
бря-тсШо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между на
шите народи и народности

_%_^*ЕСТНШ^на бъдгарсклтл НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ
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1227 » 15 НОЕМВРИ 1985 Г. * ЦЕНА 15 ДИН.

Йзпълнителе]^съвет3чдЕп^1Й?' ПОДПРЕДсеДАТЕЛ НА СЪЮЗНИЯ 
“Н СЪВЕТ ЗА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯТА ЗА 1986 ГОДИНА I ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

I ОС В ДИМИТРОВГРАД

НЕОБХОДИМО Е ПОДОБРЕНИЕ 

и СТОПАНИСВАНЕТО
ЛИХВИТЕ мннтмишето

Впреки че всяка година 
на различни равнища се 
предвижда стопанството да 
се освободи от м»ного обла 
гения, от година на годи 
на то е принудено да от
деля все повече от дохо
да си. Така например 
през 1981 година на дими 
тровградското стопанство е 
оставало 65,3 на сто от до 
хода, през 1982 — 61 ,7, а 
през 1983 година — само 
58,1 на сто! През първите 
шест месеца на настояща 
та година положението е 
подобрено, понеже 
во на димитровградското

реки положителните 
лтати,
увеличение на залежали
те стоки 
на сто. Това особено се ка 
сае до ТО „Тигър—Димит 
ровград", „Братство", „Ци- 
ле" и „Свобода".

резу
бележи значително

ГА И ръг^тЯ^НЕп(^НА ИНФЛАЦИЯТА. УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ИЗНО 
^НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА И ВЪРХУ ТЕЗИ 

ТОЯ1ДАТА ГОДИНАНЕНОТ° РАВНИЩЕ — ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДС

ПОДТПРЕДВ1ТЖДА>ШЯУТЛАТАТМ В НАСТОЯЩАТА РОДИНА ЗНАЧИТЕЛНО ИЗ

около 50

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО ните 12%). 
на основните цели и зада
чи в настоящата година не 
са стабилизирани положи
телните стопански тенден
ции. започнати през 1984 

Икономическата 
раз- 

равнище

В а на конвертиру 
пазари — за (вме-

вителмо о бществен о -ико н о 
мическо развитие и анти 
инфлационна политика в 
1986 година са утвърдени 
следните задачи:

Първо, значително нама
ляване на инфлацията въз 
основа на премахване на 
причините на инфлатор- 
ното стопанисване, преве
ждане на финансово укре 
пване, повишение ефикас 
ността на стопанисване на 
материалната основа на 
сдружения труд.

Заплащането на високи 
лихви твърде зле се отраз 
ява върху отделянето 
средства за 
През първите 
ца за акумулация са отде 
лс;:л 128 319 000 динара 
или 38 733 000 динара 
малко, отколкото са запла

емите
сто за 16) процента. Вносът на
също така е по-малък от 
запланирания обем. Номи 
налните лични доходи са 
сравнително много повише 
яи. но не в резултат на по 
вишение на производител
ността на труда, но изклю 
^ително в резултат на по- 
вишението на цените.

акумулация, 
шест месе

година, 
активност изцяло се 
вива на по-низко 
от запланираното.

ПО-отно

Преди всичко не са осъ 
шествени основните 
на утвъодената 
иеска политика 
шение ръста 
ипоизводството 
не на инфлацията и запа
зването на реалните лични 
чоходи.

С тази оценка започна 
своето екелозе Янез Земля 
пин. подпредседател на 
Съюзник
льчрт о5оенот>0”г>'^’/'ч 
лавна ч Съввтя 
ЯНКИТЪ И
^«■угпп-инатя на РфРТ*'"' 
Пг>п»>ктопезолюцията 
мп«ата голина.

цели 
икономи- 
по отно. 

на износа и 
намалява-

Така при 
спадане на 
ността на 
ефективност

условията на 
пооизводител- 

труда и ниска 
на стопа,нис-

Обекти^^о л гт^пггг*-
но пространството за поло 
боение на жизненото оав- 
нише и по-еФиццгно пазпе 
шаване на изо^тпените со
циални проблеми.

Второ, ускооят-ттв *>ъ ста 
нз изнога и 
ството и 
външна
пост на страпата.

ос!1гуояване на 
платежоспособ-

ТРето попитнение на 
гпонзводителносттз на тп 
уда, и върху тези основи 
и на жизненото равнище.

изпълнителен 
тгсот- 

"з ^еччб- 
1ТОКОЗ,>,^'”ив к

ТГА СЕ дт КРИ
ЗИСНИТЕ ОГНИПТА

— От ОКТОМвПИЙгимл яц
я пия и оненки 
г/я-ж.гут^гшите д7»пжа° 
грг»и \1 П7.^0В0п^ТГ»9 тгя об-

— За по-гол чм цпеобш 
стопански по-
дълго време тпябва л,я се 
п ре мах г гат и и ф л ато г>ц итс 
изпоои «а стопачисване и 
по-ускорено Финансово ук 
рогшапс п 1986 година тряб 
ва да обезпечат пъст на 
промишленото производ
ство за 3, на селскостопан
ското производство за 8, 
на производител ността на 
труда за 1 и на капитало 
вложепмята за 2 процента 
За да со осъществи външ
на платежоспособност на 
страната, в текущия плате 
жон баланс, е нужно да се 
осъществи суфицит от най- 
малко 650 милиона долара, 
а на конвертируемите па
зари за 800 милиона дола
ра и повишение на валут
ните -резерви на страната, 
за което е необходимо ре 
ално увеличение на изно 
са па стоки и услупи за 
около 5, а па конвертиру
емите пазари за око
ло 6 процента, при по- 
малък внос на стоки м ус
луги за около 6 ггроцеи-

яа Т?Я ТГП1ГТГ п

оп-
ПГЪ7ТТ С‘,гтъРПг1 

• -Г» ПОХ/ ТТтЗТг* гг^Оп
”Я

нята ЗемляриЕт под^епта.
тгпомишлечото ПРОИЗ

ВОДСТВО е увеличено с 2,5 
пооцента и че ло края на 
гогтт/гня^га не с° очакват по 
съществени промени.

ва имат лихвите. От 1981 
година, когато лихвите 
са участвували с 4,5 на сто 
в дохода, до юли 1985 го 
дина тяхното участие в до 
хода нарасна на 16,1 на 
сто. С други думи, през 
първото полугодие ма нас 
•гоящата година димит
ровградското стопанство е 
заплатило вър вид на лих 
ви 167 052 000 динара. За 
деветте пък месеца са от
делени 250 милиона дина-

сто.
запич п страната. без 

гпорно произлиза.

гя гЬаза пя начтп-го п/-ч>об-
Н я пушен ия-

Членовете на Изпълни 
телния съвет изхода виж-чс се

в ТПЪОЛО ГООИОЗ дат в рязко намаляване на 
залежалите стоки, от ед»- 
на, и изменение ца услови 
ята на заемите 
га страна. Последното 
предвидено 
за икономическа стабили
зация, но никой 
не го прилага на дело. От 
делянсто на средства за ли 
хвй по този начин би би
ли намалени на половина
та, а тези средства мога! 
да се използуват за разши 
ряване на 
основи на труда.

що развитие, 
тя и икономическата и Фи- 
чансо«ата ггЬс.па и и лт/гм 
т® обюсетпенм области цр 
обшогтпеио

от дру-
е

с програмата
икономическо

все ощето и социалното развитие 
размери, че

НЕЗ А ЯОТЮТТМТГ ттни ПО 
КАЗАТЕЛИ рмат такива

възможно га се раз
вят натупалите ес нро 

б теми без същински пре
лом в стопанисването и из 

без премах

не о
ра|

Този въпрос бе един от 
централните на заседание 
то «а Изпълнителния съ- 
вст па ОбЩиноката скуп 
щипа в Димитровград. Чле 
иовете му дойдоха до зак 
лючешгето. чс Димитров 
градското стопанство няма 
достатъчно оборотни орел

ппо- 
иякои 

рт.ст от

Селскостопанското
Сгтрп^д разходването

на иифлаторния 
поведение и без по 

зачитане на

изволство. .па материалнитепане 
чин на

ппетгенки. вместо 
2,5 процента отчита нама
ление от около

Поради забавения 
стопан

следователно 
насоката, 
с по-ефикасно стопанисва
не и по-ускороно

иа причините «а кри 
положение в ико
на страната и ук- 

нашата иконо- 
незавиои-

9 про- На последното си засе
дание Изпълнителният съ 
вет разгледа и редица дру 
ги въпроои, между които 
резултатите на деветмесе
чното стопанисване на ди 
митропградсюитс трудови 
организации, решението 
за увеличаване цените за 
провозване «а пътници с 
автобусите на 
рос" с 31,47 на сто и пр.

че можем са,мо
цента.
РЪСТ в останалите 
ски отрасли,
“е ръстът на обшостяения 

ше възлезе на 
вместо

премах-опенява се.
ване 
зиоиото ства и е принудено да взи 

ма кредити от банките оое 
щу високи

продукт
около 1 процент 
планираните 3 процента.

ВЪНШНОТЪРГОВСКИ. 
ТЕ резултати стдно така са 
изпод запланираните. Об
щият износ на стоки през 

месеца «а 
ос 7

номиката 
репване на 
мичсска сила и 

от чужбина.

лихви. Освен
това, според повито зако- 
1'гшпсд1шсаии111 сс запла
шат високи лихви и на за 
лежалите стожи и големи 
те количества суровини. 
А димитровградското сто
панство напоследък, пъп-

мост
„Ниш-експИЗХОЖДАЙКИ 

„ Проекторезолюцията ка
то основни насоки и зада 
ч« на ускоренр оамоупра-

оттам. та и при значително иа 
на дефицита памалеиие

външнотърговския баланс.нт-рвите девет 
годината е увеличен 
процента (вместо планира

А. Т.



НАС |И НПО СВЕТА
ВИСОКО РАВНИЩЕЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИ ДИАЛОГ НА „ЕЛЕФТЕРОТИПИЯ" (АТИНА) :

Създаване на условия за по-добри отношения Тнто — идеолог на 

активната неутралностпека оцшка, тръбна да бъ 
дат мост па сътрудничест
вото. Това е принцип и в 
отношенията па Югославия 
с всички останали съседни 
страни.

И двето страни изрази
ха готовност да дават при 
нос за по-нататъшното ук 
репване на взаимните от
ношения, В този контекст 
бе подчертана иообходи 
мостта от продължавано 
па югославско-бътарокия 
диалог па виооко равнище, 
който сс утвърди като по 
ложителпа практика.

Няколкодиевно посещение на председателя иа 
на НРБ Грнша Филипов в наМинистерския съвет 

шата страна. Президентът Тито е единственият пример 
па водач, чиято 
и след смъртта му

мисъл последователно се следите отношения бяха оисне- 
*ч1 като положителни, тто 

чяха и вьзмоленюс- 
за но-пататьшао раз

Но покана на предевда- 
съюзаия из- 
сьвст Милка

зелката на
4,0 чСШ'|пълнител ен 

тхлашшц председателят »а 
тинистерекия съвет на На 

рецуОлика Бълга- 
филшюв на-

По гръцката телевизия с излъчен първият 
на документалния филм „Дър- 

който епизод е посветен на делото

ште
ачцлшаае па сътрудничещ- 
вито, осоосно иа икономи 
чоокото. Подчертана Ос 
и неооходимостта да бъ
дат РСШ0Ш1 И 011 ези ВЬПР.О 
си. които пречат на 
татьшиото укрепване на еъ

от три епизоди 
жавници", 
и личността на- другаря Тито.

родна 
рия Гриша

няколкодневно офи Коментирайки телевизионното предаване, 
атинският вестник „Елефтеротипия’' подчерта
ва, ч>с югославският президент бе велик държа
вник, чиято мисъл и дело продължават силно да 
влияят в Югославия, 
мер на водач, чиято политическа мисъл после- 

след смъртта му. Той оста 
политиче-

прави
циално приятелско 
щение в СФРЮ. След раз 
говорите с другарката Ила 

председателят на бъп 
правителство бе

посе-
ио-па

и^удничествогго между две 
те съседни страни.

От югославска страна бе 
подчертано, че най-голям 
проблем в югославско-бъл 
гарските отношения пред
ставлява положението 
македонското национално 
малцинство в Бт^лгария от 
носно официалното българ 
ско отричане на това мал
цинство. Вместо камж на 
препъване, 
малцинства, според югОсла

нинц Тито е единственият при-
гарското 
приет от председателя на 
предсдателството на СФРЮ 
гадован Влайкович и пред 
седателя на Председател- 

ЦК на СЮК

летателно се слели и 
ва да б7,де една от па й-ом и и сити ите 
ски личности па XX век.

От международните то 
ми в центъра на внимание 
то бе сътрудничество на 
Балканите. Влайкович 
тъкна, че Югославия при 
дава голямо значение иа 
добрите отношения па 
Балканския полуостров и 
в духа .на известните прин 
ципи на външната си поли 
тика дава принос за ми
ра, оигурността и равиопра 
вното сътрудничество в 
този регион.

из- „Маршал Тито с основоповложник на съв 
ремсина Югославия" изтъква „Елефтероти- 
пия". След като итгъква, че нашият президент

политиче-

наството на 
Видое Жаркович. 

Влайкович и Филипов ра
на световнатаактивно присъствчва 

ска сцена цели 40 голини, вестникът констатипа. 
че той бе ..родоначалник на идеята за активна

на необ-

змениха мнения по всички 
аспекти на двустранното сь 
грудничество и по акгуални 
те международни пробле
ми. Югославско-български

националните неутралност и елин от основателите 
вързаното движение".

АКЦИИ НА ЗАПАДНОГЕРМАНСКИТЕ ПАЦИ
ФИСТИ

ИЗ ДИАЛОГА ПЛАНИНЦ — ФИЛИПОВ
Видое Жаркович и Гри 

ша Филипов размениха ин 
за дейността

председателите на югославското и оьлгарс- 
кото правителства 1Ушлка 11ланиац н I ршна ч»и- 
линов оосъдиха голям Орой въпроси вьв връзка 
с двустранното сътрудничество и актуалната ме
ждународна проблематика.

другарката ГЛлашшц изтъкна, че Югославия 
има голям интерес да развива стабилно и всест 
ранно сътрудничество с всички съседи и да има 
мирни, отворени и сигурни граници с тях. Юва 
е трайна насока един от приоритетите в 1°го-

Тя подчерта гото

Сигнали за тирформации 
на СЮК и БКП в подгото 
вката за конгреси. И.^разе 
на е двустранна готовност 
за по-нататъцгно укрепване 
на междупартийпото 
трудничество като една от 
основните предпоставки за 
разрешаване на откритите 
въпроси и за създаване на 
условия за всестоанно Раз 

на югославско-бълга

В понеделник в Герман
ската федерална републи 
ка е започнала „Акцио- 
нна седмица" на мирното 
движение „Сигнал за мир”. 
Акциите на западногер- 
манските пацифисти са на
сочени против милитари 
зацията на' космическите 
пространства и против уча 
стието на ГФР в американ 
ските „звездни войни". Оч

аква се акциите за мир да 
бъдат най-интензивни в 
събота и неделя.

съ-
Тези дни още 300 научни 

работника от големия из
следователски център в 
Хамбург съобщили, че ни 
как няма да участвуват в 
американската 
за космическа защита от 
ракети.

. славската външна политика.
1- вността на нашата страна да укрепва отношения 
П та си с България и необходимостта от ноложите- 
Нлно програмаразрешаване на основния спор в нашите от- витие

реките отношения и сътрудСношения.
ничество.

й АКТУАЛНОСТТА НА НЕГОВИТЕ АНАЛИЗИ\ • МИСЪЛТА И ДЕЛОТО НА МИЛЕНТИЕ 
ПОПОВИЧ С ролята на субективните сили на общес

твото, преди всичко на Съюза на комунистите 
и Социалистическия съюз, а също така и с 
действуването на скупщинската система, Ми- 
лентие Попович се заш1мава през целия пе
риод на революционната си дейност, а осо
бено по време на 
крал на шестдеетте
частничеството" на субективния фактор 

моменти на стопанството

ь_

САМОУПРАВЛЕНИЕ БЕЗ 

ИЛЮЗИИ обществената криза към 
години. Посочваше „съу

к
Нишкият университет и Институтът за 

политически студии от Белград неотдавна ор 
ганизираха в Ниш двудневна научна среща, 
посветена на мисълта и делото иа нашия ве
лик революционер и теоретик иа социалисти
ческото самоуправление МИЛЕНТИЕ ПОПО 
ВИЧ. В тази статия поместваме акценти от 
няколко изказвания на срещата, коита осветля 
ват непреходната стойност на мисълта и де 
лото на Попович.

В
И вкризисните

него търсеше решение за преодоляване на 
същите. И оега е необходимо да си споме 
ним, каза РАДОСЛАВ РАТКОВИЧ от Бел 
град, за неговите анализи па икономичес- 

идейна обстановкаката, политическата и 
в 1968 и 1969 година. Нима тези негови оцен 
км за осъществяването «а обществените сили, 
условията и трудностите в осъществяването 
на Дългосрочната програма за икономическа 
стабилизация ?

Под 'самоуправление Попович подразби
раше икономически и политически облик и 
съвкупност от обществени преобразования, в 
които се освобождават и създават обществе
ните сили на социализма. Сдруги думи един: 
особен исторически процес, в който 
таената мощ минава от държавата към социа 
лиетическите

Като интелектуалец, политически деец и- мист, Попович остави следа във всички ета- 
държавник, Милентие Попович се отличава- пи |Н.а изграждане на икономическата -система, 
ше с онези известни добродетели на най- особено в областта на обществената собстве 
славното поколение, израстнало на югославс ност, самоуправлението и отношението ме
ките простори. Той бе силен пример за смел жду самоуправлението и държавата. Избяг 
и решителен борец за социализъм, истина и вайки всеки вид екстремизъм, той е един от 
честност — изтъкна академик ЙОВАН ДЖОР първите теоретици, който усети опасността 
ДЖЕВИЧ. — Неговата мисъл залегна в съ- от етатизма и бюрокрацията. Числеше се 
държанието на най-важните документи в сле към • онези група антидогматици и критични 
двоениото развитие на Югославия, както в марксисти които считаха че предпоставка и 
новата Конституция и в Програмата на ОЮК, залог за развитието на социализма 
така и във всички .по-важни теоретични зами рацията и свободата, а те, наред с равно пра 
сли за институции, с които социализмът в вието, мотат да се осъществят смо 

, югославия се отличава и днес. Утвърждавай ^моудравление и непрекъсната л 
1 ки се преди всичко като оригинален иконо- г*»ция на обществените отношения.

общес

„асоциации на работниците 
Любиоав Маркович. — В 
Попович нямаше нито илюзии,

това— подчерта 
отношение
нито колебание, нйто скепса. Непрекъснато 
изграждаше теоретичните си възгледи за со
циалистическото самоуправление, основава
що ое на законите на общественото производ

са демок-

чрез оа- 
демократиза-
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ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ИЛИАЗ КУРТЕШИ ПО 
ПОВОД -Ш-ГОДИШНИНАТА ОТ ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕ 
ТО НА РЕПУБЛИКАТА Юбилейни

съдържанияНай-дългият период 

ка свобода и мир
• Ознаменуването на 

40-годишната от провъз
гласяването «а Република 
та ше има трудов и възли 
тате лен характер, за да ое 
създаде възможност мла
дото поколение да осъзнае 
цялото значение на това 
събитие. В организациите 
на сдружения труд озна- 
менуването ще мине под 
знака на увеличени' усилия 
за повишено тгроизводет- 
во. Вър възпитателно-об
разователните програми за 
деца и младежи са внесе
ни съдържания, с 
всестранно /се 
събитието.

• Обемисти подготовки 
се вършат и в единиците 
на ЮНА,
рно-,инф ормативни 
трове в чужбина, в цехо
вете на наши ОСТ в чуж 
бина, в организации на 
преселниците...
• В Музея на революци 

ята на югославските наро 
ди и народности на 27 ное 
мври ще бъде открита из 
ложба „Създаването на 
социалистическа Югосла
вия". с която ще бъде об
хванат периодът от 1941 
до 1945 година.

• Централното тържес
тво по повод 40-годишни- 
ната от провъзгласяването 
на Републиката ще се със 
той на 28 ноември в Бел
град. Това всъщност ще 
бъде тържествена сесия на 
двата съвета на Скущцина

. та на СФРЮ. ■
• В Дома на синдикати 

те в Белград на 28 ноемв-

През изтеклите четири десетилетия осъществих 
резулта™ в Целокупното обществено, ико 

ск° и културно развитие на всички краища 
^ *пата стр^а. Осъществихме ги в тежки иконо 

е ки условия и сложна международна обстанов
ка и затова не смеем да позволим 
ценява никому да ги под-

На 29 ноември 1985 
дина ще се навършат 40 го 
дини от провъзгласяването 
на Федеративна народна 
република Югославия. На 
тази дата преди четири де 
сетил етия

обезпечава 
правие на всички 
и народности...

го- пъдно равно- 
народи 

Когато ста 
ва въпрос за държавното 
устройство, монархията не 
бе премахната, ,но бе сус
пендирана. АВНОЮ

които 
осветлява

У чре дител ната 
скупщина, на съвместна се 
сия

оста в нашите култу 
цен-ви за това да решава на

родът след освобождение
то на страната, 
новище

-на Съюзната скупщина 
и Скупщината «а народа, 
пои е Декларация 
въз гласяван ето

Това ста- 
бе продиктувано 

от международните обсто 
в които тряб не

обезпечено

за про- 
на ФНРЮ 
на съюзна 

от репу 
вид. общност 

народа.

и създаването ятелства. 
ше да бъденародна държава 

бликал ски Маршал Тито подписва Декларацията за провъзглася
ване на Републиката

за живот и труд. Построе
ни са хиляди обекти в про 
мишлеността, енергетика
та и туризма. Производст 
вото е увеличено над се
дем пъти, а реалният об
ществен продукт на глава 
от населението 
Изменена 
структура на 
то. Многократно 
«ено зърнопроизводството.
С основно образование са 
обхванати 98 на сто деца...

международно признаване 
на революционните про
мени — каза Куртеши.

на равноправни 
които свободно 
волята си да останат обе
динени в Югославия.

то ом е изправени през пое 
ледните години често пъ
ти се губи от предвид същ 
ността на обществените 
процеси в нашата страна, 
а това са дълбоки и същ е 
ствени промени, преди 
всичко укрепване на само 
управлението като ново 
основно производствено от 
ношение. с Дългосрочна
та програма за икономиче 
ока стабилизация открих
ме перспективи за изход 
от икономическите трудно
сти. Налага ое да я осъЩе 
ствяваме 
и ефикасно, 
лягаме върху
ни сили. Това е нашето ката, организатоо

то е Радио Белград съвмес 
тно с централните радио- 

потенциали станции на републиките и. 
покрайнините.

изразиха

През изтеклите четири 
десетилетия
ме завидни резултати в це 
локупното обществено, ик 
ономическо и културно 
развитие на всички краи
ща на нашата страна. С 
огромен ентусиазъм и енео 
гия нашите трудови хора. 
гпаждзните и младежта се 
бориха за обнова на разо- 
оената страна, за електри 
Фикация и индустриализа
ция. за модернизация на 
селското стопанство и ур 
банизация на страната, 

на за повишаване на здрав-

^^41 
Това бе окончателното 

действие в създаването на 
Нова, Титова Югославия, 
която израстна от Наро до 
освободителната борба и 
социалистическата револю

< ч-: осъществих-

пет пъти. 
е социалната 

население- 
е увели-

заяви на прескон-ция
феоенция в Белград пред
седателят на Скупщината 
на СФРЮ Илияз Курте
ши. Тези резултати осъще

ствихме в тежки икономи 
чески условия и сложна 
международна обстановка 
Затова не смеем да позво
лим никому да ги подце
нява
Куртеши. — От г.роблеми 
те и тоудпости, пред кои-

Основите на Нова Югос 
лавия бяха положени още 
на 29 ноември 1943 годана 
на Второто заседание 
АВНОЮ в ^йце когато бе 
взето решение 
да се изгражда на федера 
тивен принцип, с който се

последователно 
като се об-
собствените в чест на Деня на Републи

на кое

ри ще се състои тържество

ната и социалната защита 
на населението, за изко
реняване 
тга. за по-добри

основно определение и ние 
Илияз, имаме и материални, и ин 

телектуални 
да го осъществим.

Югославия подчерта
на неграмотнос- 

условия

В нашите обществено-икономически от- ‘. 
цошишгя цената на производството трябва ' 
да оъде оосктшвен облик на закона за стой
ността и историческа рамка, в която нужно 
се развиват производствените отношения в 
самоуправлението и (непосредственото 
нроделеиие на дохода. В това отношение ре
зултатът на човешкия труд става свободен, 
..«• о под пълен контрол на държавата, не е 
абсолютно отчужден от производителя — под 
черта ДРАГОЛЮБ СТО ИЛКО ВИ Ч от Ниш. и 
добави че според Милентие Попович цялата ни. 
система трябва да се основава на това. Зато
ва но 10 случайно, че днес в овета, а и у нас, 
в рамките на борбата за социализъм, се чуват 
изисквания да се менят отношенията в поли
тическата и стопанската система заради по- 
нататъшпо развито на ооциализма.

ство, критично издирваше съществени и це
лесъобразни самоуправителни отношения ко
ито са реални, прогресивни и във функция 

1 на закономерностите на общественото про
изводство. .неговият закон за дохода е от ре
шаващо значение за обществено-политическа 
та еманципация на самоуправлението и за 
свеждането на държавната власт до нужен, 
но не и господствуващ фактор в обществения 
живот.

предупреди за „експлозивното нарастване на 
субективизма", който намира плодовита поч
ва в регионализма и егоизма. Слепо, ненавис 
тно и упорито, с анархични мерки на иконо 
мическата политика, които в между републи- 
канско-покрайнииски размери раз-чосто пъти са 

една «а друга, запазвамеп роти/вогю л ожни 
ниска производителност на труда и подхран
ваме тенденции към натурално производство. 
Този тренд нерядко се насърчава от разни 
държавни защитни и компенсационни мерки. I

...НО ПРАКТИКАТА ТРЪГНА В ДРУГА 
ПОСОКА

Тези идеи на Попович обаче не бяха раз 
брани добре и практиката тръгна в друга 
пооока, противоположна на стратегическата 
замисъл и компонентите на закона за дохода. 
Съгласно законите на бюрократическата инер 
ция, самоуправлението жцвурка и се задуш- 

Останало без необходимата акумула- 
то се губи в множеството правни пор- 
разпределението и се бори за админис 

привилегии в разпределението. До

НИШКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ С ИМЕТО 
НА М. ПОПОВИЧ

Участниците в двудневния научен 
симпозиум „Милентие Попович и съв
ременната югославска обществена де 
йствителност" в Ниш единодушно прие 
ха няколко интересни предложени».

По предложение на академик Й 
Джордженич, научната среща, посвет
на на теорията и практика на Милентие 
Попович, ще стане традиционна и ще се 
процежда в Ниш всяка втора година.

Единодушно е подкрепена инициа
тивата Нишкият университет да получи 
името на този велик мислител и револю

I
ВИЖДАШЕ ПО-ДАЛЕЧЕва.

многобройните Чция, 
ми в Като напрани обзор на 

противоречия в нашето стопанско развитие 1 
в рамките на по-широката тема за икономи { 
чссмите закономерности и характера на соди I 
алиютичеюкмте оамоуправитолни производстве 5 
ни отношения, Дамян Шекович от Титоград ? 
кратко констатира: Милентие Попович вижда | 
ше по-далече и по-задълбочено, към неговото' ! 
дело трябва да се пдрщаме винаги, да изнамм ■ 
ра-мс и разработваме неговите «ай-добрЦ 
идеи.

ован
тративни
ходът предварително е разделен по админис 
тративен начин, бюрократически парци-али- 
зиран, икономически деформиран от -аспект 
на акумулацията. Това е общата картина, 
ято съществува и днес, в това е тайната на 
икономическите и политическите прушения 

__ категоричен бе Любисав

ко-

ционер.на инфлацията 
Маркович.

Говорейки за (не)единството на икономи 
ческите отношения и нефуикциоиирането на 
единния югославски пазар в контекста на тс 
оретичиите становища и практнеската деи 
ност -на Милентие Попович, СРЕ7ЕН с-окич

Прието е и предложението на репу 
бликанско равнище да се изнамерят въз 
можности и средства за създаване

фондация „Милентие Попо-
Пова всъщност е основното поръчение 

на тридесетина научни работници от всички 
краища на пашата страна, -които уйаствуваха 
ка научната среща в Ниш.

на
постоянна
нич" и за издаване па неговите събра- |1пи дела.

—
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ИЗБОРИТЕ В ГЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ ★★★★★★★★★
★★★******

БОСИЛЕГРАД. ОТ ПРЕДИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА ПЪРВИЧНАТА ПАР
ТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ в ЦЕХА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ_ ОБЩИНСКАТА ПАРТИЙНА 

ЗАПОЧНА ИЗБОРНАТА ДЕЙНОДИМИТРОВГРАД. В 
ОРГАНИЗАЦИЯ ~
ст

доходното свързване Номуннстите в ЧВД1МТВ редове на борбата
е основна задача 
на „Кооперант“ кисти завършили Полити 

чсската школа на ОК на 
Съюза на комунистите в 
Босилеград и двама на 
МОК на СК в Лссковад. За 
отбелязване е и това, че за 
отчетния период тази пагр 
тийна организация е укре
пила своите редове с 4 но 
ви комунисти, а в ход е 
подготовка за приемане на 
още трима. Отделно вни
мание както бе изтъкнато 
на предизборното събра
ние през изтеклите две го
дини, тази партийна орга-

Защото само с 
про-

Лървичната партийна ор 
гагаиза1ция .в цеха за про
изводство иа чорапи в Бо
силеград е не само моби- 
лизатор, «о и същински дв 
игател в тази трудова еди 
цица. Укрепването на про 
изводствония процес и тру 
лоната дисциплина, идей
но - по лита ч сското издига
не и маркаичеокото обра
зование на комунистите, 
както и опазване-го на об
щественото имущество и 
други жизнени въпроси о-г 
ежедневието са постоянни

пестенето.
високо и качествено 
изводетло може да сс осъ
ществи по-годям доход, а 
това значи и по-високи ли 
чии доходи. Поради това 
по време на предизборна
та и изборна дейност в та 
зи трудова единица се чув 
стпува засилено производ
ство. Така например през

В Димитровградска об
щина започна изборната де 
йност в Съюза на комуни 
егите. На 8-ми т.м. кому
нистите в първичната пар 
тийна организация .в „Ко
оперант'’ (основна органи 
зация на 1Кооператорите в 
общината (проведоха пре
дизборното си събрание.

Макър че по числото на 
сдружените селскостопанс 
ки производители (в срав
нение с целокупния им 
брой) Димитровградска об 
шина е на първо място в 
СР Сърбия, и макър че 
първи в републиката сдру 
жените участвуват в разп 
ределението на дохода, ко 
мунистите в „Кооперант" 
се изясниха че с постигна 
тото в тази област не са 
доволни и че това и занап 
ред трябва да им бъде ос 
новна задача. В този сми
съл. както бе изтъкнато в 
доклада за предстоящите за 
дачи. трябва да дойде до 
свъозване на селскостопа 
нските производители с 
„Кооперант" на доходни 
начала. Някакъв вид дохо 
дно свързване и досега сь 
ществуваше, тъй като сдру 
жените селскостопански 
производители участруваха 
в разпределението на до
хода, «о това не е онова, 
което трябва да бъде. За 
това комунистите в Коопе 
рант" поемайки сериозна 
задача трябва да намерят 
най-подходящ начин за 
това. за да могат да приз 
лекат още повече селско, 
стопански производители, 
които ..Кооперант" наисти 
на ла считат за сеоя Орга 
низания, а тя да бъде епо

собна винаги да им окаже 
необходимата помощ. Това
значи, че основната селско 
стопанска служба, в рамки 
те на „Кооперант" трябва 
много повече да се ангажи 
ра на терена, сред селско 
стопанските произволите 
ли заради които впрочем и 
съществува.

В доклада също бо изтъ 
кнато. че първичната орга 
низация. трябва да оо ома 
сови. Сред заетите в „Ко
оперант" сигурно има хо
ра, които с работа са се 
доказали, че им ,с място в 
редовете на СК.

И докато в доклада бя
ха обобщено докоснати по 
чти всички въпроси свърза 
ни с работата на комунис 
тите в настоящия период, 
очакваше се разискванията 
това да конкретизират. За 
съжаление, освен директо
ра на организацията, ни 
кой от присъствуващите 11 
души (организацията има 
12 члена) не се обади; по 
не да се чуе какво мисли. 
А знаят, че в тяхната тру 
дова организация не е вси 
чко идеално. Всички знаят, 
а това бе посочено и в до, 
клада, че средствата от 
зеления план «е са най-

октомври са произведени 
108 775 чифта чорапи — Де 
сетила хиляди повече отко 
лкото през предходните 
месеци.

задачи па членовете на та 
зп партийна организация.

- . '.МвЛ
Това бс потвърдено и на

неотдавна проведеното пре 
дизборно събрание на пър 
вичиата партийна органи
зация, на което комунисти 
те откровено, с аргументи 
и самокритично 
ха двугодишната 
ност.
пехите, които наистина в 
тази трудова юдиница са 
налице комунистите изне-

обсъди 
си дей- 

При това освен ус-

соха и редица въпроси, ко 
ито по един или друг на
чин в 
засичали

отделни периоди са 
производствени-

Увеличението на производството и качеството е доми 
пиращ въпрос

те процеси. 
Укрепването на произ

водството. както се посоч
ва в отчета, а това бе под
чертано и в разисквания
та. е било и ще бъде вина 
ги доминиращ въпрос.

През отчетния период 
тази партийна организация

Значително внимание та низация 
зи партийна организация, върху 
която понастоящем наброя скато разграничаване. На 
ва 34 души. през отчетния 
период е посвещавала осо
бено внимание на идейно-

е посвещавала и 
идейно-политиче-сполучливо използувани, 

но никой не посочи поне 
един пример за това. Ни 
ма няма проблеми в изку 
пуването на добитък или 
пък в оборудеността на 
„Кооперант” с необходими 
те машини... За нов секре 
тар е избран Никола С, 
Димитров, селскостопански 
техник, а за заместник Ма 
рия Тодоров.

няколко души. членове на 
СК, поради 
и безделие 
си място са наложени идеи

не дисциплина 
на работното

политическото и марксиче 
ско издигане. Като резул- .но-политически мерки.

М. Я.
е провела и няколко съв
местни събрания с остана
лите обществено-политиче тат на това са 17-те кому-
ски организации в трудова 
та елиница, на които също 
така са обсъждани произво 
дителността. икономиите и

В ПЪРВИЧНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ В
п." г> ОЦСИЛ1ЙТАД♦

А. Т. ♦ ЦАшишинте на лредем ншБОСИЛЕГРАД: В ПО НА СК В МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРИКЛЮЧИ 
ЕВИДЕНТИРАНЕТО НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВ Е НА АКТИВА НА КОМУНИС 
ТИТЕ — НЕПОСРЕДСТВЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Не без основание, комунистите в основната ор 
ганизация на сдружения труд „Услуга" в Босиле
град, на предизоорното си сьорацие идеино-полити- 
ческото и акционво единство и провеждането на мер
ките за икономичеока стабилизация сложихо на пре
ден план. Окуе повече, както бе изтъкнатб на сьора 
нието, че комунистите и първичната партийна орга
низация, все още недава пълен принос в осъществя
ването на качествени промени в развитието и усъвър- 
шенствуването на

Ночти всички спазват критериите ♦♦
1С приключването на пре 

дизборните събрания в 
първичните партийни ор
ганизации в материално
то производство прикл
ючи и евидентирането на 
кандидати за членове на 
Актива на комунистите-ра
ботници 
производители. Съгласно 
решението на Общинския 
комитет на СК в Босиле
град активът, който доое- 
га; имаше 19 душилде на
броява 21 член. Да добав
им, това решение е обо
сновано въз основа броя 
на непосредствените про
изводители, т. е. на члено
вете на СК всред тях — в 
стопанските организации в 
общината работят около 
900 души и в първичните 
им партийни организации 
действуват около 250 чле
нове на СК,

Цоне Тодоров, предсе
дател на ОК на СК в Бо

силеград казва, че почти 
всички първични органи
зации са спазвали крите
риите при предлагането 
на кандидати за членове 
на този актив. Има обаче 
и организации, подчертава 
той, които .не образлагат 
предложението, качества
та на предложения кан
дидат и приносът му в

посредствени производи
тели в това отношение 1 
трябва да се отстои на 
критериите — да се избе- $ 
рат най-добрите. В евиде- 
нтирането обаче се е

I
производителността на услугите и 

по-нататъшното развитие на социалистическите, само- 
управителни и обществено-икономически отношения.

Наистина в последно време, отделно след прие- 
мането на Заключенията от 13-то заседание на ЦК на 
с ок и Становищата от 18 заседание на ЦК на СКС 
се чувствува известна засилена партийна дейност, но 
тя, както бе подчертано в отчета, а това' подкрепиха 
и отделни комунисти все още не може да мени сьсто 

ето. Поради това в тази насока, както заяви сек- 
партийната организация Славчо Иванов, 

трябва занапред «ще по-решително 
да се действува.

„^а'0тбелЛЗваде е> че оценявайки двугодишната 
изтъкнахаТ’иЮпр1УНИСТИТв в тази паР™йна организация 
ко в п5ляг™РеДИЧаж проявени слабости, преди всич- 
тор за укпепват№И1НфОРМИ'ранет0' като съществен фак
съдействието мм М самоУпРавителните отношения, с действието им с висшите партийни 
Изтъкнати бяха и ред»ца Р ни 
съдействието и липсага

:сти
гнало и до други .дгедора- 
зумения". В първичната ор 
ганизация на СК в „Авто
транспорт". например, ка
то кандидат за член в 
тша е евидентиран член 
на СК, на когото (ако бъ
де избран) това ще бъде 
четвърти мандат! Това е 
в противовес със статутар- 
ните норми и тук тръбва 
да бъде евидентиран 
член.

Според решението на 
ОК на СК избирането

непосредствени

ак-развитието на самуправ- 
ителните и обществено-ик
ономически 
Почти воички 
ции на СК от

отношения, 
организа- 
материал- 

ното производство са е©и 
дентирали повече канди
дати, отколкото трябва да 
изберат в този актив. Им
айки предвид усилията, ко- 
ито трябва да ое положат 
за изнамиране не по-еф- 
икаони решения в према
хване на обществено-ико
номическите 
както и ролята до актив
ите до комунистите — не-

и организирано

друг си

на
членовете на актива ще се 
проведе през този и идва
щия месец. Новият актив 
на комунистите — непос
редствени
ще бъде учреден до 
на декември.

органи и тела. 
пропуски по въпроса на

тайните организации дейст^ГащиТра™е на ^У-

ДОходоотоРС^ГИЛ’ '°ТДелНО когат° « д хцдиото свързвай е и провеждането на Дългосрочната
програма за икономическа стабилизация.

трудности, производители
края

В. Б.

СТРАНИЦА 4 ч.
Братство • 15 ноември 1985



ПО СЛЕДИТЕ НА КРИТИКАТА
• КЪМ НОВИТЕ ДЕЛЕГАТСКИ ИЗБОРИ

ПОДГОТОВКИТЕ СА УСЛОВИЕ ЗА УСПЕШНОСТ „ДАНЪЧНОТО” 

ПОДОБРЯВА 

РАБОТАТА СИ
Колкото по-малко остава време до 

новите делегатски избори толкова по 
вече са в размах подготовките за прове 
ждането - им. Съгласно изборните дсжу 
мен ти, които през октомври приеха 
Републиканската конференция на 

ССТН и Сътозът На синдикатите в СР 
Сърбия, общинските конференции -на 
С о циа ли стич ©окзия

досегашните резултати не само в сре 
дите си, 'но и по-широко в обществото 
трудещите ’ се и гражданите трябва да 
дадат и личен принос — да дават пред 
ложения за премахване на трудностите, 
т.е. за решаване на наболелите въпро 
си в обществото.

Значението на предкандидационната 
активност, която ще трае до 31 януари 
идната година е -още по-голямо ако се 
има предвид, че на предкаидидационни 
те събрани^ трудещите се и граждани
те ще евидентират кандидати за члено 
ве на делегации, делегати, както и на 
кандидати за отговорни постове в дело 
гатските скупщини. Очаква се преди 
това да обсъдят принципите и критери
ите на кадровата политика. Също така 
е необходимо, а това е една от характе 
ристиките нанашата демокрация, прила
гайки тези принципи да предложат и 
евидентират по-голям брой кандидати 
от колкото трябва да се изберат,

Подготовките и предкандидационните 
активности са съществено условие за 
провеждане на делегатските избори. 
От тяхната успешност зависи не само 
уопешността на самите избори, «о и п-ре 
дстоящите делегатски отношения. Още 
повече ако се има предвид, че и целта 
на обществено-политическите сили със 
Съюза на комунистите начело е предсто 
ящите делегатски избори да станат сил 
на опора за по-нататъшното осъществя
ване на Дългосрочната програма 
номическа стабилизация, укрепване по 
ложението на работническата класа, ка 
кто и за последователно внедряване и 
усьвършенствуване на обществено-поли 
тическата система и самоуправлението.

В. Б.

• НАД 90 НА СТО РЕШЕНИЯ ЗА ДАНЪЧНОТО 
Г. ВЕЧЕ СА ВРЪЧЕНИ НА

общински-съюз и
те синдикални съвети утвърдиха зада 
чи на действуването си. За провежда 
не на изборите подготовки 
ла се вършат и в основните кледки 
обществото. Още сега 
чата е сериозно разбрана.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ В 1985 ятт_л ™
ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБ
ЩИНА • ДВАМА ДАНЪЧНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО 

ДЕЙСТВУВАТ НА ТЕРЕНА • НЕМАЛ 
ОБЕКТИВНИ ТРУДНОСТИ РЕДУЦИРАТ РЕ

започват
«а стоянно 

КИТЕ '
ЗУЛТАТИТЕ НА НАПРАВЕНИТЕ УСИЛИЯ

личи, че зада-

Към края на август делегатите на Общинската 
скупщина в Димитровград отправиха остра критика 
по адцес на заетите в Общинското управление за об- 
ттгествени приходи поцади недостатъчното им анга- 
жиоане за срочно и ефикасно събиране на данъци
те в общината. Голям брой данъкоплатци не бяха 
получили решение за данъчното им задължение в 
1985 г. В този момент гражданите „борчуваха' на об 
щината над 16 милиона динара, които за

обстоятелства никак не представляват мал

В рамките , на тези подготовки е и 
изготвянето на отчети за четири го ди ш 
иата п-абота на делегациите и делега 
тските скупщини на обществено-поли 
тическите и самоуправителни 
ти на интересите, 
на предизборната и

общнос 
Според календара 

изборна актив- 
трябва да бъдат готовиь:ост същите

до 25 този месец. Тези отчети оа 
особена важност ако се има предвид, 
че ще бъдат изходна 
л съблюдаване на постигнатото 
сега в делегатските 
г^емахване на манифестиращите 
слабости и пропуски. Всъщност от 1-ви

димитров-от
градските
ка сума. Недостатъчни бяха усилията за , кадрово и 

данъчната служба. Тези и 
-работата на въпросното управ- 

събрания на обществе-

точка за прави
материално укрепване на 
други нередности в 
ление бяха критикувани и на 
но-политическите -организации.

до-
отношения и за

се
обществено -ик оном и 

общест-
При сегашнте изострени 

чеоки обстоятелства у -нас аргументираната 
вена критика трябва силно да подействува за ускоре
ното премахване «а забелязаните слабости. Ръковод
ят ли се от тази азбучна истина заетите в Общинско- 

обществени приходи? Два месеца 
въпрос зададохме

д ■ ‘е.мври когато ще започнат предка^ 
д и дационните събрания трудещите се 
и гражданите Ще обсъдят действуване 
то на делегатската система. Когато се 
касае за съблюдаването на делегатски
те отношения от особено значение ше 
бъде как и защо винаги не се осъще 
стават
ду делегациите, 
ските скупщини и обратно. Оценявайки

за ико

то управление за
след официалната критика този 

управлението Александър Свиленков.на началника па
__ Усилията и мерките, които предприехме през

дават правото да отговоря по
каза Свиленков в началото

отношенията и връзката меж
делегатите и делегат

-изтеклия период ми 
ложително на въпроса —

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СК В БОСИЛЕГРАД ЗА ПРЕДИЗБОРНА 
ТА АКТИВНОСТ

на разговора.
С кои конкретни аргументи подкрепяте отго

вора си? са връчени над 90 на 
1985 г. -наБЕЗ СЪДЪРЖАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ _ До края «а октомври

сто решения за данъчното задължение в 
данъкоплатците в Димитровградска община. В край
градските села Бачево. Градини. Лукавица. Желюша

общинският достав-търа на вниманието, и да 
ли наистина евидентира- 
ните кандидати за отделни 
ръководни функции оа и 
най-дейните в своите- сре
ди. А всичко това са съще 
твени въпроси, -които по 
един или друг начин пря
ко ще въздействуват върху 
дейността в предстоящия 
период, когато Съюзът на 
комунистите в практика 
трябва да потвърди своето 
място и роля в преодоляв 
ането на състоянието. Всъ 
Поради това. Председател 
ството взе решение да се 
изготви щателна и-лформа 
ция за досегашната избол 
на активност и същата да 
бъде обсъдена на поредно 
то разширен/ 
на Председателството — в 
течение на настоящата ое 
дм/ица.

ПОимаВ общинската организа 
ция на Съюза на комунис 
тите в Босилеградска об
щина, предизборната ак 
тивност не върви според 
утвърдените изборни сро
кове. Именно, в 12 първи 
чни партийни организа
ции все още не са прове 
дени подготвителни, а в 
22 предизборни събрания. 
Наистина, между тези кои 
то -не са провели досега 
предизборните 
има и такива, които имат 
и обективни причини (по
вече от членовете са на 
работа във вътрешността) 
каквито са организациите 

Ярешник. Барйе и ДР- 
Обаче за ПО -в организа- 

на сдружения труд:

заседанието, 
които съвсем бегло са до-

ни резултати в събирането «а данъка. Засилихме к д 
ровил състав на управлението с референт по Утвър
ждаване произхода на имуществото. Обаче все още 
нямаме 1инопектор по данъците от сгопанегв 
стрихме трудовата дисциплина

косвали въпросите, с които
са се срещали през изте 
клия период. Може би то 
ва е и поради безотговор- 

някои членовеността на 
на Политическия актив

въоб-
се включват в рабо

на заетите в управле-не присъствуват и 
ше не
тата за да подпомогнат на 
отделни първични органи-

-нието. е приятна, нито ле-Обирането на данък 
спа задача...

нито

-няма да говоря, защото 
считаме за „нормален" 

Искам обаче да подчер- 
Най-

зации. — За неприятностите 
не оа „страшни" и защото ги 
елемент на дейността

наистина имаме обективни трудности* 
главоболия ни създава проблемът с изпълне 

задължения -на починалите данъ- 
Технмте наследници ползуват имота.

събрания
Обаче Предссдателство- ни.

то, и този път, някак си 
бегло
ната дейност. Не се изтък 

първични

тая. че 
големи

обсъди предизбор

ни ето па данъчнитена кои са тези 
организации и кои члено
ве на Политическия актив 
не са се включили в доое 
гашната изборна 
лост. Изостана и въпроса 

въпроси са били в цел

нокоплатци.
„оскивират" данъка, понеже се протака администра
тивната процедура по официално приемане на на
следството. По селата са останали 
ства, които трудно изкарват поминъка ои и едвам ус
пяват да отделят пари за данъка. Голям брой хора 
използуваха новото зсмлемерство, за да станат (раз
бира се, без плащано на такси) собственици на опре
делени имоти. По този начин много се увеличи броят 
на данъкоплатцте, следователно и обемът на наша
та работа. Трудности ни създават и изселилите се. да 

обяснява Овиленков;

В :
заседа-ич! г

старчески семй-циите
„Изградил", Здравния Д°м< 
Трудовата единица за про 
изводство на кварц, Тру- 

' единица -на Елек- 
Лес

актив-

М. Я.кои
дов=ата
троразпределеяото от

и Трудовата едини- 
ПТТ -от Враня, се ка

бабушница

По-високи цвни на превозакован
ца на
сае за безотговорност, 
тези първични 
организации, и в някои в ме 

Общности, както бе 
ца заседанието 

на ОК

В превоза професионалната 
служба при Междуобщин- 
ския завод за цени в Ниш 
е имала в предвид преди 
всичко повишението на 
цените яа нефта и нефт- 
нитс деривати, както и по 
лишението на цените в 
крайградските съобщения 
в СР Сърбия от 28,2%. 
Също една от съществени
те причини за повишение 
па цените на 'превоза е и 
лошото състояние па пъти 
щата в об-пшната.

Междуобшинокият завод 
за цени в Ниш отправи те 
зи дни до Общинската ску 
п-ншна в Бабушница иск 
цепите на превоза в общи
ната да бъдат повишени с 
21,6%. Решение за ново 
повишение на цените прие 
ха делегатите на С‘ьвмсет
но заседание на Изпълни 
телни-я съвет на Общинска 
та скупщина и Съвета на 
потребителите гти Обшил 
ската конференция ца Со
циалистически я съюз.

При аиалази на иска за 
повишение «а цените «а

цъкоплатципартийни
* * *

стните
Крайният ефект на критиката, отправена по ад

рес на Общинското управление за обществени прихо 
Димитровград, разбира се, трябва да бъде: „Да

обаче

изтъкнато
„а Председателството 
на СКС в Босилеград, про 

на 7 октомври т.г.
ди в
мъчното” подобри работата ои. Тази статия 
няма претенции, нито може, да даде такъв отговор. 
Защото за една такава констатация трябва да се по
чака краят «а годината, за да бъде направен вссстра 
мои анализ иа ангажирането «а заетите в управлени
ето. ч Обаче от разговора, който водихме в управле
нието и от думите на Свиленков 
лспи1 сто, чо служащите в този общински орган са раз 
брали същността и целта иа отправената им критик.

К. Г.

цеденообществено-политическото
на изболите и въЗначение 

обше на предизборната и 
изборна активност не е на 
пълно, разбрано.

получихме впечатПЪРВИ Ч1НИВ онези пък
оаорганизации, в които

предизборнитепроведени 
събрания — изтъкна се на М. Й„
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ИНДУСТРИАЛНОТО РАЗВИТИК НА СУРДУЛИШКА 
ОБЩИНА ПРЕЗ ИЗТИЧАЩИЯ СРЕДНОСРОЧЕН ПЕ 
РИОД (1980—1985)

ДЕВЕТМЕСЕЧНА РАВНОСМЕТКА НА ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО

УВЕЛИЧЕН,
НАМАЛЕНИ

ДОХОДЪТ Е 

ЗАГУБИТЕ САВ големите системи 

е по-сигурно • ГЛАВНИТЕ НОСИТЕЛИ: „СВОБОДА" И 
„ТИГЪР—ДИМИТРОВГРАД" • УВЕЛИЧЕН Е ФИ
ЗИЧЕСКИЯТ ОБЕМ НА ПРОИЗВОДСТВОТО • СА
МО ТЪКАЧНИЯТ ЦЕХ С НАМАЛЕН ОБЩ ДОХОД

Личните доходи «а зае. 
тите са увеличени 80,5 «а 
сто в сравнение с деветте 
месеца на м.г. Имайки пре 
двид увеличението на жи 
знените разходи с почти 
07 на сто и инфлацията 
(75 на сто) излиза, че ре
алните лични доходи на 
общинско равните са уве
личени с около 6 яа сго. 
Личните доходи най-вече 
са увеличени в трудовата 
общност на „Свобода” 
(98,8), ‘ ООСТ Младост" 
(94,1) и ,,Тигър-Д имитро-в- 
град" (90,1 на сто). В оста
налите стопански органи
зации личните доходи сре 
дно са увеличени 58,3 на 
сто а това значи, че с из 
ключетгие на споменатите 
организации реалните ли 
"ни доходи в другите са 
намалени 5 на сто. Инак 
най-високи лични доходи 

„Електродистрибу- 
ция" (средно 34 728, трудо
вата общност яа „Свобо
да” (29 238). Ветеринарна
та станция (27 444), „Тигър 
-Димитровград" (25 915). 
„Хлебопекарницата” (24 246 
лин) и т.н. Най-ниски са 
в „Циле" 15 598 динара).

От всичко казано произ 
тича заключението, 
митровградското 
ство на деветмесечието т. 
г. въпреки изострените ус 
довия на стопанисване, от
чита положителни резулта 
ти. Очаква се обаче на 
края на годината те да 
бъдат още по-добпи. имай 

предвид сегашните 
положителни процеси в ди 
митровградското стопан
ство.

• ДИНАМИЧНИЯТ РЪСТ НА СТОПАНСКОТО РАЗ 
БИТИЕ СЕ ОБОСНОВАВА ВЪРХУ ИНДУСТРИЯТА, 
КОЯТО Е ОСЪЩЕСТВИЛА ФИЗИЧЕСКИ ОБЕМ НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО В ПЕРИОД 1948—1984 СЪС 
СРЕДЕН ГОДИШЕН РЪСТ 10,3 НА СТО (В ЮГОС 
ЛАВИЯ РЪСТЪТ Е 8,6 НА СТО)

През последените десе
тина години благодаре
ние яд големите стопан
ски системи в Сурдулиш- 
ка община е създадеш до
бра индустриална база, от 
носно
производствени мощнос
ти. Тук свои цехове имат: 
автомобилните заводи „Цъ 
равна застава” от Крагуе- 
вац, „Галеника" — Земун,
„Иво Лола Рибар" — Бел 
град, „Невена" — Леско- 
вац, „Оимпо", 
ят комбинат и „Кочана" 
от Враня, „Маврово” —
Скопие, „ПКБ" — 
рад.

лични доходи оа били от
делени 86,1 на сто от сред 
ствата, а тази година 
тях са отделени 79,5. Това 

че миналата годи-

Димитровградокитс сто
пански организации проз 
изтеклото деветмесечно 

па годината уволичмха фи 
зическия обем ага произво 
лст:юто, отчитат положи
телни резултати п износа 
и по-добро съотношение в 
разпределението ага дохо
да, а намалиха заг-убитс 
по отношение гга ст>игия пс 
ри-од тга миналата година.

През деветте мосеца е 
осъществен общ доход 
5 394 589 000 динара, или 
75,3 на сто в повече. Най- 
виоогео увеличение отчи
тат „Мсталац" (два пъ
ти. „Тигър-Димитровград” 
(98,7). ООСТ „Младост" 
(92.6). „Балкан" (81,6 на 
сто), локато само тъкачни
ят цех „8. май" има нама 
пение с 10 ага сто.

за

-голямо увеличение ага фи
зически» обом: от 3362 то
на през 1981 — па 7600 
тона през 1985 година със 
среден годишен ръст 17,8 
на сто. Доходът пък со е 
увеличил 6 пъти и отчита 
средногодишно увеличение 
над 38 на сто. Автомобил
ната промишленост „5 се- 
птембар"
отчита средногодишно ув
еличение 34,1 на сто. Вла- 
оиноките водоцентрали пр- 

Памукови- ез 1981 година са произве
ли 323 161 000 квч, а през 
1985 г. — 330 000 000 квч. 

Белг- което представлява увели
чение с 3,09 на сто, дока- 
то доходът бележи ръст 

През изтичащият сред- 28,1 на сто. 
насрочен планов 
общият
ръст 35,4, доходът 30, чис
тият доход 32,7, а средс
твата за 
над 38 на

зггачи,
па за разширяване на ма
териалните основи на тру 
да оа били отделени 13,9 
на сто средствата яа чис
тия доход, а през: деветте 
месена на настоящата годи 
на този процент о 20,5 на 
сто. При това с особено 
високи проценти за разши 
равана на материалните ос 
пови на труда са; 
тпо дистрибуция"
, Балкан"
„Младост” (50 на сто). 
„Търгокооп" не е отделял 
средства за разширяване 
на материални основи на 
труда. „Нишава" само 2,4 
а Тигър-Димитровград” — 
3,8 на сто.

преработвателно-

според дохода
„Елек- 
(66,9), 

(53,9) и ООСТ

има

Доходът тгьк е увеличен 
с 80 на ото. което показва, 

ПО-НИСКИ

период 
доход бележи Положителните стопан

ски процеси са повлияли 
загубите да се намалят с 
цели 72,8 на сто. Загуба от 
чита „Циле” 812 000 сре
щу 12 092 677 на шестме
сечието т. г., или срещу 
13 706 000 динара през ми 
налогодипщото деветмесе 
чие: Минимална загуба 
има ,, Комуналац'' (116 000). 
а сега със загуба се явява 
и тъкачният цех „8. маги" 
(5 187 000 динара). Тази за 
губа е поради недостиг 
па работа, тъй като рабо
ти с материали на частни 
вица. Предприемат се ме 
оки за изменение на про
изводствената програма.

Естествено за сравнител
но интезиввите темпове 
значително влияние оказ- 

възпроизводство- ват доизграждането и мо
ето. Стойно- дернизацията на промиш

лените мощности. През то 
зи период е завършен пър
вия етап на модернизация 

за изли-

че разходите са 
от ръстта на общия доход. 
И чистият доход е увели- 

-С 95,6чен значително 
на сто, в промишлеността 
със 74,5 на сто. Чистият 
доход най-много е увели
чен в мебелната промиш
леност (за 2,8 пъти), но 
тук задълженията от дохо
да изобщо не оа погасени. 
В ,,Свобода" той е увели
чен 2,6 пъти. <в „Тигър- 
Димитровград" и „Електро 
дистрибуция" два пъти и

стта «а инвестиционните 
влагания през този

че ди 
стопан-пери-

од възлизат два милиар
да динара, а в общестце- на „Мачкатица" 
ните дейности възлизат 
на около 500 милиона ди
нара. Общественият 
дукт на . стопанството дос- 
тига 5,2 (план 7,5) нацио
налният 4,3 (план 7,6) и за
етостта 7,5 (план 6,5).

ване на лагери, извърше
на е реконструкцията и 
модернизацията на фаб
риката за производство на 
минерална

Про-

вълна, а до 
кря# «а 1985 година ще 
приключи строителството

ки
прочие.

и ще се пусне в действие 
показатели фабрика за производство

то на акустични плочи от
Разпределението на чие 

тид доход е по-благоПРИЯ
ТНО:

Всички тези
свидетелствуват. че проми
шлеността в сегащния пла- Фенодизирани 
нов период се развивала вълни, 
при сложни условия. Засил 
еното влияние на външни 
и на вътрешни 
ващи развитието, фактори 
изостри проблемите, съпът Пусната 
ствуващи

миналата година за А.Т.минерални 
„Пети септембар’' 

пък изгради нова линия за 
производство на електро- 

огранича- помпи за стъклочистачки. ДИМИТРОВГРАД

■е в производст- 
развитието на ро и нова фабрика за об- 

промишлеността и небла
гоприятно повлияха

НАСКОРО ПО-СКЪПО С „НИШ-ЕКСПРЕС"увки, която построи „Ко- 
щана” заедно 
коката
Направени са

"върху 
«а зада- Пътните билети поскъпват с 31,47 на сто — В 

клона в Димитровград загубата покачена 
сто и
причина за новото поскъпване.

Основният превозник на 
пътници ,в общината,
„Ниш-експрес", клон Ди
митровград стопанисва в 
състава на ООСТ „При- 
град". А тази основна оРга 
низани» на сдружения труд 
в сравнение с републикан-

с ита_лиа- 
Фирма „Си-мод".

осъществяването 
чите,- утвърдени с 
твсагия план. 
ване целите и задачите

наноовите показатели в Ди 
митровград те са следни: 
общият доход е увеличен 
с 83 на сто, доходът с 26,

със 74 на
възлиза 4 515 915 динара — Нефта—основнаобщел* 

ОсъЩествя- още някои 
реконструкции и модерни
зация- нав дината

средства участвуват с 32,39 
н-а сто, амортизацията 
почти 15, а материалните 
разходи с над 55 на 
В рамките «а материални-

отзразход-ваните изразходваните средства с 
99, а чистият доход със са
мо 19 на сто. -Средният ли
чен доход на заетите в 

в Димитровград е

производствени
те процеси на по-малките 
промишлени мощности, -ко 
ито съществуват в Сурду- 
лишка община.

развитието на промишлен
остта забавяха и 
промени на мерките на 
икономическата

честите с

клона
27 020 динара, което е над 
30 на сто -повече от сред
ния личен доход в общи
ната.

сто.политика,
приемане

то им и непоследователно
стта ® провеждане на из-

закъдаенията в
те разходи горивото учас
твува с почти 46 н-а 
Същевремено 
когато нефта е 
динара литър до август 
цената е увеличена -на 
91,40 динара. Оовен

Сегашната база и разпо- сто. 
от януари, 

бил 64,40
окото средно равнище в 
тази област, където общи
ят доход за шест -месеца 
е увеличен за 87 на сто до
хода със 73 и чистия до
ход със 77 на сто, бележи 
сл-аби 
Общият

лагаемите мощности позво 
ля ватмененията н-а ик-ономичес- 

. ката система на базата на 
Дългосрочната програма 
за икономическа ста<§или- 
зация.

Зачитайкив следващи» сред- 
носрочен период да се 
в-еде борба за 
варване на

всичко това 
междуобщинският завоя за 
цени предложи, а члено
вете на Изпълнителни» съ
вет при общинската 
шина в Димитровград се 
съгласиха превоза «а път
ници с рейоовете на „Ниш- 
експрес" да се увеличи с 
31,47 на сто.

оо-
пълното нато това

значително са поскъпнали 
автотумите и 
части.
чко това е и загубата >за 
ооем месеца от 14 359 894 
динара, от което 4 515 915 

в клона в Димитров
град. Що се отнася до фш

мощностите, с 
изпълнява

скуп-което -пряко се 
Дългосрочната

делови резултати, 
доход в ООСТ 

. Пригращ" ,е увеличен за 
73. доходът оамо.с 47,’а чи 
стаят доход с 52 яа сто.

В общия дох-од за пър
вите орем месеца

резервните 
В резултат на вой-програмаМежду стопанските 

ганизации фабриката за 
машини и стоманолеярна ; 
„Мачкатица" отчита най-

ор-
за икономическа стабили
зация в общината.

саСт. Н. от го А. Т.
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НОВА НАСОКАк огато се говори за социално-класовата 
структура ма Съюза на югославските ко
мунисти, невъзможно е да не се при

помни на Титовите думи, казани пред Десе
тия конгрес, че „работниците по-масово 
влизаха >в СК тогава, когато той биваше без
компромисно ангажиран върху осъществява 
него на социалистическата програма по раз 
витието и обратно, работниците го напуска 
ха когато в него имаше колебания в осъщес
твяването на революционния курс". Тази Ти 
юза мисъл би могла, най-кратко казано, да 
послужи като най-голяма част в отговора не 
само на въпроса защо работниците днес все 
по-често напускат СЮК, но и поради какво в 
неговите редове все в по-малък брой влизат. 
Наистина, работниците в Съюза на комуни
стите още представляват най-числената гру
пировка (в края на миналата година в СК 
имаше над 650 хиляди работници), обаче най- 
новите процеси предупреждават, че сегашно
то действуване на партията е все по-малко 
интересно за числящите се към класата, чий- 
то авангард е тя.

Това е и показател, че работниците, ка
то най-числена класово-социална групировка 
в СЮК, нямат преломно влияние върху фор 
мулирането и осъществяването на политика 
та на Съюза на югославските комунисти (във

ни отклоненията от програмного и консти
туционното определение работниците да гос- 
подствуват над процесите на общественото 
възпроизводство. Склеротичността в голяма 
степен захвана „механизмите”, които трябва 
ше да обезпечат осъщесътвяването на Конс
титуцията на СФРЮ, Закона за сдружения 
труд. Дългосрочната програма за икономи
ческа стабилизация, а причинена е от същи, 
те източници и развивана със същата логика, 
която метода «а работата и действувайето 
„тегли" по пътя извън трасето на работни
ческо-класовия интерес.

В ежедневно-политическия жаргон често 
се споменават отпорите срещу работничес
кото, класовото господство над обществено 
то възпроизводство, но не и техните носи
тели. А все докато ясно и аргументирано не 
кажем кои хора, кои социални слоеве — чи- 
ето съзнание и действуване спъват реализаци 
ята на едно от основните конституционни на
чала и се опитват курса на Съюза на кому
нистите колко е възможно повече да отдале
чат от основното програмно определение — 
тези хора и тези социални слоеве, не само че 
няма да се откажат цинично да изтласкват 
самоуправлението на работническата класа 
и на трудовите хора в „резерватите" на ос
новните организации на сдружения труд, а 
работниците комунисти на маргинйте на об
ществени процеси.

Ето защо, всички въпроси, произтичащи 
от възможния анализ на ооциалножласовата 
структура «на Съюза на комунистите до голя 
ма степен „влекат" поне част от отговорите 
от днешната „ко«стелация на силите” и в 
Съюза на комунистите и обществото. А ако 
се наблюдава така, социално-класовата струк 
тура на Съюза на югославските комунисти, 
във всеки случай е една от приоритетните 
теми, на която трябва да ое посвети много

повече внимание и време, от простото «преоип 
ване на статистическите показатели и повръх 
постното налучкване кой показател какво би 
трябвало да значи.

Миналогодишната общопартийна дебата, 
научните изследвания и разискванията на 
многоброймите заседания, както и Платфор
мата за подготовката на XIII конгрес на СЮК 
показват не само възможния отговор на въп
роса кои социални слоеве искат да „пренасо 
чат" Съюза на комунистите, но указват на 
решенията как думата «а работниците—кому 
нисти по-гласно да се чуе и повече да се ува 
жнва (сменяването на онези, които с демаго- 
жки лозунги „застъпват’' работническите ин
тереси; включване на възможно повече ра
ботници във форумите на СЮК; по-«атагьшна 
демократизация на отношенията в Съюза на 
комунистите, със специално ударение вър
ху демократизацията на кадровата му поли
тика и т.н.). Затова днес, когато разслоява
нето в нашето общество толкоза изпъква, 
когато инфлацията немилосърдно ни дели 
на все по-бедни и все по-богати и когато тес 
ните интереси се застъпват с по-малка обвив 
ха от гръмогласни фрази, може би но ле
сно е отколкото по-рано да се намери отго
вор на въпроса — кой е този, дето пренебре 
гавайки самоуправлението, без работниците 
комунисти, се опитва да изгражда по-инакъв 
курс «а Съюза на комунистите, курс който 
води към ялови дебати, неясно и несигурно 
заключаваме и поведение „от днес за утре". 
Отговорите «на тези въттроси трябва да очак 
гаме вече в хода и след разискванията на 
предстоящето заседание на ЦК на СЮК, на 
кссто ще бъде обсъден въпросът за социално- 
класовата структура на Съюза на югославски 
те комунисти.

всички партийни ръководства процентуално 
са по-малко отколкото в броя на членовете, 

на общинските комитети). За- 
въпросьт: кой тогава пре- 

- влияе върху действуването на Съюза 
неговите органи, кой об- 

групировка днес изграж

с изключение 
това се налага 
ломно
на комунистите и 
ществен слой или 
да насоката и държи кормилото «а авангарда. 
Твърде важно е да се търси и даде преци
зен отговор на този въпрос. толкова повече

затруднения повече отзащото в днешните 
когато и да е по-рано, са твърде видими и яс- Драгомир Мицич УV

И занапред без заместникДЕЛЕГАТСКА СИСТЕМА

Г ане о на вързопа" на дадът по различни основи: хората евентуално и с делегатите да се по същата процедура както и за
г; чакони и докумен- се преселват от една местна об- избира и известно число техни за- „редовните" членове на делегаци

«Скупщината на СР Сърбия, щност в друга, променят обшила, мостници. Тези заместници опо- 
РК а ССТН и в Републиканския република, град. трудови, органи- ред предварително уточнен ред би 
гъйст на Съюза на синдикатите са зации, биват избирани на ръково- постъпвали на длъжност, когато но
пгЬппмени нормативните и поли- дни работни места и т. и. Във вси- някой °т дслехтите или членове- нституцион-ни пречки за въвежд- 
тмаргкитб поелпоставки за делега- чки такива случаи, съобразно зако те па делегацията престане манда- 0(Н,С иа заместник член на работ- 
тските избори. Известни са (ск- на, трябва да се провеждат допъл- Тьт по която и да с причина. шгчоокия съвет, който също се
помните) резултати на приетите иителни избори, които обаче в ус- то.ва предложение, което поду- избира пряко. След това решение 

в избирателната система, ловията на сложната пък и скъпа- чило ,0бЩа подкрепа в ССТН в в множество колективи в СР Сър- 
че конституци- та избирателна процедура, са но- Сз>рбия и в компетентните отбо- бия е въведена институцията заме-

пречка за вече изключение отколкото пра- )1<ъм скупщината, бе отхърле- стник-делегат в работническия съв-
много оправда- вило. Опитът говори, допълнител- ио ,1С0гат0 |Иа всички изглеждаше от. което очевидно самият живот

промени в избо- и и избори се провеждат само ко- чо сигурно ще мине. Бе отхвър- наложи.
гато трябва да се попълни някое депо с един ход-тълкуване на Ре- Живоггьт може би още по-оче- 

Обемът на тези промени, нала- •'важно място във функционере- пубЛИКШГ01Ш>1 1СОмитет за законо- видно налага функцията замести- 
га въпроса — можеше ли в нали- кия "връх ‘ датслство, че не може да се при- ик член на делегацията и делега-
чните конституционни рамки да Ощо от внедряването на деле- оме, защото ,,с Конституцията не та, в изборите за делегатските 
се направи нещо повече. И сега, гатската система 1974 г. се огюме- е предвидено'’. Но иа заседания- окутщими се пгалага още повече, 
когато се сложи черта под дебати- четаше проблемът за замяна на та в ССТН съдиите на Конституци оообоно ако се има предвид, че 
те и приетите документи този въп- членовете на делегацията и деле- циан-ния съд на Сърбия изтъкваха, в изборите за скупщината на само- 
рос може да има смисъл — иай-вс- гагите и в изготвянето на новите че Конституцията не може
че по примера за съдбата на инс- избирателни документи изглежда- твърда да се тълкува. С други ду- ресите, които в много по-голяаиа 
титуцията на т. нар. заместник на ше, че това щс бъде решеио до ми .заместникът на члена на степен са предоставени на самоу- 
делегата чисто внедряване би било предстоящите избори. В разисква- делегацията или па делегата ше с правителната регулатива. щс бъде 
най-крупна новина и рационализа- нията след 1982 и раздвижването м«редвиден в Конституцията, цо възможно да се избира заместник, 
ция в изборите през 1986 година, на инициативата от ССТН .в Сър- не е и — забранен. Дори от духа За заместници, следователно, няма

Защо заместник-делегат? бия за доизграждане иа избирател- на Конституцията произтича, че място само в скупщините «а общ-
Спорсд някои неофициални пата система бе изкристализира- в такива положения трябва да ое еспвено-политическито общности 

преценки, между два избора на но мнението, че в редовните избо- остави «а волята иа трудещите се или на държавата, 
членовете в долега- ри трябва да се даде възможност, и гражданите да въведат заместник 

членовете иа делегациите делегат да го • избират ако искат

итс и делегатите.
... Не така отдавна Констагту- 

ционничт съд прецени, че «яма ко-

промени
защото се показа, 
он«ите разпоредби са
реализацията на 
ни искания за
рите.

така управителните общности на интс-

една трета от 
циите и делегатите престава май- че с М‘. Лазаревии
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В РИТЪМА НА ИЗОСТАВАНЕТО
ЗЛШО СР СЪРБИЯ В ПРЕДСТОЯЩИЯ ОБЩЕСТВЕН ПЛАН НА ти па инфраструктурата 
ЮГОСЛАВИЯ, СЪС СЪОТВЕТСТВУВАШИТЕ ДЪЛГОСРОЧНИ РЕШЕ ища, училища, здршпги домове, В труда със, света, СР Сърбия без гю- 
НИЯ, ТЪРСИ ДА Й БЪДЕ ПРИЗНАТ СТАТУ ЗА НЕДОСТАТЪ- Търговище, селата около Куршум, крайните, остана суровинна и 
ЧНО РАЗВИТА РЕПУБЛИКА? лия, М.одведжа и в още някои общ- енергийна област, с производство

иии големи части от населението на храна главно за домашни пот- 
Разнсвашгята за подготовките съгласуваме на проекта та плато- пСе още живеят без комуникации, реби, 

на плама за средносрочното разви- вите документи, не можа да мине 
ти© на страната за период 1986 — без ,недоразумения. През миналия 
1990 година, когато се приближа- месец Скупщината на СР Сърбия

път- па оотвстствуващо разделяне на

лака да со каже откъснати оа от
НА НИКОЙ НЕСТИГАсвета.

Причините за изоставането на
ва времето за «еповето приема- ме даде съгласие на „пакет" про- ср Сърбия, без покрайиитиие, са
не, вее повече, със забележител- октите за четирите закона, отнася- лногобнойии. По времето
на доза на напрежение, се съсре- щи ое до стопанско недостатъчно
доточват към проблема за почна- развитите части ага страната. Не е
натъшното развитие на СР Сърб- дадено съгласие вее докато Счоз-
ия. без покрайнините. На много пият изпълнителен съвет не отстъ-
заседания в СР Сърбия и Федера- пи от предложението си в слсд-
цията недвусмислено е оценено, че ващия средносрочен план пробле-
Сьрбия без покрайнините, еви- мите за развитието ва Сърбия ,ца

Картината ат неразвитостта на 
когато Сърбия, без покрайнините, днес 

тази част в целия следвоенен пе- би била украсена с още по-тъмни 
риод се третираше като развита, тано,вс ако тази част на Републи- 
срсдчият размер на увеличение на ката сама «е влагаше значителни 
общественото производство изоста- обществени средства за подтиква- 
оаше по отношение па югославс- „с развитието на своите неразвити 
юто равнище, а пито акумулаци- общини. От 1971 година, откогато 
та на един жител не достигаше съществува Републиканският фонд 
пито средното равнище па стра- за подтикване на по-ускорено раз

питие на стопанско недостатъчно 
развити области (до тогава разви- 

работа, гисто на тези общини бе в рамки- 
политика), започ

ва за развитие на енергетиката 1Г,а и по-интезивното развитие на 
много повече от иеопходимото, с неразвитите краища. Тогава, спор

ед думите на Милко Филипович, 
пре- директор на Фонда, на споменато- 

по т0 заседание на секцията на Соци
алистическия съюз, 17 общини ням- 

страната, има- аха почти нито един производи-

дентно изостава и е казано много се решават с годишни резолюции, 
пъта, а е записано и в документи-' Тъй като двете страни останаха ката. Вместо да строи имдустриал- 
те — още в Оба(ествения план на упорити при своите ои искания, за л,„и обекти, които обезпечават про- 
Югославия за период 1981 — 1985 което разисква и Прсдседатслст- 
година, когато бе изтъкнат искът вото на ЦК ,на ОЮК, повторно тря- 
„за спиране на относителното из- бва да се преизиесат делегатите на 
оставане в стопанското развитие Скупщината на СР Сърбия, 
на СР Сърбия, без автономните
покрайнини'1. В Дългосрочната про ПОД СРЕДНОТО РАВНИЩЕ НА 
грама за икономическа стабилиза- СТРАНАТА

дуктивно настаняване на 
Сърбия отделяше огромни средсг- тс ,„а съюзната

което ограничаваше пространство
то за по-бързо решаване на 

нарасналия проблемкалено
заетост. Разбира се, както и в ос-ция също така е записано, че СР

Сърбия, без покрайните. „според Как така, за както и в какво 
степентта на стопанското развитие СР Сърбия без покрайнините, из- 
и развойните характеристики (не- остава в развитието си? 
благоприятната икономическа стр- В определянето картината на 
уктура на населението, проблеми- неразвитоста, с помощта на наука- 
те от незаетостта, спорото разви- та- утвърдено е, че недостатъчно 
тие и модернизация на производ- развитата част на Сърбия, без по
ставките фондове, сложените про- крайнините, обхваща днес 57 от 

. блеми на развитието на недоста- общо 114 общини и че в нея ж-иве- 
тъчно развитите краища и пР.) ое ят «ад един милион и половина 
нагара под средното югославско жители, т. е. 27 «а сто от целокуп- 
равнице". ното население. Тази неразвита

част, своеобразният „юг" «а Ре
публиката, със своите еи развой
ни белези и придобивките от ми- 

по налето се „оълята"
те неразвити републики 
Косово, създавайки компактна не
развита цялост; от Нишава, Кола. 
онгак. Западна Морава все до Сан. 

на джак. Обаче, напливите на нераз
витостта се

таналите части на
ше несполучливи инвестиции и по- телен капацитет с някоя земе- 

-чл-ка кооперация, която под ДЬО 
жаше някакви 
ношения със своите

грешно .недопустимо дълго строе
ни индустриални обекти, но все 
пак най-много пропуски имаше в 
агрзкомплекса, който е раздробен. 'Днес петнадееет 
неорганизиран и изостанал, с най- в хази част на Сърбия не същесг- 
низко участие на обществения се ВуВа община в която да не са по- 
ктор ( на сто) в общественето строени два-три индустриални ка- 

роизводство на селското стопанс- пацитета. докато в някои някога
изразително неразвити обшини 
има сега и по седам-индустриал- 

С ни обекта.

кооперативни от- 
земеделци. 

години ПО-КЪСНО,

тво на страната, стана най-круп
ната невралгична точка в съвкуп- 
нето развитие на Републиката, 
една дума, през изминалия пери
од в тази част на Сърбия е създа
дена твърде неблагоприятна стоп- вашата 
анска структура, а поради това, че 
недостатъчно е уважавано

Изправянето пред неприятната 
истина, че Сърбия без покрайни
ните вече отдавна изостава 
редица показатели и че се добли
жава към неразвитите републики, 
които се ползуват от подкрепата 
на съюзния фонд за подтик «а 
тяхното развитие, в процеса

Инак, със средствата на подтик-
въ,рху съседни 

и САП политика в тези период 
стимулирано е развитието на око
ло 50 на сто от съвкупното числосветов

ното обкръжение, нито са влагани °бщини в СР Сърбия, без покрай- 
неопходчмите В двата изминали инините.усилия създаване в

текущия среднострочен период сре 
летвата за наърчаване са 
значавани за

протягат към север, 
все до Сава и Дунав, така че ос
вен Белград и някои регионални
центрове, неразвитостта „покрива" НбОСПИИТИТО гя 
почти цялата област на тази част И
на Републиката. Според мнението „ПрвХОСТНО” 
на Велко Шалич от Завада за пл- **
а« на СР Сърбия, изнесено на не- **®РС13ВИТИТ0 В 
отдавнашното заседание на Секци- ППРУЛГТДц*
ята за обществено-икономически ' З И телните средства се

критериите и ЛеРИ09 к™ се меняше ™вото на безвърз
показателите «а граничните стой- Според Загеонгтпп^™ „ ^ в таите и кредитни влагани*
«оста на 'развитостта, които ое пре паноко недоста-^чно развети ^ тепета Пер"ода от 1971 ~ 1975
длагат 1във Федерацията за недос- 1986 д0 1990 голина °Т сре^тв® за насърчаване ползува-
татъчно развитите републики, V дое~о разшта щГ1ат слел - 48 ^ 1976 ^~ «8° шд.
гава статус на недостатъчно раз- ните обшини- Бпйш^ гщ Д 48 °6щиии' а в средносрочния
вита краища в тази част на Сърб- Буянова^ ВласотинТГ' " °Т 1981 ~ 1983 год- такива
кя биха получили 65 Общини, с над дведжа Прешево Супл™,^6'т“6 Най”’®3 П0лзуваха 51епЩина. 
"• — ™”-

В Южноморавски регион, в чи- . хан- Житораджа, Мероши- делни критерии имаха
ито общини живее многоиациоиал- д'а' гажан' ьлаце, Куршумлия, най-неразвити. До 19ЧП 
но омесено население, крайграни- лекоатдровац, Брус, Варварин, зи група съчиняваха 10

общини, в Копаонишкия ОЛшад Рашка, Тутин. Богатач, за чието разГтие бяха пчелната 
край и Санджак неразвитостта е в адимирци' Коцельева, Крупан чеии 22 на стп лт* № 
наи-голима. С десетилетия в тези Лаикавац. Лиг, Любовия, Миони- средства за насърча^:ъ'вкУ®н'ите 
краища става своеобразно „демо- гпп 2?еч,^?ЩУб' ®Ялико Градище, отделен третман от 1981 
прафоко отливане" на цели общи- ГолУбац, Жабари, Жагубица, Куче- лючителен статус има 1г^Д»- 
ш. Населението отива към регио- во> Мало Църниче, Пет.ровац, Дес_ развити и теразвита кя- а 
налните центрове и в Белград. В аотаааЧ' Кгаич, Рача-, Рековац и ничии обвини конто имат 1 4
Куршумлия, Рашка, Александров- Свилаииац. 4 . н ™ „1,, 0 м т да ед'
ац, в южна Сърбия и в крайгран- Общини, които в предишния Републиката За”'доходяна 
ичните общини д„ес живеят и по- п,ери'од и™аха стату на недостатъч общо 590 инве^ги™онНИ ™
малко от 20 жители -на квадратен 0 Р3™®™- а сега го губят, но и с най-голяГ^пп^.^ кредита,
килом-етър, а известно е, че ако зааапР0Д ползуват насърчаващи средства на Фонда 
числото яа населението спадне под рр !ДС1ва ~ в '.преходен период" нансова подкрепаД от стоана3 
тридесет на квадратен километър, Н,а: Бела паланка. Владичин хан, Фонда имаха слад тОВ?
« тези географски простран ®аи«а Ба"1а. Велика Плана, Но^ те общини, със бесено ™е™е 
ства фа.ктически е невъзможно р’ ^[есновац, Приеполе, Про- от различен национзпт ,
да ое организира «аквато и да е «оейерич, Димитровград, (Буяновац, Пршево Медвед^аГ №
сгопанока дейност. От дпуга стра. Враня и ретина. пао«ищките групи общини (БоуТ

в тези краища „яма нито обек Ва^а- Алекса.ндповац. Блаце. Кур
умлия) и Санджашките обхциии

предна-
построяване на но

ви обекти, реконструкция 
дернизиране на 
капацитети, за покритие 
вишаванията и за трайни оборот
ни средства.

и ме-I съществуващите
на пре-

Числою на общини
те, които п{5ез изминалите 
десет години

пвтна-
полузуваха насърчи- 

меняше. ка-отношения в РК на ССТИ, 
биха се приложили

ако
във

в
според от- 

статус на 
година та- 

общини.чните

<
0
>>

0
6 на

Шма



Комунист 3

(Нови Пазар, Сйеница,
Прийеполе).

По този начин, благодарение 
на безвъзвратните кредитни средг 
ства от Фонда за неразвитите, а 
особено със сдружените 
на големите
женил труд от индустриалните 
три, значително е променена карти 
«ата на неразвитостта на неразви 
ште краища на Сърбия, без пок
райнините.

Тутин и Републиката, за да укрепне вътре 
ш но-регионалната и между регио
налната свързаност да се успорят 
миграционните процеси на насе
лението и съгласува регионалната 
и кленовата структура на стопанст 
вото. с Проекта на обществения

Съставна част на плана
средства 

организации на сдру В становищата на Председателството на ЦК на ОЮК от 29 ок
томври е изтъкнато, че обективно съществува проблемът на относи
телно изоставане в стопанското развитие на СР Сърбия без терито
риите на САП. Съгласно тези становища нужно е, в рамките на прие 
мале и осъществяване на обществения план на Югославия за период 
от 1986 до 1990 година да се намерят съоТ8етн1И решения. Тези реше
ния трябва да станат съставна част на плана и на останалите меро
приятия на развойната и текуща икономическа политика.

Изпълнителният съвет и съответните републикански органи са 
готови да съдействуват на този план — съглаоно становищата 
Председателството на ЦК на СЮК, съвместно със Съюзния изпълни
телен съвет и съответните органи във федерацията. Но, тези реше
ния трябва да съответствуват на проблема и не могат да бъдат отс
рочени да се решават с резолюции за осъществяване на обществения 
план на Югославия. Проблемът ”а относително изоставане на СР Сър 
бия в стопаноко развитие и- не е никакъв’ текущ, но дългосрочен и 
дълбоко развоен въпрос.

Милош Милосавлевич, подпредседател на Републиканския из
пълнителен съвет на заседанието «а ЦК нг< СК на Сърбия.

цен план за развитието на Сърбия от 
1986—1990 год. и със „съпровожда 
щите *го акти", предвидени са ня
колко 'Новини в начина на трети
ране наЗапочна тенденция

та за намаляване на разликите ме 
жду развитите и неразвитите. Та
ка през 1971 год. 
звита част на Сърбия, без покрай
нините. имаше 
1983 г. — 62 «а сто от средния на 
ционален доход на Републиката. В 
същото време, средното 
на заетост на работна ръка от 50,3 
се увеличи на 62,7 на 
но-го равнище на заетост в Репуб
ликата. Благодарение на средства 
та за ~ насърчаване.

стопанско 
развитите райони. Новият Проек
тозакон за неразвитите 
да вместо 51

недостатъчно

предвиж- 
неразвити общини 

от текущия средносрочен период, 
в бъдеще да са четирдесет и пет. 
Сред тях повторно са общините.

съвкупната пера

53,8 на сто, а
на

които имат по-малко от една тре 
та от републиканоко ооедно рав
нище, крайграничните общини, ко 
паонишкият район и общините с 
неблагоприятни миграционни про
цеси.

равнище

сто от сред

неразвитите 
иконо ми че ски 

десетилетие беле
краища по всички НОВИ КРИТЕРИИ
показатели над 
жт-ха по-ускооен ръст на стопан
ството. отколкото е ръстът на съв- 
ю/пното стопанство в СР Сърбя, 
без покрайнините.

В утвърждаването на критериите 
за неразвитостта се тръгна с „ди
ференциран начин’'. Статус на 
ь:ай-неразвити, с предимство при 
ползуване на средства получават 
20 общини: Босилеград, Буяновац, 
Търговище, Църна трава, Алексей 
дровац, Брус. Рашка, Сиеница Ту 
тин, Бабушница, Блаце, Куршум- 
лия. Велико Градище, Голубац, Бо 
йник, Житораджа, и Жабари. Към 
тези недостатъчно развити се г 
общават още 12 общини, които 
губейки този статус получават хара 
ктеристика на „преходен период" 
— за да могат да получават насър
чаващи средства за завърщаване 
на започнатите капиталовложения 
или за нови програми в изостана
лите селски местни общности, обо 
сноваващи се върху развити про
мишлени ресурси.

Междувременно бе проведено за
седание на Председателството на 

Сдружаването следователно ос- ЦК на ОЮК, а след това и засе- 
таза да бъде един от главните дамие 'на ЦК на СК в Сърбия,
пътища за развитие на изостава- което наред с проекта на Общес-
щите краища. Обаче с Проекто- тесния плащ бе обсъдено и изоста 
закона за средствата за насърчава ването «а въпросната територия на 
не развитието на изоставащите кра републиката по отношение на 
ища през следващия период се страната. Ръководейки се от стано 
предвиждат още няколко източни- винцата на Председателството на 
ка на средства. „Най-пълноводен" ЦК на СЮК, на СК в Сърбия зо-

заем, стана на становището, че със съ- 
стопанско-сиетемни реше 

гоения продукт на стопанството, ния и .мерки на икономическата 
Именно, предвижда се процентът политика .на равнище на федера-
за отделяне на средства за заема цията и Републиката трябва да
да бъде увеличен от досегашните бъде спряно сравнителното изоста 
С 50 на 0,80 на сто, като по този нгу ване на територията на СР Сър

бия извън териториите на САП.
обезпечат 240 милиарда динара Централният комитет прие закл- 

за изостаналите краища. Тъй като ючение, според което средствата 
гч това няма да бъде достатъчно на организациите на сдружения 
- з изоставането в развитието на не труд от СР Сърбия в определения

равнище обем

КАКВО ИСКА СЪРБИЯ?Обаче, времето показа, че под 
тикваното развитието не може да 
се провежда върху принципа: 
..На веки помалко, а на никого 
достатъчно". С идването на стопач 
оката коиза оказа се, че не .само 
е неразвитите, но и в развитите 
краища, -няма достатъчно сЬинангр 
ви спедства за стопански обекти в 
полупланинските региони. За раз

на

витието на неразвитите започнаха 
отрицателно да влияят слабата се
лекция на инвестиционните п^ог- 

погоешните развойни опре- 
тт.опрния недостигът на кадри наз 
и^кт-стта на организациите на 
сдружения труд.

с^ед тях е задължителният 
възлизащ на 0,80 на сто от общес ответни

през следващите пет години1’Г'ГГТова бе подчертано и на пос
ледното заседание на Изпълнител 
ния отбор на Скупщината на Фон
да за неразвитите, когато бяха раз
глеждани' финансовите показате 
ли на стопанството в недостатъчно 
развитите краища. Живор^д Кръс- 
тич председател на изпълнителния 
отбор на Фонда, предупреди по 
този повод, че до 1983 год. стопан 
ството на недостатъчно развити 
те краища бележи по-големи ра 
змери на увеличение в обществено 
то производство, заетостта, аку
мулацията, чистия доход и дохода 
за дин. работник, 
за по-качествено стопанисване от
колкото в Републиката. От тога
ва. обаче намалява размерът на 

стопанството на

Благодарение на „диференцира 
кзто третиране", числото на ико- 

общинн
■•'3

нсмически (изостаналите 
се увеличи на 57. Очевидно, в оп- 

възможно повечеределенията си 
да подтиква развитието на изоста
налите си краища Сърбия ползи 
телно реши повечето искове. А с 

отколкото

достатъчно развитите краища, а с «н-а Федеративно 
Т'-)?а и на територията на СР Сър трябва да се вложат чрез непоере 
бия извън териториите на САП. дствено сдружаване с организации 
'"купчината на СР Сърбия, съглас- гто сдружения труд в Косово. Това 
ко определенията от Дългосрочна опседеление трябва да бъде вгра

лечо в Обществения план на Сър 
Съюзния бия в плановете на автономните

га е много по-трудно 
по-рано да се обезпечат насърчава 
щи средства (оше повече ако . се 
има предвид, чс не се предвижда

та програма за икономическа ста
билизация, предложи на 
изпълнителен съвет и на Скупщи покрайнини и на организациите на

да се ползува приливът наизлишък 
в Народната банка, из които Фон
дът досега безвъзвратно финансира Съпбия към Фонда на федерацията След заседанието на ЦК на 
шс повечето инвестиционни прог да бъде намалено от сегашните 1,56 СКС и Изпълнителният съвет на 
рами). Стопанската криза изтъни 
повечето финансови източници — 
банковите средства, сдружените 
средства на трудовите органмза-

на сдружения труд.пата на СФРЮ задължението

което указваше
иа 0,78 на сто. Локолното продъл- Скупщината на СР Сърбия оцени,

чо лъв връзка с формирането на 
летва във фонда на федераци

ята то»бва да се отстоява предиш- 
Скугодината

нси да отделя за изоставащите ре
публики и САП Косово 1,56 на сто 

продукт, Сър- 
480

увеличението на
а заедно с нея намал и от обществения си

съоръженията. {?,ия >ию трябва да обезпечи
неразвитите,

и размерз/г на акумулацията,- 
недостатъчно разви 

започват по-бързо да се уве 
отколкото в Републиката,

ции, инвеститорите, строителите ного становище на 
газмерът на отделяне да бъде 0,78. 
а не 1,56, както предлага Сьюзни-

ява тези които дават 
Тъкмо сега в права светлина се яв милиарда динара (според сегашни 
яла дилемата:

загубите при
тите 
личаъат

може ли с малко тс цени), което е над една трета 
ст миналогодишния обществен пг* 
дукт ш стопанството в Републж " 
:-з (или около 40 па сто от минало 
годишнината й акумулация. С изи 
океани-ята за намаляване иа разме 

С ра Сърбин ис търси да й бъдат на

ят изпълнителен съвет. Размерът 
може да бъде и по-вмеок от 0,78, 
по при условие изоставането на 
СР Сърбия извън САП да бъде 
опряно с допълнителни мерки.

срегттза да се финансират повече 
то програми? Дали сега икономи
чески не е по-оправдателно, конста 
тира Сърболюб Джорджсвич, по
мощник директор на Фонда, да 
се изграждат по-малки обекти 
по-големи средства от Фонда и при 
това по-бързо да -се строят и подгот 
вят за по ефикасно пробно и редов 
н-о производство, с цел по този на
чин 'възможно по-рано да се вър 
щат и отново да се влагат тези це
ленасочени обществени средства.
Това, добавя той, още повече акту 
ализира определенията в 'неразвити не бяха обсъдени от Съюзния изпъл-

готови произведе- 
надминават републиканските" 

половина пъти. Ситуация- 
думите на Кръстич. е 

ясна: Политиката за на сър

а запасите от
Н.И-7

с два и 
та .според
твърде
чакане на неразвитите бе добра.

Иа недоразуменията, 
м ал ен ли задълженията към изостава тикани от изискванията на СР Сър

предишно реализирането й бе под очак
ваното. Поради това. в началото 
на «овото средносрочно 
е необходимо постоянно оценява

на икономическата оправда-

щитс. Става дума само за това, че бия в следващия Обществен плга 
разликата да бъде насочена в раз гв Югославия да й бъде признат, 
вишето иа собствените изоставащи гори съответни 
краища и в иай-изоставащия оред при съответни 
тях — в Косово.

развитие

дългосрочни реше- 
дъдгосрочни реше

ния, стату на недостатъчно развита

не
ност на всички равнинна иа инвес
тиционните програми на недоста- 

район, защото територия, очевидно воо още «ге 
е сложена точка. Трябва обаче да 
со вярва, че до края на срока, в 
който трябва да бъде приет планът, 
недоразмонията ще бъдат преодол 
яии чрез съгласуване.

тъч«о
така надписва опасност от столен- 
яването на противоречието 
ду развитите и неразвитите райо- 
ни-, вместо днес да намалява.

развития Изискванията на Сърбия обаче

меж- тс краища обокги да изграждат нителен съвет в определения за съг 
икономически по-силни стопански лоюупвпгс орок и затова Скупщина 
системи, които оа в състояние по- та на СР Сърбия реши да ие даде 

За да сс обезпечи по-равио- бързо да завършат започнатите ка собствено съгласие 'във врь3ка с 
мерно регионално раз питие на питадояложетия. четири закона за изоставащите. Обрад Кович

Л» ,у
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ЮБИЛЬЙ НА ОСИМСКИТН СПОРАЗУМЕНИЯ

• ‘Път на сътруцничеството
СПОРАЗУМЕНИЯТА МЕЖДУ ИТАЛИЯ И ЮГОСЛАВИЯ, ПО 

СТИГНАТИ ПРЕДИ ДЕСЕТ ГОДИНИ, БЯХА ПЪРВИТЕ ПРАКТИ 
ЧЕСКИ КРАЧКИ СЛЕД КОНФЕРЕНЦИЯТА В ХЕЛЗИНКИ

Тези дни навършиха десет години от Осимските споразумения 
на двете съседни държави, Югославия и Италия, споразумения, ко- 

означаваха нов изключително важен стан в отношенията между
върхунто

двете страни. Времето изтекло от слаганото на подпиоите
документи (подписаха ги тогавашните ръководители на дипло

мациите Милош Мигаш и Маряно Румор) показа, че абсолютно са 
били оправдани надеждите, които народите и правителствата па две.

и словото на тези договори. От тогава

тези

те страни полагаха в духа 
много напредва, отношенията се издигнаха до такава стопен, че с 
пълно право ое взимат като пример не само в европейски н0 и в 
по-широки машаби.

Обстоятелството, че Осимоките споразумения бяха обнародвани 
месеца след Конференцията в Хелзинки за свропсй-

и премахнали пречките в по-нататъшното развитие на добросъседско 
то сътрудничество. Затова и трябва да очакваме по-бързо гласуване 
на този документ п италианския парламент.

Инак, било би потребно много пространство да се покаже вси-
Италия и Югославиячко направено в съвкупните отношения между

благодарение «а Осимските документи. Времето потвърди, че обе- 
широчината на взаимните отношения и сътрудничество с нищо

споразумения даваха и в

само няколко
ската сигурност и сътрудничество нямаше само символично значение. 
Това бе твърде конкретен акт, с който Рим и Белград по най-добър 
начин показаха колко им е важно създаването на

Предо* всичко, с това бе сложена точка 
немалките спорове по граничните проблеми, които ооо 

много обременяваха отношенията

мът и
не са ограничени. Напротив, Осимските 
бъдеще ще дават значителен импулс на приятелските отношения на 
народите ог двата бряга на Адриагика. Благодарение на това, те ста
ват историческа ценност в интерес на разширяване на сътрудниче
ството в този не така спокоен регион на света.

по-благоприятна
атмосфера на континента.
на дотогава 
бено през петдесетите години,
между двете страни.

При наличността на голяма двустранна 
вост и разбирателство Югославия и Италия благоприятно 
всички релевантни
това до най-голяма степен бяха зачитани интересите на 
от двете страни. По този начин бяха отнети аргументите на 
онези, които правха далновидни планове за сметка на дотогаваш
ните югославско-италиански конфликти.

Споразуменията особено благоприятно се отразиха върху сто
панското сътрудничество. От скромната размяна на стоки и услуги, 
се стигна до два милиарда долара миналата година. Очаква се таз
годишното увеличение да възлиза 15 процента. Италия е на първо 
място в югославските икономически отношения със съседните стра

нни, втора между западните държави, а трета в нашите съвкупни от
ношения с чужбина. Голямо значение има постигнатото уравновесява
не на износа и вноса, в което Италия заема по-предно място между 
югославските партньори от конвертируемия пазар. Охрабрява и висо 
ката степен на индустриално коопериране, на общите ка питало в ложе 
ния, размяна на технологическите опити.

Положителното въздействие на Осимските опоразумения е 
твърде очевидно и в граничното сътрудничество. Населението от гра 
ничните места почти без никакви формалности минава от едната на 
другата страна. Много е облекчено и минаването на останалите гра- 

* ждани от Италия и Югославия, а и «а чуждите поданици. Италиан
ско-югославската граница с право се смята за една от най-отворените 
граници в Европа.

Договорите от малкото място Осими създадоха условия и за 
подобряване на положението на националните малцинства. Може 
би в това се състои и най-голямото им значение. Двете страни навре
ме разбраха жизненото значение от създаването на условия за нор
мален живот на малцинствените народи. Югославия на италианската 
народност даде всички права, каквито имат и останалите нейни гра
ждани. Понастоящем в заключителен етап е и аранжманът за глобал
ното обезпечаване на правата и интересите на италианските физи
чески и правни лица на територията на бивша зона Б.

Същевременно, югославската страна последователно се застъп
ва за пълна афирмация на -словенското малцинство в Италия, изхо
ждайки от това че то е една от здравите основи на приятелството 
между двете страни. Както и в италианската демократическа общест
веност, големи надежди се полагат в така наречения „глоблен за
кон", с който биха се регулирали всички съществени въпроси за равно 
правното живеене на словенците с останалите италиански гражда
ни. Този закон трябва да обезпечи защита на малцинството на цялата 
територия където то автотехнно живее. С него би се осъществила 
една от най-съществените съставни части на Осимските споразумения

готовност, търпели- 
решиха

въпроси за сухоземните и морски граници. При
гражнаните 

всички

А. Попович
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РАБОТНИЦИ ИЛИ ПЕНСИОНЕ РИ

Бенефиции по желание
Неотдавна професионалните 

служби и Скупщината на регионал 
ната СОИ за пенсионно и инва
лидно осигуряване в Ниш се наме 
риха пред чудната дилема: 32 ле
кари и железничари търсиха да им 
се отсрочи пенсионирането, макар 
че изпълняват предвидените за то
ва законни условия. Железничари
те търсят в годините на стаж ^а 
не им се признава двугодишното 
школуване в техникума в Пула, а 
лекарите търсят „личене" на стажа, 
който им текъл докато били на ед
ногодишно (обезателно) лекароко 
стажиране и няколкогодишната 
специализация. И едните и други 
те привеждат, че това школуване и 
професионално издигане не може 
да им се смята като време прове
дено на работа, което инак според 
закона се„числи" в пенсионен стаж.

отношения докато се школували 
относно специализирали на факул 
тетските клиники.

Освен това, някои от железнича 
рите търсили да не им се признае 
бенефицираният стаж (12 месеца 
работа към 15 месеца пенсионен 
стаж)!

Нишката СОИ отхвърлила то 
ва искане, зашото сегашните закот 
нопредписания не са на страната 
нито на лекарите нито на желез
ничарите.

Никой от тях инак не се спира 
върху многобройните предимства 
в трудовите организации поради 
по-дългия трудов стаж (минал труд. 
по-дълга годишна почивка и т.н.). 
Никой от тези хора не помислял 
на хилядите млади специалисти, 
които с години чакат работа.

Нима някои от известните лека 
ои. инак хора навлезли отдавна в 
седмото десетилетие на живота и 
отдавна решили всички жизнени 
проблеми наистина са убедени че 
~а незаменими и че мястото си 
още не може да предадат на по- 
младите си колеги?

Или се касае за голяма ревни 
вост и изкълчен морал?

Но, веднага трябва да се каже 
че и на железничарите и на лека
рите през цялото време на полу
чаване на 
довите им 
законните и останалите облагания 
във фондовете на и нв а ли дноп е н си 
онното осигуряване и че никому от 
тях не било прекъованр трудовото

по-големи знания тгг/
организации плащали

В. Филипович
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{ ЗВОНЦИ: ОТ НОВА ГОДИНА, МОЖЕ БИ ОЩЕ 
| ЕДНА КООПЕРАЦИЯ

ЕСЕННАТА СЕИТБА В НИШКИ РЕГИОН

Засети над ВО на сто от площите № няма удвояванеПоради продължителната 
суша тазгодишната сеит
ба на есенниците в Ниш
ки регион започна с извее 
тно закъснение. Едва след 
преваляването на последни 
те дъждове селскостопанс 
ките производители и зе
меделските кооперации уои 
лено се заловиха със се
итбата.

Както ни уведоми йован 
Стойменович, председател 
на Кооперативния съюз, в 
регио«а засега главна за 
дача е да бъде изпълнен 
плана по залесяване на 
пшеницата.

До средата на месеца с 
пшеница са засети над 
30 000 хектара или около

60 на сто от предвидените 
площи. 1

Големи усилия се пола
гат за изпълнение 
на по есенната сеитба и в 
полупланинските общини в

от засетите досега площи 
е хвърлено качествено се 
ме. За това нещо благопри 

на пла ятствува факта, че пшени 
дата за семе е разменяна 
при 1:1,350 меркантилна 
пшеница.

Инак, както е известно, 
с есенници в Нишки реги 
он трябва да бъдат засети 
общо 60 000 хектара, от 

са която площ на пшеница 
— 52 700 хектара, като се 
планира от тези площи да 
бъдат произведени над 
165 000 тона зърно, от ко 
ето количество трябва да 
бъдат откупени 50 000 то-

Може би от Нова година в село Звоици ще се съз
даде още една кооперация — пчеларска коопера
ция „тая", тактически „тая" ще ое „рои" от на
стоящата земедопека кооперация „Ерма-, а начело 
на същата тряова да застане доскорошния директор 
на „ц.рма. пожко 1аков. през март настоящата го
дина „тая е зарегистрирана в окръжния стопански 
съд в пиш с главни дейности: животновъдство, от
глеждане на пчели и производство на мед и воськ, 
овощарство; а сетне — полевъдство, производство на 
индустриални растения, оказване на селскостопански 
услуги; а от второстепенни дейности — търговия със 

горски плодове, оказване

региона ,в които имаше и 
най-слаби валежи.

Така в Димитровградска 
община например, от пред 
видените 1038 хектара за 
засяване с пшеница, 
засети 800 хектара, в Бабу 
шнишка община от запла 
нираните 2210 хектара — 
пшеницата е засята на 
1300 хектара.

^ован Стойменович под
тази на. 

по-ка

смесени стоки, сьоиране на
на гостилличарски услуги и др. ^ъм края на юли 
инициативнии-т комитет на новосъздаващата се коопе
рация „тая" се отнесъл с иск към секретариата за 
стопанство и финанси при иощиноката скупщина 
оаоуилница за издаване на решение за изпълнение на 

техничеоки и други условия за раоота.

чертава и това. че 
есен се употребява 
чествено семе, дори 60°/о в

М. А.

ввашааи ШАПЪТ СПАСЯВА ДОБИТЪКА 2 предвидените
I пчеларите от звонски район са подписали споразу- 
| мепие за сдружаване, приет е устав на кооперацията• • •

Когато говорим за земеделските 
коперации, в последно време, почти ряд 
ко имаме възможност да изтъкнем и из 
несем нещо похвално. Предимно ги 
подлагаме на критика зарад неизпълне
ни задачи, зарад неосъществени плано
ве, зарад неорганизираност и може би 
най-често — зарад недостатъчно сътруд
ничество с частните производители.

Този път ми се удава възможност 
да кажем и няколко похвални думи. На 
всички добре ни е известно каква за
страшителна суша владееше през пос
ледните две години и какви последствия 
предизвиква, специално когато се касае 
за животновъдния фонд.

И докато останалите земеделски ко
операции в Бабу шнишка община си сто
ят (поне засега) със скръстени ръце, 
„Будучност" действува. Тя започна да 
поучава своите производители как да 
приготвят силаж. 
че силажът 
битъка, но известно е и това, че в на
шите краища — няма традиция.

Селскостопанският техник в „Бу
дучност'’ Славолюб Тодорович, който в 
кооперацията работи над петнадесет го-

п др. документи.дини, в своя „район” в приготвянето на 
силаж наистина отбелязва хубави резул
тати. 11Е01ИВОГЮЛОЖНИ МНЕНИЯ

— В село Войници — казва Тодоро
вич тази есен за пръв път четирима до
макини убедих да приготвят силаж и те 
са много доволни. В Горни Стрижевац ♦ 
повече производители са приготвили си 
лаж — общо към 7 вагона; в Братише- 
вац силаж са приготвили 3, в Реоник 2 
и така нататък.

Засега в тази част на общината 
(Горна Лужница, както я наричат) 21 
селскостопански производител, като са 
направили към 120 вагона силаж — из
тъква С. Тодорович. Той също подчер
тава и парадокса, че силаж, поне засе
га |цге приготвят селскостопанските про 
изволмтели. известни животновъди, в 
с. Извор. Горчинци. Проваленик, макао 
«е те имат значително по-изгодни ус
ловия за това от другите села.

Но важно е да се започне. Сигур
но е че ппимеоа на Горни и Долни 
Стпижевап Войници. Ресник ще после
дват и други.

I Ьшенията във връзка със създаването на нова 
„та* са различни, дори и съвсем про- 

когато неотда-0 А цокано иоако АПКОВ,
1о шлтгахмо какьо мисли по а°проса каза, че

посочено,
пп<х
вцуачк^ е изнесено в иска. п. в същия е 
чо в район .звонци към зоо пчелари разполагат с

на з кг медокопи з оио кошера при среден дооив 
ит кошер и гоо грама восък, за успешна раоота н« 

кооперация финансова немощново създаващата се 
ще окаже основната оанка „пирот", както и специ
ализираната „лгрооанка" в Ьелград и т.н.

„тая" ои се грижила за подоОрение на качес
твото на пчеларството в района, за типизация на ооо 
рудването, нри постоянно увеличение брод на коше
рите и организиране «а пчеларството на по-съвремен
ни начала.

КАМЪК НА ПРЕПЪВАНЕТО
Отдавна е известно, 

е най-евтина храна за до- камък на препъването не е събирането на мед 
и по-съвременната организация на пчеларството. Ка
кто посочихме, „Мая" би се занимавала и с търговия 
и гостилничарски услуги, а това пряко засяга интере
сите на съществуващата земеделска кооперация „Ер
ма". Ето какво изтъкна директорът на „Ерма'; Боян 
Николов:

М. А.

— Може да се създаде пчеларска кооперация, 
но без търговска, гостилничар ска и други дейности, 
които имаме и ние. Не мога да разбера защо още 
една кооперация, когато от Нова година всичките) 
кооперации в общината се обединяват „Мая” значи 
остава извън обединението. Считам, 
нужно.

X че това не е

Обърнахме ое и към Вукашин Тодорович, ин
спектор по селско стопанство и завеждажщ селско- 
стопанство нри Общинската скупщина да со произне
се по въпрооа: _ __ _

— Считам, че не ни е нужна още една коопера 
цик в общината. Защо? Създава се нова администра
ция, а сигурен съм, що се създадат и много лоши от
ношения между „Ерма" и „Мая". Защо да дублира
ме мощностите? От Нова година трябва да бъдем 
като една селскостопанска организация в рамките 
па АИК „Ниш”, а не да се удребняваме. Така аз 
гледам на нещата...

Този въпрос е обсъждал Изпълнителния съвет 
при Общинската скупщина, а по-късно и Съвета на 
сдружения труд. Както ни уведоми председателят на 
Съвета Петар Снасич, мненията по въпроса са проти
воположни и информацията е отправена да бъде вне
сена в дневния ред на Общинската скупщина.

До произнасянето на делегатите в Общинската 
остават броени дни. Дали ще се позволи 

създаване на още една трудова организация в райо
на на Звоици или развитието на пчеларството да 
бъде включено ц дейността на вече съществуващата 
земеделска кооперация ще ш кажат думата делега
тите на трите съвета на Общинската окущщша в Ба- 
бушница.

на
Аан
ф
72

5м
X% Снимката .представлява обикио 

вена картина в Звонци почти все
ки четвъртък когато с пазарен ден 
П роизводителм на 
ми продукти — предимно на зелен 
чуци — от Лесковашко, дори и от 
Росаман и други краища «а Маке
дония имат свои редовни клиенти, 
тук. Жителите на Звоици, Дсопов 
дел, Берин извор, Просека, Раки
та, Иашушковица, Тр. Одоровци и

др. ослища в Дорокула ое запаоя-
защо-

еп 0 ват със зеленчук и овощия, 
в този край не виреят добро.

Цените са почти както и п по- 
ю ломите градове, макар че произ 
водителите ги докарват отдалече. 
Но затова пък те продават по-го- 
леми количества и така компанси 
рат транспортните разноски.

н
& ОК-УГГЩШШX селокостопанс-

в 0вов8 М М. А. Матоя Андонов
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ИЗКУСТВО!
ПАНАИР НАКНИГАТА П НИШОТКРИТ 26

Писмената реч - по-близка до читателя
• УЧАСТВУВАТ 33 КНИГОИЗДАТЕЛИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

ич. Лука П.рошич. Воислав 
Красим, Радослав Шливич 
и Коля Мичбиич.

които присъствието «а п« 
По почин на Народната сатеош и поети, относно те 

в хни представяниябиблиотека от Ниш, 
спортната зала 
11 ноември тази година бе 

26-ия Панаир на 
Панаирът ще бъ

предста
най-заб ел еж ите л на- 

манифеста-
издГорномилаповското 

ателство „Дойчс иовиис” 
представи книгата „Мои 
голска пътека" от Зоран 
Милмч, пост, поникнал в 
нишка среда,

„Чаир" на влява
та културна
пия. Трябва да кажем, че 
първата вечер се предста
виха Стеван Раичкович, 
Драгослав Михаилович и 
Райко Петров,

открит 
книгата, 
де открит от 11 до 16 ноем 

така че през пе-ври т.г„ 
тте дни многрбройните лю 
бители на писаната реч ще 
могат непосредствено да 

с МИНвЛОЕО-

Едновре- По твърде церемониален 
начин в Общинската скуп 
щипа бе връчена тазгодиш 
пата награда „Бранко Мил 
кович" на известния

мепно те са посетили и ос
новното училище „Бранко 
Милкович” и Електронна 
та промишленост.

се запознаят 
дишната продукция на по 

по-забел ежи-
бел

ИЗЛЕЗЕ „МОСТ“, 

КНИЖКА 94
чти всички 
телни книгоиздатели у нас.

След участието па Международния пан
аир на книгата в Белград, книгоиздателството 
на българската народност „Братство" се пред
стави и на Нншкия панаир "а книгата със свои 

най-нови издания. На щанда па „Братство"
особено внимание привличат произведенията 
на 11 осип Броз Тито, Едвард Кардел и останала
та марксическа литература, както и художествс 
ните произведения на творците от редовете на 
българската народност.

На щанда на „Братство" са изложени 
още списание „Мост" най-нови броеве, 
никът „Братство” и детският вестник „Другарче".

Панаира на книгата в 
Ниш откри Радмила Й0ва 
нович, председател на ОК 
на ССТН в Ниш, която 
между другото изтъкна ог
ромната въздействуваща 
роля върху оформяването 
на личността, 
книгата. Именно 
книгата трябва да 
зва за най-възвишени це
ли. а не за сеене на ом
раза и атакуване на свет
лите устои на нашата стра 
на. каквито са братството 
и единството.

Тези дни излезе от печат най-новия брой на 
„Мост", книжка 94. В този брой в раздел „Литерату
ра и изкуство" са поместени стихове от Десанка Ма- 
ксимович, гръцкия поет, носител на „Златният венец" 
на Струга Янис Рицос, както и стихове на поети от 
Мила Васов. Симеон Костов е представен с два раз-

сп.
която има

затова 
се изпол

каза, а са поместени и наградените творби от младеж 
разказ от Новица Иванов^ иседмич кия награден конкурс.- 

стихотворения от Владимир Александров и Биляна
Цветкова.

. Панаибът на книгата е 
отворен всеки ден от 10 
.до 19 часа. Тук могат, ос 
вен най-новите издания 
на нашите книгоиздатели, 
да се намерят и други с 
потстара дата книги, а има 
и панаирно намаление на 
цената на свой вкус книга.

В раздел „Наука д-р Данило Маркович пише за 
„Начинът на живот и мотивировката за работа в соци 
алистическото самоуправително общество, а д-р Жи- 
ван Стойкович за „Връзките между сръбските и ма
кедонските социалисти по време на младотурската 
революция".

градски поет- Иван В. Ла- 
лич.

На Панаира ,на книгата 
на щанда на „Нолит" бе 
организирана литературна 
вечер, песветена ,на яобе 
ловеца Клод Симон.

По почин на Народната 
библиотека книгоиздатели 
те от Югославия гостува 
ха и в местни общности, 
трудови организации и сел 
ските културни домове, къ 
дето запознаха любители
те на писаната реч с книго 
издаването у нас.

Нишкото пък книгоиз
дателство „Градина" пред 
стави книги на местни ав 
тори от поредицата „Близ 

• ки допири". Представени 
са книгите на Радмило Пе

В раздел пък „Публицистика" Новица БоРисов 
пише за „Ефикасността на школуването на малолет
ни делинквенти при извънинституционални условия". 
В новата . рубрика „Свидетелства" Любодраг Джо- 
рич пише „Спомени на един учител — революционер"

Панаирът на книгата се 
сьпътствува -от редица дру 
ги манифестации, между Ст. Н.

МАЛъК ПОРТРЕТ Младите са правилно ориентираниI

чени, въпреки бройните 
проблеми, които м те имат 
— незаетостта на първо 
място и много други проб
леми.

самооценяване, но е сигур 
но, че той най-много го 
прилага. Може би именно 
в това се крие причината 
за успеха, който ученици
те показват по марксизъм. 
А той е винаги на първо 
място в региона.

Обикновено в училища
та се случва учениците да 
не бъдат доволни по този 
или онзи начин от бележ
ките, кито получават по 
определени предмети или 
от някои 'преподаватели. 
Има обаче, в Образова
телния център в Дими
тровград един преподава
тел, който изобщо няма 
никакви грижи и пробле
ми при оценяването на сво 
ите ученици, задното той 
не ги оценява.

Става дума за ВАСИЛ 
МАРИНКОВ, 
тел по марксизъм и фило
софия. Повече от дваде
сет години той е препода
вател в димитровградско
то средно училище, по-ра- 
но гимназия, а сега обра
зователно-възпитателна ор
ганизация „Йосип Броз-Ти 
то". Не е известно дали 
той или някой друг препо
давател в това 
пръв е въвел

митровградското 
училище. Тази година по 
повод освобождението на 
Димитровград получи дип 
лома. Но самия той за 
най-добра награда все пак 
счита факта, че ученици
те по неговите предмети 
нямат слаби бележки, че 
са редовни и ревностни на 
часовете му.

средно

Така за своите ученици 
говори Маринков, 
през 1937 година 
Гуленовци, завършил фи- 
лосовски факултет в Ско 
пие. От 1961 година, кога- 
то идва в Димитровград, 
до днес само една година 
е бил на работа 
раджа.
сач на мляко, 
театрален самодеец в ди
митровградския самодеен 
театър постоянен препо
давател в политическите 
школи н Димитровград, 
председател на съвета на 
политическата школа на 
синдикатите, риболовец и 
ловджия, член на СКЖ от 
1957 година, почти дваде
сет години „аквизитер" на 
вестник „Братство" в ди-

роден 
в село

— Давам възможност на 
сами дамоите ученици 

г'олготвят лекциите и сами 
ля. се оценяват, 
лава много по-голяма мо- 
тияипаност за работа, а то 
р.а всъщност е и един вид

Това съз- А. Т.

в Жито- 
Студентски разно-

уненическо 
ние. заяви Маринков. из- 
тъквайки. че оше никога

самоупоавле- сервитьор.В. Маринков: Досега не се 
случи учениците да злоупо 
требят самооценявапето. си

преподава

не се е случило ученици
те ла зпрупптпебят 
-/т.зл-лжчост гами ла си ла 
гзт бележки за своите зна
17?я,

— Ние старите обикно
вено считаме, че младите 
не работят достатъчно. 
Всъщност не е таква. Мла-

тази дите, т.е. учениците, днес 
са обременени с онова, ко 
ето трябва да научат, но 
нетрябва да забравяме, че 
те много по-бързо и лесно 
се приспобяват. С удовол- 
оствие изтъквам, че голя
мо болшинство от млади 
те хора са правилно наоо-.

училище
ученическо
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Младежка трибуна ШМШII
,я*

! НЕЗАВИДНО МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТИТОВЙЯ ФОНД В НИШКИ 
РЕГИОН

РАЗГОВОР С ГРОЗДАН КОСТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ТО „ДИМИ 
ТРОВГРАД"

■

Неизползувани възможностиЛичните интереси 

изтласкват 

ентусиазма
„жив” контакт 
те в организациите «а од 
ружения труд и трудовите 
общности. А в Нишки ре

със заетиДеветмесечният баланс на Титовия фонд в 
Нишки регион е „сигнал за тревога”: касата на 
фонда е полупразна (недостигат над 4 милиона 
динара) и лесно може да се случи 128 от общо 
167 стипендианти в региона да останат без сти

пендии.
гион едва ли може да се 
намери работник, който не 
би бил съгласен да стане 

Титовия фонд.член на 
още повече, че сумата, ко
ято трябва да се отдели 
(0,1 на сто от лич«ия до
ход) не е голяма. Субекти

Незавидният материален 
потенциал на Фонда е 
„резултат" на безотговор
ното отношение на члено 
вете му към изключително 
то значение и роля на та
зи институция на социали 
етическата солидарност. В 
подкрепа на това твърде 
ние ще си послужим със 
следните сравнения и фак 
ти. По броя на заетите Ни 
шки регион е на трето мя 
сто в републиката, след 
Белград и Шумадийско-по- 
моравоки регион, но по 
внесените във Фонда сре 
дства е на последно мяс 
то. Тази година в Нишки, 
регион са внесени само 
около 8,5 милиона дина
ра, а в Подунавски регион, 
който има двойно по-мал 
ко заети, е внесена двой 
но по-голяма сума. Голям 
брой трудови колективи 
от региона, както бе изтъ 
кнато на едно заседание 
на Междуобшинския син
дикален съвет в Ниш. из

разходваха силна сума 
ри за петгодишнили, 
демгодишнини (?) и другй 
юбилеи, а в Титовия фонд 
не внесоха нито динар.

Скупщината 
на Титовия фонд в, Сърбия 
неотдавна реши стипенди
ите да бъдат увеличени с 
50 на сто, възниква въпро 
сът: как да се намерят те 
зи пари?

Единственият 
гласи така: с нови акции 
за материално 
на Титовия фонд и с ре до 
внр изпълнение на задъл
женията от страна на колз 
ктивните и индивидуални
те членове, 
кива акции са раздвижва

на няколко пъти. но 
не са осъществени очаква 
ните резултати. Вината за 
това се пада преди всичко 
на организаторите на акци 
ите, защото са ги водили 
по неподходящ метод — 
с писмени обръшения. Вме 
сто дописване е необходим

па
Макар че младежката организация в ТО „Дими

тровград” минава за организация с плодовита дей
ност, голям брой нейни членове са пасивни. По мне
нието на Костов причина за това е разширеното яв
ление младите да водят индивидуална борба за лич
ните си интереси.

се-

те, които се грижат за 
материалното състояние 
на фонда имат високо мо 
рално задължение да изпод 
зуват тази голяма възмо 
жност. Не само заради то 
ва, че по този начин мо
гат да се обезпечат към 
80 милиона динара (десет 
пъти повече от сумата, вне 
сена до края на септемв
ри). Високото морално за 
дължение произтича от 
следните два факта: Фон
дът носи името на най-окъ 
пия син на югославските 
народи и народности, — а 
от касата на Фонда се от

Тъй като

От над 1350 заети в най- 
голямата стопанска орга
низация в Димитровград 
250 са млади работници ц 
ггЗотнички, които и офи
циално членуват в ССМ. 
От такава организация 
най-нормално е да се очак 
ва плодовита дейност. И 
наистина — в Общинската 
конференция на ССМ ни

се активиизират от време 
на време 
тов.

сподели Кос

Кои са причините за та
зи пасивност? отговор

Основна причина за укрепванетова е разширеното явле
ние младите да водят ин- 
днЕИдуална борба за лич
ните си интереси. Напри
мер. докато не са заети, 
някои младежи са твърде 

от активни, но щом постъп
ят на работа дейността 
им рязко с^ква. Има мла 
ди които се активизират 
само когато тоябва да бъ

Наистина та_-казаха. че 
на младите от „Димитров
град” минава за една 
най-активните в общината.

На какво се дължи това 
хубаво мнение? 
хме председателя на тази 
младежка организация Гро 
здан Костов, полувисшист 
от металния цех.

— Разбира се, на наша 
та разнообразна и резулта 
тна. дейност 
той. — Организираме 
ям боой трудови акции във 
фабричния кръг и участву 
вам е във всички добтювол 

активности в 
сме

организацията

ни
пускат стипензип на деца 
от работнически и селски 
семейства, 
състояние на които е тако 
ва, че без тази стипендия 
не могат да 
школуването си.

материалнотопопита

продължат

(М. Р.)

отговори 
гол

КРЪСТА АВРАМОВИЧ ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ГОРАНИ

Дмнтрбвга не па служи 

за пример
ни трудови 
сбшината. Отзивчиви 
към всички акции на ОК 
на ССМ. Твърде активно 

дружесе фериалното ни 
тзо— организираме успеш 

целта нани екскурзии.
е да опознаем пре

мина
Гроздан Костов

----гг -,
кои*по
гостите и славното 
го га нашата родина. Та 
лантливите самодейци 
нашите редове дават зна-

Г1 редеедателят на Репу 
блика нската конференция 
на горалите Кръста Авра- 
мович, придружаван от 
подпредседателя на репу 
бликанската организация 
Мома Джорджевич и Да 
мило Николич. представи
тел ма републиканска
та Самоуправителид общно 
ст па интересите за горско 
стопанство па девети този 
месец посети общинската 
организация на движение 
то па горапите в Димит
ровград. Заедно с тях бя 
ха и представители на ре 
ги о палнат а общност за 
горско стопанство от Ниш.

С досегашната активност 
на гора и ската организация 
в Димитровградска общи
на гостите запозна Йор
дан Маринкоп, „доайен” яа 
пимктповгпРдскито гора- 
ни. без 4-И‘вто присъствие 
уге минава пито една ак
ция па го раните и сгГурно 
с един от най-заслужилите 
за досегашните успехи. В 
проведените разговори, на 
които ггрисъствуваха и пред 
став ите ли на ссскостопан 
ската трудова организация 
„Сточар” и па общества-

гади рите от Съюзната тру 
дова акция, въпреки пости 
гнатите резултати, «е 
оказа като най-сполучлив.

но - п о л ити ч еските о р ган и- 
зации и Общинската скуп
щина, стана дума за пла 
ковете на общинската ор 
ганизация и задълженията 
й в следващия среднооро- 
чен плац от 1986—90 го 
дина и до 2000-та година.

0 дат предложени за пр'..-~г 
СЮК или когато се сене в

откроява възможност за 
осъществяване на лични 
иеги. Мнозина повече се 
интересуват от някоя „до 
ходна” дейност в свобод 

време, отколкото от 
колективни усилия за по
добряване положението на
младежта в колектива.

чителен принос за успеха 
• а *гяз.»т дейност в обшила
та В идейно-политическото 

отчитаме 
Многос

Аврамович изтъкна нухзда- 
та да се изучат възможнос 
тите за организиране ца 
местни трудови акции по

и-»викане също 
лобт>и резултати, 
тоанна и резултатна е и 
сгг^т;-ата ни дейност. С го

иото Ако се има предвид до залесяване от типа на съю 
знито. имайки предвид, че 
на територията на общи
ната почти във всяко село 
има напусната 
сграда която с минимална 
адаптация може да се из
ползува за брига дирен ст- 
аи- Същата инициатива ,ве

сегашният темп по залеся 
ваис в общината съществуг^лм. наред успешно прове 

жламе акцията ..Млад ра- 
ботучк самоуправител".

ват реални възможности 
всяка година средно да 
бъдат залесени по 150 хек 
гара. Изтъквайки досегаш
ните успехи на димитров 
градските горатги и фак
та, че Димитровградска об 
шира е почти единствена 
та в републиката където 
и Съюзът на синдикатите 
с най-активно включен в 
залесяването. Кръста Авра 
мович подчерта, че Ди
митровградска община има 
реални възможности, а си 
гурно що се намерят и па 
гуичми средства, плановете 
си и да прсиспъдни и оно
ва което гераните напра 
вят в Димитровград да бъ 
ЧС пример за всички оста 
пали. Тъй като досегашния 
опит на залесяване с бри

Сред младежта във ва
шия колектив има значите 
дно число млади комунис
ти и младежи, завършили 
г~ртийни, младежки и син 
п-^^ггши политически шко
ли. Защо те не успяват да 
гт би"изират младежта в 
своята среда?

училищна

При какви условия рса 
програмните силизирате

задачи?
Условията наистина 
най-благоприятни. Ли

доста отдавна имат и 
п »е тчетавителите на младе 
жката

не са
исва ни помещение, в кос 
то да сс събираме, да пра 
вим договори и да органи 
зираме забава и развлече-

организация ,в Ди 
митровгоад. а тава е, така 
ла кажем,— Мисля, че тези друга 

ри и другарки не схващат 
правилно истинската зада
ча и моралната отговор
ност на млад член на 
СЮК и на млад политичее 
ки активист изобщо. Все

__ Това е голям възел ми се струва, че и към по
в дейността ни, който все стъпването в редовете па 
още не успяхме да развър Партията, и към идейно-по 
жем. Именно, посочените митическото издигане мове 
резултати са дело на око* 
ло 70 активни членове. Ос-

условие за ус
пех.

ние.
На разговорите бе разд 

вижеиа инициатива двора 
на новата детска градина 
,,8 септември" да

Каква е включеността на 
на ССМ в ак-члеиовете

циитв?
се уре

ди по проект, за да бъде 
пример как могат и тряб 
ва да се уреждат свободни 
те площи в града.че се подхожда от аспект 

на личните цели и афир-
К. Г.или мация.таналите са пасивни А. Т.
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ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ПА ОБЩИНСКАТА ОР-
трудаАвИбосилеградВ СУРДУЛИШКА ОБЩИНАТРУДОУСТРОЯВАНЕТО

Изпълнен е годишният план Прието решение за 

изборна акгнвностКогато в началото на та 
зи година бе запланувано 
трудоустрояването в общи
ната да се увеличи с 8 на 

мнозина говориха, че 
това е нереално в затруд
нените
нисване това е нереално. 
Но, само през деветте ме 
сеца планът не само че е 
реализиран, но е и преизпъ 
лнен. Именно, бе запланува

Връчени са и признания на отделни лица и ко
лективи които за успешно сътрудничество и постиг
нати резултати им присъди Републиканската конфе
ренция на Съюза на иифалидитс по труда л СР Сър
бия

сто

условия на стопа

щинския сипдикален съвет. 
Общинската организация 
на инвалидите по труда 
и на Секретариата на вът 
решлите работи в Босиле 
град благодарствени пис
ма. Стоян Новков от Дол 
«а Любата бе удостоен с 
благодарствено писмо, Ве- 
не Дионисиев от Горна 
Любата <с позлатена знач
ка, а Зайко Петрунов, пре 
дседател на Председател
ството на общинската орга
низация «а инвалидите по 
труда в Босилеград с най- 
високото всред тези приз
нания — сребърна грамота. 
Всички тези признания Ре 
публиканската конферен
ция на Съюза на инвали
дите по труда им присъди 
за успешно сътрудничес
тво, т. е. за постигнати ре 
зултати и за принос в раз 
витието на Съюза на инва 
лидите по труда в СР Сър
бия.

На състоялото се през ми 
палата оедмица заоедаиие 
па Председателството на 
Общинската организация 
на Съюза на инвалидите гад 
труда в Босилеград бе взе
то решение за започване на 
изборната активност в мест 
иите организации «а инва
лидите, Според приетото 
решение изборите в месгте 
местни организации на ин
валидите по труда, колко- 
то има в общината и в ко
ито членуват около 400 ду
ши, трябва да приключат 

' до края иа март идната го
дина. Дотогава ще бъдат 
избрани и делегати за Об
щинската организация на 
инвалидите по труда.

На заседанието бяха връ 
чени признания, които на 
отделни лица и колективи 
присъди Републиканската 
конференция на Съюза на 
инвалидите по труда в СР 
Сърбия. На Общинската 
конференция на ССТН бе 
връчена грамота, а на Об-

но за неопределено време 
работа да получат 317 ду
ши. за определено — 177, 
а 157 да бъдат приети ка
то стажанти. Както ни ос- 

Томислав Марко- 
СОИ за

ведоми
вич, секретар на 
трудоустрояване в Сурдули

„МАЧКАТИЦА": Тук намериха работа голямо число 
работници

Когато сс касае за прие
мането за определено 
ме трябва да ое подчертае, 
че дори в 270 случаи рабо 
тници са приемани в срок 
до 30 дни, което предизви 
ква недоволствие сред за
етите и което ое отклоня
ва от заключенията на об 
шествено-политическите ор 
ганизащга и

скупщина.
През деветте месеца 

приети и 70 стажанти, т.с. 
двойно по-малко от запла
нуваното число. Очаква се, 
както казва Маркович, до 
края на годината организа 
циите «а сдружения труд да

Въпреки 
ното
не, числото на нетру 
доустроените не се на 
малява. Засега обаче 
е спряно увеличение
то на онези, които тьр 
сят работа. Работа се 
га чакат около 1300 
души. Най-много сред 
тях са неквалифицира 
шгге, след това сред
ношколците, а работа 
чакат и 10 души е ви 
сше образование — 3 
икономисти, 2 юрис
ти, един лекар... 
Общинския синдика
лен съвет 
че всички с виеше об 
разование 
ще получат работа.

интензив 
трудоустроява- савре

изпълнят законното аи за
дължение.

Общинската С. М.

ГСАМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТБ 
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ-НА РАБОТА В БОСИ
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ ?
места ■::: : у :в

ЦЕНТЪРЪТ ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА В БОСИ 
ЛЕГРАД ПУБЛИКУВА

изтъкват.
В. Б.наскоро

БОСИЛЕГРАД: ПРОДЪЛЖАВА РЕГУЛАЦИЯТА НА
КОРИТОТО НА ДРАГОВИЩИЦАза приемане на един СОЦИАЛЕН РАБОТНИК 

— СТАЖАНТ Във вториа етап — 150 метраца през деветте месеца ра 
бота за неопределено вре 
ме са получили 364, а за 
определено — 400 работ
ници.

Най-голямо число работ
ници на постоянна работа 
са приети в производстве
ния цех на „Косимод", след 
това в „Мачкатица5', Наро 
дното ръкоделие и Елек
троразпределителната 
ганизация. Когато към то 
ва число се приобщи и чие 
лото от 135 души, които 
наскоро трябва да приклю
чат с курс в производстве, 
ни* цех на „Кощана". „5 
септембар" и за работа 
във фабриката за одеяла в 
Клисура тогава запланува 
ното число в трудоустроя
ването ще се увеличи с над 
50 на сто.

УСЛОВИЯ; Освен ореДвидените сър Закона 
условия кандидатите трябва да са завършили 
полувисше училище за социални работници.

Конкурсът е открит 15 д»и от деня «а пуб
ликуването. Решение за избиране ще бъде взе
то в срок от 30 дни от деня на публикуването 
на конкурса. Молбите изпращайте на адрес Цен
тър за социална работа в Босилеград.

Непълните и «еизпратени на време молби 
няма да се разглеждат.

Съгласно плана и прог
рамата на Регионалната 
самоуправителна общност 
на интересите за водосто- 
гг?нство тези дни започна 
вторият етап на регулаци
ята на речното корито на 
Драговищица през Боси
леград. Да припомним, ко
ритото на Драговищица

през Босилеград трябва 
да бъде регулирано -на 
дължина от около 2000 ме- 
тара. Поради недостиг на 
средства регулирането ще 
стане в етапи. Преди две 
години когато бе завър
шен първият етап речно
то корито бе регулирано 
на дължина от 400 м. В 
сегашния етап (втори) по
ради недостиг на оредст- 
ва ще бъде уредено кор
итото на само 150 метара. 
За целта ще бъдат израз
ходвани около 6 милиона 
динара и съШите обезпеча
ва Републиканската СОИ 
за водостопанство.

Няма съмение, че уреж
дането на коритото през 
Босилеград до значителна 
степен ще увеличи пано
рамата иа града. За това 
обаче трябва да се грижат 
и гражданите. . оообено 
онези крито живеят или

'
\
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ор-

СЪВЕТИ ЗА ОВОЩАРИТЕ чета трябва да се защитят със слама, 
летвици, телена мрежа, стари чували. 
Недейте -обаче да забравите, че чували
те които се произвеждат от каучук не 
трябва да се слагат.

Там където има сърни защитата тряб 
ва да бъде по-добРе извършена. Защото, 
те леко могат да унищожават и по-висо 
гоите стъбла, а с това да направят и 
го по-голяма вреда. Доколкото не мо
жете да намерите някое химическо сред 
ство, чиято миризма отвращава дивите 
животни (по-ран-о бяха изветни „Силва- 
кол и „Цервакол") трябва да намери 
те друго решение. Първото решение, 
което -може да защити младите дръвче
та е: и вие можете да помогнете 
вите животни •тъй като на 
места ми слагате храна. И 
ни. всякак, 
летта.

И зайците сити, 
н дръвчетата 

— с кора МНО

Овощарите не бива да забравят за
дълженията в овощните си 
•почистване, орязване, премахване на су 
хи пръчки, окопаване, а ако позволява 
пространството и оран. Трябва да 
подчертае, че е нужно да ое внимава 
да не ое повредят жилите, т.е. корените. 
Опитните овощари избират и съхраня
ват на прохладни места (в пясък) пръч
ки за пролетно присаждане. През ное-м 
ври се попъдняват, т.е. изсъхналите фи
данки се подменят с нови.

Особено внимание трябва да се объР 
не тна защитата на овощната градина. 
Който не я е заградил трябва да 
как да защити младите дръвчета от зай 
ци и други диви животни. Младите дърв

градини:

имат делови помещения в 
близостсе нетюср е дств ената 

до реката. А крайно е вре- 
м-е боклукът да се намери 
там където му е мястото, 
а не в хубавата и бистра 
вода. В

на ди- 
определени

този живот- 
трябва да посрещнат поо

обратен случай 
ще се обезценява и акция
та за регулирането «а 
коритото.

Младите дървчета могат да се зашит 
ят с телена мрежа. Това е най-скъпият 
но и наи-ефикасен 

През януари
начин за защита, 

се подготвят места за
засаждане.. на нови ФиДа»ки. През февруари най-важната работа е _
нето. През март — присаждането.

Да добавим, че изпълни
тел на работата е ООСТ 
„Водно стопанство" от 

Владичин Хан, 
панисва
ООСТ „Ерозия".

мисли
ОрЯЗЕЯ

която СГО- 
в рамките на

М. Я.
. СТРАНИЦА 10

Братство • 15 ноември 1985



Физическа култура БОСИЛЕГРАД: ЮНОШЕСКИЯТ ОТБОР НА „МЛА
ДОСТ" НА КРАЯ НА ЕСЕННИЯ ПОЛУСЕЗОНФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИО- 

НАЛНА ЛИГА — ГРУПА 
СЕВЕР Първото място достойно ма щата

Победа за раздяла Както се и очакваше, 
юношеският отбор «а ФК 
„Младост’' от Босилеград, 
накрал ма есенния полусе 
зои на тазгодишното фут
болно първенство зае пър 
во мадо. С общо 10 точ
ки от пет победи и една 
служебно загубена среща, 
младите футболисти от Бо 
силеград се изявиха с една 
кво добри и резултатни иг 
ри и когато бяха домаки
ни, и когато гостуваха, И 
съвсем заслужено по-висо
ко се класираха от юноше 
ските отбори на ФК „Че
лик” от Бело поле, или 
пък „Индустрийски” от 
Владичин хан — отбори, 

по-доб
ри условия и материални 
възможности за състеза
ния.

полусезон и за високо кла 
тазгодишното 

първенство. 
Още повече, че през про 
летния полусезон ще бъ
дем по-опитяи и хомоге
нни. Разбира се, и ако про 
дължим да играем с така
ва отговорност, както до
сега.

На въпроса коя среща 
оценява за най-добра и 
кой футболист е дал най- 
много, Георгиев сподели:

— Самият факт, че фут 
болната игра пленява лю
бителите на спорта с голо
вете, като най-добра и ре
зултатна игра е футболна
та среща срещу 
лик”, която
спечелихме с 9 : 0, а що 
се каоае до втората част 
на въпроса за най-добрия 
футболист, отговорът е: по 
чти всичките футболисти 
заслужават особени тюх-л 
вали. но ако вече трябва 
да изтъкнем някого това 
е Иван Рангелов, за кого
то вратата на първия от
бор вече не е далеч — до 
бави накрая Георгиев.

М. Я.

сиране на 
футболно

„АСЕН БАЛКАНСКИ" — ЛОВОСЕЛАЦ" (НОВО СЕЛО) 2:1 (0:0)
Димитровград, 10 ноември 1985 г. 1лрез второто полувреме 

домакините започнаха 
уверено, лова се 
правилно и в 4в-та ьооан

Спортният център „Парк" — зрители 200 души 
4ЯР=М^ слЗ,н-'1ево- Голмайстори: Бобан Манчич в 
48-а (1:0), Кръста Кръстев в 72^а 2:0) и Саша Л0ва- 
нович в.82-а (2:1). Жълти картони: Сивиша Иванов 
Милован Тодорович, Бобан Манчич при „А Балкан- 

“ "азаревич, Маркович и Николич при „Ново- 
л*ц ■ Червен картон Бобан Манчич от „А. Балкан- 

ски . Съдия „а срещата: Мича Милоевич от Алекси- 
над — добър.

по-
показа

тамчич постигна първия 
гол. след сравнително спо 
коен период, играта към 
края става изострена, в ре 
з.ултат па което са и шест 
жълти картона, в 72-а вег 
геранът кръста Кръстев по 
стига и втория гол, с кое 
то 1 ю о е дата е осигурена, 
пред края на срещата в 
оа м. гостите успяват да 
намалят резултата. Б 85-а 
минута съдията оправдано 
показва червен картон на 
ьобан манчич, получил

В последното си тазго част на играта 
твърд© добре, «вкараха гос 
тите в тяхното наказателно 
поле и ги принудиха да 
се защитават. Бяха създаде 
ни и няколко изключител 
ни голови положения: Ма 
нчич два пъти, Станков и 
Кръстев, но не 
принудят вратаря 
питулация. Инак добрият 
съдия Милоевич в този пе 
риод «е отсъди две дузпи 
за домакините. А отсъде 
ната в 42 м. те не успяха 
да реализират.

те играхадишно представяне 
своята публика футболис
тите

пред

на „А. Балкански” 
спечелиха две 
ки в борбата за 
връх на таблицата. Този 
път победата е 
срещу „Новоселац” от Но
во село, край Ниш. Сами 
ят резултат не 
правото съотношение 
силите на терена. Победа
та на „А. Балкански” тряб 
ваше да бъде с поне 5—6 
гола разлика.

ФК „Не
убедителноважни точ които имат

самия

извоювана
преди това жълт картон.успяха да 

на ка- Кое отличава играта на 
младите талантливи фут
болисти от Босилеград, спо 
дели треньорът Георги Ге 
оргиев. — Преди всичко
усърдие, дисциплина и др 
угарство.
Първото място, между ше 
стте други отбори, е доб-

„ПАРТИЗАИ” (ЖЕЛЮП1А) 42.. основа за пролетния
— „ЛУЖИИДА” (ЬАЬУШ I

НИЦА) 4:2 (3:1)
След няколко слаби игри 

и поражения, футболисти
те на „Партизан” от Желю * 
ша заиграха много по-доб
ре и декласираха реноми 
рания противник. Отборът 
„Лужница”, далеч по-изве 
стен и по-опитен, този път 
настъпи в съвсем подмла
ден състав.

Самото начало не бе обе 
щаващо за домакините. Го 
стите вече в първата мину 
та откриха резултата. Ед
ва тогава домакините схва 
наха, че трябва да играят 
по-добре, ако искат да 
прекъонат черната серия.
За щастие бързо настъпи 
прелом и домакините най- 
напред с гол на Зоран 
Здравков от дузпа израв 
пиха. а след това Томица 
Божилов постига и втория 
гол. До края на полувре
мето домакините постигна 
ха и трети гол и с този ре 
зултат заминаха на заслу
жена почивка. През второ

Д. С.
отразява

1»хЕ/а\.д> ОБЩИНСКИ Ф У-
с*>юз Пирот—

— БАБУ

на

В първата „Иартизан" поведиМЕЖДУРЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ЛИГА НИШ__
ЛЕСКОВАЦ — ВРАНЯ

Раоник“ начело в групата ТЪЖЕН ПОМЕН
Изминаха ШЕСТ МЕСЕЦА — мъчителни 

дни и безкрайно дълги нощи от внезапната и 
преждевременна смърт на нашия мил и никога 
незабравим съпруг, баща и дядо

39

Сурдулишкият футбол
ен отбор в есенния полу
сезон постига изключител
ни резултати в своята гру
па : междурегионална фут
болна
вац — Враня, 
на това е крепкото 
заемане на първото място 
във временното класира
не. На два три кръга пред 
края на есенния полусе
зон, въпреки последното 
поражение от нишка „Сл
ога” той не отстъпи преди
мството си. Нещо повече: 
срещу комшийския отбор 
„Морава” от Владичин хан 
с убедителната победа от 
4.1 напълно прояви възмо 
ж постите.

Такива резултати са по
стигнати благодарение 
умелото съчетаване на мла 
достта с опитността от ст
рана на треньора Бранис- 
лав Стошич. Именно тази 
есен той подмлади отбора

с няколко младежи, като 
едновременно подсили ре
довете и с няколко по-опи
тни футболисти, 
съчетание „ Редник” еднак-

лига Ниш — Леско-__ во да бъде опасен и като
В резултат гостуващ отбор, и като до

макин.

Такова §Ш§ Сталиян 
С. ГелевЙЙ

му.
горски пазач от с. Зли дол, 

Босилеградско
В редовете на „Радник” 

се открояват няколко име
на: Милич. Елезович, Ге
оргиев. Стеванович, Мари- 
нкович, Станкович и дру
ги. С една дума: целият 
отбор действува хомо ген - 
он, с технически докара
на игра и висока физиче
ска издръжливост. Тяхна-

Времето минава бързо, 
а мъката по Теб е все по- 
голяма. Не вярваме, че |
Те няма между нас.

С всеки изминат ден чувствуваме все по-болно, 
че сме Те загубили завинаги.

Каним близки, роднини и приятели да при- 
съствуват на ШЕСТМЕСЕЧНИЯ ПОМЕН, кой
то ще дадем на 23 ноември (събота) 1985 годи
на в 12 часа в злидолските гробища, като посе 
тим гроба му, положим цветя и залеем със съл
зи вечното му жилище.

та игра отличава подвиж
ност, преливане на реди
ците от отбраната до напа
дението. „Радник” играе 

на мъжествено, остро, но не 
грубо, за което свидетел- 
ствува сравнително мал
кото жълти картони, 
висш ранг.

Веч"о скърбящи 
съпруга Борка, дъщери Радка и Невена, зет Ми- .

Мария и Сречко и останали мно-

:
то полувреме и двата 
бора постигнаха още по 
един гол и така „Парти- 
заи” заслужено победи.

от-
ЯЛКО, внуци: 
гобройни роднини.Ст. Н.

д. с.и ТЪЖЕН ПОМЕН

Надежда 

Йотов — Коцич
1 10 часа, в село ИзатовциВ неделя, 17 ноември, в 

на нашите скъпи и непрежалими родителиI
Василка и 

Георги 
Николов

«V
г' - . •*•»..'На 14 този месец се лавър 

шиха 40 дии от смъртта 
пашата мила и никога 

непрежалима съпруга, дъ 
шеря и снаха

дипломиран психолог 
от Димитровград 

Нейният светъл лик и нс 
ината младост винаги ще 
останат в сърцата ни.

Iча
що дадем

ГОДИШЕН ПОМЕН

Молим близки и роднини 
да присъствуват па помена. 
Опечалени: син Никола,
дъщери: Павлина, Цвета
на и Ягода, снаха Цвета, 
зетовс Бранко, Бора и Ки 
рил, внучета, братя, сестри, 
зълви, девер и множество 
роднини.

ОПЕЧАЛЕНИ:
Миодраг, майка Цена, сестра 

зет Йован, свекърва Миряна, свекър 
зълва Мица, зет Градимир и останали роднини.

Василка,
Славолюб,съпруг

» Чв1 I. -*“' ?-
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х^лцер • сатира • забава
_ Ох, Органс, мг- 

мм ме прелупреМиниатюри жът
ли, чс ше ме убие, 
ако му изнеперя1 

— И какцо?
— Какво, сега крия

9 НЕГРАМОТНИЯТ ие може да ти подпише присъ- 
дата. ко може да я изпълни.
• ВЛЮБЕНИ, прегърнете се, здапото ще ви 
мислят за жсади.
• БЕШЕ твърд като желязо и направиха от него маша.
• БЕШЕ от добро семейство и затова не искаше да 
създава овоо.
• УМСТВЕНАТА слабост често се нуждае от физичес 
ко допълнение.
• ТЯ ИЗЯВИ желание да се хвърли на врата ми. Уп
лаших ое. Беше тънка като въже.
® И ЕДИН дръвник може да се заплаши със сатър,
• РАЗВЕНЧАНАТА мисъл се нуждае от нов брак.

по-
пистолета му...

Некадърни за работуту, 
кадърни за паруту...

ш
I След тригодишен 

престой в затвора 
Жак с отново "а ово 
бода. Жена му го по 
орана с дете на ръце.

— Твое ли е — пи 
та той.

— Де. А ако ти се 
държиш мило, шс бъ 
дс и твое.

==

1
„Бас Маичо, ти кико ио-ербап, напиши нещо 

за кадрошебите додаци при нас у Димитровград.

• Истина, я не могу да разберем защо узимаю кад 
ровеби додаци човеци у кожаруту у Желюшу, 

работа ие огърдза бъш, защо узимаю 
у ,;Сточар", ка никой нече се навати с ра-

П. Ш.
кит им

ШШ ЕРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ И ТИЯ
ботете у Смиловско поле или с фармуту що се 
гради на Боравело поле... Има теквия примери 
и на друга места, у друЬс организацийе: човеци, 
школовани, па и на Руководеба места углавном, 
узимаю ои по 10 000 плюс личният доход, а ре
зултати не давам"... Те тека ми пише бая Ара-

!;
Джон. ПИЙВАЙКИ ои 

от коктейла, разказ
ва и а приятеля;

— Всичко това с 
много страшно: баба 
ми яздеше кон, но се 
страхуваше от авто
мобилите; майка ми 
караше автомобил, но 
се страхуваше от са
молетите; дъщеря ми 
много обича да лета 
със самолет, но се 
страхува от конете...

:
: Питай какви са ми добродетелите, а не какъв е 

цветът на 'кожата им. ::
5I Арабска лампи* овия дай.

: :
Добродетелта сама се хвали.

Чехска

Мъдрецът се срамува от своите недостатъци, но 
не се орамува да ги поправи.

! Помисли кво да му одговорим, па реко, че 
га подсетим нещо:\:

* — Бае Аралампийо, веруйем у това що ми 
ггишеш. Нели ка се йе одреджувало на койи че 
се даваю тия кадровеби додаци сте гласали дека 
че им би давате, ако остварую по-добри резул
тати. Затова се и окаю кадровеби, демек тия 
пю би узимаю, су по-кадър оди ония що б>< 
не длбиваю. Е, щом има теквия що су некадърни 
?а работу и резултати що се очекую оди ни.
Могу да ти кажем бае Аралампийо дека друг лек 
за теквия нема — осем кико сте им из гласали 
да им давате, тека че седнете убаво на събра- 
нийе на синдикатат. или на работничесбият съ
вет — па че кажете на койи оди тия кадровеби 
те додаци требе да се стуре...

!
:
I
5 Пороците се усвояват и без учител.

Сенека

Дяволът умее да се крие и в сянката на кръста.

.
: — Ах. мила, мъжът 

ми е «ап-рвво ужасен! 
Оглушал бил отпреди 
една година, а аз на 
учих това едва вче
ра !...

:
Испанска

Лошата трева бързо расте.
Сръбска: Немой ич да им се срамуете. Щом ош! се

незаработене: Интересно е. че на 
късан на парчета вее 
тник не би заинтере 
сувал никоя жена. до 
като една 
на парчета жена осо 
бено интригува 
ниците.

не орамую дека залуду узимаю 
паре (щом не дАваю резултати, тея паре су не 
заработен е).

| В щастие годините текат като дни; в нещастие 
дните прилягат на го дани.I

\ Древноиндийска
нарязана И на смо около тия въпрос: защо бае Ара- 

ламийо се не решите па да предложите за наг- 
раде ония работници що най-често - пребацую 
нормуту. или да ос°колите ония то су добри ра 
ционализатори и нова тори що Ьи примали, а не 
су показали и резултати, требе да би питате и 
за редовният личен доход пю примаю. Кико су 
кадърни за паруту — тека нека буду кадърни и 
за -работу.

Щастието се дава на оня. който много се труди.
: Леонардо да Ви*ш"
I Оамохвалството унижава човека/

Сервантес

И гаргата мисли за оебе си, че е умна.

Бенгалска

\ Който високо хвърчи, ниско пада.
Италианска

вест

*1 ■ Съпруг чете вест
ник. а жена му броди 
ра. Изведнаж тя казI =
ва:I — Престани с това 
„да, окъпа"! От поло 
вин час не съм каза 
ла нищо. ибМ+ОШ/>**<
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