
ЕрштВо С указ на президента не 
СФРЮ Йосип Вроз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство о-ьс 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
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ОТ ХХШ ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ

ПЛАН ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗАТА
Н мост да се

а 6 декември в Белград се всички опити 
проведе XXIII заседание на Центра -етатистичеоки 
линя комитет на Съюза на ЮГОс либералмсгичоски 
лавоките комунисти, на което Яц- 
ез Землярич, подпредседател 
Съюзния изпълнителен съвет изне-

противо поставим на 
от бюрократическо 

■в о л у н тар исти чнм и

тигне 90 процента, а заедно с ус- това и отчислението на «еупотре- 
лугите, 107 процента. Това нещо бим)и. и преразглеждането на непо 
ои дало възможност да се създаде гасени инвестиции, а отделно за 
суфицит в текущия платежен ба- опирането «а нестопанските и н©п 
лаис в периода от 1986 до 1990 го- роизводствени инвестиции и инвес 
дина от около 1,2 милиарда дола гидии без покритие.

Тези мерки значително ще по 
вишат влиянието на икономически 
те пазарни критерии върху качес
твото на стопанисване, а това зна 
чи и върху повишението на иконо 
мичеоката принуда и изостряне 'на 
условията (»а стопанисване и ще 
укрепят финансовата дисципли
на. За да може стопанството да 

Н*1|11Г"’: издържи тази селекция, ще бъдат 
Щ&У взети и други мерки за облекчен- 

ние положението, сред които са 
Н&| мерките за облекчаване кз стопа- 
ЩШж нството от догозорпп и законни за 
НШ дължения, конверсии и репрогра- 
ЯШ МИг)Л1Не на кредити, мерки за вза- 
ЯРв И-М1НО разплашане, разрешаване на 

проблема с куракцте разлики, под 
обрение на плажетния оборот и 
оредства и мерки за оанация на 

ЩшЖ организациите на сдружения труд, 
ЗН1 които имат перспективи произвол 

ственм програми; а за ликвидация 
на 'нерентабилното производство.

позиции да се 
подриват реаовните определения от 

на Програмата на СЮК и Конститу
цията и нашата стабилизационна 

ое уводен доклад, от който преда и развойна насока, 
ваме иай-съществените акценти.

ра средно годишно.

№ ■'Изграждането и разработката 
С това заседание ЦК на СЮК зак на конзистентни и ефикаони усло- 

тематични вия на стопанисване, на развойна- 
разискванмя за 1Иде1шо-политическ та и икономическата
ръгли поредицата от

УЬ I1политика ус
ите въпроси. и задачи на Съюза на ложнява и фактът, че в общество- 
комунстите и другите субективни то и в СК, дори и в една част на 
фактори в провеждането на Дълго ръководството, още «е е преоблада 
срочната програма за икономичес ло съзнанието и отрезвяването за 
ка стабилизация и откриването на сериозността', дълбочината и теже

■

ШмИЛ Ш
перспективи за по-динамично и по стта на нашите икономически на- 
- съгласувано стопанско и обществе рушения и проблеми... Не намаля 
но развитие на страната.

В първите девет месеца на го н-нпя натиск, «а всички видове 
дината, както каза Землярич спа- п артикул а риеш ч ни и автаркични 
дането на реалните лични доходи, интереси и стихийни тенденции... 
повишена е заетостта. Обаче въз-

ва действувайето на дезинтеграцио Iщ

Имайки предвид, че предстоя 
ловите задачи на икономическата цщят средно орочен период ще но- 
политика за настоящата година не а[ белег -на санация и нормализ-а- 
се осъществяват в планирания об Ция, постепенно икономическо въз 
ем и икономическото положение становяване и премахване на стру 
е по-затруднено, отколкото в на- ктурните несъзвучия, създаване ата 
чалото на годината и е обремеяе- условия за афирмация на труда и 
но със стагнантни процеси и изос творчеството и по успешно стопани

сване, а изхождайки от общите це 
Основна причина за сегашни- ли и интереси и развойни страте- 

ге икономически затруднения пре гии предвидени са следните мате 
ди всичко е в това, че Дългосроч риалии рамки и задачи на растеж 
ната програма се провежда нецяло и развитие: 
стно, бавно, несъгласувано, с мно- — Общественият продукт 
го колебания и ртклонения. Стопа общото стопанство трябва да расте 

бавно се приспособява към в размер от 4 процента средно го

тщ.
Янез Землярич

Общо разполагаемите средст- За Съюза на комунистите въпро 
ва, общественият продукт за фина са с изграждането на ефикасна да 
лно потребление ще възлизат
около 97 процента, защото за зад о,в въпрос, чието разрешаване 
ъл жени ята спрямо чужбина ще 
необходимо да се ангажират в не
го отлив най-малко 3 процента от трябва час по-скоро да се завърши 
обществения продукт.

на социалните проблеми.грян е
на мъчна система и политика е клас-

не
е търпи отлагане.

В областта на потреблението
на

с преразглеждането на оправдате 
ДАНЪЦИТЕ — КЛАСОВ ВЪПРОС лността и ревизия на правата и за

конните задължения, обременява
щи сдружения труд, а «е са необ
ходимо, ни то оправдания в настоя 
тия момент.

нството
необходимостта от по-ускорен из- дщино; при това ръстът на проми 
нос. Повишава се акумулативната шленото производство би възлизал 
му неспособност за развитие, все иа около 4,6 процента, а на селс 
повече е обременено с дефицити кото стопанство 5,4 процента. Този 
и дубиози. Продължава инфлацио ръст трябва да се осъществи при 
нният начин на стопанисване, а се едНакъв растеж на заетостта и про 
засилва натискът за преразпреде- изводитслността на труда от 2 про 
лени е на средствата. Продължават цента средно годишно. По такъв 
да съществуват причините за ико- начин би се създала

нестабилност, пазарът за заемане на 1 750 000 души от 
продължава да общо 2,6 милиона

държавно- които ще търсят работа в този не

съгласно определенията в Дъл 
госрочната програма за икономи
ческа стабилизация, ще продължи 
политиката на реална амортизция.
реалния курс на динара, реалните дд НЕ се ИЗЧАКВД
лихви и др. реални икономически 
категории. Както е утвърдено и в С провеждането
проекторезолюцията върши се под За разтоварване на 
го-гонка за диференцирано присно и финансово оздравяване и др. ме 
ообяванс на политиката на разме- рКИ на антиинфлационна полити- 
рито па лихвите.

По таи<ъц начин ще се устато- Ляма част на стопанството да бъд
ни действуваше па финансовата -ои ат приети икономически критерии 
сте ма, което ще попречи на но- за стопанисване и развитие. Най- 
нататъшното възпроизвеждано на голяма част от тези решения и ме 
дефицити, дубиози и др. фиктивни рКИ щс бъдат приети до края на 
стойности в балансите на субок- годината и трябва да се прилагат 
гите ига стопа1Н1И0ванс. Важен ком- „ началото на идната и следващи- 
плвкс от мерки ига финансово озд тс години на средносрочния план. 
равяшпе представляват и мерките

на мерките 
стопанствотовъзможност

комическа 
остава безвлияние, 
действува влиянието на
собственическите и регулативни и риод. 
техно-бюрократически тенденции.

Тези неблагоприятни тенден- бва да се повишава по реален го 
пии значително усложняваха сега дишен размер от около 6 процен- 
шната подготовка и приемане на га, а вносът на стоки и услуги от 
стопанско-системни промени, пла- около 5 процента. Туристическият 
на ТТезоТ^ЧИята. валутен прилив в 1990 година гря

Пои това вместо в страната бва да достигне сума от около 2,1 
^ единна «акция за после милиарда долара. Погассността 

осъществява на вноса на стоки с изнасянето на 
1990 година трябва да дос

незаети души.
ка ще дадат възможност в най-то-

Износът на стоки и услуги тр»

Необходимо е единно да
за утвърждаване иа реални стоишо отнасяме към общите цели, да над 
ст тга оредстлата, включвайки

седа се води
даВЗТОТ*лгоГ™ програма за стоки в

стаби/гизацйя и по- ------------
се водят разисквания ттгпвЕТР

аейиитс определения и решения.. ДЪЛГОВЕТЕ 
Бюрократическото - егатистичесюи

другите врагове «а социа носяа
листическото самоуправление, въз- чески 111)иемлИВи граници, т.о„ на планираните

СеХгаТразни приходи в 1990 година, ще трябва да бъдат осьществеиияри затруд,,е,,„ ^ за промени
01 яеолибералистаче международни икономически, финансови и 1 ьргов и т . и да се ПОдобри организираността

на развитие и еконо Преценките сочат, че и покрай предвиденото по-усп шио ос .ще действуваме и решително да се
като спасителни тляване на износната насока, поради тежестта на нашито дългове но- дава подкрепа та носителите пв 

от кризата, ради необходимостта от структурно и тохноложко развитие и намалявано продуктивна работа, творческо зна 
КОРЕНИТЕ „а социалните трудности, икономически но е оправдано и възможно да „но и смели развойни и делови 

за намаляване на абсолютната сума нашия дълг до 1990 похвати. Това нещо върви леоно и
без лишения, за да со излезне от

11 деляваме дефетизма и отпорите в 
" провеждането иа Дългосрочната 

програма, пасивното изчакване, 
дори и резигнация следствие недовс 

Много преценки говорят, че нашата стратегии па офанзивиа кз лстрото от съществуващото поло- 
насока и нашите действия за свеждане на дълговете в икономи жеиис.

25 процента валутни

не на 
икономическа 
нататък за

те сили и Трябва да укрепим съзнание
то, че са необходими преломи, да

ния,
етатистичеоки и
ски варианти 
мичеока политика 
решения за излизане
ДА СЕ ПОДСИЧАТ
НА ДЕЗИНТЕГРАЦИЯТА се инсистира

Затова е необходимо — подче година, за което трябва да бъдат и приети съответни мерки.
рта Землярич — с по-твърда реши , „ .................. — кризата.



й андс |I ПО СВЕТА
СВЕТОВНИЯ ПА-НАФТАТА ОТНОВО ВЪЛНУВА

СЕДМИЦА НА СОЛИДАРНОСТТА С ОСВОБОДИТЕЛНИТЕ ДВИЖЕНИЯ ЗАР

Право на живот и храна
ЮГОСЛАВСКАТА ЛИГА ЗА МИР ОКАЗВА ПОДКРЕПА НА СПРАВЕДЛИВАТА 
БОРБА НА ООП, СУ АЛО И НАРОДА В ЮЖНА АФРИКА

По случай! Седмицата иа солидарно 
от с освободителните движения и жерт
вите на агресии Югославската лига за 
мир. независимост и равноправие под
чертава насъщната необходимост да бъ
де завършен процесът на деколониза
ция въз основа иа Хартатата и резолю
циите на ООН и да бъде спазвал! пос
ледователно принципът за независимост, 
самоопределение и еднакви права 
всички народи, понеже това са най важ 
ните условия за мир и стабилност в све-

Предстои война 

с цените?справедливата борба на ООП,1Ш на
СУАГ10, освободителните движения в 
ЮАР, калето и на борбата на всички 
потлачени народи против «агреоията, гае 
та и чуждестранните интервенции и до ОРГАНИЗАЦИЯТАСТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА 

ИЗНОСИТЕЛИТЕ НА НАФТА (ОПЕК) ПРЕДУ- 
ОСТАНАЛИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИНАминатия.

По случай Дени на човешките права 
— 10 дешмври Югославската лига за 
мир оообено подчертава правото па жив 
от и праното на храна. В света дисс 
се позволява милиони жители да умират 
от глад, сред тях и голям брой деца, и 
това е най-голямото нарушение иа чо- 

Трагична е съдбата на намибийския всш1кито права. Надпреварата във въоръ 
народ, чиято страна се намира под оку- жаване и натрупването иа ядрени оръж 
пация на Южноафриканската република, ия <съ'Щю представляват грубо наруша 
Лигата призовава пргоресивната между ване на правото на живот. Затова Югос 
народна общественост да окаже помощ лавокато лига за мир се застъпва да бъ 
и подкрепа на освободителното движен ' дат нолюжоии «понвиооки усилия за любе 
ие. ООН и стралште от „предната ллщ^вдата на човешката съвест и идеалите 
ия" в борбата за овобода, мир и незави™за свобода', мир, достойнството и благо 
оимо «развитие на намибийския народ, донстнието на воички народи и на все 
Югославската, лига за мир оказва подкре ки човек в света.

ПРЕЖДА В АТ
НА ТАЗИ СУРОВИНА, ПРЕДИ ВСИЧКИ ВЕЛИКО
БРИТАНИЯ И НОРВЕГИЯ, ЧЕ БЕЗПОЩАДНО ЩЕ 

„УЧАСТИЕТО СИ НА СВЕТОВНИЯЗАЩИТАВАТ
ПАЗАР”

на

дача, понеже някои член- 
ОПЕК нс са съглас-

Слодпащите няколко ме 
сеца могат да бъдат кри
тични за продажбата 
нафта. Лесно може да се 
случи цените да паднат, а 
след това неконтролирано 
да се движат горе-лолу с 
голям диапазон.

та. ки на
ни да бъде напусната досе 
гашната политика на конт 
оелираио производство на 
нафта в зависимост от тър 
сенето основаваща се на ор 
иектациояната цена от 28 
долара за барел саудитска 
(така наречена лека) на- 
Ф-па.

«а

Тези факти силно раз
вълнуваха „нафтовото мо" 
ре" па световния пазар и 
сериозно загрижиха стра 
нитс-члонки иа ОПЕК. Мо
же ли да се осуети набли 
жаващата криза? С този 
въпрос в течение на три 
дни в Женева са се зами 
мавали министрите за на 
Фта на членките иа ОПЕК. 
Ако «ока да защити инте
ресите си на пазара 
министрите са формулира 
ли „остро изявление", с ко 
ето предупреждават оста
налите производители на 
тази суровина, че ОПЕК 
безпощадно ше защитава 
участието си на световния 
пазар с всички средства, 
включително и цените — 
организацията трябва да 
изготови „нова стрателпя". 
Това обаче не е леша за-

В 1979 година ОПЕК ко
нтролираше 60 на сто от 

пазар на нафтаНАКРАТКО СЪВЕТСКО - АМЕРИКАНСКА ИКОНОМИЧЕСКА 
СРЕЩА В МОСКВА световния 

(без социалистическите ст 
рани). Днес този процевх 
е спаднал на 35. На 
нистерската конференция 
на ОПЕК в Женева е сфор 
миран комитет, който ше 
оцени колко трябва да бъ
де .справедливото" участ-

Делово продължен» на диалога9 НИКОЗИЯ: 11а извън 
редните парламентарни из 
бори в държавата на ки
пърските гърци най-много 
е спечелила Демократиче 
оката партия на президен
та Схгирос Киприяиу, коя 
то в сравнение с 1981 го 
дина е получила с 8 на ого 
повече гласове. «

ми-

Съветско-амриканският 
политически диалог на
най-виооко равнище в
Женева тези дни получи 
делово продължение в Мо 
еква. На двудневна ореща 
тук се събраха представите 
ли на над 230 американс
ки компании и на 119 съве 
токи предприятия, органи
зации и министерства, кои 
то направиха опит да про 
ведат на дело женевското 
заключение за разширява
не и укрепване ща икономи 
чеокото заключение за раз

ширяване и укрепване 
на икономическите и търга 
вските отношения межд 
двете велики дали.

а

ие на тази организация на 
световния, пазар, за да 
бъде защитавано е всички 
средства, включително и 
война с цените.

Тези дни в Москва преби 
вават над 400 американски 
бизнесмени и банкари. В 
съветските средства за 
масова информация често 
се появяват изявления на 
американски стопански 

„босове", в които те се за 
стъпват за укрепване на 
икономическите отношения 
между СССР и САЩ.

• БУЕНОС АЙРЕС: На 
9 декември е премахното 
извънредното положение в 
Аржентина, въведено на 
25 октомври т.г.

# ЛУАНДА: Тук завър 
ши Вторият конгрес на ан 
галската Партия на труда 
(МПЛА). Прирги са 7 ре 
золюции за политическото, 
економическото и венното 
развгие на Ангола в пред 
стоящия период. Едуардо 
Душ Сантуш е преизбран 
за председател на партия
та. Избран е нов Центра 
лен комитет на МПЛА от 
90 членове.

В тази нова „петролна 
война" вече към края на 
зиматт може да се случи 
цената на нафтата да 
спадне дори и под 20 до
лара за барел.

СФОРМИРАНО Е (ИКОНОМИЧЕСКО) СДРУЖЕНИЕ НА 7 ЮЖНОАЗИАТСКИ СТРАНИ

Съвместна борба против сиромашията
ЮЖНОАЗИАТСКОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА РЕГИ

ОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ТРЯБВА ДА ИЗИ
ГРАЕ ВАЖНА РОЛЯ ЗА УСКОРЯВАНЕ РАЗВИТИ 
ЕТО НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ СВЕТА, В КОЯТО ЖИ
ВЕЕ ЕДНА ПЕТА ОТ ЧОВЕЧЕСТВОТО

програми и конкретни про 
екти. Комисите ще пред
лагат начини на финанси
ране и паричните вноски 
на членките и ше надзи
рават изпълнението нл съв
местните програми. , Мини 
стрите на външните страни 
на страните-членки на 
СААРК съчиняват Посто
янна комисия, която ще 
опоеделя облици на сътру
дничество и ше верифици- 
ра програми и проекти, а 
ако ое наложи ще решавай 
за взимане на кредит от 
страни и институсти вън от 
региона. Съветът на мини 
стрите
боти, който според основ
ния документ трябва да 
провежда заседания въз.чо 
жно по-често, ще опреде
ля «политиката гаа сдру
жението и ще «решава за 
пови облици на сътрудни
чество.

ношения и да влияят вър
ху «решенията, които ги за 
сягат”. За да бъдат «и по
литически фактоп.,. членки
те на ССАРК трябва да 
преодолеят многобройни- 

те ои разлики.
Как на практика ще дей 

ствува Южяоазиатското сд 
ружение за регионално 
сътрудничество?

Към СААРК ще бъдат 
сформирани технически но 
миши за 9 области, които 
ще «изготвят

• БУДАПЕЩА: Унгария 
е получила 400 милиона д< 
лара кредит от 38 ам«ери,- 
«каноки. японски, арабски и 
европейски банки. Креди
тът ще бъде използувам за 
финансиране на унгарския 
внос от «конвертируемите 
пазари и ще бъде върнат 
з а 7 години.

На уредителна ореща, 
състояла се «в Дака в на 
чалото на седмицата, ще. 
фовете на държави или 
правителства на Бангла
деш, Бутан, Индия, Мал- 
дива, Непал, Пакистан 

и Ори Лаика основаха Юж 
ноааиатско сдружение за 
регионално сътрудничест
во (СААРК). Според зами- 
сълта на нейните 
тази своеобразна 
миче-ска общност трябва

като се облягат «върху оо 
бствени оил«и.

Макар че основните це
ли на сдружението са ик
ономически, в 
декларация ое «подчертаад, 
че «членките на СААРК 
„могат да изиграят важна 
роля в международните От

приетата

съвместни7:Л I ПЪРВА ЗАКАЧКА...Ш МЕКСИКО: Министри 
те иа външните цаботи на 
Мексико, Венецуела. Колу 
мбия и Панама уведомили, 

секретар

В интервю на единтворци
ИК0НО- вестник от Бангладеж 

пакистанският президент Зиа ул Хак заявиЛА че

ГпГ "~р Раджив Ганди 0СТР° възразил 
и подчертал, че всички страни иа сдружението 
са равноправни. Занапред, казал Ганди трябва 
да отстраняваме такива погрешни схващана та 
да укрепим взаимното си доверие. ’
... И Първи ОТЗВУК

за_този^ регион, но и за Азия „ сввта °а“0е ^

външните рана
да «изиграе «важна роля за 
уокоряване 
тази

генералния
Организацията на

«а развитието на 
част «от света, в «кои

то живее една пета «от 
човечеството. Борбата ои 
против сиромашията и 
изостаналостта южноази-

амери-
канските държави Соарес. 
че са готови да 
жат преговори в „Групата 
Коетадора" за мир в Цен 
трална Америка. Те призо

продъл-

регионавали страните «в 
да проявят поне минимум 
политическа воля поео 
доляваяето на сегашния за 
стой я трудности.

атските страни възнамеря 
вагг да водят със съвмест
но ползувано «на научните, 
техволожките и фидансо- 
вите си 
природните

Шефовете на държави
те или правителствата «ще 
се събират най-мално ед
ин «път годишно да обсъд 
ят работата и 
на сдружението.

потенциали и «на 
«си богатства. развитието

СТРАНИЦА 2
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ХХШ ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК — АКЦЕНТИ 
ОТ ДИСКУСИЯТА

Бв Х1?А° витаРУНАРСсТт °р^Е^нинаС(ш)ВС^ и български партизани

ОСНОВНИ ЗВЕНА: 

ИЗНОСЪТ Н НАУКАТАРАЗСТРЕЛЪТ НА 

»КАЦА-КАМИК« ЗА ДА ЗАСТАНЕ НА СТАБИЛНИ ИКОНОМИЧЕС 
КИ „КРАКА", ЮГОСЛАВИЯ ТРЯБВА ДА УДВОИ 
ВАЛУТНИЯ СИ ПРИЛИВ ОТ КОНВЕРТИРУЕМИЯ 
ПАЗАР (ОТ СЕГАШНИТЕ 10 НА ОКОЛО 20 МИЛИ 
АРДА ДОЛАРА ГОДИШНО)

През следващите 5 годи
ни, подчерта Юре Билич,
Югославия трябва да отде 
ля годишно по 5 — 5,5 ми 
лиатрда долара за върщзне 
на дългове. Това задължен 
ие може да се изпълни 
при условие годишният 
валутен прилив да бъде 
увеличен от сегашните 10 
на около 20 милиарда до
лара. Това следва да бъде 
наше цел, която ще ни 
..потегли'’ напред. Затова 
Билич предложи да бъдат 
изготвени съвместни из но 
сни програми на всички 
стопански отрасли и слож 
ни организации, подобно 
на програмата ..Юго-Аме 
рипса". Тогава хората ще 
имат конкретни цели, за 
които ще се борят, а не 
само фрази — каза Билич.

ПИШЕ: Сърбислав ЗЛАТКОВИЧ стопански баланси, които 
да ни покажат колко съз
дава нашият сдружен труд 
и колко реално може да 
се разпределя. Без консо
лидация на финансовата 
система и въвеждане на ис 
тински ред в действуваме 
то на целокупния стопанс 
ки. самоуправителеи и дъ 
ржавен механизъм не мо
жем да надделеем инфла
цията.

— Къде са партизаните? 
Гевезов на™ и „ г-"."* ■■
ио не ГО чуват Лайвя “артизански съ1РУДницн безстрашно гледат убиеца сн, 
дат в пропада. ав™мат... кръв облива скалата. Единадесет трупове па

—камик^и11 почит 1>ДИН!Г^Р>!<ИВИТе бойци °т трите отряда се събират пред „Каца 
кога вече паметта на смелитеси помагачи, а устните им шепнат: „Ни
кога вече да не се случи такава трагедия”.

Пи-ротски. Царибродски и Фердинаи 
дски. партизански отряди извършват и 
редица акции на наша територия. В 
зи акции Фердинандски отряд по-често 
действува заедно с ГТиротски, а по-ряд 
ко с Царибродски отряд. Съвместните 
акции, в които не участвува Царибродс 
ки отряд се извършват главно на терг. 
горията на тогавашния Нишавски 
и затова този път няма да говорим за 
гях. В периода, за който става дума 
в тази статия, се извършват и няколко 
съвместни акции в Царибродско главно 
с цел българската 
край да бъде запозната с борбата на 
българския народ за собствено освобож 
дение от (фашизма. Тези акции се пре 
дприемат в почти всички сел_а във Висо 
чката котловина, между Видлич и Стара 
планина, и значително допринасят за 
лодобряването на политическата обсг.ц 
новка.

вързаните патриоти от Височка Ръжана 
и Ръсовци. Неговите подчинени извърщ 
ват заповедта му с невероятна скорост. 
Те познават добре своя командир и ле 
сно четат коварните му намерения. И те 
впрочем са подобни на Гевезов зверо
ве. жадни за човешка кръв.

Охолен, като че ли е най-високият 
представител на „велика фашистка Бъл 
гария”, Гевезов застава пред вързаните 
патриоти и свирепо ги попитва:

— Къде са партизаните?

Милан Джайковски счи
та. че поставените развой
ни цели едва ли ще бъдат 
осъществени, ако същевре 
менно не се преразгледа 
действителното 
и готовност, преди всичко 
на ЦК на ОЮК, за осъще
ствяване на средносрочна 
т-а програма. Политическо
то единство, каза Джайко 
веки. е предпоставка за 
необхо тп^тите 
Без това нито Съюзният 
изпълнителен съвет, нито 
Скупщината на СФРЮ, ни 
то останалите субекти не

те-

единство
окръг

Това не е глас на човек, а рев на 
звяр. вързаните партизански помагачи 
обаче не го чуват. Знаят, че тук, на 
„Каца—камик", ще им дойде краят, но- 
не се страхуват. Макар и пребити, те 
гордо стоят и безстрашно гледат убие 
ца си. Гевезов повтаря

Износът 
трябва да 
звено в предстоящото пет 
годишно развитие на наша 
та страна. Но в плановите 
документи, по

следователно 
бъде основно

народност в този
промени.

мнениетовъпроса, но са
мо вятърът го поема и отнася към вър 
ховете на Стара планина. Вместо очак 
вания отговор, се чува лай на автомати, 
чно оръжие... Разстреляните патриоти 
падат от огромната скала в пропастта. 
Гевезов най-строго забранява да бъдат 
погребели и ги оставя ща зверовете и 
птиците — да разтързат месата им, да 
глодаят костите им, 
ка им...

„Налага се силно да настояваме следващият 
средносрочен план да държи особена сметка за 
егзистенциалните потреби на гражданите с най 
-малки принадлежности — пенсионерите, инва
лидите, болните и безработните — по начин, 
който гарантира нужната обществена грижа".

Добривое Видич

Безсилна в борбата против трите пар 
тизански отряда, българската фашистка 
войска извършва тежки злодеяния над 
невинното население, живущо на тери 
торията, на която действуват югославс 
ките и българските партизани. Най-кър 
волочното злосторство на българските 
фашистки палачи става на „Каца—ка 
мик" и е дело на прословутия фашистки 
кръвник .поручик Гевезов.

да кълват мозъ-
могат да направят нищо. 
За необходимото 
во говори и Оинан 
ни. Ако сме сплотени, ка
за той. лесно ще се дого 
ворим за съвмесните ни ин 
тереси и потреби. Нашето 
общество има достатъчно 
субективни сили и обекти 
вни условия да пренасочи
обстановката в

насока. Това от нас 
раб отничеоката 

класа и всички трудещи 
се, целият Съюз «а кому
нистите и всички народи и 

на нашата

на Милан Павич, недост- 
атчъно са разработени мер 
ките, с които ще се осигу 
ри увеличение на износа. 
Затова в новата 
на икономичеоки 
ния с чужбина.

Валутния закон, тряб 
ва да се конкретизират ра 
зпоредбите 
не на изноаната ориента
ция на сдружения труд.

Отпреди двадесет години на „Каца 
—намик" се провежда среща на и режи 

бойци на Пиротски, Царибродс 
Фердииандски партизански отряд.

през

едцног
Хаса-

велите
КИ 41
От двете страни на минаващата

граница „Каца—камик" 
една възпоменателна плоча, в 

са врязани имената на разстреля

„Каца—камик" е грамадна скала на 
билото на Стара планина над Широки 
Луки, между Миджор и Ко.м. Югославс 
кр-българ<жата 
две равни части. По това време до него 
се стига по криволичеща пътека, по ко 
ято ее движили югославските граничари 
до априлската война през 1941 година. 
От българска територия „Каца—камик ' 

понеже тук Стара 
във Ферди

система
отноше-
особенюнего държавна

носи пограница го разделя на въвкоито
ните от Гевезов патриоти.

Живите бойци на споменатите отр 
яди с гордост ои спомнят за съвместна 
та си. борба против българския фаши
зъм. А когато се -намерят пред „Каца— 
камик", в достоинствана права Стойка, 
отдавайки почит на избитите патриоти, 
техните устни тихо шепнат: „Никога 
вече да не се случи такава трагедия”. 
Обижда пи обаче фактът, че Гевезов 

най-спокойно

за насърчава-
положите

лнз 
очакват

обачеРазвойните цели 
не могат да се постигнат 
без виоокоразвита наука, 

образовате

почти е недостъпен, 
планина се спуска отвесно 
нандската котловина.

На 20 юни 1944 година поручик Ге
„Каца—

народности
СФРЮ.

технология и 
лна система. Но ЦК и Съ
юзът на комуниегите, спо
ред Рамиз Абдули, 
сс занимаваха с проблеми 

тези области. Затова

везов с ротата ои закарва към 
камик'’ голям брой селяни от околните

сред които И 11 вързани и до жшсс „ 
смърт пребити партизански сътрудници. жс йи и к,ато „сътрудник ,на югославски 
Селяните служат на Гевезов като „жива те партизани".
защитна стена” от евентуална партизан ^ иоивите бойци от три-ге отряда

стрелба. Освен това Х впезав ™ са хора в 'напреднала
карва към планината да му открият м(у1Г<,т_ ,1Ю орошата им При „Каца-ка 
партизаните, за да може да изв рши з ]ияк>. продължава да се провежда воя 

„героично дело. за което ^ готш кт>м крзд „а юии. А техният 
отличия (з страхотиите да не се повторят ни

не бъдат забра

вече не е починал.
социалистическа България, мо

Този кратък преглед на 
водена иа

ако малко
села. дискусията.

ХХН1 заседание на ЦК на 
ОЮК (в продължение не* 
14 часа се изказваха 21 чл 
онове на ЦК) ше завърш
им с един акцент от изка 
звеното на Милан Павич:

те в
бъдещият ЦК не смее да 
направи същата грешка.

възраст и изнеска
В голям брой изказвания 

бо подчертано, чс висока 
та инфлация представля
ва сериозна заплаха за пр 
едстоящото ни развитие, 
Но в проектоплана за пе
риода 1986 — 1990 година, 
както изтъкна Радиша Га- 
чич, с.е предвижда инфла
цията да бъде 
само чрез борба против по 
следиците й, а причините 
дори ое запазват и зашита 
ват. Години наред, каза 
Милош Минич, бягаме от 
тежката истина, че в стра
ната но разполагаме със

плануваното
получи високи военни 

проява на героизъм в отбраната ма вс 
България") и по- висок офицерски 

чин. Пристигайки пред „Каца—камик 
Гевезов застава и от очите му бляова 
стръвнишка жажда за кръв: мястото е 
идеално за извършване на коварни на
мерения. за намерения, каквито 
ла има само звяр от човека, 
отмъсти на селяните, задето помагат на 
"нгумкарите", ше се отмъсти на парти- 
' У избивайки техните помагачи.

заповед да му доведат

Повече от когато и Д® 
било днес е актуален де
визът: по-важно е да нап 
равим една конкретна крач 
ка напред, 
приемем десетина 
юции. Никога досега 
било толкова важно кому
нистите и трудовите хора 
да сс оценяват според тру
да и резултатите им и да 
бъде обявена войпа на без 
делиото, безотговорността 
и подисциплипата.

ше завет
кога вече и никога да 
вони жертвите «а фашизма — вдъхноп- 
ка и ше вдъхновява младежта от ок: 

сола от двете страни на югославс

лика

отколкото даните
ко-бълтарсквта граница да излиза 
„Каца—комик", за т почете паметта иа 
патриотите, които жертвуваха животите 

помагайки на ггарш-гзаиите да ггродъл 
борбата против фашизма„до окоп

на резол- 
не еобузданаможе 

Ще ои
ои.
жот
дателната победа.

— КРАЙ —ззните,
Г ©везов издава
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ЗЖтасГЖЛ ш»иилНЛ КОтФОНДА ПОСЕТИХА БОСИЛЕГРАДПРЕДСТАВИТЕЛИ НА

Н ЗАНАПРЕД ЩЕДРА ПОМОЩ Приключват 

изборните събранияС какад темп ад со раз
вива Босилеградска обши 
на през следващия средно 

периодсрочен развоен 
(1986 до 1990 година) до 
голяма степен ше завиои 
и от помощта и подкрепа 
та на широката обществе 
но-подитическа общност, 
както и от готовността на 

стопански орга

ни са и критериите в обдас 
тта ма социално-класовата 
структура, 
иични организации при пре 
длапането и сфидентиране 
го е обезпечена пълна де 
мократичност, 
с обстойни образложения. 
Характерно е и това, че в 
повечсто партийни органи 
зации са предлагани пове
че отколкото се избират 
кандидати, и че мнозина 
от новоизбраните секрета 
ри и членове на секретари 
агите са завършили някоя 
от партийните политически 
школи.

И този път покрай друго 
то бе изтъкнато, че отдел 
ни членове на Политиче 
ския актив -по време 
изборната 
изпълнили 
си. Обаче и този път оста 
пада само ..някои”. Най-ве 
роятно когато и в поооче 
ните десет партийни орга 
низации приключат избор
ните събрания и когато бъ 
де обсъждана изборната 
тейност. на едно от поре 
дните заседания на Обхцин 
ския комитет и те ще из 
лезнат от анонимността.

Изборната активност в 
първичните 
на Съюза «а комунистите 
в Босилеградска 
приключва, 
рвичши организации до 
преди една седмица избор 
пи .събрания са проведени 
в десет. Председателят на 
Общинския комитет на 
СК п Босилеград, Цане То 
дорощ, на проведеното през 
миналата седмица заседа
ние т Председателството 
на ОК на СК, когато всъщ 
пост бе обсъдена досегаш 
нагга изборна дейност под 
черта, че се предприемат 
съответни мерки в течение 
на настоящата и следваща 
та седмица изборните съ 
брания да се проведат във 
воички организапци.

организации
Във воички пър

община 
От 03-тс пъ-

най-чостоотделни 
низации от региона и из
вън него да участвуват в 
общинските развойни про 
грами. Изхождайки от то 
зи факт, а по инициатива 
на Общинската скупщина 
на 4 декември тази годи 
на Босилеград посетиха 
представители на Републи 
канския Фонд за насърче

'
#5

ящем та постоянна работа 
над 300 

мзпъл

Света Стапишич изтък
на, чс Републиканският 
фонд съгласно общоприе 
тата политика за_ развитие 
то иа нодостагьчпо раови 
тите краища и знапред ще 
оказва щедра помощ. При 
това обаче много повече 
отколкото досега трябва 
да се използуват собствени 
то възможности. Недопус
тимо е изтъкна той, че 
тук и след две години по 
чти нищо «е ое предприе 
ма за обезпечаване на суро 
вини за цеха за сушене, а 
подобно е и състоянието 
поп обезпечаването на съо 
тветни площи за произво 
дство на храна за изграж 
лещата се овцеферма.

М. я.

са трудоустроени 
души, цялостно оа 
нили очакванията и че до 
ходното свързване на сто 
панските организации и 
въобще на сдружения труд 
в общината е икономичес 
ки .развитите от региона

ние развитието на иконо
мически изостаналите кра 
ища. Целта на посещение 
то бе непосредствено, 
самото място, да се запоз 
наят с досегашните резуд 
тати от капиталовложения 
та в обектите -в чието изг 
оаждане е участвувал и 
Фондът и какви развойни 
програми в Босилеградска 
община, като една от най- 
неразвитите в републиката, 
са запланувани през наето 
яшия средносрочен разво
ен период.

След като посетиха и ра 
згледаха цеха на текстил
ната промишленост „Зеле 
Велкович" и Цеха на „Здр 
авйе” от Лесковац, които 
цехове бяха открити с ще 
дра помощ иа обществото. 
Света Сташшшч, 
ник директор 
води разговор с обществе 
но-политическите и стопан 
ски дейци от общината. 
Между другото в разгово
ра бе изтъкнато, че ново
построените 
цехове, в които понасто-

ца

на
дейност не са 
задължениятаИнак, характерно за про 

изборнии извън него, е единно ус 
ловно за по-ускорено, не 
само стопанско но и обще 
ствено-икономическо раз
витие. Разбира ое, при то 
ва ще се имат в предвид и 
собствените .ресурси, с ко 
ито разполага общината и 
досегашната степен на раз 
витието й.

Инак, изтъкнато бе, че 
настоящият развоен план, 
преди всичко ще се обосно 
вава върху развойните пла 
нове на СР Сърбия и *°ж 
коморавски регион, а глав 
но ще бъде насочен в три 
наооки: в развитието на 
селското стопанство, текс 
тилната промишленост и 
металната промишленост, 
за които развойните про 
грами вече са в ход

велонито досега 
събрания, и въобще за из 
бодната активност е, че
почти воички са спазвали 
основните изборни крите
рии. Предлагани са и из
бирани на най-отговорни.
постове, които с примера 
и авторитета си ше могат 
да тласнат напред и оста
налите комунисти, труде
щи ое и граждани. Спазва М. я.

помощ 
на Фонда, ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА ССТН И ОБЩИНСКИЯ СИНДИ 

КАЛЕН СЪВЕТ В СУРДУЛИЦА

Приети задачи и срокове
На .състоялото се в нача 

лото на този месец съвме 
стно заседание на Общин 
ската .конференция на Со 
циалистическия съюз и Об 
щинския синдикален съвет 
в Сурдулица бяха приети 
изборни документи, съдър 
жащи задачите на ССТН 
и Синдиката в подготовка 
та и провеждането та пред 
стоящите делегатски избо 
ри. В уводното изложение 
председателят на ОК 
ССТН .в Сурдулица Драган 
Ристич между другото под 
черта, че е твърде важно 
ако воички организации и 
общности веднага изменят 
и допълнят собствените ой 
документи с републикански 
те изборни документи.

Воички скущщгаи иа об 
шествено-иолитиче ските 
и само управителни общ,но 
сти ига интересите трябва

на трудещите се и гражда 
ните да дадат отчет за 
досегашната си работа. В 
отчетите е необходимо ар 
гументирано и ясно да се 
прецени развитието на де
легатската оистема. Също 
така от съществено значе 
ние е по демократичен на 
чин да се постигне дого
вор за по-нататъшните зада 
чи и да се изберат хора, 
които последователно ще 
ги осъществяват. По-ната 
тъшната демократизация и 
обобществяване на кадро 
вата политика в изборите 
— добави Ристич — е ед 
на от основните предизви
кателства «а времето. Във 
воички етапи, започвайки 
от свидонтирането и пред 
лагането на кандидати до 
избирането «а делегати, не 
обходи.чо е 
условия с цел трудещите

се и гражданите яа събра 
нтята ои самоуправително. 
явно. демократически и от 
говорно да евидентират и 
предлагат кандидати за 
функции в средите си и 
по-широко.

На събранието бе под 
чертано, че предстоящите 
делегатски, -избори във вси

промишлени

В ДИМИТРОВГРАД ЗАПОЧНА ШЕСТИЯТ ВИПУСК 
НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА КЪМ ОК НА СК

Идеш-помшасното аздигаие 

е условие за успех чни среди са значителни 
за по-нататъшното разви
тие на самоуправление
то. задълбочаването на 
демокрацията в обществе 
ните отношения, по-нататъ 
шното укрепване на консти 
туционната роля на трудо 
вия човек и гражданина в 
политическата система. За 
игото, както подчерта Рис 
тич, изборите трябва да 
дадат принос да станем по- 
организирани. по-силни и 
по-подготвени за изпълня
ване на воички предстоящи 
задачи.

На заседанието бяха ут 
върдеяи задачи и срокове 
за провеждане на изборна 
та дейност. През декември 
и януари в общината ще 
бъдат обсъдени отчетите за 
работата на делегациите и 
делегатските скупщинм.

Кандидациоините събра 
вия ще започнат през вто 
рата половина на февруари 
идната година, а първите 
събрания на делегатските 
скущцини ще приключат 
до 21 април.

Шестият випуск на По
литическата школа към Об 
щинския комитет иа СК в 
Димитровград започна о 
работа на трети този ме
сец. По предложение на 
първичните организации 
на Съюза на комунистите 
Политическата школа до 
март месец следващата 
година, ще посещават 33 
членове иа СЮК. предим
но млади хора от трудови
те организации и местни 
общности в общината. Ле 
ктори са членове ва поли
тическия актив от Димит
ровград и други обществе 
но - политически дейци.

оспособяване за решаване 
не само на сегашните, но 
и ,на бъдещите проблеми. 
За да може това да се осъ
ществи нужно е засилено 
оспособяване, а това е въ
зможно именно чрез поли 
тическите школи .на СЮК. 
На Съюза на комунистите 
днес е нужна всекидневна 
идейна борба за засилване 
«а класовото съзнание, за 
развитие на ооциалистиче 
ското самоуправление и ра 
ботяическо - клаоовия ин
терес — подчерта Андже- 
лкавич.

Секретарят на Предсе
дателството на ОК .на СКС 
в Димитровград Иван Ден 
чев пред курои,спите изтък 
на, че от тях се очаква, (сл
ед завършаване на Школа
та), активно да ое включат в 
работата на първичните си 
партийни организации, а 
също така и в останалите 
самоуправителни органи и 
тела.

иа

да се създават

По повод започването на 
школата «а курсистите го
вори изпълнителният, сек
ретар на Председателст- 

на МОК на СКС ввото
Ниш Драган Анджелкович.
Той изтъкна, че сегашно
то положение в страната 

Съюза на комунистите 
постоянно идейно

и в А.Т. Сурдулицаизисква
С. М.
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ДИМИТРОВГРАД ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО КЪМ ОС В БОСИ ЛЕГРАД 
ПОДОБРЯВАТ РАБОТАТА СИЗАЩО НЕ СЕ

ТРУДОУСТРОЯВАТ
СПЕЦИАЛИСТИ?

„ЕЛАТЕ УТРЕ“ Е 

ПРЕД ИЗЧЕЗВАНЕк
Незаетостта в Димитров 

градска община вече 
лко години е проблем, с 
който стопанството 
же уопешно да се оправи.

Особено заг.рижава, че от 
година на година се увели 
чава броят «а -нетрудоуст
роени специалисти със сре 
дно. полувисше м 
образование. На края на 
септември месец в списъ
ците на нетрудоустроените 
имаше 925 лица, от които 
76 на сто за път пръв път 
търсят работа, а над 42 на 
сто са с образование от ср 
едно нагоре.

За този проблем тези 
дни разискваха и членове 
те на Изпълнителния 
на Общинската 
когато обсъдиха 
сечния отчет на тоудоустр 
ояване. Имайки предвид 
резулатите в стопанството 
на общината от запланува 
ните 257 в началото на го 
дината досега са приети 
143, незаети и повече би 
било нереално — изтъкна 
ха представителите на са 
моуправителната общност 
за трудоустрояване в Пир
от. Същевременно те из 
тъкнаха. че в трудовите 
организации се установява 
една практика. която в 
никой случай не води 

разрешаване на 
проблема. Това е не прие
мането на стажанти което 
повечето трудови органи 
зации вършат в края на 
годината и това само час 
тично. Пренасяйки задъл 
жението за следващата го 
дина те считат, че по този 
начин, са изпълнили задъл 
жението си. Това може би 
не е толкова трагично, от 
колкото фактът, че ре ус
тановя практика 
тите да се приемат за оп
ределено време, така че сл 
еп това те нито са стажа-

В НЯКОИ ОРГАНИ ОБАЧЕ ОТГОВОРНОСТТА 
В ИЗПЪЛНЯВАНЕТО НА ЗАДАЧИТЕ Е ВСЕ ОЩЕ 
МАЛКА, А ТОВА ТРЕВОЖИ ГРАЖДАНИТЕ. ИЗПЪЛ 
НИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ И ЗАНАПРЕД ЩЕ СЛЕДИ 
И ОБСЪЖДА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИ 
НИСТРАЦИЯ.

нти нито пък имат опреде 
лен, и в най-много случаи 
необходим, опит, който ое 
търси при трудоустроявано 
то. По такъв начин те се 
довеждат в още по-трудно 
положение -отколкото да 
са. без стажантски стаж. 
От друга страна както изт 
ъкнаха членовете на Изпъ 
лнителния съвет, чувству
ва ое известна затвореност 
на трудовите организации 
при приемане на специали 
сти. А не може да се рече, 
че във всички трудови ор
ганизации всички места са 
попълнени със съответни 
специалисти. Сигурно е че 
всички профили специа 
листи, нужни на стопанст
вото, няма на списъка на 
нетрудоу строените, но оп
ределено число могат да 
намерят работа. По този 
начин ще се внесат извест 
ни новини в производство 
то. нови идеи.

ти да се прибавят по слу
жебна постъпка, а не да 
им се съветва: „Елате ут
ре Г

1НЯКО

не мо-

В това отношение е нео 
бхюдимо, а това подчер
таха и делегатите на ОС, 
да се подобри работата и 
организацията на работа
та, сътрудничеството меж 
ду 'службите и да се уве
личи отговорността. С раз 
вието на общината се уве 
личава и необходимостта 
известни служби да работ
ят и в следобедните часо
ве. Това е 'сложен въпрос 
и за решаването му е нео 
охо дим всестранен анализ. 
На него ИС ще обърне 
внимание. Но не само на 
него. Той и занапред по- 
често ще обсъжда работа
та на органите на улравле

Осъществяване правата 
на гражданите в органите 
на управлението към Об
щинската скупщина в Боси 
леград и досега бе честа 
тема, особено на членове 
те на Изпълнителния съ
вет на ОС. Наистина, не 
се касаеше за някои „ооо 
бени” на/рушения, но се 
изхождаше от факта, че 
работата на органите на 
управлението трябва да 
се подобрява. Още повече 
аюо се има предвид, че 
действуването «и отношени 
ето на тези органи към 
гражданите е един от зна 
уителните въпроси в осъ
ществяването на общест
вено-политическата си сте
ма. За работата и отноше 
ни ето на общинската ад
министрация неотдавна ра 
зиокваха и делегатите на 
Общинската скупщина. Бе 
подчертано, че през после 
дните няколко години та 
зи работа до значителна 
степен е подобрена — въ 
преки увеличаващото ое 
число иокове, граждани 
те все по-малко чакат пред 
гишетата, все по-малко ча 
кат изхода в решаването 
на исковете си. а все по- 
малко са и решенията с 
неправилно сти и пропуски.

През миналата година, 
например, до общинските 
органи на управлението гр 
ажданите са отправили 
над 3100 иокове, а переше 
ни са останали около 450. 
Най-много искове са оста 
нали из областта на общее 
твените приходи, градоус 
тройството, жилищно-ком 
V* жалната дейност инспек 
ционните служби и геодетс 
кото управление. Има, 
и ©дно малко число ре

шения, които оа в сила, а 
не ое реализират. Такъв е 
случаят с 26 решения из 
областта на градоуотройс 
твото и имуществено-право 
вите отношения. Вместо 
сами да ги реализират чес 
то пъти за изпълняването 
комплектните им търсят 
рарешение (!) от Изпълни 
тели-пия съвет.

виеше

Въпреки сложната и обе 
мна работа необходимо е 
общинската администра
ции да усъвършенствува 
действуването си. Внима
нието на гражданите при
влича не ефикасността и 
неажурността на известни 
органи и служащи. А гре-. 
жданите не търсят нищо 
друго освен да ое спазват 
закопеш ред п иоанията^ вкл 
ючвайки при това да се 
съкрати срока на решава 
него, да ое опрости проце
дурата и определени фак-

съвет 
скупщина, 
деветоме

нието като при това дава 
и свой пряюс в подобрява 
него й. Защото, от действу 
ването на тези органи за
висиИмайки всичко това пре 

двид Изпълнителният съв
ет прие заключение всич
ки трудови организации 
да доставят свои програми 
за трудоустрояване по спе 
циалности и нужни квали
фикации. При това ще се 
изготви списък на лицата, 
които със средно образова 
ние получават допълните 
лни стимулации работей
ки на работни места, за 
които е предвидено виеше 
или полувисше образова
ние. Една от препоръките 
до края на годината трудо 
вите организации да изпъ
лнят докрай задълженията 
си при приемането на ста 
жантите. В противен случ 
ай всяка трудова органи-, 
зация трябва да заплати 
предвидената сума в опре
деления фонд за трудоус
трояване — в други орга
низации.

и разположението 
»а трудещите се и гражда 
ните о съмге ст з" г,г! I ето 
на конституционните им 
права и задължения.

В.Б.

СТОПАНСКО ПОЛИТИЧЕСКИЯТ АКТИВ НА ДИ
МИТРОВГРАД ЗА ПРОЕКТОПЛАНА НА ОБЩИНА 
ТА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ СРЕДНОСРОЧЕН ПЕРИОД

За повече реалносткъм

Стопанско-политически 
ят актив нв общината е 
първото тяло. което .оазис 
ква по проектоплана за 
развитие на Димитровгра 
дека община през следващ 
ия средносрочен период, 
след като същия прие Из
пълнителният съвет на Об 
щишжата скупщина.

Обща констатация е. че 
трябва да има повече рее 
лносг в планирането, и ка 
кто изтъкна Райко Зарков 
председател .на Общинс
кия комитет, този докуме
нт да нс бъде само списък 
на желания, които не мо
гат да се осъществят. Кон 
статира се също. че тази 
част от проекто-плана, 
отнасяща се до стопанство 
то с .наистина реална, 
обаче много нереалноещ 
има в плановете на самоул 
равителнито общности и 
в обществените дейности.

Имайки предвид тъкмо 
това повечето от участници 
тс на заседанието, между 
тях и Михаил Иванов, ди
ректор на ТО „Тигър—Ди 
митровград". се съгласиха, 
че е необходимо в плата 
да се приемат приоритетни 
те цели. .подкрепени със съ 
ответни средства (и изто
чници) за реализация «а 
същите. От друга страна 
необходими са кадри за 
реализация на платна, защо 
то, опоред Иванов и най-до 
брито планове без еьотпет 
ни .кадри, които да ги реа 
лизират, оа добри рамо на 
хартия.

Процеаите на свързване 
на димитровградските тру- 
дови организации с по-го 
леми системи, също би 
трябадо да намерят място 
в проектоплана. Имайки 
предвид, че на селското 
стопанство се дава приори 
тетно място. Димитър Сла 
вов, директор на селскосто 
ланската трудова органи 
зация „Сточар” изтъква, че 
селото трябва да намери 
място в плана тъй 
„обработваемите площи не 
са в града, а на село".

На заседанието е заклю 
чено, чо проектодокумен- 
тът е добра основа за ра
зисквания. «о че обезател 
но трябва да се системати 
зирагг забележките изнесе 
ни от стопанско-политичес 
кия актив и същите да бъ 
дат съставна част на прое 
ктоплана. От друга .страна 
от проектоплана трябва да 
бъде премахното всичко 
онова, за което вече са 
обезпечени оредства, а не 
е направено. При това 
трябва да ое търси отгово 
рност от тези, които това 
не са реализирали.

Всичко тона сигурно ще 
имат предвид и трудещите 
се когато .разискват върху 
проектоплан». Сигурно е, 
че и те ще търсят плана 
да бъде реален, защото, в 
края на краищата, негово 
то осъществяване зависи 
тъкмо от тях.

стажан
като

А. Т.

ОРГАНИЗАЦИЯ В „АВТОТРАНСПОРТ" ВПЪРВИЧНАТА СИНДИКАЛНА 
БОСИЛЕГРАД

№ед сериозни и отговорни задачи
01гно добре оспособена тя 
ще може да реализира вой 
чии запланува,ни и набеля 
зами задачи и активности.

На събранието съгласно 
утвърдените изборни доку 
меити, бс избран Изпълни 
телей отбор от три души, 
от които за председател е 
избран Стойна Радеиков, 
квалифициран металостру 
гар за секретар Стефан 
Рангалов, шеф та пътния 
транспорт и за касиер Мит 
ко Николов администрат 
ивен работник. Стойне Ни 
колов и Иван Николов оа 
избрани за делегати в Об
щинския синдикален съвет.

отвила своите задачи, пре 
ди всичко в изпълнението 
на самоуправителиите ои 
функции.

Предизборната и избор
на дейност в първичната
синдикална организация 
в „Автотранспорт" в Боси 
леград. беше удобен мом
ент критично и самокрити 

се оцени изпълнен 
на досегашната акти 

задачите 
оргаед-

Поради това в предстоя 
укрепванетошия период, 

на самоуправителиите отн 
•ошония, икономиите и ув
еличение на производство
то оа набелязани като за-

чно да
и ето 
вност, ролята и 
на синдикалната

осъществяванетозация в 
ка обществената си деин- 

въз основа на това
дача номер едно.

ост и
да се насочи и уточни про 
[рамката активност за пре 
'стоящия период. Още по
вече, ако се има в предвид, 
че през отчетния период, 
синдикалната организация 
в тази стопанска оргвииза 
ция цялостно не е осъще-

Разбира се, много пове
че отколкото досега казва 
се в акциошгата програма, 
тс бъде посветено и върху 
идейно-политическото и ор 
гаиизациошю 
не на синдикалната органи 
зация.' Защото само акци-

оспособява

М. я. А. Т.
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ДО 1990 ГОДИНА ОЩЕ 3845 

НОВО РАБОТНИКА
Най-търсени с факултет 

ще бъдат 
по моталурция,

бъдат необходими 1602 ра 
ботника, след това 881 с 
първа и втора степен, 
четвърта стенен, 464 ,рабо 
Тинка без профеоия, е по- 
лувисше образование 89 и 
200. души с иисше образо
вание. Съдейки според пот 
ребностите на стопански 
те организации онези, ко 
ито завършат трета степ- 
еп професионална подго
товка за зидари, леяри, ка 
дъщери,
металостругари, 
раварл, електротехници, ко 
нфекционери,, сервитьори, 
бравар-монтьори по-лесно 
ще намерят работа.

С четвърта степен най- 
търсени ше бъдат: медици 
нски сестри, техници за 
органична химия, мотало 
стругари, електротехници, 
металургични техници, те 
хници по горско стопанст
во и строителни техници.

Със средаосрочният пл- 
трудоусроадоне в Су 

планира до
ска диплома 
инженери 
агрономи, машинни и елс 
ктроишконери, юрнсти, ик
ономисти и лекари обща

ан по
рдулица се 
1990 година да се трудоус
троят още 3845 работника. 
На щатна работа ще бъдат 
приети 2288 работника, 783 
на временна работа и 774

609

практика.
Въпреки че о запланува 

но годишно почти 1000 ду 
ши до бъдат трудоустрое
ни, в СОИ за настаняване 
на работа, са изсчислили, 
че броят на безработните 
в следващия опсдносроч- 
ен период ще расте с иез 
«ачителип темпове. Прогп 
озито са: в края на 1990 го 
дина броят на търсещите 
работа да ое движи около 
2000 лица.

Сродноарочният план по 
трудоустрояване може тв
ърде много да ползуват 
образователните центрове 
„Йосип Броз Тито" и „Мо 
ша Пияде" в обработката 
на професиите за школува 
не на следващите покрле 
нил. Трябва следователно 
де ое установи тясно сътру 
днмчество с организации 
на одружения труд, за да 
се настаняват на работа по 
-бързо школуваните кадри.

ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО ЦА 
„ТИГЪР"стажанти.

Най-голям брой работ; 
аици, както е запланувано, 
ще бъдат трудоустроени 
във фабриката за машини 
и стоманолеярна „Мачк- 
етица", и то 525 на посто
янна работа и 137 за рабо- 
та за определено време. 
Фабриката за минерална 
вълна „25 май") планува 
да приеме 434 работника, 
след това производствена 
та трудова единица „Ко- 
щана” в Сурдулица ще 
приеме 429, ООСТ „5 сеп- 
тембар" — 428, „Зидар" 
— 283, „Народна радино- 
ст" — 252 работника и тш.

Тържествено заседание 

на Работническия съвет
електрожеиисти, 

машинб-:

шествено-политическия жи- 
общината и многобро

По повод педесстгодиш- 
нината от съществуването 
на каучуковата пр.омишле 
пост „Тигър", на 20 декем 
ври в Димитровград 
се проведе тържествено за 
седаииа вд Работническия 
съвет та трудовата
низация 
овград”. За 
работа на трудовия колек 
тив доклад ще изнесе ди 
ректорът «а трудовата ор 
ганизация „Димитровград" 
Михаил Иванов.

вот в
йни делови партньори и го 
сти от цялата страна, с ко 

оргзниза-ще ито трудовата 
ция „Димитровград" успе
шно сътрудничи.

А. Т.орга- 
„Ти гър—Димитр-

досегашната
ВЛАСИНА ПРЕД ЗИМ
НИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЕ 
ЗОН

Най-големи потребности 
със завършено полувисше 
образование има от инже
нери по текстилна техноло 
гия, икономисти, преподал 
атели по класово обучение, 
обущарски инженери и ма 
шинни инженери.

Според 
планове на 
те на сдружени* труд най- 
голям брой работници ще 
бъдат приети с трета степ 
ен професионална оспосо 
беност. С този степен ще

оредносрочните
организации-

Цените 

покачени 

с 40 на сто

Освен това на тържестве 
бъдатното заседание ще 

връчени признания с юби 
лярни значки на 17 най-за 
служили работници за при

С. Микич

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ 
ОБЩИНА ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАДСКА

нос в стопанисването, раз 
витието «а самоуправител- 
иите отношения, за актив 
носг в работата на общес 

орга
В туристическо ■ гостил- 

ничарските обекти на ос
новната организация на сд 
ружения труд „Власина" 
в Сурдулица 
интензивни подготовки за 
предстоящия зимен турис
тически сезон, който ще 
започне от средата на иду
щия месец.

Цените на дневния пане 
ио« в обектите край Вла- 
синокото езеро ще бъдат 
покачени с 40 процента. 
Дневният пансион в хотел 
„Влаоина” ще възлезе на 
1900, а в негови* депаданс 
1500 динара. Един ден пре 
биване в мотел „Езеро" на 
Промая ще струва 1900, а 
в хотел „Видин луг” в Цър 
на трава 1700 динара.

Договарянето с туристи

доход над 11 милиона твено-политическрте 
низации. 
брана и обществената са
мозащита и за работа

всенародната от
Години вече наред меж

ду стопанските организа
ции в Бооилеградска общи 
на. основната организация 
на сдружения труд „Слога" 
заема челно място. Пона
стоящем, според деветмес
ечните финансови показа 
тели, в структурата на об
шия доход в общината, тя 
участвува с 32 на сто. И 
още нещо е характерно за 
стопанисването на тази сто 
папска организация. Име
нно с правилно и целена- 
оочено оазпределение на 
чистия доход тук особено 
внимание посвещават на 
укрепването на материал
ната основа на труда. За 
тази цел през първите де- 
дет месеца на настоящата 
делова година в различни
те .фондове и резерви са 
отделени 11 768 000 дина-

по-голямата си част 
отоажение на работата на 
воеки от 140-те заети 
организацията ни. Като зн 
ае че, ключа за по-високи 
показатели е в собствените 
ни ръце, ни мотивира за 
още по-съдържателна рабо 
та. И при това за всичко 
се обосноваваме на собст
вените възможности — със 
задоволство заяви директо 
рът на организацията, Ва
сил Иванов.

са Върху стопанската дейно 
ст на тази стопанска орга 
зация и през този период 
зле ое отразиха неблагоп
риятните условия на креди 
тиране, при което за отде 
лни видове лихви са зап
летени около 9 500 000 ди
нара, а според думите на 
Иванов до края яа година

се вършатв
културно-художественото 

дружество. Признания е 
юбилярнл значки ще бъ 
дат връчени и на. 115 заети 
в непосредственото произ
водство. а златни монети 
на „Тигър" ше получат за 
етите, които в трудовата 
организация 0а непрекъсна 
то ,по 10, 20 и 30 години 
и пенсионираните работни- 
ци през тази година.

в

та ще възлезнат на над 13 
милиона динара. Все пак в 
ООСТ „Слога" се надяват, 
че и краят на деловата

Инак, опоред деветмес- 
баланс тази стопам

година ще приключат с по 
ложителна делова равнос- 
меткаг

На тържественото засе
дание яа работническия съ 
вет ще присъствуват, 
вея представителите на об

ечния
ска организация е осъщес 
твила общ доход 558 213 
000 динара и същият 
отношение на миналогоди 
шни.я през този период е 
ув_еличен с 62 на сто. Изр 
азходваните 
лизат на 479 755 000 дина 
ра или с 64 на сто повече

ос-М. Я.по

чески агенции за продаж
ба на мощностите е в ход. 
За организирани групи, 
зависимост от времетраене 
то на пребиваване на Вла- 
сина, тце се одобри [нама
ление до 30 процента.

Според думите на дирек 
тора на

СУРДУЛИЦА

ЛИХВИТЕ НАМАЛЯВАТ ДОХОДА всредства въз
За деветте месеца на те 

кущата стопанска година 
общият доход е увеличен, 
увеличи ое производител
ността на труда, нараон®' 
дохода, но раещт и разли 
чните видове облагания. 
Така иащрим1ер само за 
хви организациите на сдру 
жения труд в Сурдулица 

общо 254 
129 ООО 'динара, което е 
дери със 112,5 на сто пове 
че по отношение .на 
Щия период на 
година. Този висок ръст 'ое 
дължи главно на

името на кредитите и .виоо 
кия .размер на лихвите.

Най-големи лихви вър
ху кредити има фабриката 
за машини и стомаиолеяр 
на „Мачкатица" — 84 002 
000 динара с увеличение 
от 5,5 пъти, сетне ООСТ 
„Овцеферма" на Влаеина 

25 540 000 динара с уве 
личение 179,2 .ца сто, а 
ООСТ „Звезда” 
злизат на 50 591 000 дина 
ра или с увеличение 139,2 
на сто по

ра.
Разбира ое това благопри
ятно се отразява и върху 
ежегодното 
на услугите на потребител 
ите. Вече не е рядкост, и 
в Бооилеградска община.

по отношение на сравните 
лнмя период. При това до
ходът отчита увеличение с 
50 на сто и възлиза на 78 
458 000 динара, а чистият 
ДОХОД на 58 486 000 
ра, с увеличение от 54 на 
сто. За лични доходи 
изразходвани 46 717 
динара, а средният месе
чен лачен доход възлиза 
на 26 279 динара м същият 
по отношение на миналото 
дишния през този период 
е увеличен е 97 на сто.

подобряване
основната орга

низация на сдружения труд 
„Влаеина" в Сурдулица Др 
аган Релич, 200 легла 
туристическо - гостилничар 
ските обекти край Власин 
окото езеро са твърде мал 
ко да приемат зинтересовл 
ните. които желаят 
от зимната си почивка да 
прекарат на 
планинско плато.

дина- лиотделни видове стоки, пре 
ди всичко когато става ду
ма за различни видолве ме
бели, да се закарва до до
ма на купувача.

.— Положителните ни де 
лови резултати са само ча 
стачно отражение, на виоо 
кия ръст на цените, а в

в
са

000 са заплатили в
лихвите въ

частсъ-
миналата отношение на 

сравнителния перис» от ми 
налата година.

това красиво
увеличе С. М. С. Микич

СТРАНИЦА 6
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НАСЪРЧЕНИЕ, ОБАЧЕ ОТГОРЕ
Е дин от основните принципи на само

управлението е последователното 
тане на инициативата на най-широките 

слоеве на трудещите се и гражданите. С 
г.ите известни предпоставки, 
дставлява същината на самата 
на оамоуп рав л ензието. А, е то, свидетели ай е, 
че инициативата „отдолу" все повече бива 
замествана с насърченията „отгоре".

Доказателства за това твърдение има 
много. Да вземем например, заседанията на 
ЦК на СЮК от конгреса насам- Почти всич
ки заседания имаха за цел да подтикнат към 
акция членовете. Безспорно, и самата Дъл- 
гоорочна програма са стабилизация е резул 
тат на инициативата отгоре. Не мислим, че 
това е лошо (в сегашната обстановка може 
би и неизбежно), при условие и така да се 
разширява пространството за инициатива, 
действуваме и ангажиране на всички субекти 
и носители на развитието, да се засилва ин
тересът им за съдбата на обществото.

без разлика на някои безспорни успехи. И е 
е трудно да се докаже, че тези успехи са по 
вече резултат на адмнистративните мерки 
^например, рестрикцията на 
разплодението на дохода 
са логична изходна 
продукцията, засилване «а мотивировката за 
работа и предприемчивостта на самото стопан 
ство. Другояче не може да бъде в система
та, в която се намира стопанството — както 
често се изтъква това — само номинален су 
бект на самоуправлението и постоянен длъж 
кик на държавата.

В началото на септември Милка Планинц 
оцени как е ясно, че системата трябва да 
меним, обаче „действително крайно е време 
всички сили да се съсредоточат така, че все 
ки в своята среда да направи онова, което е 
дължен да направи". Тази оценка не е нова. 
От това изказване привлича внимание и ста
новището, че не см© успели да премахнем 
„все още твърдите и силни илюзии", според 
които „провеждането на стабилизацията е 
именно приемането на някои системни ме
роприятия, писани по кабинетите и препиоа 
ни от Дългосрочната програма..., а сетне, че 
тези мероприятия, тези системни промени, ка 
то чудотворна пръчка могат да премахнат 
всички дълбоки материални дебаланси, на 
онези 15 на сто загуби в нашия обществен 
продукт". Не вярваме, че има хора, които 
няма да се съгласят с тези оценки. Това не 
е спорно. Обаче, дали са създадеди условия, 
че „действително всеки в своята среда да 
направи това, което е дължан да напрари", 
а специално дали на стопанството е дадена 
възможност, казали бихме „позволено", че съ 
образно на Програмата на стабилизацията да 
се държи като рационален предприемач, &о 
йто рентабилно стопанисва с 
средства укрепвайки материалната основа на

^илюуправлението,- Отговорът е отрицателен, 
а да посочим оамо една причина — изостава 
същевременната и, както това икономистите 
.^заат, пълна промяна на ключовите точки 
в стопанската система. Ьместо това, нерядко 
се чува държавно-политическите структури 
под плаща на самоуправителното съгласуване 
и договаряне, губят ценно време на оформя
ването на едно по едно решение. За съжа- 
,*опие, дори и тези .частични промени като че 
ли са подтик от държавния и партииния връх.

Другояче и «е може да бъде в обстоятел 
ствага където политическите фактори реша 
ват за промените в стопанската система. Ня
ма съмнение, това е ясно, че много от тези 
промени имат и значителна политическа те
жест- Обаче, все пак не може да се приеме, 
че инициаторите относно носителите на тези 
промени да бъдат — какъвто е случаят сега 
— предимно политическите фактори, които 
в наличната политическа система не са и 
така да се каже с нищо, особено ма а скално, 
отговорни за ефикасността на стопанската 
система. Доказателства за това може лесно 
да се намерят. Вместо политическите фактори 
да спечелват доверието на самоуправителите 
и гражданите така, че преди поемането _ на 
мандата да изнесат основните становища, съ
образно на исканията на самоуправителната 
база, те при изтичането на мандата сами да 
ват оценка що и как са работели. В такива 
обстоятелства на онези отдолу и не е много 
останало от това, освен да гледат надпрева
рата на различните етатизми, относно на 
онези сили, които — и това във върха — 
се борят за или против промените. А колкото 
се знае, няма такъв етатизъм, който успешно 
насърчава акцията на базата и ползуването 
на съвкупните й творчески потенциали.

зачи

АРУ потреблението, 
и т.н.) отколкототова условие пре 

философия точка за увеличение «а

В началото на по-миналата седмица, 
както е извеешо, Председателството на 
СФРЮ се реши, съобразно с конституционни 
те си пълномощия, на една доста необикно 
вена крачка в нашата практика — свика за се 
дание на Съюзния изпълнителен съвет. На за 
седанието можа да се чуе и следното: „Убе 
дени сме, че в нашето общество съществуват 
субективна^ сили и обективни условия, които 
дават възможност да направим необходимия 
обрат. Това е нашата работническа класа, чи 
ято сила е в социалистическото самоуправле

икотова са нашите природни ресурси,.ние,
номическите и идейно-професионалните по 
тенциали". Приемането на една такава оцен 
ка значила би, че предпоставки за изход от 

Въпреки това, тъпченето накризата има- 
място е преобладаваща характеристика на 
първата половина на настоящето десетилетие,

обществените
Слободан Игнятович

което е съвсем разбираемо, защо 
то Югославия е най-голям вършно 

Албания.
ОТНОШЕНИЯ СЪС СЪСЕДИТЕ

ПРАКТИЧЕСКИТЕ КРАЧКИ търговски партньор на 
Но, забелязано бе че при срещата 
със заместник председателя на пр 
авителетвото Чиряк Михаил станаЗНАЧЕНИЕ НА
дума и за „издигане на сътрудниче 
ството и в други области".

Югославия и с Албания, както 
и с воички други страни, желае да 
развива равноправно, с нищо не 
опъвано сътрудничество. При това 
сс изхожда от принципите, вече 
приети в международни мащаби 
— зачитане на независимостта, су 
веранитета. териториалния интег- 
ритст, реципрочност, ненамеса във 
вътрешните работи. Това е единст 
веният път за преодоляване на по 
зватите проблеми в албамско-югос 
ланските отношения. За тяхното 
премахване е необходима голяма 
двустранна готовост, тьрпеливост и 
добра воля.

ва претенции към Югославия.
Пристъпването към „истинск 

ите", коего те раче делотворнито 
разговори по воичко онова, което 
обременява юТОславсюо-българсюи 
то отношения, без съмнение, 
показва вое по-необходимо. Защо- 
то това твърде положително би сс 
отразило върху засилването на сто 
панокото, културното сътрудавичес 
тво. сближаването на народите от 
две.те страни. Югославия и Бълга
рия по този начин така на пай-до 
бър начин бгда подтикнали разно 
страняването на духа та Хелзин
ки относно отворили биха по-бли 
зка м по-рслна идеята за балканс
ка зона на мира и 'Сътрудничество 
то без ядроне оръжие.

Посещението на Съюзния сек 
ретар на външната търговия Мило 
нно Болгшгч в Тирана представля
ваше първата ореща на министар 
ско ранните през последните пя 
колко години. С колегата си Ши
ни Корбечи, Боянич подписа спора 
зумвиие за стокообмен през след
на! шито пет голини. Двете страни пребродят стопанските трудности, 
поопошават голямо внимание ага 
икономическото

До кх)я стенен тези стремежи Ще 
бъдат оживотворени зависи от пра 
етическите крачки, които ше пор

активност
ноемвриВ международната 

презка нашата страна 
особено изпъкнаха контактите със 

държави. Председателка л вдават.
Наблюдателите на балкански

те обстоятелства с особено внима
ние следеха разговорите, които пр 
едставитслите на Югославия водс 

: функционерите па България 
и Албания. Това с и разбираемо с 
оглед на познатите трудности в от 
ношемията с тези две страни. Ето 

твърде внимателно се следа 
пък и най-малкото предвес 

че нещо ое предприема за пре 
наличните проблеми

съседните 
та на Съюзния изпълнителен съвет 
Милка Планинц се срещна с пред 
седателите на правителствата 
Румъния и България — Констан
тин Даскалеску и Гриша Филипов, 
доста забележително бе отбеляза
на десетата годишнина на Осимс- 
ките споразумения между Италия 
и Югославия, а съюзният секретар 
на външната търговия Миленко Бо

Тирана. Посещението^ 
министър председател

се
на

ха с

защо,
всяко.
тис.яяич посети 

на гръцкия
Андрес Пепамдреу, планирано

месеца, трябваше да се 
събитията на гръц-

ододялаше на
Милка Планинц и Гриша Фи- 

изразиха решимост отноше-
за

липов
иията между двете страии нататък 
да Оо развивал- без каквото и да е 
обуславяно, но и готовността си да 
са създават условия 
на „откритите" въпроси, 
се, каоае ое за това. 
и по-нататък упорито не признава 
мгакедонсюото малцинство на 'своя 
територия, а с отричането на маке 

с поставянето
ма СР

В духа иа укрепване добросьсе 
доките връзки премина м посещс 
иието на Милка Планинц в Румъ
ния. Този път особено 
по въпроса за това колко разшир
яването иа икономическото сътру

средата на 
отложи поради
ката политическа сцена, но наско 
ро ше бъде реализирано.

Та/ка динамична междусъседс- 
всичко осъшество

за решаваме 
Разбира 

че България

се говори
ка активност, с 
но през годината, говори за поето 

за подобрение на 
тази част иа света.

дни честно може да допринесе, чс 
Югославия 14 Румъния по-леко да

давите усилия 
отношенията в
Очевиден е и стремежът „търпели 

се създават благо донската нация и 
пол въпрос легитимността 
Македония нсдвоомислемо

по и упорито, да 
приятни условия и за решаване на 
„откритите или спорните ял,проси' (На 2р« сгр.)сътрудничество,изразя
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КАК РАБОТЯТ ВРАНЯНЦИ

ф ВЪВ ФОКУСА

НЕСПОЛУКИТЕ НЕ ПЛАЩАМЕ
шюяицим в знанията се 

ма ое-вуване и
обсзпочацаа' с организираш;

«у-роове, лосеадиия в 
и родните орШнизации, с

професионални раооши- 
наниири -в опраната и чуж- 

от па чело, преоцениха проведени 0ина. Следейки новите неща, че 
сто си -към работата, отговорно»;- ,ю-къоно прилагат в „Кощана ои 
тта и разбраха, че резултати няма ока, което е възможно. При това 
да има без шо-голям труд и без са тръгва от факта, че образоваш 
специалисти, без следене на свето ,е-го на работниците за определени

не е дейност, който

минори и изпраща
него ма 
ци 1на

п мик и ЯПОНЦИТЕ ИМАХА КАКВО ДА НАУЧАТ ВЪВ ВРАНЯ; 
ТЕХНИТЕ МАШИНИ БЯХА КОНСТРУИРАНИ САМО ЗА ПРЕРА
БОТКА НА ЧИСТ ПАМУК, А ТУ К УСПЯХА С ТЯХ ДА ПРОИЗВЕ
ДАТ ТЪКАНИ ОС СМЕС ОТ СИНТЕТИКА. ТОВА НАВЯРНО СД 
ВИДИ НОВИТЕ ОСНОВИ ЗА ОНОВА, КОЕТО ДНЕС ВРАНЯНСКИ 
ТЕ КОЛЕКТИВИ 110 СЪВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРО
ИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ПРЕЗЕНТИРАТ ПО СВЕТА 
И У НАС

шиите процеси в производството на специалности __
в живота един път завинаги при 

заместник- кдючва а че постоянно трябва да
нови

обувки...
Зоран Йованович,

генерален директор, си опомня за се следят нови технологии,
начинания, нова организаКогато в кран на септември да вършат само професионално .гава ПрСМ1С: трудови

беше положен основният камък на квалифицирани хора. Намерили се _ Врадянци тогава ои спомни цИЯ да труда, а това е начинът за 
новите цехове на -вранския Памук- специалисти и тръгагало по-добре. ха за (0ВИТС съграждани, които ус допълване на знанията.

Работниците след добра и дисов комбинат в Прешево, един ропу , пешно работиха но другите градо-
бллкански функционер, тъп като ПРЪСТ НА ЧЕЛО цс Топава бях на работа в „Алка- диплинарама работа очакват това
бе осведемен, че завършекът е пл дойд" в Скопие и когато ме пови- да се почувствува и в техния стр
аниран за края на тази година. Индустриалният първенец на маха л,рИОХ предизвикателството ндарт. Средният месечен личен до
беше заявил, че ще е добре ако този Град, обувната фабрика „Ко- н-а първо място имаше нужда от ход на работниците в „Кочана" в
новата фабрика бъде завършена до започва пробното ои произ- „кедрова инжекция" — 1972/73 пърдите девет месеца на годината
края на следващата година, а №0 лечалото на 1960 година гад. в „Кощана” бяха петима с ви възлизащо над 34 000 динара; все-
това стане до пролста. ^ 275 т ^ ^ сша ки има безплатна топла закуска;

климатически и балноелечения 
заминава

нянци ще отправи
честитка. Докрлкото, обаче, фаб- година изработили 111 787 чифта 
риката бъде завършена до края на обувки, и на купувачито в СССР ха-ка че всеки да заеме 
т.г. функционерът щял да дойде 
пеша от Белград, лично да им чес
тити. Тези дни от Враня му поръч 
ват, че ще му купят нови ошшщр месеца на
фабриката, и въпреки ранната зи- ща-на” и -„Косимо-д" оа произведе-

спортнм обувки, от което в 17

на
и рекреативна почивка

пети работник, а годишно
наше да се извърши реорганизация 

работно.
количество от място, което най-много отговаря -на работниците се разпределят де 

па неговите квалификации и спосо сетина апартамента и 150 кредити 
бности. След това трябваше да ^ частно жилищно строителство 
мотивираме хората за работа и да Здравната защита, основната е об 
им влием доверие, че тази .работа
ще им донесе и резултати, Боре- тория, която работи в две 

, хме ,ое за висока трудова и техно- а превантивата спречава -тежките
„««р—» “ ГЬД ̂  * -и- —

най-непо-оредствените

всеки
продали първото
2000 чифта. През първите _ девет 

т.г. във фабриките „Ко-
във фабричната амбула- 

смени.
езпеченама и снеговалежите, които 

втората половина на ноември за-г страни в света са изнесени над д-е-
през ни и

бъде готова преди Нова година!
Този ааегдот навярно по съ- мия и клиринговия пазар 63:37 за ше,шм от

ществен начин е предал невсекид. сметка на чевръсти валути. Между 0>1>га|да^зат01>и
“ ^«К ГстеСГоЙГ - -Й? вГ—цГт^ “ С — И
дустрията започна да се заражда тие „Мода • от Брана и Занаятчи- ш <№№о ,изискват ^ неро ,ред и да
в началото на шестдесетите години. йско - преработвателната коопера- 0ЦИШ1Ина_ да му обвзПечават усЛо- СЛАМКА ЗА „НЕВЪЗМОЖНОТО" 
През тези години Враня се нами-, ция „Напредък от Белград, изв- шя винап1 да има работа и _
раше на границата между османлу! ършени са две реконструкции по- б0тка коего е и най-голЯмата мо
да. чардаклиите, Миткетовия дерт ради въвеждане на нова тех-ноло- ТИ1Ш0йвка хората но
и любовен копнеж, далдърмените гия,- в Бело Поле край Сурдулица ^ биха „и били добрите оргаш1. даоложат че вт0рият индустриален
сокаци, покоите се разнасяли що е построен цех за производство на затда, ако нямахме добри работ- колектив в града на ЮжнаМора-
мените за СофнЗ и Кощана, за пи пантофи, които набързо >се лрео- ници * 1ИД“ ш ^
сателя Бора Станкович. следовате гжеятира към производство на обу-

НИЯ.
И така, вранжнцн „влязеха 

производството обувки", а след това решиха да на
в

на

Онези, които днес знаят за 
яапраз- „Симпо", навярно не могат да пре

ва, стооен четири години и открит
лно спомени от едва страна и -от вки; в началото на това десетапе- тедтатТ^мя да11 липектопа на3^чИ 1963 година’ е имал сериозен ко-
ГоСГраГва^ Гобу^ГГоГрТчкГпГотта “™

КЬВ вид в Югославия; след това ^а«“т<1937)- коита Умее Да нал да работи. Порада дългото 
— Тогава, освен монопола (Тю 1982 шд. е построена нова фабри- ” ^ я 1К лектИ|В» °т_ ПЪР строене, технологията още в стар-

тюновата индустрия) и няколко за ка във Враня и на края, миналата и V ™ до ,всеки Р^ботн- та се оказва застаряла, кадрите не 
наятчииски работилници, нямахме година, въз основа на съвместни Ягтг‘ям_ ' 4 ту1К ,след всяко изпл достатъчно обучени, лоша органи-
нищо друго — съвсем нищо! А сл влагания с италианската фирма я ^ч-ния доход е достои- за ция, отговорността е била па ни
ед това тръгнахме след света. Най- ,.Оимод", оа построени цехове. в я кт'и целият ръководещ ско равнище. Фабриката, с името
напоед е създадена „Кощана”, фа- Сурдулица и Търговище и е рекон ' д отива на събрания на тру на народния герой — Сима Пога- 
брика за обуки, ,па Мебелната фа- струиран един цех във Враня за п 00 за гтол'аТане на сметки- 
брика „Симо Погачаревич”, по-из- производство на опортни обувки, ем' ??? так)ива обстоятелства, 
вестна като „Симпо”, след това Па чмито максимални капацитети са отн,14к може да изнесе
муковият комбинат

й

то индустриално време.

чаревич дърводелец от този край 
вс е започнала да работи с 351 рабо 

свое тника, а в 1965 год. — с 491, като 
спомня си един .милион и долехвина годишно. ^ нита, критикува, пред- бележи загуби с почти една пета

Радисав Станойевич, председател ГХо този (начин със своите 1300 ра г ' ова СЪщев1>еменно е и мо- от годишното производство, което
на Общинския комитет на СК във ботника днес „Кощана'’ е един от 0 ^ за Дснсв^Ряне, а после всеки през следващата го да на допринаояна з/нае /работата си. Така "

в „Кощана”. На директора
Враня. е прието за отпускането на сто работника.

рабо™иците- “ п“ога ^сламка 
ваигаи какво е «аправеню през из-

иай-голем1ите производители 
Станойевич 1След това казва, обувки в иашата страна, 

че в иачалото е имало проблеми. Развитието иа „Кощама" 
най-напред в „Симпо”, па в Паму- протичаше по постоянна възходя- 
ковия комбинат, по-късно и в „Ко ща линия: в началото гаа седемде ^и'и,ал1ите^ четири 
щагаа". защото на -отговорни длъж оетите години претърпя определе- «,имитрийевич 
воста -в тези -колективи са идвали на стагнация, -развойната 
политици. Стипнало се -е „обаче” тръпна
до съзнанието, че така вече не мо Тогавашните хиляда работника в 
же, че тези работи могат успешно тази фабрика опряха, сложиха пър КАК «ВЛЯЗОХМЕ В ОБУВКИТЕ''

•не
то” виждат в замяната на ръковод 

търсят Шя тим. Новият професионален 
с „невъзможното": 

започва от завършека «а недовър
шеното производство, 
на асортимента, с повишение на 
качеството, с подобрение на тру
довата дисциплина. В областта на 
кадровата политика най-напред ви 
оококвалифицираните и 
технически (кадри, които са били 
в службите по канцелариите — оа 
разпределени /ка възловите места 

производството, а същевременно 
започрат с издирване на нови виоо 
к<Ж|валифицирани креативни кад
ри. За учудване, (най-напред на он 
ези от страни, нещата тръгват на 
добре. Запасите оа намалени, прои 
звадителността икономиите и каче 
ството бележат подобрение. Запо
чват да се задоволяват исковете на 
купувачите навред по света, чиито 
пазар (единствено е можал да обоз 
печи стабилно развитие.

— В началото бяхме хендикоп 
ирами. без каквито (И

години, 
да остане на 

длъжност и през следващия
тази тим стартира 

иманд-лиьиия ат.по (низходящо течение. с промяна

Тук не юе притесняват да каж
меките шоразумения, потвърди ^ събрани^0110 Ш демокраЦията е 
цялата далновидност на творците ч,0 
им. Ютославия и Италия по мирен, Япнп А ^та 
•приятелски, добросъседски шчин, ги,а ' Шзват' 1К!а,к?В0 е техноло 
решиха всички по-важни въпроси ,и_п„ п ои изда^ заповеди, кой пи
във взаимоотношенията си, -пък и ъ |Н15!Пва, (кой 'контролира,
най-тежките — по отношение на ктм1п 1^ижата 33 (кадри в този кол е
границата. Осимо остава като трай под6 част 1СУГ Д1ел'°1вата
но насърчение на всички онези, г> и°Р!азо,вателните — 
които иочгдт сближаване между хо Търговище ,и

Имат право онези, които доку (Народните и държавите. Съз кол^ват кадри
нанието за то/ва е залегнало

(От 1-ва стр.) V ' *Впрочем, двете страни преди всич’ 
юо се облягат върху собствените 
си сили, търсейки пътища за изход 
от икономическата криза. Затова

другите:: И В договорите, но 
демокрация няма.

в
се и настояваше за установяване 
на дългосрочни отношения между 
стопанските субекти, специално въ 
рху 'засилването на индустриалната 
кооперация и специализация.

политика.
центрове 

Сурдулица ое 
тжл от втора, трета и
пвтвъота степан иа професионална 

коонферан- всички югославски контакти със 0 ' а в ПоДведомствеиото
овета, -със съседните страни особе- ^лелегаи,е във Враня на Полувис 
но. Това показват и най-новите К'РЛ1° ге>лит«х«ическото училище от 
значителни контакти, а убедени ел'гаг"Д — обувни инженери Ка3 
сме — ще го потвърдят и следва- че винаги има повече от япо

-патъчноФо кандидати за тези Д0С 
аиалности. заШ0т0 1вш в 
ма н-еза-е™ -обущари. УсГрше^ст

във

въвментите, произтекли непосредстке 
но 'след Хелзинскатта 
ция, изтъкват -като пример как тр 
ябва да се уредят междудържавни 
те отношшш, специално когато 

за -страните с обща грастава дума 
ница. Десетилетието, изтекло след 

подписите върху Оси
щите. сле да е предим 

ства. казва Милан Николич замес 
Н1ИК

А. Поповичслаганото на
гевералан директор в „Оимпо”.
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сами заплащат рзтоските. Девизът окръг в 
е прост: „Не плащаме неополу-

с^в местната
„Кдоико". 'Хаоса израстна сегашният 

ки!'’. В „Оимпо" не могат да рабо Памуков комбинат във Враня, 
тят неопоообни кадри. гант със 7/00 работника, който са

биоока степен на дооформяване м/о във Враня 'разполага с 15 хекта 
на производствения процес — то- ра делови простор, 
ва е юратегическата 
сока на „Оимпо". Днес тази фаб нмя, ГфР, Швейцария и Англия, 
бика купува от други само 19 
сто

програма

ги-

обзаведен с
развойна на Iнай-модерни 'Съоръжения то Япо-

на През ггази. инак юбилейна, година 
материал бяха направени крупни 'развойни 

(всъщност това са дреболии: маге крачки: пуснат бе в действие нов 
риал за обшиване <на мебели, ко- цех за безврете/нно предене — юго. 
нец. пулета, механизми). Под пок славоко-японска ООСТ,

'ВЪЗПрОИЗВОДСТВОН

както го
ршва на „Си/мпо", освен фабрика наричат тук — построен чрез съв 
за мебели, работят и цех за дюше местни капиталовложения с чужде 
ци, най-голям в Европа; цех за де- странен партньор. С откриването 
коративни платове, цех за карто на този цех производството на пре 
нон амбалаж, цех за гъба. На забе диво ще се увеличи от сегашните 
лежката ни, че това може би е 650о на 10 000 тона. 
анахронизъм в днешното време на 
висока опециализация и разделе- ще да дооформи техноложкия аи 
ние на труда, нашите събеседници процес така, че днес се започва от 
потвърдително клатят 
бавят:

Памуковият комбинат настоява

глава и до памук (85 иа сто е вносен) и се 
— На това ни принуди мъ произвежда предиво, от иай-грубо 

ката. Днес трудно ое намират пар за килими до най-финно, след то 
тньори, които спазват ороковете и ва едноцветни, каретирани и печа 
нормативите за качеството и не по гни тъкани, конец за везете, шие- 
юачват цените. А в надпреварата с не. изработка на гоблени, и пле- 
,.вълчите законни' на световни» па тене, всички видове конфекция 
зар бяме принудени да се борим трикотаж. Единствено е произведе 
за по-ниски цени и по-високо каче нието на Памуковия комбинат от 
отво. за да бъдем конкурентно спо Враня „Аида”, което на Междуна 
собтаи. С1съло «и излиза да държим родния панаир /на модата в Бел- 
голе-ми запаси— Без индустриална традиция и 

кадри и поради откъснатостта от 
пазарите центри търговията беше 
слаба. Създадени в беден край 
знаехме че само с работа можем 
да постигнем резултати. Поел е до 
вателната колективна работа, съз 
даването на кадри в рамките на 
трудовата организация, съзнани 
ето. че малко знаеме и че постоя
нно трябва да се учим са основни 
те принципи на нашия успех.

Една от предпоставките 
трудова дисциплина 
идване на ра^та, стана тук норма 
лно явление. От 88000 влизалия 
през фабричните врата, в по-мина 
лия месец са забелязани само шест 
закъснения.

— Това е разбираемо, ако се 
има предвид, че например мен ед 
но закъснение ме струва осемето 
тин хиляди стари динара, а тази 
стимулация не е малка изтъква 
Оветислав Любич, помощник гене 
рален директор за кадрови и об
щи работи, 
не на -работа се подразбира влизане 
във фабричния двор десет минути 
преди започване на работното вре 
ме, за/Щото е оценено, че толкова 
е необходимо работника да дойде 
до работното си място и да се под 
отви за работа. Замяна на смените 
трае само 
работникът от предишната смяна 
да напусне машината, а тези от 
новата да заеме неговото място.

град 1983 година спечели „Златнател ни проблеми да се обясни на съ 
да и на останалите компетентни 
органи, че няма права без отговор 
ност, и че през последните години 
това убеждение е прието в общес 
твеността и че днес почти нмто 
едно решение не 
от органите извън колектива. Така 
е с работниците, забелязваме, а 
какво става с онези директори, кои 
то правят грешки и не работят ус 
пешно?
сами", ясен е отговорът на нашите 
събеседници.

въп роиз во дствен
материал, а същевременно произ- кошута" за 'качество и дизайн. Та 
водствениягг процес не трпи нере зи тъкан е произведена от преди- 
довно снабдяване. Изглежда, че то во. финню като паяжина. За кли

път, понеже гата на Рил ли
200 'км от това предиво тежат са
мо 1 кг, а квадратен метър тъкан, 
от този конец — само 56 грама!

ва е единственият 
по този начин едновременно уско 
ря-вамс собственото си развитие и 
насърчаваме развитието на по-изо 
станалите от нас. Така открихме 
фабрики и цехове в общините Буя 
новац, Търговище, Прешево и Сур 
дулица, след това тясно сътрудни 
чим с фабриките „Болевац" от Бо 
лева-ц и „Напредък’' от Ужишка 
Пожега и помагаме на „Явор" от 
Петровац на Млава.

Преди двадесет години за пър 
ви път едно произведение на „Сим 
по" минава границата на Югосла
вия и стига до купувача в Герман 
оката федерална република. Днес 
около 65 на сто от продукцията на 
тази фабрика се продава в над 40 
страни на всички континенти, а та 
зи година ое очаква валутен при 
див от около 50 милиона долара. 
..Оимпо’' има собствени фирми 

Италия САЩ. Останалата проду 
кипя (35 /на со) се продава в 33 сте 
циал изпрани мебелни къщи и о^е 
на 1500 продажни пунктове.

е сведението, че

е опровержано

Дори и японците имаха какво 
да научат във Браня. Когато за
почваше пробното производство 
още през далечната 1964 година 
все повече се търсеха, а бяха и все 
гто-ефтини тъкани, изработени от 
смес на памук и силтетика.. Внесе 
ните от Япония машини конструи 
рани ^мо за преработка на чиегг 
памук, и самите японци твърдеха, 
че не е възможно да бъдат приспо 
собни за смесено производство. 
Група специалисти от Комбината 
повече вярваха на себе си, откол 
кото на японците, и успяха да пр 
испособят машините за производ 
ство на тъкан от смес на памук и 
синтетика. Така бяха положени ос 
новите, а днес при събствена съв 
ременна организация на производ 
ството модерните високопродукти

питаме. ,,Те си отива-1
за

редовното

КОЙТО ПОЧУКА — ЩЕ МУ 
БЪДЕ ОТВОРЕНО

И в този колектив, казват, се 
самоуправлява, ко само извън ра
ботното време. И редовните дело
ви договори на директорите се про 
веждат преди или след работата, а 
събранията започват в определения 
час без нашите пословични 15 ми
нути за чакане.

Политиката на разпределение 
в „Симло7’ се обляга върху принци 
па личният доход на всеки работ 
ник да зависи от индивидуалната, 
•норма относно от индивидуалното I 
изпълнение на задачите, а след то| 
ва от стимулите: за успешно изп' 
ълнение на трудовите задачи, за 
спазвал^ на трудовата дисципли 
на. за преизпълнение на нормата,

вПод редовно идва

вни и автоматични машини се пол 
зуваг с почти теоретичните 98 на 

За изнамирането на нови начини сто в течение на 352 дни годишно, 
за проникване на световния пазар понеже се изключват само по вре 
овидетелствува и последното дело ме па дъожавните празници.

— Основа на нашия успех — 
Новакович.

во -начишарис в Лондон. Именно, от
един тамошен хотел са откупени подчертава Момчило 

след това за качеството и осъ-цое ПомощеииИ1 „ които о организя«|Х1 директор иа Трудовата общност 
таените икономии, ]ла 1Издажба за шест купувача, ,соб на Комбината — оа многобройни

Обезпечаваш ето ата специалисти свшшци на ги> 30 — 350 мебелни те и ,рз»ообразщ1 производствани
остава да бъде проблем. Години 1сищи от ,първите сделки ое проправим. Имаме ш десетина, ако
н&рсп „Симпо има открит конк 0ЧИ1Кша стойността иа износа във един откаже,
урс за способни и опитни специалм звлИ|К0дрИтаиия 1Да сс увеличи от лите, С виоака флексибилност сле
сти. Предлагаха па кадри от Бел- оега[и11ИТО 300 000 на 1 милион ли изискванията на пазара. Наши
прад да дойдат тга работа във Вра фу11гт „ олсдвоицата подиша. те специалисти. дизайнери, креато
ня. поне за четири години, а -след рм, организатори на
това отново да им бъде дадена ра ТЕКСТИЛЕН ГИГАНТ вото оа в състояние за една седми
бота и ква-ртира в столицата. Уои ца да овладеят нова производен
лието обаче остана без резултати. Купувачите обухме, обзаведох- вена програма, която ще осъщее 
И когато „брегът не июка да дои- ме ,К1Ва|рти/ритс им със съвременни тви /високи пазарни ефекти.

при Мухамед , /налага се да Ме5сл1И> родно е и хубаво да
бъде обратно. „Си-мпо" открива де- 0бЛС1Гвм _ 
лови център в Босилеград, в кой беше 
то постъпват та работа специалис 
ти за износ, маркетинг и дизайн, 
архитекти... Не жалят пари за про ки за обув-ки и мебели бяха поло- ко йосвмч. Орган-изираше се чест 
феоиопа мю усъвършенствуванс на жени ооновито та Памуков комби вуванге та двадесет годишнината на 
същоству ващите кадри. Съвместно пат, който започна редовното ои пр колектива, на който по случай на 
с факултета от Загреб бе органи оизводство та 1 януари 1965 година юбилея и за изключителни резул- 
зирано школуване без -откзусвате с 1200 работника. В това време съ тати в развитието бе присъдена та 
от работата та 60 бъдещи нижете ществуваше само цех за предене згодишната /награда ш АВНОЮ 

50 курсисти изучават чуждее и тъчете /на памук, то след това (втората такава 
транни езици, 30 ммкрооргаи/иза- бе построен нов цех за предене, през последните две години при 
ция ш трудовия цроцес. При тава цех за конфекция, фабрика за ко стилна във Враня — първата през 
трудовата организация заплата ра тец. а /в началото на миналата го 1983 година получиха работниците 
зходите за ноаки успешно завър- дина с Комбината се сд!>уж)иха фа- на „Оимпо"). Едвам успяхме да по 
шил школуван-ето си кандидат, а бриката за трикотаж „Враняшка” 
онези, които не издържат -изпита и вои/чжи конфекции от този бивш

колкото е необходимо

действуват останаВъв Враня вече изтъркано звучи 
анекдотът как генерален директор 
по време на служебен път остава 
във Враня един от спите 
щници, защото на договореното мя 
сто закъснял /няколко минути

собствена кола бър-

помо
производ ст

и
как този със 
за за да те закъснее на поговорена 
та ореща в Белград. Пристига на 
време, но «стимулацион/ната 
не му се заплаща. Или да кажем, 
немислимо е „ Симпо'’ да 
престой, ако вагоните навреме не 

или изтоварени. Ако 
со стигне до това, престоя ш*5 за 

работник, /кой

част ги
В /навечерието на ноемврийски 

тс празници трудно беше да уго
—-като че литова

девиз ма ира/Н|Я1Нци.заплати
борим разговор с генералния дире 

След /изграждането па фабри- клч>р па Памуковия комбинат Влайса натоварени

плати отговорният
е предизвикал. Нито едно на 

задълже
то го
рушвние -1га трудовите 
ния не «се толерира, така, чс през 
1984 год. (уг колектива са изключе 
ни 35 работника, а пред изключе 
ние са 130 работника, защото са 
наказани условно. На въпроса ни 
как всичко това минава пред съ 
ла -на сдружения труд и другите 
нравосъдни институции, отговарят, 
чс на времето е им-ало -изключи-

натрада, • коятори,

(На 4-та стр.)



Комунист & започва така «ар. чи
чко 'в южната й част, "к*д0'|® ™ ™Мцолитика’'- Не може да бъда 
ротори-алтите ,1рст“‘^” “аоТО4Ра- ^орпо, че значението на военния 
от страните оа с^рзани с о ира ^ сьвремяшитс условил
цм-ите на валията!«** Р3 е получил огромно в значението
странството «а ™»°"™ ™ЯзасПуап1 0и, но мисия, че всяка воина досе 
ток. ПЪК може сериозно да без оглед на маоовостта и теж
ат н оигурноогга « — н™та сьореженост на войска-
и да доведат до местна во ■- ^ бе и так1а винаг„ ше остане -

злпо» ВВЕЛ- -Л—ГУ-;: - Г„Г."^»Гс=.Х“Д»
ГРАД особено в областта на ядр н , кШалтгте „ изграждането на но

Авторат на книгата Бранко Ма- света и тенденциите на развитие- космическите, биологическите общество и тази гюлитака се
мула адмирал на флота е написал то им, Мамула говори за изключи- друпигге шуми, предимно Р Д „повеждаше с водене на война ка 
досега голям брой забележителни гелнюто развитие на нроизвдитол 311[ачони «а военните потрешт средство на политиката,
трудово из областа на военната -ните сили в съвременния свят и това-, чо този открития влия т Р разглеждайки проблема
теория и на много други теми, та- при това подчертава, чс тези го ху щооштгуга и политическата стр - нИтс съюзници в евентуал
на че тази книга е логично про- ломи постижения в света предимно тегня. Говори се и за усъвърш бъдеща война, авторът закл-

една такава негова оа в служба на налагане ма своята стпу|ваисто на класичеокото (конве отбраната на страна-
хегемония, екоплотация и по-робява нцирмалнмо) вържение. Авторът >0 ■ ” 0бЛягаме първеис

книгата, не на други народа. Посочва ос. чс Л0ГИчно преда извод, чс „воонната та^тр нд собствените сили и вт-змо
жноеги, не надявайки со много 
на помощ от страни", било да се 
касае за месгАй или обща война, 
макар че във втория случай помо 
щта от възможните съюзници би 
бида естествена...

ЗНАЧИТЕЛЕН ПРИНОС 

КЪМ ВОЕННАТА ТЕОРИЯ

за

дължение на 
творческа активност.

В първата част на ....
Марксистката обоснованост на те- стьлкновяв-ан-ето на интересите ма оила пряко е станала фактор и ор
„рията и практиката па все народ- великите сили, относно ма -двата орП ш международната икономияс

отбрана, авторът изхожда от блока, може да доведат до овотов- ока и политическа експлозия’',
поставката, че войната е съшстве- ем конфликт, макар че същоству- Оообено внимание заслужава
нт на съвременната действител- ването иа ядреното и друго оръж- изложението за отношението меж
кост и че след Втората световна не и средства за маоо-во уиищо- лу ро-йпата и политиката. По този
война между социалистически дър- жение действува ограничаващо. пъпрос се разисква оше от възни-
жави Така в първия раздел, въз .Но затова се подтикват местни „вадето на поставката на Клаузе- ПРЕДИМСТВО НА ОТБРАНИТЕЛ
основа на марсистшата теорети- войни, които се водят между не- виц _ че пойната е „политика с нАТА ПОДГОТОВКА
ческа основа разглежда феноме- развитите страни, главно на прос- д,оуГти орсдства". Ленин тази поста в раздела за материално-техни
на на войната, ролята, съдържани транството на третия свят, където вка оценил като правилна, а авто- че0юото (тиловото) обезпечаване оа 

организацията -на въоръжена сферите на влиянието на овърх- рЪт 1П съвременните условия до из „ооочони интересни, на известеи 
та сила и начина на употребата силите не са още дефинитивно рп- псстиа степен я модифицира и ка нач)^н и застрашителни 
й. Във раздел говори за Титовия зграничели. зва, чс ..войната става не само сре за това колко огромно е увеличе
принос в нашата освободителна и ОПОРА ВЪРХУ СОБСТВЕНИТЕ дСтво. ио и съставна част, пък и н0 равнището на материално-техни 
револуциоина война и за Маркси- СИЛИ фактор на -политиката"; и по-нат ческите -потребности,
тката теория за войната като об- Оообено -внимание заслужа-ват аггък — че „войната се слива с по в една съвременна дивизия потре- 
гпесгвоно явение. _ мненията и -становището 'на автора, литичеоюия процес, така. че -не мо бностите по боец са увеличени от
Във втората част Анализ на дей Че кризисни огнища може да се ж-е прецизно да се види и опреде- 32 кг в -1959 да що кг в миналата 

ствуването на военния фактор в раздухват и в Европа, а преди -вси- ли кога започва и когато завърша година, а за една нападателна ар
мейска операция само. гориво тря

(От 3-та стр.) вегмесечието възлезна на 35 000 ботят на строителни обекти по бва към 10 000 тона.
беседваме с него по време на за- динара. Комбинатът влага големи страната и по света. „Заваривач" Изхождайки от поставката, че

средства и в обществения стандарт има и собствен Институт в Белг войната може да ни бъде наложе- 
— Ние не практикуваме проб на работниците. За да не се -прахо ,рад и е започнал -сериозни работи на, авторът аргументирано доказ-

свободнато -време -на работ в СССР на стойност около 4000 ми ва, че вофгата за нас може да бъ
де само отбранителна и всенарод- 

Враня, град с около 50 000 жи на и че в отбраната на собствена- 
тели и 27 000 заето разбира се Та свобода „няма да се намерим 
не е без проблемите, присъщи на под начи-й защитен дъждобран", 
бързорастяшите градове. Няма до относно военно - политически бло 
статъчно вода, трябва да се пост кове. 
рои водопровод и бент във Бране
ка баня. Средните училища раз „Съвременният овят и нашата от- 
п-олагат само с 13 иа сто от необ брана” е значителен принос към 
ходимите учебни средства; децата нашата теория — доктрината и во 
ое учат с помощта та тебишира анното умение — за воденето на 
и черната дъска, но вече утре тряб всенародната война, относно за 
ва да -работят с -компютри. Необхо нейното прилагане в практиката, 
дим-о е да бъде построена канализа Тя представлява синтез на прецен 
ция. да ое завърши Домът «а кул 
турага, може би единственият обе 
кт, -който през последните петна 
десетина години не е завършен в 
предвидения срок или предсрочно.
И -къде да отидат „градските ба
щи", -ако не в „Симпо”, Памуковия 
Комбинат, „Кощана" а това -озна 
чава, че -работниците в тези о-рга 
низац-ии ще трябва 
да .,ва>дят кеоииете си". Но -най- 
важното
ни -стопански опари, които -му от
варят вратите .на XXI век. Хората 
знаят за Враня н-е само 
теля Бодаа Саанкювич. Днес Враня 
ое п-ознава -по стопанството -си.

Миодраг Стоилкович

ната

ето
сведения

Например,

куската...

лемите ни в производството, изно сва 
са и трудовата дисциплина опера ниц-ите и -да бъде улеснен животът 
тивно да решават Съюзът на кому им, в Памуковия комбинат решиха 
нисите и Оиндикатът. За това -има да построят недалече от фабрич- 
оспоообени, -отговорни и платени вата -порта сервизен център, в съ 
хора. Изглежда -ни смешно да ор става на който оа фризьорски оа- 
ганизирамо събрание когато някой лон, продавниц-а за произведения 
закъснее за работа. Закъснелият не та та Комбината, магазин на само 
може да влезе във фабриката, а обслужване, оердаз за поправка

лиана долара.

Книгата на Бранко Мамула

според приетия по самоупра-вител на домашни апарати, радио и те
на процедура правилник ще бъде левизионен сервиз, сервиз за поп 
„засегнат” джобът му. В -колекти равка -на обувки -и гише за оказва 
ва имаме 1500 реизборни лица и не на банкови услуги, 
ако не умеем -или не искаме да 
вършим работата си ка-кто трябва, 
ще дойдат други. Ние прилагаме 
девиза- „Не може да не може!”.
Това означава, че -всичко онова, Враня върви с 
което в нашата работа осъщес крачки, показва -и примерът на 
тви който и да било в света, мо- тукашната Специализирана заваро 
жем и -налага се да осъществим и вачиа организация „Заваривач" ко 
ние. Ако ое -наложи денят ще има ято тези дни чествува петл-адеоет

Следователно, преди 
непременно трябва да се завърши, деоетилетие и половина във Враня 

Памуковият комбинат строи идва Евгений Лишченко, инженер 
със собствени средства, а за цехо по корабостроителство, тукашен 
вете в изоставащите общини пол човек, и предлага да- се оон-ове ед- 
зува и ооедства от фонда за на- но такова -предприятие. Вранянц-и 
сърчаван-е -на развитието им. Но въ че му имат доверие. Общинската 
преки ускореното развитие и го едсуггщин-а отделя 10 милиона сга 
лемите капиталовложения, средни ри динара като ооно-вен капитал и 
ят личен доход -на работниците в основава „Заваривач” с 22 -работ- 
Памуковия -комбинат в края на де -ника. Днес ги има дад 3000 ,и ра

ГРАДЪТ И ОПОРИТЕ МУ
ките и анализите за международна 
та обстановка и възможните имп- 
ликадим по отношение на сигурно 
стта на -нашата страна,- след това 
към теорическото разглеждане за 
воденето на отбранителната вой
на. разработката на 
степен в изграждането на нашите 
въоръжени сили. П-ри това се изт 
ъква потребата 
изграждане иа военната теория и 
издигане -равнището на готовност
та -ва -въоръжените сили цялостно.

В то-ва отношение -почти -няма 
-нито една -област от широката -сфе 
оа иа всенародната отбрана, за ко 
ято не се говори в книтата.

Саво Дърлевич

Че стопанското -развитие на 
едри и стабилни

пости гиадотаи повече от 24 чаоа, а работата годишнина.

допълнително от по-нататъшно

е, че градът има сигу-р-

по писа-

Комунист дания на вестник „Комунист” Влайко Кри- поедсепагеп ттпя„„,„„ г.

ските издания — Дубравко Цура^ (Босна « « ред^кцията на изданието за СР
Еу”“ю

Риете Лазаров (Македонад) Янез Копп * ^ Издател°ка 

ман Петкодач (Войводата) Р '
КоТтоиТ НапяИЗДаТ8ЛСКИЯ «

бияТр ^огдадН ТпИ3Г,ИеТО 33 СР Сър- 
■■■■^щщ^^^^иФлгович^замесгник

ник
• С Указ на Президента на Републиката от 

23 декември 1964 година „Комунист'’ е от
личен с Орден братство и единство сьо 
златен венец.

• Директор на Издателската трудова орга
низация „Комунист": Витомир Сударски. 
Главен и отговорен редактор на всички 
издания иа „Комунист": Влайко Криво- 
капич.

• Урежда единна редакционна колегия; гла- 
вен и отговорен редактор на всички из-

трудова организация

ое в четвъртък на сърбохърватски, 
относно хърватско-сръбски (кирилица и 
латиница), словенски, 
бански езици, а в съкратени издания и* 
оълга-роки, унгарски, словашки, румънски 
РУоински и италиаттги

Кал-

македонски и ал-

езици.
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ПРЕД „СРЕЩИТЕ НА СЕЛАТА" В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

КАКВО ИЗМЪЧВА ГРАДИНЧАНИ?
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Ла се използува хубавото времеТазгодишните срещи на 
селата още не са започна
ли. а градинчани вече от
казват да участвуват 
Защо?

ги на гости. Засега те пол 
зуват една стая 
стая) в училищната 
понеже в селото няма 
татъчно деца за двете уче 
бни стаи. Една 
ЗИ стая е използувана 
бина, така 
остава много малко място. 
И докато в останалите се
ла в общината някогашни 
те домове на култура про 
падат, градинчани 
такь®.

След о сво б ож дени е- 
то, докато всички правеха 
домове на културата ние 
Градинье правехме 
ре за крави, казва .Петър 
Петров, един от участници 
те в доброволните акции 
през 1948 година. Тогава 
той е бил 18-19

(учебна Ако преди месец и мал
ко повече писахме, че есе 
ината сеитба в Босилеград 
ока община «е върви с же 
ления темп и планът на да 
ли ще бъде изпълнен, сега 
вече можем да кон старти
раме, че същият не само 
е изпълнен, но ще и бъде 
преизпълнен. Именно, ху
бавото и топло време през 
последните две-три седми 
ци просто измами селскос 
топанските производители 
на нивите.

Що се касае до въпроса 
за минералните терове и 
оортни семена, понастоя 
щем в ООСТ ,,Напредък" 
със същите «е разполагат, 
обаче както изтъкват през 
еоеннта те и не са пробл
ем. Оортни семена имат ое 
лскостопанските произве
ди те ли, онези пък които 
нямат вършат размяна с 
тези които вече имат соб
ствени, а търсенето на из
куствени торове от година 
на година е все по-малко. 
Високата му цена просто

намали заинтересоваността 
на селскостопанските прои 
зводители, специално за ес 
енната сеитба.

Що се касае до въпроса 
за подготовката на пролет 
ната сеитба в ООСТ „Нар 
редък" чухме охрабряващи 
думи. За пръв 
настоящ ата про л ет 
редък" ще започне с орга 
низирано обработване на 
имотите с които разполага 
Така например запланува 
ли оа да бъдат изорани и 
засеяни с изкуствена трава 
около 230 хектара. Над 10 
ха да засеят с ечмик 
и овес и около 20 ха с ца 
ревица. В ход са подготов 
ките за обединяване 
площите и обезпечаването 
на съответна механизация. 
За тази цел ще бъдат из
разходвани над 110 милио 
на динара, които както ни

сграда.в тях. вдос ко.ша-
трета от та-явно е, че те имат сили 

да направят добра програ
ма.

за
че за зрителис която високо да 

клаонрат. Но това 
не им струва, когато

се
годишен 

младеж и си опомня, че 
тухлите (печени) са им да
дени без пари. а селото с 
доброволен труд е построи 
ло оградата на кошарата, 
която заема площ достат 
ъчна за културен дом и 
всички други нужни поме
щения. Тогава е оформена, 
впрочем както и в цялата 
страна, оелска земеделска

нищо 
ням

ат помещение, където да 
изнесат своята 
или пък да им дойдат дру-

път през 
„Нал

програма нямат

кооперация. Сетне, когато 
се формира селокостопан- на

ската трудова организация 
..Сточар" и кошарата ста
ва собственост на същата.

От друга страна в най- 
скоро време, поради рекон 
струкция и разширяване 
на граничния преход „Гра 
дина" кошарата трябва да 
бъде бутната. Градинчани 
се надяват, че със селско
стопанската трудова орга 
низания „Сточар" .ще на
мерят общ език те да им 
дадат една част от тухли
те. за да могат, пак сами 
да доградят своя „култур
ен дом".

уведоми инженер агроном 
Васил Захариев ще бъдат 
обезпечени от различни 
източници.

М. я.

СУРДУЛИЦА

Според планаНа снимката е Русимова воденица в По- 
ганово. Една от тридесетината, колкото ги има 
в селото. И тя. както и повечето от другите не 
действува. ства семена и минерални 

торрве.
Трябва да се 

че към 60 на сто от площи 
те, са засети извън оптима 
лните срокове за есенната 
сеитба.

С оглед на това, че зам- 
ята е достатъчно влажна, 
създадени са условия за ус 
пешно поникване на есен 
ниците.

Инак от 
реколта
дулишка община 
да бъдат изкупени 141 тона 
зърно.

За разлика от миналата 
година, благоприятното вре 
ме даде възможност есен
ната сеитба да бъде завър 
шона изцяло. В Сурдулиш 
ка община с пшеница тази 
есен са засети 422 хектара, 
от които 405 хектара в ча 
стния и 17 хектара в обще 
ствения сектор.

А преди години органите във 
едва чакаха да им дойде ред да мелят.

воденицата изтъкне,:
По заглъхналите воденици може да се съди 

и колко от нивите се обработват в Поганово. Ед 
ва ли 10 на сто? Тази воденица е хранила сто
тина уста, а днес се разпада. Никому вече не е 
нужна, защото останалите остарели жители тук 
си купуват брашно в кооперацията, 
цата смилат отвреме—навреме премлина за до
битъка. (Снимка и текст: М. Андонов)

Градинье, със своите око 
ло 60 домакинства и око
ло 80 заети в Димитровград 
ското стопанство, както из 
тъква председателят на ме 
стната организация на Со 
циалиетическия съюз Тод
ор Тодоров, заслужава да 
има подходящо 
и е за споменатите 
село с доста млади хора, 

от които живеят в

Във водени
Според думите на пред- 

общинскияседателя на 
щаб за изпълнение на пла 

есенната сеитба Све
помещен тазгодишната

на пшеница в Сур 
трябва

ДИМИТРОВГРАД цели, на по
тозар Иванович, върху из 
пълнението на тазгодиш
ния план са повлияли и 
навременното обезпечава 
не на достатъчни количес

някои
града но са свързани за ро 
дчото село.Празнична акция с. м.А. Т.

ровград взеха участио 
празничната акция и кол
ко е възможно са поправи 
лл пътя до селото. Това 0 
бил своеобразен 
тъй като за акцията пегър 
лашани, които са останали 
в селото не са знаели.

вСело Петърлаш е срав- 
близо до Димит- 
Рейс отива до не 

както впро- 
И в

ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИнително
ровград. 
го всеки ден. ГИ БЕЗПОКОИПЪТЯТподаръквсички села.чем до 
Петърлаш са останали пре 

домакин 
способни

■ ■ в

димно старчески 
ства. Младите и 
за работа са заети в трудо 

града.

статъчно стоки от първа 
необходимост, инак тук др 
уги проблеми няма, всеки 
си е обезпечил дърва и 
лоуго каквото му трябва. 
Пътят е проблем номер 
едно за няколко села в 
този «рай — и при лошо, 
и при хубаво време. Да мо 
же неднаж да се уреди то
зи въпрос, да се изгради 
тунел ли ще е, какво ли. 
в ждрелото на Ерма, та 
съобщенията да станат 
нормални и безопасни.

И в Трън ски Одоровци, 
както и в другите дерекулс 
ки села. е в ход подготов
ката за избори да делегати 
и делегации, и тази .подго 
товка. както изтъкна Ми
ланов, върви спорел пред
видената динамика.

Село Трънски Одоровци 
не е спокойно дори и кога 

хубаво. Као- 
оняг

На събранието о догово 
рехго да се поведе повече 
сметка

вите организации в 
Именно те пред празника 
са организирали

сьбра/ние" в града, на 
присъствували 23 

Имайки

то времето е 
кат, че след първия 
хубавото време, което до 
йде, може да им донесе но 

На моста

за обществените 
училитесвое „ое сгради в селото, 

то и културни^ дом, които 
сега ползуват „Циле" и „Ст 
очар" и не водят никаква 

тях. Освен това 
през пролетта о до говоре
но да поправят и селските 

уд.ици. Това сигурно е въз 
има предп

иша 11

леко 
което са 
души.

осви неволи, 
свличат 1ка/мъН|И и 
и затрудняват движението 
на моторни превозни сред

предвид 
на своите родите

чакъл
възрастта
ли останали в селото

пътя от Ра-
смстка заи

сътоямието на 
дейна до Петърлаш, тв са 

време
ства.

— Само пътят ни ,,пла- 
Милд-се договорили по 

на празника да организир 
ат акция за поправка на 

част от

ши" — казва Борча 
нов, председател ага местна 
та конференция та Социа 

сгьооз )В Тр. Од

мюжрю ако се
в солотоид че 

трактора с
то могат да докарат чеасъл листичвокия 
или камък. Всичко това ои аро1щ'И. когато тези дни го 

допринесе с^аРИ- срещнахме.
Петърлаш да аге

ремаркета, ксуи
тазипътя т.е.

Радейна до Петърлаш. Тъй 
Самоупкато посредством

общност
ГУРНО XII е 
то хора в 
ое чувствуват забравени от 

намерили ра

Инак той е и магазннер 
и когато го попитахме де
ли одоровчани оа 
опабдееи за идващата зи
ма., той добави:

— Запасили сме се с до

заязвителната 
комунални дейности чакъл 

край
добрепъ- своите деца, 

бота в града.
имаше 
време хи празника, 

неделя воички негър

вече 
тя. по 
тА. в
лашани, живущи в Димич

М. А.Борча МилановА. Т.
СТРАНИЦА 7
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СРЕДНОСРОЧЕИКУЛТУРАТА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ПРЕЗ 
ПЕРИОД ОД (1981—1985 ГОДИНА)

УКРЕПВА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА
организациикойто обединява работата довиггсНа културната дейиост. 

като елка от важните обла
библиотечнисе откриятна всички културни в»ДОм

нушетовв. като по тови паВ прагства в общината.за изява на човека, вСЯ чин книгата опаша достояКултурния цег.!рамата наСурдулишка община през ние и на работниците отгьр важно място заема разизтичащия средмоорочем 
период (19.81—1985 година) прякото материално ироизтеатралната,витието «а

водеггао.
Инвестиционното потреб

живопиона-фолклорната.бе отделено необходимото
та и други видово оамодейвнимание. Нещо повече:

лание в областта ма култудойнонает. В общинатаопределени години.през рага е в съзвучие е обшиработят 1НЯК0ЛК0 самодойкаквато е. оегашната., кул те обществени м общи ии-обектите културно-художественинитурата, относно тереои. Влаганията се от-.,Първи май”.-на културата, бяха в центъ дружества: насят главно до адаптацияДойчшювич",„Навилара на вниманието не само
и реконструкция на обек- | | , л;Ц-?*Г|Л.

ката иа оборудване за ор | < & и ч > '
сдружения { |

труд С изграждането на | 
дом в Чурковица- оа създа •

„Ром” и други самодейни,на културните, но и на о
групи. Към тях работят то тате иа културата ибществено-политическите и
атрални. фолклорни, музистопанските дейци.

гаимзациите вИзхождайки от поставе- танцови и другикалии.
състави, чиито изяви саните задачи и своите про
особено богати и разнообграмни определения за съ

дени реалии предпоставкиздаване иа условия за по разии я навечерието на
за разгръщане на различ-дъщжавните и други праднаразвитиединамично ни културни дейности внищи в общината.воички облици на култур
това крайградско селище.През настоящатано действуване. годиорганиза

Културните, обществоио-
политическите и стопанс
ките дейци оа схванали, че : дай 
културата може да окаже • Мг 
значително влияние върху • 
изграждането на самоупра | ^
витолно-ооциалистически '5насочени личности, па за :

туй през изтичащия средно : 
срочен период далеч по- ] 
голямо внимание е обърна 5 
то на различните облици | 
културни дейности. В тази ! 
наоока ое създават ,и необ !
ходимите материални пре • 
дпоставки като важно ус- *:повие за общото развитие • Портрет на девойка*на културата.

Следва да се посочи, че . 
и Съюзът иа младежта объ :

БожАчанин иде у Ниш!рна голямо внимание за
културните изяви на мла : 
дежта. С откриване Дом : 
на младите бяха създадени { 
условия за пълноценен кул { 
турен живот не младежта I 
и за осмисляне на овобод • 
ното време ,на младите. С •

циите от областта на кул 
турата значително внима
ние отделиха на развитие 
то на културата на народ 
ността. насърчаваме на ли 
тературното творчество, ра 
звитие на мрежата на би 
блиотеките в местните об 
щности и 
ва сдружения труд. укреп 
ваше на културно-художес 
твената самодейност 
врички области 'на художе 
стаеното творчество и т.н.

Безспорно едно от най- 
важните 
този период е създаването 
на Центъра за

на започн-а изграждането 
на библиотечна сграда в 
Сурдулица. Читателите ве 
че са ооведомени. че това 
здание трайно ще разре 
ши проблемите на библио 
течното дело за следващи
те няколко десетилетия. Ед 
вовоеменно с построяване 
то «а новата библиотека 

се предприемат решителни 
мерки за обогатяване на 
книжния Фонд. което тр.я 
бва да допринесе книгата 
да стане достъпна на М1 
го оо-широк кръг читате
ли. Наред с това се пола 
пат доста усилия при тру

Отопише се снеговете, 
ископитимо си овцете, 
а говедата едва оду 
и гладна пию воду.
Жената ми опра парцальете 
па ги намува у торбете 
и уз иашу голему жалбу 
цунумо се, па ай на печалбу! 
Понесо си теслуту, 
у груди си тури тугуту, 
реко бичЬиюту да расточим 
а сълзе ми напунише очи...

:организационно преустрой- : 
стао и 1Създаването на но 
ви облици на младите се 
създаваторганизациите възможности за 
воестранна изява на музи 
калното, литературното, жи 
вопионото и други полета.

Именно от постигнатите 
резултати се изхожда м 
приемането на плана, за ра 
звитие на културата през 
идната година и следващия 
оредносрочен период.

във

в По пут идем па се обърнем 
дооди ми да се върнем, 
да треснем од земл>у торбуту 
и да се върнем при женуту 
но немогу од срамотим 
од моетога комшию, 
че се шегуе и че дума 
да ни разбере и лисинска шума.

псгажения през-

култура. Ст. Н.
СЛЕД РЕПУБЛИКАНСКИЯ ПРЕГЛЕД НА „СРЕЩИ НА ДРУГАРСТВОТО" 

Б ОБЛАСТТА НА ТЕАТРАЛНАТА САМОДЕЙНОСТ ] °

Още една успешна изява
На 5 декември тази го

дина в град Горни Мила- 
новац се състоя република

Притего си гумегьаци
вея самодейците от Дими 
тровгоад на този преглед димитровградската 

твърде добре бе 
само дейни- от любителите еа 

групи

по некакву стръмну путеку 
тркал>а се низ Врлу реку 
и едва стиго у Владичин хан 
и на гаруту заспа ко зклан!

сцена, 
приета 
театрал 

ното изкуство в Горни Ми 
лановац, .въпреки че бе 
изпълнена на ' 
език. За хубавото 
ние безспорно до 
степен допринесе доброто
изпълнение на артистите_
театрални самодейци 

Свободно
каж-е. че това е още 
успешна изява на 

ров град оките 
при Културния 
ято оповестява оъзвърщане 
на старата (слава на г 
ровградските театрални 
модейци. д -р

участвуваха
театралнин<жи преглед в рамките те 

на „Срещите на другарство 
то” на работниците от СР 
Сърбия в областта на теат 
ранната самодейност. Са
модейците при Култура' 
център „25 май" от Дими 
тровград. ка/го победители 
на регионалния преглед 

самодейните театри 
във втората група (първа
та група на подобен прег
лед са ое 
гоад
праното да застъпват регио

Горни Милановац. Ос играха няколко пъта на

при различни 
организации от градовете 
Пнмлаие. Иванмца, Сомбор, 
Кралево и Белград.

Димитровградските само
дейци и този път се пред 
ставиха достойно е комети 
ята „Вимока баня” от Сга 
яислав Стратиев в поотано

стопански Сънувал съм си Божицу
български децата и моюту женицу, 

ливадете и гьивете, 
рейиюту и комшиете, 
све съм си така сънувал 
изморен съм си блънувал. 
Влакът свирну 
и я се ждимну, 
па рипи по басамци 
кроз женсЬи и мушЬи краци

впечатле
голяма

може да се 
еднана

димит 
самодейци 
център, ко

вка на Слободан Алексич. 
Твърде добрата комедия 
Стратиев, ноято димитровг 
радоките

състезавали в 
Прокулие) извоюваха

на улете у вагон за Ниш 
и на кондукторът суну 
едну ябуку бакшиш!.самодейци вече димит

оана в
Александър Дънков
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НОВ. ПО-ХУБАВССВЯт'- гГк/мр В БОРБАТА ЗА

За ясни перспективи на
младите поколения

• МИ ЛЯН РАДОВИЧ: Титовото богато революционно дело и неговите възгледи и отношение към младото поколение много повече
«ГсИЛВИЯ б^ГИЧ-^ИЯВВЕЦ:Н2™ХеТ„ие?оа60Та 
отношение към ни към младежта е

континуитета на собствената ни революция
Във ■вто!ра-па половина на мина нопраявието на всички наши паролата седмица в Политическата 

ола на СЮК „Йосип Броз Тито"
шк Ли и 1нарад1ности, СЮК. Титовата

в личност и революционното му деКумровец се ръстоя двудневна нау 
чна среща „Тито и младежта 
борбата за нов, по-хубав свят”. В

ло.
в Все по-агресивното действува

не на националистите и клеронацитази статия предаваме няколко ак оналистите особено насоченое
цента от уводните доклади на Ми- към младите. Затова Съюзът «а
лян Радовнч, член на Председате 
лството на ЦК на СЮК, и Силвия 
Жугич-Риявец; председател на Ко

комунистите. Съюзът на социалис
тическата младеж и всички оста
нали социалистически сили енер-

нференцията на СЮСМ. гично и нег околебимо трябва да
Напомняйки, че срещата развият и укрепят идейния си фросе

нт и на открита сцена аргументирапровежда в годината на велики
юбилеи на нашата революция, Ра- но да поведат решителна борба 

против гражданската десница, про 
тив догматичните и бюрократиче 
ските сили и против всички носи 
тели на националистическа дейно

осъществи правото си на труд и печени ясни перспективи в по-нат
самоуправление, а становищата за атъшното развитие на социалисти
са1Моуправ1Ителната позиция на у че ческото самоуправление. - 
ннците и студентите бавно се осъ 
ществяват на практика. Работничес
ката младеж, споделя съдбата на ли е необходимо да се ангажират 
работническата класа.

Общественото положение на това означава, че и самите младеж
’ш младите поколения изисква неотло ки организации трябва да усьвър

крепко идеино и акционно едннст Ж1н,а акци|я на субективните сили шенствуват методите на собствено
во на СЮК и със сплотяване и ук на )нашсто общество, с която на то си действуване и активно да
репване на фронта на всички оа младжта ще бъдат открити и обез се включат в борбата за прогрес,
моуправителни и демократически 
сили в страната ни можем да отне 
мем на врага всички реални възмо 
жности за действуване.

дович подчерта, че техкото ознаме 
нуване съдбовно е свързано с цело 
кулното ни о бщ е ствено -иконом иче 
ско развитие, в което завинаги е 
вградено революционото дело, пра 
ктика и мисъл на президента Тито-

За осъществяването на тези цест.
С по-ускорено и последовател 

но провеждане на икономическата 
стабилизация, с обезпечаване

всички субекти на обществото, а

МЛАДИТЕ СА НА ПРИЦЕЛ НА 
ВРАГОВЕТЕ НИ

В днешните условия, в които 
водим борба за преодоляване 
сложни икономически и обществе
ни проблеми, неотложно се налага 
да подобрим общественото поло
жение на младите поколения. Зато 
ва Титовото богато революционно 
дело и неговите възгледи и отнош 
ение към младежта много повече 
трябва да ни бъдат опора в поли
тическата работа.

на
АКЦЕНТИ ОТ НЯКОИ ИЗКАЗВАНИЯ

Говорейки за подготовката на ЮКП начело с Тито и СКОЮ
Миролюб Васичза въоръжена социалистическа революция, д-р 

заяви, че в този период (1935-1941 година) особена роля е изигралоПРЕЛОМ В РАБОТАТА
голямото Титово доверие в революционното настроение на младе-

За проблемите,, с които днес 
се сблъскват младите поколения у 
нас. говори Силвия Жугич-Риявец 
Тя подчерта, че отношението 
към младежта 
коншнуитета на собствената ни ре 
волюшгя.

жта.
Провеждайки Титовия курс в работата с младежта, ЮКП 

помогна на СКОЮ да стане масова организация на младежта ини
чрез ръководствата си да насърчава младите поколения към пло 
допита дейност — каза д-р Петар Кочавенда.

Марко Лолич направи обзор на участието на младежта в об 
новата и социалистическото строителство 
контекст подчерта, че трудовите акции и традициите на доброво 

младежки труд са важен фактор и съставна част на младеж

е отношение къмИдейните и класовите врагове 
на нашата система се възползуват 
от трудностите ни, а също така и 
от пасивността и опортюнизма на 

социал и сти ч ески
на страната и в този

положениеИкономическото 
на младите е все по-тежко и гла- 

труда им. Над
организираните
сили и Съюза на комунистите 
все по-отюрито и по-нахално атак 
уват братството и единството, ра.в

и ЛШ1Я
кого движение и на нашето общество.ву.о не зависи от 

един милион млади не може да

конкурса те получават св
оя афирмация, но същвре- 
менно афирмират и ра
ботата на секциите и тех-

1-Гаградепите ученици и 
посешение

Таз го дИ1шгият кои- 
оовен насърчителна, 

и възпитателна 
възпитаване на деца- 
дух» ома югославския 

патрио-

раиа, 
курс, 
имаше 
цел:

на Републиката, която вече 
тринадесет години съвмео 
тно организират редакции
те на детския вестник „Дру 
гарче” сп Ниш н „Дсчйе 
новияе” от Горни Милано 
вац. . „
„Другарче" се озоваха 
гте наградени ученици поч 
ти от всички наши учили 
ща чиито творби, според 
оценката на журито, бяха 
най-качествени между при 
стигналите над 150 творби 
па тазгодишния литерату
рно-изобрадителен
рс на тема: „ТСЛЗА п

ОТ ТЪРЖЕСТВОТО по 
СЛУЧАЙ ВРЪЧВАНЕ НА 
НАГРАДИТЕ ОТ

Конкурса

вправиха 
текстилната трудова орга
низация „Н1иггекс" в Ниш, 

запознаха с ните ръководители - пре 
подаватели в нашите учи
лища.

та в
социал истич есюи

Стиховете и нроз- 
съчинания та учени- 

оа пропити с голяма 
преданост към

къдото се 
п рои зодств ония процес и 
осъществяването на самоуки ТИЗЪМ.

нигге 
ците
любов и 
родината, братството -и ед
инството и другите придо
бивки от И ОБ.

В редакцията
Д. Р-„Това е 

братство
■иравлониото.

Не края да изтъкнем и 
почти единодушните мне
ния ма 
ници и 
ватали за 
коикуроа и «еобходммост- 

организираис па

наградените уче- 
техните прегюда- 

зна;чен,ието «аучастници.Наградените 
заедно със .своите нрено- 

имаха среща с 
литературни творци

та от
такива .и подобни акции: 
— Наградите са ии вдасър- 
чение за още по-редопию 
сътрудничество в ..Другар
че", а когато завършим 
ошопгеото училищо и в ос 
папалите издания на из
дателство „Братство". — 
Конкурсът предлага наис
тина големи

напателиИ двама
_ лоста Дими ри е Милан-

Миле
г
ТСТВО и ЕДИНСТВО".

На тържеството, оргаии- 
конкурса, пре

писа,телякович и . _
Николов—Приооиски, Р
ед учениците, те четоха 

творби и

(Iединство загорите да па
деютитеяите па „Другар
че" у/ „Дечйе ноиине из
тъкнаха, че чрез такияй 
конкурси по маи-лобьр яга 

подтиква творче ст
яга майчин

говррихасвои
за тайните та литературно 
-го творчество. Представите 
литс на двете редакции 

■подходящи тюдар

ИздатеНа 6 декември в
,,Братство" се прове 

което бя
възможиос-легво чии се

вето на децата 
език, от една страда, и уч- 

получеват твор-
иаява от друга

връчиха 
ъци в книги и на младите 
литературни творци" от на 
шите училища.

ти за изява на всички уч
еници, които обичат да 
пишат или 'рисуват. Чрез

де тържество, иа 
ха връчени наградата на

епиците
чеока

внай-добрите учв-стяици 
акцията по случай Деня

ст-
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в ПЛАНОВЕТЕ ЗА
ш ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ

Искове се подават до края 

на годината

нктгкАТА ЗАШИТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
ПРЕДСТОЯЩИ“ СРЕДНОСРОЧЕН ПЕРИОД

НО

Два нови обента
^Имайки предвид обцдас- 
тпадате изисквания 
настоящия период ш® се 
положат усилия да се нам 
лят разликите Щ,и възпи
танието иа децата от пред 
училищна възраст в срада 
и селата. Затова в ло-голе 
мите
ло 400 деца ще 
за тръгване на 
За целта е заплануваща пр 
о грама от 240 чаоа годиш

ЩЕ СЕ ПОЛОЖАТ УСИЛИЯ ДА СЕ НАМАЛЯТ 
РАЗЛИКИТЕ ВЪВ ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА 
В ГРАДА И СЕЛАТА

От 1-ви януари идната година всички замеде 
лци в СР Сърбия без териториите на САП — 
но възрастни от 15, а по-млади от 60 (за жените 
55) години — ще получат пенсионно-инвалидна 
осигуровка.

Поради въвеждане, те. устройване иа еви- 
д опция всички тези земеделци до края не годи 
пата (остават още петнадесетина дена) трябва 
да геодадат иоково за осигуряване. Същите ще се 
приемат в местните канцеларии и общности. 
Онези които не направят това до този срок ще

март в оо-

през

инка — с програмата за 
целодневен престой в ®дна 
възпитателна група са об
хванати около 25 деца от 
3 до 5 години. В полудне
вния престой са обхвана
ти (две възпитателни гру
пи) 44 деца «а възраст 
от 6-7 години. Поради 
липса на помещения в це
лодневния престой няма 
деца от шест. т. е. седам 
години. Имайки предвид 
липоата .на помещения 
през ноември тази година 
започна 
на детската градинка и съ 
игото ще приключи до оре 
дата на идните година. За 
изграждането и обзвежда- 
нето ще бъдат изразходва
ни около 40 милиона дин
ара. Това ще даде възмож
ност в целодневния перс- 
той да бъдат организира- 
групи: на още две възпита 
телни групи: една за деца 
от 3—5 и една за деца о,т 
7 години. Нова възможно
ст за развитие ще даде и 
заплануваният за изграж
дане обект (през 1987 год
ина) в с. Райчиловци. Тук 
ще бъдат организирани 
две възпитателни групи за 
деца от предучилшна въз
раст — една в целодневен 
и една в полудневен, пре-

През настъпващи» оред- 
аосрочен период 
та защита в 
ска община ще получи но- 

място във всеоб-

детска- 
Босидеград-

сигурно 
тото й развитие. Всъщно
ст това се предвижда 
плана за развитието на та
зи защита до 1990 година, 
когато изготви и на пуб
лично обсъждане пусна об 
щинската СОИ за детска 
защита. Една от изходни
те точки в планирането 
бе досегашното развитие 
на детската ащита. А до
сега в тази област са пос
тигната повечето резулта 
ти. всред които: в 'новоиз
градената де теца градинка 
в Босилеград в целодневен 
и полудневен престой са 
обхванати около 70 деца, а 
около 1000 на различна 
вързаст деца. средношкод 
ци и студенти получават 
детски добавъчни. От ми
налата година детски доб: 
авъчни започнаха да полу

селски центрове око 
се готвятв
училище.

могат топа да регулират до края «а 
щинските понсиошда общности.

В Републиканската общност за пенсион
но-инвалидна осигуровка, завеждаща самостоя 
толнитс дейности (към който ше се приобщи и 

осигурявано) подчертават, че при 
нужна лична карта (по

ло.
и активнос- 

деца, които «е оа об
хванеш в детската градин
ка. Лроди всичко, тока оа 
активности с различни въз 
питателно - образователни.

физкултурни

Планират се 
ти с

земеделското 
подаването на иока с

кръщазшо свидетелство) и решение за 
облагания или книжката за данъчни

доизгражданото младите 
данъчните
облагащия. Искове «яма да се приемат доколко 
то лпигуоячешгитв сс нямат личен номер._______

културни и
съдържащия.

Трябва да оо каже и то
ва. че СОИ ще участвува 
с 50 на сто във финансира

БОСИЛЕГРАД

Пример за подражаниепето /на целодневния пре
стой. а цялата сума ще за
плаща за деца рт ооциал 
но застрашените семейст 
ва. В осъществяването на 
останалите поограми СОИ 
ще заплаща .реализирането
на възпитално-образовате
лната програма, а родите
лите прехраната. Разходи 
те за отиване иа отидих и 
почивка ще заплащат ро
дителите. а СОИ ще запла 
ща половината от необхо
димата сума за 
деца.

книги 10 000 
трябваше 

по повод 
от смъртта 

й, Калистрат 
учител-пенсиоя-

За баба Елисавета Тоше 
ва, от село Райчиловци — 
Босилеградока община, мн 
озима които я познават 
или пък са имали какъвто 
и да е контакт с не* знаят, 
че е една от напреднича
вите жени, не само в село 
ТО но въобще и в община 
та. Такава е била на мла 
дини. когато като матери 
ално по-добра помага
ла «а останалите. Такава е 
и сега, въпреки че вече е 
в оомото си десетилетие.

Най - новият й, 
не както казва и последен, 
пример, заслужава отделно 
внимание. Именно. баба 
Савка, както я казват и зн 
аят в селото, неотдавна 
подари на Центъра за кул 
тура в Босилеград за наба

вка «а нови 
динара, които 
да изразходва 
шест месеца 
на съпруга 
Тошев —

чават и родители, ползу
ващи постоянна социална 
помощ. Тези добавъчни 
сега получават 69 техни 
деца...

Според сегашния план 
детската защита ще по
лучи нови пъзможности за 
развитие. В детектта град-

ер.
За отбелязване е, че и

досега повече пъти в соли 
дарни и хуманни акции, 

местната 
Елисавета

предприемани в 
общност, баба 
е била между най-отзивчи 
вите. Няма съмнение, че

бедни
В. Б.

най-новият хуманен жест 
на баба Елисавета е за 
всяка похвала и подража
ние. С това на най-достоен

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЕКЦИЯТА ЗА САМОУПРАВИТЕЛНО ОРГАНИЗИРА 
НЕ КЪМ ОК НА ССТН В ДИМИТРОВГРАД

но

две... или повече сон? начин потвърди не веднаж
изговорите думи на съпру 
га й. че книгата е безце
нно богатство.ОТГОВОР НА ВЪПРОСА ДО 25 ДЕКЕМВРИ ТРЯБВА ДА ДАДАТ И ТРУДЕЩИ 

ТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА м. я.
в общината ще се формира самоуправи 
телна общност, за основно образование, 
култура и физическа култура с една ску 
щцина, самоуправителна общност за 
здравна, социална и детска защита съ
що е една скупина и Самоуправителна 
общност за комунални дейности. 
Що се отнася до последната бе предло 
жено да ое отправи иок до Общинската 
скупщина, която да каже дали такава 
общност е нужна или всички комунари . 
дейност^ да бъдат при ООСТ „Комуна- 
лац". Тази комунална организация бп 
трябвало в този случай да бъде оспос. 
бена напълно за тази дейност, а само/ 
пшвителната общност (както и трябва) 
да бъде само място за договаряне.

Такава реорганизация на самоуправи 
тешните общности бе приета от всички 
приеъствуващи на споменатото заоеда- 
ние (оамо секретарите на СОИ за обра
зование и здравна защита предлагаха по 
вече самоуправителни общности), като 
при това воичкм юе застъпиха и за мак
симална рационализация на съответни 
те професионални служби в самоупрани 
телните общности. Вое /пак отговор на 
въпроса колко Самоуправителни обцщо 
сти ще бъдат в Димитровградска обтци 
на, ще дадат заетите в стопанството и 
извъштопанските дейности по време на 
публичното обсъждане 
което ще ое проведе до 25 декември, 
а след това ще бъдат евидентирани 
дидати за делегати в новите скупчили 
на новите самоуправителии общности.

А. Т.

Във воъзка с този въпрос вече рази 
екваха Председателството, а сетне и Об 
щинската конференция на ССТН, както 
и Общинският комитет на СК. Бе фор

На 28 декември 
1935 година се навър 
шава ЕДНА ГОДИ
НА от смъртта на ми 
лия ни баща, свекър 
и дядо

В понеделник,
16 декември 1985 го
дина се навършават

на

мирано и координационно тяло, което 
да изучи възможността за рационализа 
ЧИя на самоуправителните 
на интересите в общината. През минала 
та седмица този въпрос обсъдиха и чле 
новете на секцията за самоуправително 
организиране към ОК на ССТН. За за
седанието, на което присъствуваха и пре 
дставители на обществено-политически 
те организации и директори на трудо 
вите организации, бе обсъден проектоза 
кона, отнасящ се до тази област.

общности ДЕВЕТ ТЪЖНИ ДНИ

от смъртта на нашата 
мила майка, свекърва 
и баба

ЙонаИ сега, както и на пооочените пре
ди заседания, бе изтъкнато че в Дими 
тровградска община би трябвало да 
има две самоуправителни общности на 
интересите из областта на обществените 
дейности и една в областта на стопан
ството Според това вместо досегашни 
те девет окупщини е почти 300 делегати 
ще има три скущщини е около 120 де
легати. Всъщност с това на дело ще 
Се потвърдят и становищата от 18-то 
заседание на ЦК вд СКС.

БойковаМихаил Прекрасно беше да 
живеем когато ти жи 
вееше! Да се завър
неш —невъзможно! 
Да те забравим — ни 
кога.

Стаменов
Този ден в 13 часа

на мъзгошките гроби-— Не е нужно Димитровградска об 
щина с 15 хиляди жители да има тол
кова самоуправителни общности колко- 
то и Ниш с над двеста хиляди жители 
например — изтъкна Иван Денчев сек
ретар на Председателството на Общин 

комитет на СК. — а трябва да се

Възпоменанието 
се извърши на 16-ти 
този месец в гробища 
та в с. Долна Люба- 
та.

щеЩа ще дадем почит и 
със сълзи ще залеем 
гроба му. Каним близ 
ки и роднини да при 
съствуват на помена. 
Скръбяши:

на тази тема.

кан
СКИя
организираме според нашите условия 
и възможности. Според предложението

синове, 
дъщеря, зет, 

внуци и внуки.
От вечно скръбящиснахи.

те
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РАБОТНИЧЕСКО СПОРТНИ ИГРИШизичвска куп1урз^С>д^оЪф Първенство в „Тигър" 

по шахмат
Коментар

Спортът - важна обществена дейност На 4 декември тази го 
дина в рамките на работ 
ни ч е око •юпорт! иите 
50-годишнината на същест
вуване -на „Тигър" в Пи
рот се състоя отборно пър 
венство по шахмах. В 
стезаиието взеха участие 
шаст отбора на трудовите 
организации и първичните 50-годишнината на „Ти- 
организации на Съюза на 
синдикатите.

Първото място 
ладо спечели отборът 
трудовата общност 
общите служби. Второ мя 
сто зао отборът на „Автогу 
ми", дока то отличното
трето място завоюва отбо година, 
оът на трудовата организа 
Ция „Тигър—Димитровгр

ад’'.
Най-успешен състезател 

игри и на турнира бе Углеша Сто 
янович от отбора на „Тигър 
—Димитровград", които от 
шестте мача спечели шест 

съ точки.

Спортът в Димитровград в момента 
изживява труден период. Не по резул
татите. които (не) постига, а по пълна 
та незаинтересованост на ооществените 
организации за неговата съдба. Приме
рите са доста и очебиещи. Баскетболно 
тите например не се състезават, 
завидните резултати, които 
в предишния състезателен сезон. Предос 
тавен само на ентусиазма на

дисциплини. Тук следва да се 
и относително добрата работа 
ческото дружество „Граничар".

посочи 
на стрел

Оттук произтича заключението, 
онези спортни дружества и организации, 
към които проявяват интерес обществе
но-политическите фактори, които имат 
добри ръководства, сравнително добре 
решено материално положение —

че в
До края на рабоничеоко-въпреки 

постигнаха спортните игри в чест ца

гър" остават още две дис
няколко

души баскетболисти, въпреки богатата 
традиции, «гой просъществува 
години и сега напълно заглъхна. Мн-ого 
кратните призиви на ентузпастите да се 
създаде здраво ръководство 
говия статус на дружество не 
отюъик сред обществено-политическите 
дейци и естествено заглъхна.

пое
тигат добри резултати. Обратно: онези 
клубове, към които не

циллини — тенис на маса 
убедите и улично бягане, които ще 

на Се състоят
та и тогава ще се сумират 
всички досегашни резулта
ти и ще се провъзгласи по 
бедигел в ..Тигър" за 1985

две—три се проявява нуж 
ния интерес, чието материално състоя 
ние е незавидно, или които 
нати сами на себе си, или биват разпус 
нати, или се саморазпускат.

през седмица
на

са препус
и реши не

намери
А известно е. че спортът е важна 

обществена дейност. Той е широко по
ле и съществуващите дружества и клу 
бове дават възможност за пряко идей 
но, морално и обществено въздейст
вие. Понеже се касае предимно за мла 
ди хора тук с успех може да се при 
лапат възпитателни мерки, относно 
младите да се възпитават в дух на брат 
ство и единство, югославски социалисти 
чееки патриотизъм.

Именно поради тези причини не би
ва към спортните дружества и клубове 
да се проявява незаинтересованост, за- 
щото в тяхната дейност може да завла
дее стихийността, която никога не е до 
насяла добри резултати. Ето зашо сега 
в зимния период би трябвало на дневен 
ред на обществено-политическите орга 
низации, преди всичко на Съюза на со 
цилалстическата младеж. Социалистичсс 
кия съюз и Съюза на комунистите, ком 
плексно да се намери спортът в Димит 
ровград да се обсъдят проблемите, съз

Д. С.Не по-завидна съдба очаква и футбо 
лът. Месеци наред футболният отбор 
е без ръководство и треньор, а трудно 
може да се състои годишно събрание. И 
тук има редица проблеми, които 
ва спешно да се решават, но по-сери
озни мерки не се предприемат. Следо
вателно всичко е пропуснато на самт 
футболисти, чието положение също е 
незавидно.

ПОЛЕЗНО Е ДА СЕ ЗНАЕ

Темперамент и шофиране1 .

Известно е, че под тем 
перамент разбираме съв
купност от психически осо
бености на човека, които 
опредлят поведението му 
спрямо външните явления 
и го представях като осо
бен психически тип. Те 
характеризират динамика 
та на протичащите в него 
психически процеси. Тем 
пераментът се проявява в 
емоциалната възбудимост 
и общата подвижност на 
човека. Съществуват чети
ри вида темперамента:

ни, действуват с голям емо 
ционален подем.

ФЛЕГМАТИЧЕН 
ва е темпераментът на ба
вни. уравновесени спокойни 
хора. Смяната на емоцио 
налните преживявания при 
тях протича башо^и е невъ 
зможно да бъдат извадени 
от равновесие. Каквото ц 
да направят, те обмислят 
дълго, обстоятелствено, 
взетите решения изпълня 
ват спокойно и неотстъпно.

то
Да напомним още, че преди години 

имаше хандбален отбор, който също се 
състезаваше с променлив успех, но и то 
зи отбор бе разпуснат пак по същите 
причини: пълна незаинтересованост за 
неговата съдба, нерешени организацио 
нни въпроси, липса на материалнаг сиг^ 
рност и по.

В предишните години редовно се ор 
ганизираха лекоатлатически състезания, 
имаше и кросове, а в тях участвуваха и 
по няколко детски спортисти. Това ма 
сово спортуване, особено в чест на 
Деня на младостта и други празници, 
предизвикваше голям интерес сред гра 
ж даните.

а

МЕЛАНХОЛИЧЕН — ха 
рактерен за хора със слаби 
реакции, настроенията им 
се сменят бавно, както при 
флегмттика, но преживява 
ни «та им се характеризират 
с голяма дълбочина и про 
дължйъелност. Чувствата и 
настроенията са еднообраз* 
ни и устойчиви, със слаб 
външен израз. Трудно пре. 
живяват неуспехите в 
вота си. често затворени, 
необшителнм, движенията 
им са бавни, еднообразни 
и сдържани.

Тез качества имат своето 
влияние върху дейността 
на шофьора, работоспосо 
бността и податливостта му 
на умора.

дадат здрави ръководства и окончателно 
разреши материалното 
спог^ните дружества и клубове.

САНГВИНИЧЕН. който 
определя хората с бърза 
смяна на настроенията без 
да оставя в съзнанието им 
дълбока следа. Те се опра в 
ят лесно със задачите, ко 
ито изискват бъоза съобра 
зителносг п отмерени дей 
стеля в условил на недос
тиг на време.

положение на

Не ще и съмнение, че Димитровград 
отговорно могат Д®има кадри, които 

понесат това бреме. В града има само
физическа

Бихме били несправедливи, ако не 
изтъкнем добрата организация, и масо- 

работническо-споргиите игри. преподаватели подесетина
култура, а между обшествено-политичес 

дейни има бивши спортисти, които 
значително да допринесат 

разгръщане на спорта

вост на
които ежегодно се провеждат под покро 
вителство на Общинския 
съвет. Тези игри допринесоха и за съз

ките 
също могат

синдикален жи-
зп всестранно 
и омасовяване н*а спортните дружества.

Ст. Н.
ХОЛЕРИЧЕН — със оил 

ни и бързи реакции. Тези 
хора са емоционално въз
будими, сприхави, избухли 
ви. лесно ос гневят. Горе 
ши и страстни, отличават 
се с рязка смяна на чувст 
вата, които винаги оа дъл 
боки и пи обхващат изця
ло. Имат висока активност 
и голяма онерпия, не ре 
борят от опасностите, реши 
телиш, смели, инлщнатив-

работничвеко-спортното /• 
коетодаване на 

жесгео
успешно се изявява в различни спортни

„Тигър—Диимтровград'’.

ГРУПА „СЕВЕР"МЕЖДУ РЕГИОНАЛНА ЛИГА —ФУТБОЛ:

(В следващи» брой: Кой 
темперамент как се спра
вя в обстановката на шоф 
пране)

същански трен-нито един
ииг. Понякога идваха 
3-4 играчи, които само тре 
нмраха удари към вратата. 
Следователно бяха боз ор
ганизирани трвнинзи, . ®0з 
стандартен тим. Никога не 
се случи един и същ тим 
да изиграе два последова
телни мача!

Воичкитс тези проблеми, 
ко които трябва да се ра
зисква сега, 
полусезон, налагат час по- 
сюоро да се състои годиш
но събрание, за да оа пре 
лприемат мерки за преодо 

им. Единствено

— НА ШЕСТО МЯСТО• „А. БАЛКАНСКИ" по
и треньорътнай- на^ърви^тим в началото 

си подаде оста-
Приключи един от 

важните и най-трудните по 
лусезони в историята 
„Асен Балкански".

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 17 декември 1985 година се навършават 

ШЕСТ МЕСЕЦА

на сезона
вка С изюочение на 
твърде слаби мача (Прахо 
во 0:3, Кладово 0:4) и мо- 

би оше някой мач, в 
останалите мачова се бори 
ха мъжката и постигнаха 
забележителни резултати. 
И въпреки петте поражеи 

с изкючеиие на ноооч 
ените мачове, те надиграха 

противници.

на дваНай-ва
класира^жен. понеже от 

нето в този полусезон до 
гол яма степен зависи 
нататъшната съдба на клу 
ба. Именно поради реорга 
кизация, която ше се при- 

на 1986 г.
само шестте най-добри от
бола от Нишки регион ше 
се класират в регионална- 

досогаш- 
остаиалите 

в общински

жепо»
от смъртта нв скъпата ни 
майка н баба

■пред новия Олга Антоваложи от есента ия.
своиВОИЧКИ

но поради спортна неправ 
успяха да постигнат 

победа и да се 
сами» връх на та-

от с. Каменица, Димитров 
градско

Поклон пред светлата й 
памет I

та лига, вместо 
ната зона, а 
>це се върнат 
лиги, т.е. в най-нисък ра«г

дялането 
така ,,А. Балкански" може 
по-готов да посрещне про
летната част на състеааеи 
ята. В противен случай и 
футболният отбор ще до- 

съдбата «а баскет-

да ие 
още някоя
озоват в 
б лицата.

Ако къмна състезание,
Най-турден о пък по то 

ва, че буквално само сами 
те играчи успяха да пости 
гнат такъв успех. Ръковод
ството на клуба отдавна

всичко се 
прибави, че всичко това е 
постигнато без трвнинзи, 
успехът е още по-висок. 
Буквално но се

Семейство Николови и се
мейство Рапголовиживее 

болния отбор.
Димитър Ставровпроведе
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шч®Р • сатира • забава
_ Съпругът ми е талант

дни изобретател.
— Какво е промамерил' 
_ вече три 10диии вся 

ма вечер сс прибира к'ьсло 
и вишни изивмира 
оправдание...

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ------------------------------

Ще го познава...
ш друг,

дълго време -не може да си намери куче.
— Защо ти трябва куче? — попитал го дру*

чеОплакал се един маинчшшн ново

паят? Мед и млеко_ Задцо! Да ми пази ктдцата, за какво друго
се взима куче.

Пък и постоянно идват едни 
търсят нещо, а Ш1 кога не връзват, Ето, затова 
ми трябва куче1

— Добре де1 Моята кучка оега има малки 
кучода, мога да ти дам едно.

— Не, не може.
— Защо не може? Та моята кучка е, по- 

родиста" I
— А бе «е може, няма да може да пази 

къщата както трябва.
— Не е истина! Сам знаеш че в моя двор ■ 

от нея никой не може да влезе освен мене.
— Тъкмо затова «е може твое куче, зашо 

то то ми трябва да ми пази къщата от тебе, а 
тебе ще те познава..

Гост вика келнер и му 
се обръш® сърдито:

— Пил съм и по-хубаво 
вино от това. което вие
служите.

други и

отвърнал първият.

— Възможно е — отвръ 
ща келнерът сърдито. Но 
сигурно не о бшю в наше 
то заведение.

Тия дни чу дека че ое прави йош йедна 
Звонци. Медарска. Че се ока „Ма*

„йерма". Она се занизадруга у
у Звонци има задруга — 
мава с производство на млеко.

Значи, кой са може да ми каже, дека ода 
Звонци нема да тече мед иНову годаиу из 

млеко, а?Частен детектив да-ва от 
чет:
_ Следях вашия съпруг.

Посети четири бара и един 
младеж в квартирата му.

— Продължавайте, продъ 
лжавайте. И какво прави 
там?

— Колко можах да видя, 
вас ви следеше.

Само. нещо друго ме стра. Дали нече почну 
да ое иадлатс мисо удовци уоро. Да се не деси 
кико преда десетина године шо правеоше бабу 
шничката задруга „Будучносг" и тръговското 
„Таламбас". Щом у йедно село задругата отво 
реше продавницу — отвореше и „Таламбас" а 

немаше ниедна. И накраят

Записал: А. Т.

МЪАРОСТГА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
н>иното неу друга

излезе на добро. Истина, тая места куде имаше 
беоше добре снабдена, 

имаше друга, коя не беоше ни кико
можеш да сеОт законите на природата не 

скриеш никъде.
ноповече продавнице 

затова пак 
снабдена.Менандър

Оимпатична руоокоса мо 
с автомобила си одра- 

автомобил край кой
Надлатенето между „Будучносг'’ и „Талам* 

бас" завърши и са си мирую.
Не Ом пророк, ама ако и у Звонски край 

почну да се надлате, яекой че уяпхи тераежа. 
Ещо, «е може сви да су прави, и работата да 
не йе у ред.

маПриродата не е храм; тя е работилница, а чове 
кът в нея — работник.

скала 
то минала.

— Вие карате, като че 
ли никога не сте сядали в 
кола. Излизахте ли вие изо 
бщо пред комисия да дъР 
жите изпит за правоуправ
ление?

—Как да .не?! — отвър
нала сърдито момата 
сигурно повече пъти

И. С. Тургенсв

:I: Имаш ли цел, ще намериш път.
Суахили:

Сви знамо дека у йедну кошарину нема са
мо пчеле—работне, него има и трутове. Е, оди 
н>и ме стра. Да не дойде дън трутовете да над 
вию вреднете пчеле.

За другуту съм лисувал. дека йе имало койи 
су „подквасували" млекото, демек беоше на ед 
ни приписувзли, на други одписували. Нели пре 
ди неколко месеца идеше патърдия по туя ра- 
боту.

:
: Куц, който бяга по пътя, изпреварва онзи, който

бяга без път. от
Английска вас...

Всички радости «а живота са в творчеството; да 
твориш, значи да убиваш смъртта.

Р. Ролан

Млад лъв за пръв път из 
лиза в циркова арена 
пита бащата лъв:

— Кои са тия дето оедят 
около?

— Не се бой. сине. Те 
са зад решетките.

и

И ете са кво ме плаши: да не почне „Мая" 
да прави горчив мед. а задругата пак да „под 
квасуйе" некойи производите.ъе.

Тегая че га заубавимо. Уместо мед и млеко 
— да пойде медовина и цвик, а тия що га праве 
може и да понасмету.

Куче, което цял живот е било вързано, не е го 
дно за лов.

Китайска

— Представи си. снощи 
вдгато се връщах V дома. 
залепи се за мене 
тип и започна да ми уха
жва с най-различни пред
ложения.

— За жалост, все повече 
има такива простаци, мила.

— Да. А между другото, 
въпросният има и хубава 
квартира!

Не съм това да се деои. Кажем, само си 
ме стра, ещо знам кикви смо понекига усукани.

Него. ега излезне да не съм прав. Тека че 
буде найарно.

Човекът ое познава в игра и на път.
Италианска един

начало, а венец на всякоУбеждението не е 
познание.
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