили „посрещачи" 
и йош аутобусат и не спрел, започеше да питаю за 
дъвЬе, за Лепу Брену ...

Право да ви кажем, и сам не могу да веруйем 
да и Ьечави л»уди с тояге, и болесни, сви на тия 
дън су здрави кико дрен. Ма свако се уцвърстило и 
йе готово да гризе ако требе, ама че се укачи и 
аутобус, че подигне кико перце канту със сиревье ... 
Не могу човеци да познаем. Сви се дадоше у тър
говии).

Преглъщаше много свои думи и получи язва 
стомаха.

па

Вие сте лъжец. Познавам ви по късите крака.
— Моля ви. госпожо, по 

сс притеснявайте — отго
варя свещеникът. — Аз«жи 
вях лвадесет голини меж
ду дивани...

роднине се сретну, исцели-
Всичко тече — ако изворът не пресъхне.

щяМЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
Шивач пита клиент:
— Не искате ли да ви 

ушия към този костюм 
два панталона?

— Не. Боя се. че ще ми 
бъде доста топло.

Старо вино, стар тютюн и стар приятел са вся
кога по-добри от -новите.

Л. Каравелов

Лъжливите приятелства оа нанесли повече зло, 
отколкото откритите вражди. — Ех, — въздъхна пър

вокласникът — къде са до
брите стари времена, ко- 
гато ме возеха в количка!

Морис

:
Който търси приятел без недостатък, ще оста 
не сам.4

4 Каракалпакска — Значи, последната ти 
дума е ,,не"?:

4 — Да.I Добрият приятел е по-сигурен от скала.-
Якутска4

Съдията се обръща към 
потърпевшия; На све стране се сукну народ и само сецаю 

дъвЬе, касете, панталоне, рокле ... Направи се игра 
кико на йиру-гусу.

Малцина од толкова народ стигоше да одвое 
време да погледам програмуту, или да йеду леб.

На които характерът е в ред, на тях животът е
! благополучен. — В първата си молба 

сте писали, че подсъдими
ят е ударил два пъти, а 
сега твърдите, че е напра- • 
вил това четири пъти.

г Демокрит
»
4
4
4 Заниманията слагат печат на характера.

Овидий4 — След тава се срещна
хме още веднаж . ..* 4
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