
ВРИРяШо б гшт т пратцвап т 
СФРЮ Яосяя щ>т Тяга т 
14 фмдори 1*7* гадаш 
датиспо ,,Братство" « уда 
стоеяо с Ордея братя— н 
единство оре срсбърва асаац 
за особени заслуги ■ област 
га на информативната и гра
фическа дейност и и ара 
нос в развитието на брвтет

^ ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *
вото и единството между ща. 
шите народиГОДИНА XXVI ♦ БРОЙ 1239 * и народности31 ЯНУАРИ 1986 Г. ЦЕНА 15 ДИН.

г СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ПРЕЗ 1986 ГОДИНАлДА СЕ ТЪРСЯТ
САМ0УПРАВИТЕ/1НН РЕШЕНИЯ ИЗПОЛЗУВАНЕ КД

Неотдавна Цегралният 
тет на С^юза на югославските

комм- ^амоуправитвлно организираните тру- 
<-ЛА'*и ое могат да обезпечат своето об

ществено-икономическо 
квалифицирано- да участвуват в реша
ването чрез постоянно ангажиране в 
обществено-политическата

комуни с
ти на 24-то си заседание обсъди Кри 
тичнмя

В резолюцията за об
ществено-стопанско раз 

на Сурдулишка об 
щина през 1986 година се 

основните на- 
на об- 

настоящата

942 тонапроизводството'- 
пшеница, 
ца 1967, ечемик 36, овес 
276, индустриални расте
ния (тютюн) 100 и зелен
чуци 35 тона.

положение ианализ 
та система на 
самоуправление, когато бяха приети и 
Заключения, съгласно основните насоки 
на същите. Предстои публично объсж- 
дане, което организира и води ССТН и 
което трябва да бъде демократично и 
открито творческо и насочено към за 
дачите, които Анализът посочва. Съгла
сно основните насоки на Критичния 
анализ, е необходимо всяка институция 
на обществено-политическата система» 
на всички равнища, да съгледа и преце 
ни опи-га от собствената работа, осъщес 
твяването на своите функции в полити 
ческата система връзката с другите 
фактори на системата. Въз основа на

на политическа 
социалистическото

рЪж 22, цареви-
витие

организа
ция и чрез об лягане на организирани
те сили на социалистическото

определят 
соки на развитиесъзна

ние. С цялостта на своето действуваме 
обществено- политическите 
чии трябва да насърчват и да създават

щината през
година. Между другото са 

укрепването на
вложенияКапиталнитеорганиза-

настоящата година 
стопанство об 

на 238

посочени; 
материалните

през 
в селскотооснови на 

увеличе- 
съвкупното проми 
развитие, наддел- 

последиците от

условия за изява на инициативи и твор 
ческо участие на трудещите се и граж
даните в политическото решаване, де
мократическото съгласуване на самоуп 
равителните интереси» като изхождат 
от историческите интереси на работ
ническата класа и на воички трудещи 
се като основа на нашето социалисти
ческо самоуправително съдружие.

възлезат 
динара което 

интези

стопанството, що ще 
милионание на 

шлено 
яване иа 
сушата в 
нство през 1985

свидетелствува оа
капиталовложения.вни

Предвижда се също така 
интезивно развитие на вод 
ното стопанство, строите
лството, развитие на тран
спорта и съобщенията, ту- 

дребното 1Стопан-

селекото стопа- 
година и

първично- 
про-

увеличение на 
то селскостопанско

както и запаз-анализа, ще се стигне до нови идеи и 
потребни промени. Необходимо е Да
се борим заг най-прогресивни решения,
за инициативи и предложения, за усъ 
вършенствуване действуването на поли 
тическа система.

Анализът открива съществени проб
леми в действуването на нашата пое
тическа система и дава подкрепа на 

определение, че единс

изводство. 
ване на животновъднияСъюзът на комунистите изхожда от 

становищата, че е необходимо постоя
нно съгласуване на политическата сис
тема с промените в самоуправителната 
обществена структура на обществото, 
но и неговото положително възвратно 
действие върху развитието на обществе 
но-иконамичеоките условия.

ризма,
ство, жилищното и кому 
нално-битовото

фонд, увеличение на за 
етостта на младата работ 
на сила и 
ганизиране 
ланската 
се намалят всички видове 
потребление.

строите-
рационално ор 
на извъносто 

дейност като

лство и прочие-
Изхождайки от общите 

в об-цели на развитието 
ще ст ваните 
запланувано увеличение 
на приноса на 
ните дейности в общото
обществено-икономическо
развитие, укрепване на 
процеса на 
телната

дейности е

Отделно, между другото» в заключе 
нията се изтъква, че е необходимо по 
организиран начин да се пристъпи към 
извършване на допълнения и 
пия на Закона за сдружения труд и др. 
предписания и самоуправителни общи 

и да се ускори работата в прие- 
резолюцщя в

СФРЮ за по-нататъшно изграждане

обществеПредвижда се увеличе- 
обществения

п ри емственого 
ствено с укрепване на социалистическо 
то самоуправление и истинското овладя 
ване на работниците с условията, сред 

и резултатите от своя труд, мо
да се решавата проблеми и да се

нието на
продукт с 6 на сто, от 
ето в обществения сектор 
5,5 промишленото произ
водство с Ю. заетостта с 
6, износът на стоки с 12, 

на вноса на

ко-измене-

самоуправи-
ствата интеграция на

дейностигат
откриват реални перспективи «а 
щественото раз-витие.

актовеоб обществените 
със сдружения труд» До

на обществе

Скупщинатамането н®
увеличението 
с 5. капиталовложенията в 
стопанството със 7 на 
сто- Очевидно касае се 
за интензивни

наизисква
ефи-

изграждане 
ните 
гане 
дарност и

и осъществяване на правовата система» 
и да ое подготвят предложения 

други

Обществената практика 
по-голяма подготвеност и

система по
критерии за прила- 

ооли-както
за изменение и допълнение на 
важни документи. Ще продължи ш рабо 

обществените съвети върху изу- 
раздвижвни с

«а пред-

много принципа на
взамност.касност на политическата

постоянно укрепвано »'а ре-
кла

показате
ли» които могат да се 
осъществят само с пълно 
ангажиране на висчки су 
бективни сили, без оглед 
дали се касае за стопан
ската или 
дейност.

посока на
шаващата роля «а работническата

отношения на обществе- 
равноправието 

ОСЪ-

Важно място в резолюцита/га »
чаването па въпроси»
Критичния анализ, както и 
ложециита, които ще бъдат направени 
по време на разискванията» а които ще 

съществено значение за пс пата- 
доизграждане и действувай©

за обществено-тиконо 
на об-

са във висчки
ното възпроизводство;
на народи и
ществяванвто на
концепт «а федерацията;

отговорност «а републиките ^и

ята
мич®ско развитие 
щината се отделя на бор- 

и инвалидната за
народности и

конституционния 
попоследова

ческата 
щита, социалната защита» 
културата,

нестопанската
са от 
ТЬШИО
политическата система со изтъква меж
ду другото в Заключенията.

на физическата
информиранетелната

~ с Р— ■ .»
социалистическата общпо- 

свободно сдружаване на
на .пи-

автономии Посочва с®, че промиш 
леността с водещ стопан
ски отрасъл, който учас
твува с повече от две тр® 
ти в обществения 
-укт и над три

в съ»купната акумал- 
стопанството в 

зат- 
сто-

и обезпеча-

култура и 
то. Не 
и въпросите за 
ване на

по-маловажни са 
обезпеча 

по-нататъшно ук 
всенародната

II ИНИ ЗА 
развитие на 
ст като цяло;

Изхождайки от едии»ито идейни 
Съюзът на комунистите щестанонцнда

„оди единна акция за реализиране 
задачите, произтичащи от Критичния 

Достигната степен на матери- 
производствони оили и на о&щес- 

предс

ТРУД И средства и разширяване
теграциятц на ст*' ™ единни»самоупрааителнй осно^бходама е и
югославски простор- 0„0СТ на

всички чаени И Ф кохезия. пре-
за укрепваме на иде »стопаиокото
махващ «а „а етатисти-

утвърдеиата 0
организиРа1|и-
в нашата

се изразя
революцио-

на <л>шв- 
ечия-

репване иа 
отбрана, сигурността

самозаши-

прод- 
четвърти

НЕ и
общественатани съставна част

обществено-мкономиче
развитие на общн-

анализ та. катоция иа
общината- въпреки 
рудиените условия в 
паниоването 
валето на суровини, резе 
рвни части, енергия, «е- 
достатъчната 
пособност, липсата иа сне 
циалисти и трудностите в 
пласмента н« стоки.

аляи
твоно-икоиомичвека система, 
тамяна етап в историческото развити( 
та социалистическата самоуправителш 
демокрация, която е необходимо кри 
тичееди Да °6 анализира, за да се утв*1 
„ят причините за различни отрицател 
ни явления и тенденции в обществ 
ен и мерки за премахването им- Орш 
цизираиите социалистически сили тр;
(- ,.а бъдат способни с акция да поп-
б1,а да д — ацти социалисти

Б. Кретади»иц

на
ското
пата.

Няма съмне1!ие, че при 
изискваетата резолюция 

всестранно ангажирано на 
всички субекти, конто със 
своята дейност могат и 
трябва да допринесат за 
всеобщото 
общината.

развитие С
скит е от»'ошения-

Осялцецтвлнането -на 
Конституцията роля иа 
те социалистически 
литическа система

част от процеса
при условията

платежос-

по-
сили

трябва Да развитие «астопанс 
•гво се предвижда чувст- 
витолно нарастване на

П солскоокото
павсеки опит Ст.Н.речат 

чяпка нвеока.
на като 
нните промеви
ст11"ващите оРшр

1В(про



| по СВЕТА
НАСИ У

в УГАНДАОБСТАНОВКАТА
РАЗВЪРЗКА НАФРЛНЧЕСКО КОСИГА В ЮГОСЛАВИЯПОСЕЩЕНИЕ НАТРИДНЕВНО Нова власт в 

КампалаВисока грижа за
добросъседството Съвет на народната «про

на водача на въстаниетостраната еНачелое на
типа, под ръководството
Йовери Мусевени

част отли «а севернатавъстаници,
’ лидера яа -,АР

на народната съп- 
Мусеве-

Уграндските отъкдето са всичстраната, 
ки членове на 
военно правителство.

По вълните на Радио- 
обе-

водсни от 
мията
ро-гива” Йовери 
ни, спечелили битката за 

страната.

сваленото

Кампала Мусевени 
щал, че Уганда ше се за-

парламента-

Юлославско-нталипнски- 
най-високо 

голямо
настолицата

Всъщност
ят диалог ни 
равнище ще има 
значение за по-нататъшно 
то развитие на добросъ- 
седките отношения

така се стигна- къмоб върне
ризма и чело и до развръзка на 

стаповката в Уганда. Му- 
разформирал^Во- 

съвет на генерал

новото пра- 
ше бъде сфор 

възможно по 
съгласно 

прин-

вителствосовеии 
енния
Окело и сформирал

на народната съпро-

меж- мирано във 
-кратък ' срок, 
конституционните 
ципи. Той предложил ди 
алог на воръжените фор 

които сътрудничи

ду двете страни Влайкович — Косига Съ-За по-нататъшно сътрудничество:
ветделово и приятелско добросъседството.

А за съдържанието наДобросъседството е «е- то 
лика придобивка. Това из посещение на тива-

В писменопредаден послание до 
кенийския президент Да
ниел Арап Мои Мусевени 
оповестил формиране на 
правителство, от 
кители на всички

Република Италия разговорите всичко казват
Косига: ,Вречение все повече става та на 

девиз на югославско-ита Франчеоко Косига в 
лианските отношения и шата страна и 
затова двете страни пола 
гат особени усилия за бровник е именно такова 
задълбочаването на тази усилие и още един при 
придобивка. Тридневно- мер на висока грижа за

мации, 
ли с Военния съвет.на- думите на

диалогьт Дубровник може да се раз 
Влайкович — Косига в Ду товаря само с езика на ми 

ра”; и на Влайкович: „Ня 
ма тема, която не бе за се 
гната в нашия диалог".

След свалянето на во
енното правителство гра
жданите на Кампала ма-

предста
полити

сово излезли на улиците, 
..неком- манифестирайки

па на новата власт-

чески партии, в което ще 
има места и за ___ 
прометирани представите

подкре-
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА СР СЪРБИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ 
ОТНОШЕНИЯ

ЗЛАТО" ЕВТИНЕЕ НА СВЕТОВНИЯАнализ на отношенията ..ТЕЧНОТО
ПАЗАР

ни със съседните страни Нафтна тревога в 

Близкия Изток
разширяване на . стопанс
кото сътрудничество със 
съседните ни 
ючително
Тези « други въпроои с 
Албания, по мнението на 
членовете на Обществе 
ния съвет- трябва да се 

Целокупните отноше- рудничество с Италия, Ав уредят с един цялостен ме 
ния на Югославия, в тези стрия. Унгария «. Румъния ждудържавен договор, 
рамки и на .Сърбия, със е успешно и стабилно. Съ

предпоставки подчертаха, че съЩеству 
ват условия за подобрява 
не на културното, научно 
то. прооветното. гранично 
то и мнформатпвно-пропа 

сътрудничество с 
отноше всички съседни страни, 
продъл

жава да отрича самобит- 
македонското 

малцинство.
Албания не се отказва от

България продължава да отрича самобит
ността на македонското малицинство, а Алба
ния не се отказва от териториалните си пре
тенции към Югославия и не прекратява по
мощта си на иредентата и албанската емигра-

страни. вкл- 
и с Албания

ция
ние около либийските те 
риториални води. Причи 
ната е - известна: поради

Проблемите с нафтата 
тези дни изтласкаха на 
заден план всички оста
нали събития в Близкия 
Изток. Почти всички ара 
боки вестници повече се 
занимават с нафтата, от 
колкото с кризата в Ли
ван, събитията в Южен 
Йемен.
война и вискотс

намалената цена на ..теч
ното злато" арабските ст 
рани- около 
намалят
лив с около 20

Членовете на Съвета
съседните страни мина- шествуват 
лата -година се харектери- за усъвършенствуване на 
зираха с усилия за задал- сътрудничеството ни с Гъ 
бочаване на добросъседс рция, 
кото сътрудничество въз

Залива ще
валутиия си при 

милиар
да долара.

Първата крачка в бор 
бата против нафтната кри 
за направил Египат. Еги
петската държавна пет
ролна компания решила 
да намали

Въпреки изразеното же-
оонова на известните при лание за подобряване на гандно 
нциии на югославската въ добросъседските 
ншна политика- Бяха по- ния, България 
ложени особени усилия за

ирано-иракската 
напреже

разрешаването на всич- ноогта на 
ки открити и спорни въп- национално 
роси. Още веднъж се по
каза, че 
успешно да

ЮГОСЛАВСКИТЕ ХИБРИДИ СИ ПРОБИВАТ 
ДО ПЛОДОРОДНИТЕ КРАИЩА В СВЕТА

ПЪТ дневното си
производството с 
150 000 барела. Иран -пре 
половил

около
споровете могат териториалните си претен 

се преодоля цим към Югославия и не 
ват в конструктивен ди- 

. алог.
И семената производството 

досега възлизаси, коетопрекратява помощта си 
на -иредентата и албанска донасят валута ло на около 1,6 милиона 

барела дневно. Страните- 
членки на ОПЕК обаче се 
съгласили да не 
никакви мерки -и решили 
да фикоират 
производство

Това е основна оценка 
от заседанието на ОбЩес 
твения съвет на СР Сър- нието на югославоките на 
бия за отношения с чужби 
на, иа което бе направен 
анализ на отношенията и 
сътрудничеството на Юго

та емиграция.
Във връзка с положе-

Тази година Югославия ще 
високодобивни хибриди 

долара
изнесе над 20 000 тона 

на стойност 32 милиона
взимат

ционални малцинства в 
съседните страни бе коне- 
тантирано, че миналата 
година не е осъществено 

ст- значително подобрние- В 
разискванията бе

дневното си 
на 'околоПрез 1986 година дори

2 милиона хектара плодо
родни ниви в света яде 

засегна бъдат засети

стопанство: тази година щс, ]8 
изнесе храна «а обща сто' 
йгаост 1,5 милиарда 
Ра. За да

милиона барела. 
Министрите за нафта 

на страните-членки на 
ОПЕК

славия със съоедните 
рани.

Актуал-ната международ 
на обстановка 
явие върху 
на Балканите, 
на което се 
стни осцилации ® отноше- 
шята на Югославия със 
съседните

дола- 
се осъществят 

тези планове, необходимо 
е да се меии

с вмеококачето и стопанското сътру 
оказва вли днмчество

положението
отвени семена на Цареви

с с съседите ца, произведени в нашата 
ни. На този план най-ус страна- На купувачи От 
пешно сътрудничим 'С Ита чужбина 

и Австрия.
обема на осъществения сто 
пан ски партнъор на СР 

страни. Обтцо Сърбия е Унгария. Съще 
взето, югославссисто сът ствуват възможности за

оценили, че през 
настъпващите месеци це 
ната наотношение- един барел сурото ни към износа 

скостопанска
в резултат на оел- 

продукция.
вече са продаде 
тона югославс

ки високодобивни хибри
ди на стойност 32

ва нафта биявяваха изве- • лид могла да спаСпоред ни 20 000 дне дори до 13понеже у ,цас 
н е-рядко се 
продажба

долара,
Доколкото не се постигне 
широк

този нзнре 
превър!ща в 

на явяващи се 
шециРеМв Яа Време оди

мили о- ■ договор на произ- 
за стабили-на долара.

Югославското водителите 
зиране цената 
стратегическа суровина.

селско на тази
СТРАНИЦА 2
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НА 5 И 6 ЮНИ 1986 ГОДИНА В БЕЛГРАД
ОТГОВОРНОСТТА __ ЗАЩО Я НЯМА?

ДЕСЕТИ КОНГРЕС НА 

СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕЗависимост от фактори 

извън системата Председателството 
Съюзния отбор на Съюза 
иа югославските бойци 
тези дни прие предложе
нието Десетият 
на СУБНОР на 
вия да се проведе -на 5 и 
6 юди т.г. >в Белград. Око 
нчателното решение за 
датата и дневния ред на
най-високото събрание на 
югословоките бойци ще 
бъде прието «а заседание 
на Съюзния отбор на 
СУБНОРЮ.

СУ БН О РЮ «е пооредсет-на
веню да избира, а не да 
верифицира, 
в Съюзния и Надзирате 
лн1И»я отбори на органи
зацията

делегатите
Многобройни и сложни•> „п™ , ?а "Ричините за икономическата (и обществе-

достатьчнат « ,? зпадна нашето общество. Една от тях безспорно е и не
достатъчната отговорност, На всички равнища

Отговорността — защо я няма?
шич и в на ™зи въпрос ви предлагаме изложенията на д-р Найдан Па
тичнат А Р Г Р ьи Ц ца на -.кръглата маса” па в-к ,,Политика” по повод ,Кри 
тичната анализа на политическата система”

на) криза. конгрес
Югосла- . предизвика 

обширна дискусия. Засега 
преобладават две мнения. 
Първото 
начин на избиране на де 
легати в Съюзния отбор 
на трябва да с& мени, по 
неже това би било откло 
нение от делегатската оис 
тема. Второто-- .делегати 
те трябва да са избират 
непосредствено на Конг 
реса, като при това Се 
държи сметка за . съотре 
ни1я брой представители 
на републиканските и пок 
райниноките борчески ор 
ганизации. По тези м дру

досегашният

Аз мислия каза д-р Найдан Па- 
шич, че системата на обществената от 
говорност у нас,,страдае” от две основ
ни слабости. Няма 
тема, в »кх>ито повече 
говорността на всички и всеки — на 
всички носители <на обществени функ 
Ции, на всеки трудов човек, «а всеки 
управител. Обаче това остава деклара
ция .и няма подпора в системата на об 
ществен контрол и обществени 
дии.

поведение и лошата работа подразби
рат загубване на функцията, а успеш
ното изпълняване «а поета функция 
дава възможност за напредване. Съвсем 
друго е сурогатът, с който .искахме да 
обезпечим сменяемост и отговорност 
на носителите на обществени функции. 
Мисля за механическото, предварител
но утвърдено автоматично сменяване 
на гарнитури с помощта на един крат
ък мр^ццат. Но излезе: работил, не ра
ботил — радиото ти свири! Ти знаеш 
кога престава мандатът ти и дала изо
бщо ще бъде дадена оценка, понеже тя 
не влияе върху перспективата ти. Пак 
да вземем за пример Съюзния изпълни 
теле.н съвет. И да бяха намалили инф
лацията оу 90 на 2 на сто- членовете 
на правителството ще заминат от фун
кциите си. А и да я бяха докарали до 
500 ка сто, пак ще заминат-

конституция и оис-
се споменава от пред седателството обсъ 

ди Проект на 'Изменения 
та и допълненията на 
Устава на Съюза на бой 
ците- Документът на съ- 
държи значителни допъл
нения, понеже сегашните 
решения са съвсем доб 
ри. Най-съществената но 

Конгресът «а

санк-
ги въпроси наскоро ще 
се изкажат всички чл«но 
ве на Съюза на бойците.ФОРМАЛНА И ДЕЙСТВИТЕЛНА ОТ 

ГОВОРНОСТ
.гина

Второ, не съществува съответствие 
л.ежду формалната и действителната от 
говорност.

ИЗБОРНИ ТЕМИ И ДИЛЕМИ

(НЦФ0РММ1НН пияФункционерите формално
отговарят пред скупщщгите. работниче 
ските съвети и пр. а фактически се
чувствуват отговорни и зависими от дру 
ги фактори* които не се предвиждат в 
системата- Това ще -подкрепя с твърде 
експлоатирания пример за двойната от
говорност на членовете на Съюзния 
Дизпълнителен съвет или на съюзните 
органи. Според Конституцията те са 
отговорни за работата си единствено 
пред Скупщината на СФРЮ, а всъщно
ст са отговорни пред онези, които са 
ги делегирали и които след това Н1е 
ги разместват. Затова републиканска
та и покрайнинската принадлежност е 
по важен определител на политическо
то поведение.

ОСТАВКАТА КАТО ЗАМЯНА ЗА СМЕН 
ЯВАНЕТО Дали правото на кандидационните конферен- 

да решават за броя на кандидатите на листите 
в разрез с общи# стремеж към демократизация 

на изборната процедура?

ции
еУ нас често се казва, че ооновни 

носители и виновници за кризата са 
технобюрократическите и статисти
ческите сили- Обаче аз никъде не сре
щнах имената на тези носители. Кои 
са те? Дали това са водещите сили в 
СК или отделни членове? Ако 

' това са водещите 
е сериозна несполука в системата. Аз 
мислия, че те не са основни носители, 
макар че в случая «е са невинни. Ако 
това са отделни членове, тогава СК тр 
ябва решително да оценява техното 
действуваме и поведение* понеже не е 
тайна, че принадлежността към СК е 
една от основните предпоставки за ид
ване на ръководен пост. Ако е така. а 
аз мислия че е така, тогава СК трябва

който има правото да ели 
минира кандидат, 
чил мнозинство 
в предварителната проце
дура? Тези въпроси са да 
лече от това да бъдат фо 
рмални. Те могат да имат 
и политически последици. 
Наистина, това право на 
„филтриране'’ не е даде 
но комуто и да било. но е 
дадено на Кандидацион- 
ната конференция, обаче 
това обстоятелсто не об
лекчи положението на 
Републиканската избода 
комисия, когато трябва
ща да съгласува формул 
ярите с Правилата на 
ССТН- Намерила се между 
правото - на всички . граж
дани да избират и да бъ
дат избирани и необходи 
моеста броят нд... кандида
тите да бъде сведен до 
,»разум>на мерка”, Репуб 
ликаноката изборна коми 
сия се опита да ,,помири” 
тези две обстоятелства с 
по-сполучлива, формула'’. 
Според напътствията на 
комисията Кандидацион- 
нат« конференция пред 
варително „утвърждава'* 
колко кандидата се изби 
рат, а ако на листата има 
повече кандидати — гла
суват се толкова, колко 
14) трябва да бъдат изб
рани.

В Правилата на ССТН, 
относно в отдела за на
чина на утвърждаване на 
кандидати за общинските 
скупщини се казва: „Кан 
дидационната конферен
ция решава колко канди 
дата ще има на листата 
по отношение броя на 
делегатите, които се изби 
рат"’. На език на практи
ката това означава, че 
кандидационната конфе
ренция. има „свободни 
ръце” да елиминира изве 
стно число кандидати от 
кандидатските листи. То 
ва обаче е в разрез с об 
щня стремеж към демо
кратизация на изборната 
процедура, в която всяко 
кандидационно събрание 
има правото да предлага 
повече кандидати.

полу
гласове

^илм. това

В подобно положение е и директор 
ът на която и да било организация ма 
сдружения труд. Дали директорът се 
чувствува зависим от 
съвет и трудещите се или от кадрова
та комисия в общината, която определя 
дали Ще директорува оше един мандат 

отиде след това? Ако ста 
ва въпрос за директор на голямо и важ 
но предприятие, той ще замине на дру
га функция независимо от това как е 
работил. Това 'несъотввтстве- между фор 
мал-ната и действителната отговорно
ст подкопва цялата система на отговор
ност.

работническия

да се попита как е възможно тези хора 
да остават в редовете на Партията и 
в«»з основа на това да запазват посто- 

— подчерта 'Д-р Гьоргьи Цаца.

и къде ще

аете си

Във връзка с оставката 
сме тръгнали по много лош път. Ние 
изнудваме оставка като замяна за смей 

и отзоваване. Отзоваването

мисля, че

ужяваме
скъпо и комплицирано и затова не се Според Правилата на 

Социалистическия съюз в 
кандидатската листа .,вли 
зат” ония, ко1ито получат 
най-малко една десета 
от общия брой гласове, 
а кандидат ста-ва всеки 
от тази листа, който по
лучи мнозинство гласове. 
Но какво ще стане, око 
повече кандидати полу
чат еднакъв брой гласо
ве? Дали Капдидациониа

прилага- Защо тогава е въведено 
темата? Най-лошото е това, че когато

очевидно трябва да се 
работи лошо и затова трябва да

в сисИЗБИРАНЕ И СМЕНЯЗА ИСТИНСКО 
ВАНЕ каже,;.-П0'Му

че о
зами"е от поста си, ние го викаме в 
Комитета м му казваме да подаде оста

вам есто да действуваме възпитател 
него, и к'ьм обществото» изра

и и отговорност за 
СистематаНе съществува

решенията.напровеждане
отговорност но може 

пира. доколкото и® се съ3^а/
това .демократичен 

е ит Тпва С0 «оказа на при 
амбиент- работа. решаване

бъде резултат- 
.има 

Във

•и да фу-нкцио- 
шеобхо- вка,на

по 1И към
зяпайки решимост да сменяваме хора, 

очакванията- Всчко това

и полити-
димият за
чески
мера за колективната 
и отговорност- 
на тази система, 
истинско избираме и

иеизпьлиили
доведе в състояние, в което отговор-

,което
виЗа Да

необходимо
сменяване-

е да моста е «а ниско равнище и 
предизвиква иеверие е вфикаоността Иа 
системата.

та конференция ° онзи 
па 'репшвашго.-| това е Реша 

безотговорното
системавсяка обществена факторсе знае, невандо — да
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обрания на бой
ОБШИНАОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО

босилеградскаЛАлаготска (пред)изборно дейност
ПРВДКАНДИДАЦИОННИ

ЦИТЕ В

Винаги в центъра 

на събитията
в ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА 

ТЕ СЪБРАНИЯ СА В ХОД

ИМА И ЗАБЕЛЕЖКИ
и изобщо па начина, 

па «ойто дрбното стопаис 
тво е застъпено в плаио- 

общината. Забе-

В Димитровградска общ 
и«т са в ход иредкандида- 

събрания, кон
Соццали 

етическият съюз (в трудо 
вите. организации), 
итр- се-. обсъждат досегаш
ната работа на делегати
те,-, делегациите и Скупщи
ните- на • самоуправдт^л- 
яцТе общности, а също та
ка и отчета за работа на 
Общинската 
през изминалия 
годишен период-

същи проекти, които то и акцион-ни и
не се .реализират. ,.Запад 

планове
досегашната работа 

следващия период. За председател 
избран Цоне Тодоров, а за се

кретар с мандат от две' и о&Де-
укрепването на револЮЦИО„„ите

приоритетна задача.

П))иет отчета зи 
на програма за 
с едногодишен мандат

да сс записват в 
те ако

ционните 
то организират вете на 

ложката най-много се 01 - 
занадчийските ус-

предварително се 
същите нямат дазнае, че 

бъдат осъществени? Не 
по-добре да бъда об

нася до 
луги в Димитровград, ко 
ито постспено, но сигур
но почти напълно зами
рат. или пък са па такова

на ко
стаената самозащита и 
традиции и занапред е

ли -е 
ратно?"

И докато а местните зависимост от 
си са ползу 

помощ, а

83 1-одина в 
възможностите 
вали еднократна 
7 души получават постоян 
на материална помощ-

И занапред Съюзът на 
Босилеградска

И това отчетно-изборно 
събрание проведено на 

т.г. както и ре-

общиостн по селата

23 чгуари 
дица други, показа, че уча 
стипците в Народоосвобо-

Босиле
скупщина

четири-
дителпата борба в

община, въпреки бойците в 
община- както бе изтъкна- 

отделно
градска 
и напредналата възраст и 
с нарушено здраве, но за
кърмени с революционни 
идеи, действуват с неспи 
ращ темп. Това особено се 
потвърждава когато става 
дума за техния принос в

Основна забелжка, коя
то е изтъкната почти на 
всички събрания е, че 

постигнатите Ус

то «а заседа«ие 
внимание Ще 
върху трайното 
Еане на

посвещава 
ознамену 

забележителни
въпреки 
пехи в работата на деле
гатската оистема, все още 
има проблеми в работата 
>на делегациите и делегати 

делегатските скуп-

места чрез 
възиомеяател-

исторически 
различни 
ни плочи, 
ми горички и пр. 
отношение през отчетния

паметника на

паметни чеш- 
В товаукрепването на всенарод

ната отбрана и обществе
ната самозащита, таченето 
и развитието на револю
ционните традиции. обога 
тяването на югославския 
социалистически патриоти 
зъм и пр, В тези, а във 
всички други области. бо 
силеградските бойпп в не 
риода от предишните 
бори до днес. са осъщест
вили завидни резултати, 
въпреки, че всички 
жности все 0Ще не са из 
ползувани, В предстоящия

те и
щини. При това най-често 
се има предвид недоста- 
тъчнтта връзка на 
гатите е делегатоката 
за и недостигът на така 
■наречената обратна инфо 
рмация. В скупщините на 

общ-

От предкандидационното събрание в Куса врана

равнище, че 
задоволяват

период е 
загиналите 
местността 
открита е
на плоча на сградата 
местната канцелария в се- 

Долна Любата. а през

то едно събрание не е от 
в местната 

Димитровград:

некачествено 
изобщо не 
най-обходимите нужди на

деле-
партизани на 

Кин-стан”. 
възпоменател-

об-ба срочено. 
щ-ност на 
която в предстоящите из
бори ще избира една деле 
гация вместо досегашни 
те три, събранието бе
два пъти отсорчено- На
проведеното тези дни, на 
което от към пет хиля
ди избиратели се събра
ха стотина, бе приет от
чета на Общинската оку 
пщина и самоуправител- 
ните общности, но най- 
сериозна забележка бе нап 
равена върху развитие-

*,
гражданите.

На предкандидационни- 
те събрания граждани
те се запознават с крите
риите за.избор на члено
ве на делегациите и де 
легатските 
евидентират се и възмож 
■ни кандидати за делегаци 
и делегати в скупщини
те- както и кандидати за 
най-отговорни функции 
в Общинската скупщина.

АТ,-

на
самоуправителните 
ности делегатите най-че
сто застъпват свое лич
но мнение, без консулта 
ции със своята база. Що 
се пък отнася до кативно- 
стта на Общинската ску

ло
изтеклата година и възпо 
менателна чешма в село 
Горно Тлъмино.

В продълженде на събра 
нието делегатите на Из
борната скупщина след 
като приеха отчета за 
досегашната работа и ак 
ционната програма за пре 
дстоящия период, вери- 
фицираха избора на но
воизбраните членове на 
Общинския отбор на Съ
юза на бойците наброя
ващ 27 души. За делегат 
на Републиканската скуп
щина на Съюза на бойци 
те «а СР Сърбия от своята 
среда избраха Павел Или 
ев, а Цоне Тодоров и Ив 
ан Мнтрев за членове на 
Междуобщинския 
на Съюза -на бойците в 
Лесковац.

из-

скутацини, а
въз.мо

оспорват 
резултати, 

но -има забележки че в 
развойните планове чес 
то пъти се повтарят ед

пищна не се 
постигна-щте

Интензивна дейностСУРДУЛИЦА

На територията на Сур- 
дулищка община е разгьр 
ната широка и интезив- 
на, предизборна дейност 
за членове «а делегации, 
делегати и функции .в де 
легатските скупщини в ос 
нонните самоуправителни 
и функции в делегатски^ 
те скущциии в основни
те самоуправителнм орга 
низации и общности. По 
почин на Социалистическ 
ия съюз « на Съюза на 
синдикатите в местните 
общности и трудовите ор 
ганизаци-и избирателите се 
запознават с отчетите за 
работа на делегациите и 
делегатите, отчет за рабо
тата на Общинската ску
пщините на самоуправите
лните общности на инте
ресите от обществените 
дейности и материалното 
производство.

Едновременно с това въ
рши се евидентиране и 
предлагане на възможни
те кандидати за членове 
на скупщините на обще
ствено-политическите 
щности, за членове на де
легациите на селскостопа 
нските производители- на 
делегациите за скупщини 
т® ва самоуправителните

те отношения — работата 
на делегациите, 
тите и делегатските скуп
щини. Наред с това се въ 
рши оценка «а постигна 
тите резултати във всяка 
среда и обществото, като 
при това се дават предло 
жения за разрешаване на 
актуалните въпроои . и за
познаване и договаряне 
за конкретно приложение 
на принципите и крите
риите на кадровата поли
тика.

общности на иятереоите 
от обществените дейно
сти на делегациите за ску 
пщините на самоуправи
телните общности от ма
териалното производство. 
Също така се върши еви
дентиране и предлагане 
на кандидати за изпълня
ване на най-отшворните 
функции в общината: за 
председател на Общинс
ката скупщина в Сурду- 
лица, за подпредседател 
на ОС и за председател 
на Изпълнителния съвет, 
за председатели на съве
тите на Общинската ску
пщина (председател на Сь-

делега-

Цоне Тодоров отбор

период, се подчертава в 
акционната програма за 
работа- ще се положат

На отделно заседание- 
новоизбраният Общински 
отбор .на Съюза на бой
ците в Босилеград изб
ра Председателство от 
9 души, а за председател 
с едногодишен мандат бе 
избран Цоне Тодоров, а 
за секретар с мандат от 
Две години Иван Митрев. 
Избрани бяха и съответ
ни комисии и техни пред 
гадатели- - 

Да кажем

още п-о-големи усилия по 
драстващите поколения да 
бъдат всестранно запозна
ти с богатия 
нан опит на Съюза на бой 
ците.

През досегашните три 
мандатни периода «а де- революцио-
легатекмте скупщини 
натрупай богат опит. Име 
нно сега, когато се про 
веждат четвъртите ‘ деле 
гатски избори, всестранно 
самокритично « 
чно ое оценява 
ит и се набедеязват., зада
чи за оЩе по-добро фун
кциониране

е

вета на сдружения труд. 
Съвета на местните общ 
роката обществено-полити 
тичеокия съвет.) делегат.и 
за скупщината на по-ши- 

обществено-полити

Обществената защита 
на бойците и грижата за 
семействата «а зашналм-крити- 

този оп те или пък починали бой 
ци, както и обществената 
грижа за материално ела 
бостоящите ц болни бойци, 
същ0 така е, подчертава 
се .в отчета за досегашна 
та работа.
ращите
лия период. В 
шение 8 
ЛИ банско
™еяДСТВ« на РепУбликан<>КИЯ отбор на СУБНОР ,на
СР Сърбия. Десетина 
ши в течение

.рока
чеока общност, за предсе
дател на Скупщините и 
изпълнителните отбори и 
секретари на скупщините 
на самоуправителните об 
щности на интересите.

и това, че в 
работата -на отчетно-избо
рното събрание участву
ваха и Градимир Николич 
член -на Междуобщинс
кия отбор на Съюза на 

в Лесковац 
Миодраг Пешия, 
на Председателството на 
Общинския отбор' на Съ
юза на бойците в Сурду- 
лица.

на делегатс
ката система. , Предканди 
дационните събралия тря 
бва да приключат до края 
на януари, а веднага след 
това Ще се проведат избо
рните .събрания, които 
ябва да приключат 
всички среди до 
на март-

между домини 
през изтек-теми

об- това отно- 
Души оа ползува 

лекуване със

бойците иНа предкандидацибнни- 
те събрания се разглеж
да Функциониране на де
легатската 
ществяване на делегатски

тр- член
във 

средатасистема и осъ
ду-Ст.Н.

на 1982 и М.ЯСТРАНИЦА 4
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в СУРДУЛИЦА, 
МИНАЛАТА ГОДИНА

ПРЕЗ
ОТ СЪВМЕСТНАТА СЕСИЯ на общинската 
СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

Планът в 

трудоустроя
ването е 

преизпълнен

ЗАНАПРЕД БЕЗ 

ФОРМАЛИЗЪМ
От въпросите, 

които бяха предмет на об 
съждане на

пия процес, а .ведно и въ 
рху общия успех и тюве- 

проведената дението на учениците- Вни 
седмица мание привлече забележ-през миналата 

съвместна се°ия на ОФщ,и ката и въпроса на делега 
та Кроне Николов, защо- , 
на посочената сеоия не 
присъствуват представите 

поне

Миналата ноката скупщина в Босиле 
град» делегатите на трите 
съвета отделно внимание

година за Сур 
дулишка община бе 
чително богата 
знране на плановете 
трудоустрояване.

и в Народна радиност'’. 
изклю 11рез миналата 

за реали-
трудоустрояването да
увеличи с шест процента.
Според досегашните 
реби на организациите на 1 за работата през учебна- 
сдружения труд в СОИ за

година са 
преквалифицирани и тюлу 
чили работа 180 души. В 
момента се преквалифици
Рат още 143 лица. 

според думите на То- 
души. мислав Маркович, секре- 

На постоянна работа са тар на СОИ за трудоустоо 
приете 462 души. а 576 яване- в Сурдуяи™7а

тпв^ПГч7к6Н°кВРеМе' ПРИ б°Та в °®Щ|Ината сега матова и 378 работници са
приемани на работа до 
ди« месец — най-много в 
..Мачкатица”, Народна' ра 
диност” и "Галеника”.

пот посветиха върху отчитите ли, ако не всички,
ръководителите на

та 1984/85 година на сред- училища? Няма ли, лод- 
образовате- черта той, досегашните и 

център „Иван Карай въобще 
ванов” и основното учи
лище «-Георги Димитров"'.
На дневен ред 'Се намери ред? И забележката на де 
ха и няколко проектореше легата Панайот Дойчинов.

по
Макар

че бе планирано работа да 
получат 651 работник, тру 
доустроиха се 1038

двете.
трудоустрояване са пресме 
тнали, че на постоянна ра 
бота трябва да бъдат при 
ети 545 души, 181 за опре 
делено време, а 144 вслед, 
ствие
ване на работници. Най- 
голямо число работници 
на постоянна работа ще 
приеме ',Кощана" ЮЗг 
след това «Симпо” г— 30, 
Галеника” — 28, »»Юмко'' 

16, Власинските водо цент
рали — 15, овцефермите 
Власина” — 13 и т.-н-

ношколския
лен досегашния *на- 

чин и метод на работата 
им да ои останат и занап-

природното отл/и-
кат 1313 души, т.е. с 43 мия отнасящи се до кому- който между другото из 

налното устройство на 
града, които делегатите 
приеха, -а дадоха съгласие 
и на няколко републикан
ски проектозакона.

В предложените на ОС

души по-малко в сравне
ние с началото на минала 
та година. Това

тъкна, че материалът е 
трябвало да бъде пред
мет на обсъждане много 

непосредстве
но пред началото или в

всъщност 
значи» че с увеличения 
змер от 11 на сто е спря
но увеличението «а 
които търсят работа.

В Резолюцията за обте

ра
по-рано

Най-голямо число рабо 
тници са приети в цехове 
те на ,»Кощана” в Сурдули 
Ца» след това във фабри 
ката за машини и стома-но 
леярна ..Мачкатица", 
овцефермите на Власина

онези

Власинските водоцентра- 
ли Ще приемат и 30 души 
за определено време.

ствено-мкономическото ра
звитие «а Сурдулишка об 
щина през тази година е 
запланирано размерът на

в
С. М.

НА 7 ФЕВРУАРИ Т. Г. В ДИМИТРОВГРАД

Общ събор на общината
На Събора ще бъде при 

ет План за обществено- 
икономическо развитие на 
Димитровградска община 

за периода 1986 — 1990 г 
След публичните разиск 

вани» в местните обши ос 
ти и трудовите колективи, 
на 7 февруари т.г. в Ди
митровград ще се прове
де Общ събор, на който 
ще бъде приет План за об 
ществено-икономическо ра 
звитие на Димитровградс
ка община за периода 
1986—1990 година. «

Пред делегатите на Об 
щинската скутхищна и чле

нителння съвет на Об
щинската скупщина, кой
то с дължимо внимание 
обсъди забележките, на 
правени от трудовите хо
ра и гражданите, по време 
на публичните разисква
ния.

новете на изпълнитлните 
тела на обществено-поли
тическите организации ще 
се намери и Проекторезо 
люц1и,я за осъществяване 
на Обществения план на 
общината през 1986 го
дина, както и проект ча 
общинския бюджет за та 
зи година.

самото начало на настоя
щата учебна година.
Що така заслужава внима
ние. Сега, когато вече е 
изминало и първото полу 
годие от настоящата у че 
бна година, добави Дой 
чннов. всяко решение във 
връзка с миналогодишни
те отчети няма да даде 
желаните резултати. Още 
повече, че много от посо 
чените в отчетите констата 
Ции»
НЯКОИ и ЦЯЛОСТНО,
са изменени.

Изхождайки от този фа 
кт, а с цел Общинската 
скупщина да има по-обсто

отчети, а това изтък
наха и няколко дис

ко ито
съ-

ра-•кутанти. 
зискваха във връзка с от
четите и на едното и дру 
гото възпитателно-обра- 

ведомство безовагелно 
подчертано, че в работата 
освен
и редица субективни сла
бости, които вече години

След Общия събор ще се 
състои сесия на Общинска 
та скупщина, на която 
ще бъдат обсъдени лове 
че въпроси.

обективните има
Проектодокументите за 

обществено-икономическо 
развитие на общината наред се повтарят и по 

един или друг начин пря 
ко се отразяват върху 
възггитателно-образовател

през настоящия средиосро 
бя-

някои частично, а 
вечечеи период неотдавна 

ха разгледани от Изпъл- А. Т.

В ПО НА СК НА ГРАНИЧНО-ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ ПУНКТ „ГРАДИНА”

Наложени партиини наказания ен преглед в работата и 
проблемите на двете про 
светни ведомства, бе взе 

решение

Георгиев апартмента от 
митницата ползува.

Обяснение па Томислав 
Тодоро|р1ч, шеф на мигни 
цате а, че той като ръко
водител има право да оце 
ни и реши дали някой ра
ботник трябва да се отпу
сне или не и че не трябва 
в този случай да се бър
за до окончателното утвър 
ждаваие на отговорността. 
Пояснението на Тодоро 
пич не е без ооновацие и 
то е прието от страна на 
първичната партийна ор 
ганмзация, обаче дилема
та за Георгиев и постъп
ката срещу «'его сигурно 
па е отстранена напълно.

АТ.

конто и 110-пйТЛт'1’к са 
под въпрос иа обществено 
стта. Това се отнася до 
водача на митническите 
кола Душен Георгиев — 
дали той пе 6 в иривилегн 
ровено положение :и дали 
някой го защищава?- Име 
ино, докато останалите 
както впрочем и работни
ците от Секретариата на 
вътрешните работи, вед 
нага са отстранени от ра
ботните места до окоича 
телцата постъпка, Георги 
еви понататък работи. Пое 
тапет е въпрос и за пол- 
зуване па 'митническа ква 
|)тира от страна иа дъще- 
.ря му- Да припомним, и

с рсшвцо 'Секретари 
партийната орга

След като е завършена 
следствената постъпка сре 
щу трима заети в димит
ровградската 
рвичната 
Съюза на 
Митницата тези дни

ция
атът на 
низация да изпита полити-

то делегатите
занапред, два пъти в тече 
ние на годината да обсъ 
ждат състоянието и рабо 
таТа и на едното и друго 
то училище.

В продължение на сеси
ята. делегатите обсъдиха 
и приеха отчета на време 
ното управление 
транспорт” в г' 
с констатация, че са съз

отговорност намитница, пъ ческата 
огце двама митничари, сре 
щу които е в ход дисципли

организация на 
комунистите в

парна постъпка-от
своите редове изключи

Новица След обстойни разискван 
ггьрвич-

оргаиизация са били 
становище- 

мит-

Душан Георш®в, 
Борисов и

ия членовете на
Любчо Христов, -| в ,.Авто 

Босилеград
патасе води уг-коитосрещу единствени в

че споменатите
поради основелавио дело 

телно съмнение, че са зло 
уиетребили юлужбения си 

Същевременно сре
ди сри

та. дадени условия за норма 
«но функциониране «а са 
моугоравителните органи, 
паради което бе взето ре 
щение за премахване на 
времевите мерки в тази 
стопанска организация.

нарушили ликан/ичари оа 
на комуниста 'И митиича- 

затова са приели то
пост.
щу тях се води и 
пяинариа постъпка за вна 

през грани

ря и
решение.на

ся«е на стока 
чата без обмитяваме- ”е 

събрание
оругаииза

е по-13 разискванията
някои прояви, М. я.дно с това на 

на първичната
пасочено

СТРАНИЦА а
1980Братство * 31 януари



явлениеЧаъпшшшттш
ИЕЯаЗЩШШш»

ПЕРИОД (1986—1990)
ЮдМЖжттТ‘Ут1^^
„ТИГЪР.ДИМИТРОВГРАД- ПРЕЗ СРЕДНОСРОЧНИЯ

БОСИЛЕГРАД: В „АВТОТРАНСПОРТ’

БЕЗ ВРЕ1ЕННИ МЕРНИСравнително внсокн напнтзповлошения
СРЕДНОСРОЧЕИ ПЕРИОД ТРЯБ 

ПОКАЗА

• Учреден нов тру 
СпаВремнните • Стамен

дължностга директор
съвет идов

сов изпълняващф ВЛАГАНИЯТА ПРЕЗ НАСТОЯЩИЯ 
ВА ДА ДОПРИНЕСАТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 
ТЕЛИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

НА КАЧЕСТВЕНИТЕ ктор и ръководители на 
отделните трудови еДини 
ци в рамките на 
зодията. Дотогава по ре- 
шепи е на трудовия 
за изпълнявали длъжността 
директор па организадия- 

избран Стамен Сла
ви со коквалифиди раи

Временните мерки в
Орга-Аьютрапспортпата 

низадия я Босилеград, 
ведени преди едпа 
па, поради нарушените то 
га»а самоуправитслл/И 
ношеиия и все по-големи-

задията им. Инак според 
приетия план за строителст 

на обекти са необхо 
дими 29 милиона динара 
за домашцо оборудване 
към 39,5 милиона,

органиопоредта инвестиция, а' Известно е, че оооруд- 
ването в 
вирад е износело- и мио 
го цехове машините 
застарели и се нуждаят от 
подменяне със съвременни. 
Оттук и оостоятелствоию, 
че през настоящия средно 
срочен период кашггдло 
вложенцята главно се от 
насят до въвеждане в 
експлоатация на нови ма 
шини, които. ще доприне 
сат за осъвременяване на 
производството.

иъ
,,тигър—Димитро специфичността на произ 

водството е и най-иитрре 
са спата. Касае се за застарс 

ла технология и оборудпа

годи- сьветв ото
от*

за вноне, построени още през 
1962 година. Осъвременява сно оборудване около 2,3 

милиарда, или общо към 
3,5 милиарда динара.

та е 
сов, 
водач.

Инициативата за обедин

те иа мнозина посегателс 
тва срещу общественото 
имущество са преманах- 
нати- Всъщност, това, е 
заключение на проведена
та през миналата седми
ца сесия па Общинската

пето на това производство 
трябва да задоволи нужди 
те на домашния пазар.
Оттук необходимостта вс Гинат а 
ички заинтересовани фпр възможност па 
ми и потребители да Димитровград" да 
участвуват в обновяването под крак със съврсмен«и 

те изисквания на чуждее 
Да напомним, че комп- траниите пазари и да за 

плетни програми за

развоРеализацията «а
програма Ще даде 

,,Тигър— 
върви

яването на автотранспорт- 
ните организации в една 
организация, съгласно. об 

определения 
„Автотранспорт7’ в Бо

ществените 
и в

скупщина, когато делега 
тите на трите съвета об
съдиха едногодишния от
чет за работата на времен 
кото управление, с конста 
тация, че са създадени 
условия за нормално Фун 
кциониране на всички са 
моуправителни органи, ко 
ито вече са и формира
ни. През миналата седми
ца се учреди трудов съ
вет, като за председател 
с мандат от две години 
бе избран Миле Милев, 

работ

на този цех- оилеград все повече е ак 
Мнозина от тру 

които преди 
бяха срещу 

обединява

Според приетия средио- 
предвижда

туална. 
дещите се, 
година—две

по дово ли нуждите на дома 
сочените влагания са из ш«ия пазар от гумени те 
готвени» но не трябва да хнически стоки, метални 
се съобразят и доведат в изделия, гумени 

със сегашни

срочен план, 
се реконструкция и за^мя 
на на оборудването в це
ха ,,т>аляра'. чрез тази 
програма се Цели замяна 
та на вече дотраялото

каквото и да е 
не в рамките на региона 
или извън него, сега вече 
са за обединяване. По ини 
циатива на Регионалната 
стопанска камара в Леско 
вац формирана е 
група, в която и ,.Автотра

нишки
съответствие

и те условия, като се утвър 
амортизирано ооорудва- ди динамиката на реели 
не; миксери;, подооряване 
качеството на смесите, а 
с това и качеството на го 
говите изделия, което от 
своя страна ще подобри 
тяхната конкурентноспосо- 
бност на чуждестранните 
пазари. От друга страна, 
с въвеждането на съвре
менно оборудване до зна 
чителна степен ще се по- 
доорят условията на тру 
да и ще се предотврати 
замръсяването на околяа-

и пр.

Ст Н.

деловаСЪС »СТЕ№НД ИШНАНСННЯ ШАР Босилеграднспорт" от 
и_ма хвой предсттвител, за 
изработка на

Каучуковата промишле- зводство се овладява. Фа 
ност от Димитровград е бри отговаря, че ,,Тигър” 
запланувала и сключила разполага с мощности, ко 
през тази година значи- ито позволяват напълно 
телни износи сделки на успешно излизане «а па- 

пазар. зара в Италия в Западна
което

административен 
нцк. Избрани са и съотве елаборат,

договоракойто според 
трябва да бъде готов до

и техни пре 
Изпъ

тни комисии 
дседатели, както и 
лнителен отбор от 5 души. 
Тези дни, а най-късно до 
средата на февруари, тря 
бва да бъде избран Доре

средата на настоящата го 
дина и пуснат на публич 
но. обсъждане-

конвертируемия
Става дума за около две- Европа изобщр, 
ста хиляди чифта спорт- значи, че той може на 
нм обувки, стойност око този пазар да заеме зна- 
ло милион долара- Досе чително място. Фабри .ечи 
га на западно е вропейск- та също, че новите моде 
и« пазар вече са изнесе- ли ще бъдат сигурно ин- 
ни 25 хиляди чифта спор тересни за италианския 
тни обувки модел ,,Дер- пазар, а ще бъдат напра 
би", а до края на февруа- вени и някои нови. Що 
ри ще бЪдат изнесени се отнася до качеството 
още 59 хиляди чифта. на произведените опорт- 

ни обувки, Фабри нагла- 
„Тигър" има доб- 

тех«олози, 
имат воля за рабо-

М- я.

та среда.
В цеха за изработка на 

•обувки се предвиждат вла
гания за «абавката на обо 
рудване, което ще даде 
възможност за по-добро по 
лзуване на съществуващи 
те мощности, а ще доп
ринесе и за разширяване 
на асортимента и повиша
ване ка^бството «а издели 
ята, ^според изискванията 
на чуждестранните паза
ри. Програмата на разви 
тие на цеха за обувки 
има същите цели, както 
и в'' областта на гумените 
и спортни обувки.

Тези дни в трудовата 
организация „Димитров
град” пребиваваха предс- 

фирмата 
Ита-

си, че в 
ри техници и
КОИТО
та, а това е гаранция, че 
качеството 
изискванията на западно
европейския пазар.

тавители та 
„Игалиен грея” от 
лия, начло с господин Фа- 
леро Фабри, който заед
но със

ще задоволи

ВЛАСИНА
специалистите ,от 

работи
върху овладяване героиз- 

Програмата пък за раз водството на новия мо- 
техническите дел спортни обувки. В кау 

промишленост 
пребивава и Зоран Деле- 
тис- представител иа „Те изделия 
киг-инвест” от Белград, 
пооредством който 
митровград”

„Димитровград” Освен че с тези изно-
осъЩествя

значителен ва 
доход за трудова-

НЯМА ЬВОБОШ МЕСТАсни сделки ке 
ва твърд® 
лутен
та организация, производ
ството и износът на тези

витие на 
гумени изделия 
да разреши проблемите 
за производство на тех
ническа гумени стоки, Да 
запази достигнатата сте 
пей и дв разнообрази 
асортимента- В металния 
цех трябва да се оопособ пейокия пазар.

трябва чуковата В разгара на зимно-ту- Лесковац-Враня”. 
ристическия сезон в хоте 
лско-туристическите обе 
кти иа Власинско езеро 
няма свободни места. Спо

В мотел „Езеро” на Про
е твърде значи 

телен и поради това, че 
„Ди започна в началото на го

осъществя- дината, което гарантира
ва износ на западноевро напълно ползуваме на мо 

щцостите през цялата го 
Използувайки Зоран Де дина. Същевременно ста 

летис, като преводач, по ва дума за спортни моде- 
Фалеро Фабри ли ща обувки, които са 

търсени в света те само 
шно да се включи в запа в момента1, «о ще бъдат 
дноевропейскня пазар, ка търсени и през следващи 
юви са неговите възмож- те няколко години. Това
ности и довелен ли е от е гаранцията за успешно
качеството «а
обувки, които вече се из град” на западния пазар, 
наоят и тези, чието прои-

мая цената на пансиона 
възлиза 2100 динара. Ос 
вен индивидуални гости, 

ред думите на Драган Ре тук прекарват зимната си 
лич, директор на оСнов почивка и се подготвят
ната организация на сдру футболистите яа сурдули 

труд .,Вла0ина" вят за съпътствуваяе на ос 
новната. дейност (калъпи, 
алатй, прибори) и да съо

жения шки „Радпик” И на фут
болния отбор „Морава” 
от Владичин хан. В депа

Сурдулица, едва> след 1 
февруари ще има свобо-питахме

бразяват с вече завоювани дали „Тигър” може успе 
те пазари.

Следва да се отбележи.

дни мяста.
хотел „Влаоина’ 

Власинокото 
та на

Власи-
на на” част от подготовките 

си провеждат и футболи 
на ,,Челик” ох Бе 

ло поле, член на между- 
регионалната лига Ниш- 

иидивидуални Враня, Белград 
гости от Ниш, Лесковац, ■

дздса на хотелаВ
езеро цена- 

дневнияче през този оредносро- 
чен период строителство 
то на фабрика за гумени 
нишки на базата на ла- 
текеще бъде най-крупна-

пансио н стите 
се движи от 1900 до 2500 
динара- 
пребивават

спориите включваме «а ..Димитров Тук най-много
и от дру

С.М.А.Т. ги места.
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Брой 1503 година ХЦЦг
ИЗНУДЕНИ РЕШЕНИЯ

д али у нас се касае за криза 
нето? Причини за 11 |Гослаиия в началото на годината каз- за съдбата на досегашните планове на гори- 

ват. че им не са били „достъпни' всичку мер и решения, върху които те се ' обосно 
предписани^ във връзка с извъникономичес- ваваха, никой не е отговарял ни- 
ките отношения... то пък Скупщината на СФРЮ извика ня-

В един материал на Съюзния изпълните кого на отговорност. А системата на решава 
лен съвет ( с когото са запознати и участни- не и отговорността представлява, трябва ли 
ците на 24 пленум на ЦК на СЮК, а е до- това да се подчертава, лост. преди всичко 
ставен и на Скупщината на СФРЮ) пише: на политическата система. Ако се има това 
Забелязано. е, че се търсят възможности за

поставяне на този 
неприятен и парлив въпрос има 

че. Решения, които са от значение 
-панството, оообено когато се касае за ця
лото югославоко пространство, бавно се взи 
м-ат, често с големи зткъснения и по принцип 
са резултат на политически 
компромиси. Ако пък се 
денля срок (а календар за това, 
в последно време потвърждава 
по принцип, утвърждават 
структури), решенията са изнудени 
тически -причини и са изход на политическа 
нужда, да не речем на натиск. Събитията в

пове- 
за сто-

спогодОи, т.е. 
приемат в предви предвид, разбира се защо много се очаква 

ае прилагане на повече проведени предписа- от завършаването на работата във връзка с 
ния из областта на валутното стопанисва
не. действуването на валутния пазар и при
лагането на банкерската и кредитна систе-

както юва
практиката. критическото преизучаване действуване

то на политическата оистема.
Уверени сме, че отговорът на въпроса 

На Стопанската камара все още не са от надалото на тази статия съдържа и въз 
„достъпни всички предписания”, а в стопан мо леност за осъществяване на икономическа 
ството -рече се търоят възможности те да со та и обществена стабилизация относно за 
..избягват’. И човече -от това, ,,някои банки изход от кризата. Т-ози изход обаче не може 
вместо да насочат валутните средства, кои да се намери, доколкото отново -и отново се 
то са по-големи от позволения максимум, на обсъждат въпросите, във връзка с които вече 
валутния пазар, скриват част от средствата е осъществено съгласие. А това се случва, 
или са пи похарчили, относно икономически понеже е такава системата на решаването и 
.^оправдателно са ги намалили, а след това понеже липова -отговорност за приетото ре- 

вьршат натиск върху валутния пазар", зая- шение, за прилагането и съдбата, му. При 
ви Янез Землярмч. подпредседател на Сък>- такива обстоятелства — всичко е релатив- 
зн-ия -изпълнителен съвет на споменатото за „д Впрочем, ако едно решение не -е спо- 
седание на ЦК-на СЮК- лучливо. ние ще изучим защо «е е -сполуч-

Далм всичко това има връзка с нашия

политическите
с поли-

м-а

края на миналата година са видима илюстра 
ция на такова твърдение.

Всичко това, може би. няма да е спорно, 
относно не би трябвало да бъде предмет на 
критика, доколкото и след приетите така 
решения би последвало техното приложение, 
доколкото се осъществят очакванията <и се 
получат видими материални ефекти- А вси 
чко което правим сигурно е с желание да ни 
бъде по-добре. И тъкмо това добруване най- 
често е неизвестно. През миналата година 
са приети толкова закони. предписания, 
мерки, че и човек с изключително помне
не не може да им каже числото- Само из 
областта на икономическите отношения с 
чужбина са приети повече от сто различни 
така наречени проведени предписания. Ка
ква ли нормативна дейност предстои, с ог
лед че вече са извършени няколко значител 
ли промени на стопанско-системните реше 
ния в банкарската, крдитната, финансовата, 
счетоводството и в областта на формиране-

ливо и Ще вземем ново решение, което от- 
основен въпрос: дали се касае за криза в ново може да бъде променено, ако се ока- 
решаването? Струва се. че отговорът е ясен. ж>е несполучливо... и все така до безкрая- 
Именно, който и да е за-кон, предписание. Стопанствениците все пак са прави — усл-о 
мярка,-., е резултат на някое решение. Сега вията за стопанска дейност са „неизвестни, 
шната (и досегашната) стопанока ситуация понеже отнасящите се за тях решения могат 
соч-и на -заключение, че решенията — от ко да се менят през нощта. А защо и да не 
ито -произлизат законите — са закъснели се меня ват. нали всичко е релативно — и 
или несъответствуват на сегашните обсто- 10т лошото има по-лошо. Като се имат пред 
ятелства. шии пък недостатъчно са прецизни вид съществуващите обстоятелства (постоян 
(вследствие това са лотчни и различни тъл- но преразглеждане), прав е Видое Жаркович, 
кувания) или са просто толкова лоши, че о който в края на разискванията по повод из 
невъзможно да се приложат и въз основа на ложенмето на яНез Землярич на 24-то засе 
тях да се приеме закон, или пък тяхното дание на ЦК на СЮК между другото каза: 
прилагане има поразяващи ефекти в практи- „Ние. другари, наистина сме лабил-ни". И 
ката. Без -оглед за какво се касае, един факт добави; „Аз -не мога да разбера някои пред 
не е спорен — очевидна е липсата на ебсол ложенця за преразглеждане «а онова, което 
ютио ваяка отговорност за взето решение, приехме вчера- Това е релативизъм, който 
за прилагането му и на края за съдбата на никак не може да води към добро" 
страната. Освен това. колкото «и е -известно,

то и разпределението на дохода, подтикване 
развитието на недостатъчно 
ища
папските дейци въпреки това се жалят, че 
им липсва ясна перспектива за условията на 
стопанисване през тази година-

твърдят, че покрай Резолюцията за 
число съ-

развитите кра 
и да не нареждам повече, А ето сто-

Компетент-
ните пък 
1986 година са приети и голямо Слободан ИгнятовичВ Стопанската камарапътствуващи мерки.

жддва фактът че Досега е догово 
рена едвам една пета част от зап 
ланувания износ вместо около 80 
-«а сто, което е обичайно за този 
период на годината- Или маобви- 
те предвестия на производители
те и търговците- че по-големи пое 
къшван-ия предстоят в първото по-

Всичко това, което -представял 
«а арсенал «а мерките за борба 
против инфлацията, на пръв пог
лед може да действува и убеднтел 
мо. обаче по-внимателен 
би открил, съдейки по всичко, про 

които при

ИНФЛАЦИЯ

Бързи деманти анализ

тиворачиви действия, 
това и самият живот всекидневно 
потвърждава. Така е. въпреки ня-

чо поставя се въпрос как да се 
постигне- Отговор разбира сс 
както имаше и; лами предходни
те години- За тазгодишните обс
тоятелства този отговор. между 
другото, обхвата така наречена
та програмирана -инфлация, като 

основа за утвърждаване

Колко п'ьти творците на ико
номическата политика предявява
ха завой -в -обуздаването на ткрла 
тяга. без да отидат по-далече от 

. повтарянето «> това стереотипно 
Отнеотдавна му оо на- 

където още по-год- 
в обществвно-ико 

стра-

има.
мугодив.

Това е своеобразен облик -накои предприети мерки, конто ве
че съшестпуват (да вземем най ри 
мар обществения контрол над 
ципите н неговите малки ефек
ти), Последните -и най-малко не 
попречиха на производителите, 
през декември миналата -и януа
ри тази родина да проявят голям 
страх за -своето положение и Фро 
нталио да -покачат цените. 1 

Тава о най-сигурният начин за 
увеличение на доход и -кажи речи 
анулиране ма облаганията, 
то държавните н. парпдържавни 
те институции ..смучат” с цяла
та си сили от стопанството. Ни-

проява на недоверие в държавни
те органи, а не по-малко и във ве 
че казалата оценка за 'максимал
ната неизвестност по отношение 
на условията на стопанисването. 
В тази формулировка на стопан 
ските дейци можем да -видим не
що друго, именно, несъгласие с 
вс1гчк|1 утвърдени и предвестени 

и затова по този на

изречение 
меремо място, 
до те звучи — 
комическата резолюция а

Но януарската вълна на
пясък за-

изходна
на лихвените размери и -приспосо 
бяваието иа -курса на динара, а ос 

,и още някои мероприя-ната.
къпванията, като върху

предвижданията и плапо- 
1 1986 са твьр

вой това 
тия. Това са например ицисои кре- 

облекчения, -искането заличва 
вете- които за цялата

дитни _ „
о-строго прилагане на обществе 

контрол над цевите, облекча
ва стопанството, иитарвец- 

гният «нос. продажбата за -валу- 
™ „ страната, пносът па финал

на со проиовеж-

мероприятия 
чин им парират, понеже им изгле 
жда най-ефикасен. -.де амбициозни. мия

инфлацията тря«-
,половината: то-

К011-
Тази година 

ва да иамалее на 
ест цените в декември г _ 
дина да бъдат по-висок. вР
ние с мтшогощшнт
с 30 ид сто. Това не 0 »

мозайката 
много

Всички камъчета в 
са правилно поставени и

ни ртоки- които 
дат У нас-..

(Не 2-ра стр-)ма тази ориентация не потвър.
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ИЗБОР ЗА ТЕЖКИ ВРЕМЕНА
ЗНАЧЕНИЕ НА' ЕДИНСТВОТО СОЕСТЕЕНА ИНИЦИАТИВА

' мнението на м"*/
110 охранаподобно е

,,«.мич факултет
която смята, че ту"'»"- 

ЛМЧНООХМ, аоито <де

- Днес за нас не съществува 
задача от излизането

криза м създа-
по-бързо раз да се

ка- з—е-т да

01 оера
важна

икономическата
ме на условия за

.»*«.«...
Правния факултет- — °сЬ ъа *“ иаооти: знание,

ществяването на тези цели зависи тРяо качества и ангажираност
от самите нас особено от онези човешкиириМе„и щ* 

отговорните функции. В б д Р ^ осъществяването на
щите избори трябва това да има Допр ^ отец, на това да ли
ме предвид. 4 ча по-тясната или

- Вър форумите повече не би става «ьчрос 00ш.ествен0ст
трябвало да избираме хора - кон по-широка среда- за оош ст ^ 
кротизира тази оценкааа ^ожич та или сь^за а ^ хора>

»-» А
са харчили обществени средства, упоритост в работата, 
троейки пропадали фабрики, ни д-р лоран лран^елович - и^о- 

то онези които с високи функции ра, които съС еьРЦе са за соди 
са давали зелена светлина за та- листическо самоуправително 
кива разпилявания. О&цество, ко звитие, онези, които до сега

икономическа криза, кое показали че знаят да раоотят ^ 
които са запазили ,.чист образ

кажа че в криза

па круН*!'
у.зоУпрат

всяка 
на кегмуи*» и 1«лте

използуват

сор ш

на

ра-

ето е в
о се гуши в администртция и ко 

ето не може да излезе на край с С това искам да 
юрокрацията, трябва ясно да ра" та почти неминуемо идва до еро-

на морала. Онези, които на 
това се подават не могат Да °'ь_ 

социализма и

граничи с кадрите, които се отнас зия 
ят по стар начин.

дат знаменосци на
— Не без значение е времето в самоуправлението.

Записваме и мнението накоето се провеждат изборите —
казва д-р Зоран Аранджелович, мРаган Симич. студент в групата 
доцент в Икономическия факул* за физическо 
тет. Сегашната обстановка на на философския факултет, които V,- 
шата обществено-икономическа застъпва за повече ентусиазъм и 

същност е твърде сложна» а ико- „аматьорство.” в работата на пунк 
— Много са заключенията и ре комическите несполуки не са един ционерит©- 

валоца се гласува доверие на ка- шеяияТа само на хартия, които не важен въпрос_ с които
ч*1 лЕ-ъпчЛвяваае01?811 тпатргииР^ Се осъществяват> а за товз никой тря^ва да се занимаваме. На по- та. кои-го поемат някои функции 

! ™ ' 'не отговаРя- Това е важиа причи- връхността изплуваха много про .а да за себе си и сем-йствс.у
ките определения на нашето об- поради КОЯто е девалвирад ав тивореЧ|ИЯ на „аШеТо съвкупно подобрят жизнения си стандарт, 
щество, начертани в Програмата топитетът яа ръководителите. Че 'г л _на СЩК. конституцията, Дългос- ™Р ^аме Гневното се РвЗВ ™е ТрЯбВа Д* ™ на^елеем' Фикцията обезателно «оси по
рочната програма и другите Доку- натискат” около форумите и там Как, Г°ЛЯ''1а заРаботка и редица Прив
•***' . завишават някои оперативни рщ ' легии. В сдружения трудните

Тази оценка «а- Александър Чи б0ти. обаче, проблемите настават _ Осъществяване™ на оснпнни Наи'малко н® може така добре да 
рич. магистър, асистент на Пра- по-късно, когатб те стават главни, Осъществяването на основни се живее. Поради това смятам.
вни|я Факултет и председател (на когато утвърждават кандидатски- 
Факултетската Акционна конфе
ренция на СК, бележим в начало; 
то «а този текст» защото по раз-

възпитание на

„В предстоящите избори тряб
— Не е малко числото на хора

те задачи в следващия период в че всеки, който идва от сдруже- 
кай-голяма степен зависи от хора- ния труд, би трябвало на функци 

, „ - - та« комто ще избирам на челните ята . ри , да «понесе” и личния пи
рункция ще заеме. Слабата рабо функции — отговори ни Божич. доход В такива условия бихме

функционерите девалвира- Това 5и трябвало да бъдат хора ^ ^“гра“а “
ше значението „а функциите и ,с виоок морал, на к(>ито в раб№га , и по_^ 0 ™
ъзпроизведе впечатлението, че та на отговорните постове общест водители в ^ЗГтруд сту

дихме в Нишкия университет И ФоРУ^Са “ ветият бъде далеч дзТ0 главно ^даат Акотоваста
професорите, и ^ентите%к са ~еНа ^ УШеШв° Д3 3& специалисти „ отго.во «е. мисл^, че би^е шмУи по-чУс
единодушни в оценката, че е вре 1 ’ 1рМИ хора .които ще умеят ефикас

»"^ш«росбт=™' “
Наи-добрите кадри могат най- 
.мното да допринесат 
бързо йзлизане

те списъци и определят кой коя

та налични начини е споменавана във 
всички разговори които, по слу
чай на тазгодишните избори, во

»а ротациа на кадрите и по-мал- 
задържане на функциите.
В Нишкия университет 

катав, че е необходимо кадрова- 
ни база да бъде по-широка- Не 

добре, ,рбщо а мнението, че те- 
кръг Функционери след изпи 

чането на мандата се ..селят” на 
в. нови функции и че в много среди 

имахме закрити кадрови листи. 
Днешното време търси нови

спомода поемат
_ т. неуспехи, вклю

по отношение към работата. Не 1гаайки и подаване да оставка на

’ва Аалександар Чирич _ Трябва Т. 1И успеШНИ Резултати на сто бок0 вярват, че без единство на хора н™ п„
' да избираме личности. хоито „е сг. падИсваде Изи™ва между другото работническата адаса и единствен чиГе^юТ л я ~ ”а МВД 

отделели от обществото и от на са,моотРичан'е и отговорност. Съю Съюз „а комунистите за тази стра _ То -УУч’ ^юбиШа М1Итрович. 
шйту определения. Кадрите в Съ- ; 'т. на комУниСт«*го трябва поето 4 'НЯма съществуване. Не> КОето кадРово възобновява-
к>за Йз комунистите, в останали афирмира творчество и »♦♦♦»• *♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦мм♦♦♦♦♦♦♦»+
те обществено-политически орга и дейността да осъществи простра (°т 1-®а стр.)

■ "а ко^!аИка™6бпеЗПТТ ВДСТОЯН НСТВ0 за дейогвуване на успешни допР««аоят за засилване на инф-
г: — - —и и умеят Зг^итСе ~

пространството за пасивност и по Д усъвърщенствуват отношенията всички видове потш>ебле™0 
литичеока апатия в обществото. в обществото. Условие за такова ито са значително над '
СлоЖтГГГ3 наПа™Я? действуване е. провеждането на ™ на производството, дохода на 
похимИя,казта ’ ЛВеНТ съответствуваЩа кадрова полити- ^ан®™°1° и производително-

ка в сегашните избори. ' Началото на годината, оле-
Давателно, не донася нищо ново

последствията от
за по

сей
он'

е само актуален по-
.. .......................................... ♦♦..ММ»» III

по отношение на инфлацията и. 
тревожи, за

това, че ещена-
Иа инфлацията всяка

равнище- по това време като че ли се осъ- - 
Ществява. Ето защ0, намясто 
вагата, проявена на 
заседание на цк на СЮК.

Слободан Куюнджцч

пока- 
ско-к яа това неодо най-вече 

щото се касае за
ко

го дюна

е тре 
последното
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лирически лозунг, а важна яред- 
под-ставка- за успешно решаване 
на стратегическите развойни 
I- оси пред които се изправя съвре 
■петното югославско

Л нео®х°ДИмо е да се избере Рени централи трябва да връща ва да забележим още един отго- 
олямо чис?о млади афирмиса- новото поколение, докато онези, вор н,а еДна отудентка «а фило- 

ни творци, социалистически и са ксито ни задължаваха Ще имат 00фския факултет: 
коуправмтелно определени хора, голе-ми пенсии и може би ще пи- _ Както и хиляда млади, в по 
младото поколение за да поеме ш-ат мемоари. Нима „обровците”, следното преброяване на населе- 
отговорността за по-нататъшното „фените” и „медиапаеите” не ни яието, изяоних се като югослав- 
развитие -на страната. редупреждават? Оигурен съм, че Янка. 'загуба е, струва' ми се. че

„студентите този изборен кри младите нямаше, ей така дт навле такива нямаше -повече, но мисля, 
терии изтъкват като най-важен. Зат в дългове и съмн-ен-ителци ин- че за тази страна би било още 

На -нас, младите ни -пречат те вестници — казва Горан Анчевич. 1П0-Д0бре -когато сред функционери 
зи налучквания, ние това нарича " Мисля, че във .всеки форум 

е ,-самоуправитвлно договаряна' би трябвало да избираме поне скугсшин-и би имало повече истин 
за четирите нови термоядрени 
,лектран-и. Според първите мечи -ките редове 
сл'яван|ия техното

въп

общество. В 
този смисъл в сегашната фаза на 
развитие както в ръководещата, 
са-моуправителната,
така и в делегатската, 

политическата структура 
на обществото трябва 
разчитаме на носителите 
те -производителни сили, 
техническата

повече да 
на нови

те и членовете на делегатскитенаучно- 
революция — изби-

райето на по-голямо число рабо 
тнмци, инженери* Иноватори, 
йо4, младежи и пр.

Със собствена инициатива
продължава д-р Митрович _ Съ
юзът иа комунистите трябва 
открие пътища за

половината членове от младеж- оки юго славяни, 
изтъква Биляна •Подобно мисли и Д-р Зорануче- изграждане би Стайкович. — Това е трудно да се . .ранщжелович: 

коствало към 15 милиарда дола- осъществи за^Дото съпротивите — Трябва да избираме хора, 
ра. Отделно пък е това че «и от срещу младежта са големи. И ние които са се доказали в запазване 
веждат в икономическа зависимо неотдавна', въпреки че постоянно то и укрепването на братството и 
ст от богатите, това че тази енер се говори, че младите трябва да единството- Югославия не създадо

във воички форуми* 'из ха онези- които се бореха за свои 
брахмю Председателство на фа- лични мнтереси. Това могат да на 

конферен- нравят само онези за които изнте 
дължават. а нито съществуващи г 2 ция, със седем професора и само ресът. на Югославия като цяло е

най-важен.

да
радикално кад 

рово възобновяване за да обезпе- 
чим революционна последовател
ност в осъществяването на целиТе 
на социалистическата революция. 
Поради това в предстоящите

не е най-достоверна, па нито избираме 
•най-евтина- Моето поколение пла
гия

ши това, че старите пак ни. за- култетската акционна

дългове не знаем как ще върнем, двама студенти!" 
Дълговете за бъдещите термояд-из- На края, струва «и се* че тряб Велимир Филипович

МЕСТНА ОБЩНОСТ *,4 ЮЛИ"— НОВИ БЕЛГРАД г

КАДРИТЕ НЕ СА ИЗКЛЮЧЕНИЕ
ф В ИЗБОРИТЕ НАЙ-ВАЖНА Е ОЦЕНКАТА НА ОБШЕСТВЕНОС който е прерязал лентата на тър- рателите с пълно право настояват 

® ЗА КАДРИТЕ, КАКТО И за МНОГО ДРУГИ ВАЖНИ ВЪ- жественото откриване на фабри всички постове да дойдат най- 
ПРОСИ, ТРЯБВА ДА РЕШАВАТ ТРДОВИТЕ ХОРА И ГРАЖДА- ка, трябва да бъде изведен пред оПОсобни кадри, а не пак да ре- 
НИТЕ обществеността в случай фабри- шават малки групи без гаранции.
Изборната 1986 година, започ- ри. Зрящото, според тях, влиянието ката да пропадне. че' сГа избрани пай-добри:

на. Това бе повод да поведем ня- им върху кадровата политика
свършва главно тук.

— Като член «а Съюза на кому цця, предупреждава, 
нистите и гражданин на тази стра ята от настоящите избори ..вече 
на не зная кой и въз основа на не се големи”. ЗаЩото ..протеко-
ко-и критерии определя кандила ха информации за постигнати ДО- ло неЯ — трудно се помръдва от- 
ти за висшите органи — казва Ми говори кой за кой пост да бъде там Всички вървят около тази 
лета Майсторович (Единадесета кандидатиран. Това у -нас значи — маса. понеже около нея им е доб- 
ПО на СК). — Когато наближат постигнат е договор за кого тряб*. ре — считат Радован Буйошевич 
изборите, съобщават «и техните ;уваме когато дойде вре- (Пета първична организация). Буй
имена, а след това на някои пуб- ие. Така е във федерацията, Ре- ошевич е един .от секретарите на

Ако

Миломир Стаменков-ич, секре
тар -на Трета първична организа- 

че очаквани-
колко разговора във връзка с оча
кванията от тазгодишната поли- 
.ическа дейност.

Най-напред отидохме в местна 
та общност ,.4 юли” в Нови Бел
град. Избрахме именно тази част 
от територията на Новобелград- 

понеже Миломир 
Издателския 

жител

— Работниците казват, че У 
нас кадровите маси са кръгли а
не правоъгълни, което означава, 
че -който веднъж се намери око-

ока община,
Станкович. член на

,, комунист” исъвет на 
на тази местна 
на заяви, че в местните общности 
не е лесяо да се избере партиен

лични събрания започват да да- публиките и покрайнините, 
ват единонушна подкрепа на пред нашето кадрово сито беше тол- 0бщнОст от редовете на заетите, 
ложещията. Мисля, че трябва да >0ва гъсто, че да не пропуска п той предупреждава, че и в сдру- 

Нека компе- плевели заедно с чистите и качес- жениЯ труд има кадрови пробле- 
тенти-ните въз основа на съзнани- -твени зърна* -с това — мисля с ми. За директорите е -най-важно да 
ята си предложат -кой е способен тези догорори — можех да бъда и имат някой ..свой” -в общината, кой 
за функции и «ека изпртят -пред- съгласен- Но нашите досегашни т0 ще им помогне, когато потрябва.

базата, за да бъ- опити показват, че ситото не е при избирането им е лесно, по- 
дат обсъдени; да се организират гъсто и п-ропуска плевели”. неже на „по-широката обЩестве-
разисквания за кандидатите и те- — От факта, че -някои наши ка на 0бщ:НОст държи тяхната стра
хлив задължения и досегашни дри с години се намират на вцж- на" Случва се някои стопа«ски ръ 

работата. Ка иИ обществени -постове, правейки КОВОдптели макар че работят твъ
напредват твърде

общност, неодав в местнапървична организация

се прави по-инак.ЩкретаИ
Защо?

V!

приематХората
функции. Това показва и тукаш
ният опит. От шест секрет-ара на

оргаизации и наши събе 
са пенсионери.

нерадушно

ложенията си в
лшчяи

-Цдници четирма 
бойци, бивши военнослужещи,

заети. Но тези двама са 
въпреки

а
успехи и Неуспехи в
кто до -повод ХШ заседание на кръгово движение, трябва да на- рде уСпешно 
ЦК на СЮК. обсъдихме осъщест привим извода — продължава Ста давно -понеже не получват достатъ 
оявалето «а водещата роля иа СК манкович — че с труда и поведе- ,ща подкрепа от комитетите. От 
о обществото така по време па Иивто си са оправдали доверието пуга страна кадрите, които от 
изборите трябва да организираме на гражданите и затова дълго вре политически постове заминават

да ме изпълняват ръководни длъжно- в стопанството. най-често избират 
«асти-на може да -папски колективи: слец

■не искат да работят в 
имат загуби.

двама са
избрани за секретари, 
че съвсем скоро са постъпили в 

Казали им — 
бъдете секре-

си.организациите 
понеже сте нови, 
тари. Функциите не се приемат, 

донасят големи задьлжс- 
-нашите местни

нашите кадри,
мненията си и след това оти. За някои

се маже това -и трябва да им се комитета
колективи, които

разговори запонеже 
нйя. А тъй 
общности нямат

изнесем
да бъде извършено -избираше.

— Второ, касае се за отговор- даде доверие, но цгякои не само, 
костта — казва Майоторович- — че загу-би-ха авторитет» ои. но с 
Имаме способни млади хора, кю- дейността си допринесоха за раз-

нашето най-голямо

като
никакво
техните

почти
обществото,влияние в 

партийни организации трудно мо
гат да се насърчат за активност 
Вера Симич, секретар «а Девета
та -първична организация на

са организирали 
Заключенията

Всичко това потвърждава осно 
становище «а събе.седници- 

педо- те НИ1 че кадровата политика пре- 
..затрорена’' в малки по- 

че онова,
ако което се случва по -време на избо-

се -изяват от оне- духвапето ка внотоито ле могат даосвобождението иа зло — ■междуяациоиалнотози. които от
играната до днес се намират

политически функции. Не такива хора 
против тях, това -са хора от ; па кандидатските листи,

.. ‘ ие ',е ли премного ко тази листи се правеха -от гражда- рита, зависи предим-др от тях.
ндаой ръководи цели 40 го- и-ите - избирателите.

У «ас сега и' чети-ридестго- Мшщва-н Петрович (Втора пъ-
хора са -родени в ооци- рвична оргаиизация) обаче изтък- блемм?

1 св па, че у нас за първи път са уста
връзка между кадровите

решения и обществонтта обстано- най-важна оценката на общбстве- 
често пъ вка. Мака-р че ръководителите не н-остта. За кадрите, както и

ва-жнц въпроси (защо кадри

Д'1-лбоко съм уверен, че калено е
никога не виха би- литичеоки кръгове и

иа верие-
какни разказва 

разисквания по 
ЦК «а ОЮК за заемането 
ботна ръка. Понеже в тяхната ор 

90 членове —^
е заЩо съ ДИ1ГИ.

«а та- диш"'ите

па ндкои
на ра' съм

Как да се преодолеят тези прогаиизация от 
безработни, разбираемо 
бранисто е било посветено 
зи тема. Безработните обаче по 
питали секретарката си '»Д „
може би ще нам0РН Ра; р*'Следователно тежде е д м(0-
дош .кадър в местната 
и събеседаитедни - 1

когато

че оше не 
бъдат 1-Га важни пос-

ализма, а излиза 
тя способни Да 1

Казаад ни, че в избор1гге е'Юпдоа
зато-ве.п Гу4 Н|П отя ОТ ГО по р ] 10 СIли и ат , яек1Явната. Но са -отговорни за всичко, сега се други 

ТИ се крие зад *върдея.а? вижда, че -и кадрите ни доведо- те да бъдат изключение) трябва
-все я* ^ ич (с-едма пър- ха в приза, което безсонорно допри да решават трудовите хора и гра

Живоии I а. Между нася за повишена критичност ждамите.
лична органи 1 и ЧОвекът, пред новите избори. Затова изби-

избо другото и така, здото

та как

Б.Ркова етгечатлевгие 
говорят именно това,

тазгодишнитестава ду ме за
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РЪКОВОДСТВАТА ДЕЛЯТ НАРОДА И ПАРТИЯТА
даат'* ’ Ие са производството, 
тпукциите или пласментът

автобусите, но разли- 
закони 

разпоредби, 
спъва и парали

имапито организации на листите 
хме повече кандидати и тайно ги 
гласувахме, било би почтено и ко 
:,.У„:ИСТИЧСС1СИ и членовете на це«- 
т;;~лпия комитет Да 
така*

Още не сме чули, или прочели, че комунистите от два 
тнва не искат да сътрудничат. Не ми е познато, например, че У

,.Дървена застава" и други. На тези ко"фвр«и- 
езико на една парти,, и общите интереси. В 

почувствува териториалното им дел»

кон 
на ка

мионните и
чията в републиканските
законопредписания
което най-вече ни

заедно да произвеждаме 
югославска територия.
тази разединеност

со избират
налато година, които 
кооператорите на 
цни всички говореха с 
изказванията не можеше да се 
ние — казаха пешите събеседници.

Ние работниците чувствуваме, 
че ни о потребна силна и единна 
, .ославия. Не мисля, че нашага 
работническа класа е разединена, 
ооаче, Съюзът на комунистите ни 
е разединен, признавали това или 
„а Разединиха го ръководствата 
11 ’ а не работници

Единни сме в мне 
пието, че смс неединии в Съюза 
на комунистите, че ,,ЦаРУв Ф 

и частичните интереси, 
колко се различа- 

Съюза на ко

на
зиРа
цялата 
рдя, че
юза на комунистите 

много
гърба на стопанството, 

наше нещастие.

Твъ 
и в Съ

и в законнатаВ. Кривел, РТБ Бор:ДРАГОСЛАВ ГРУИЧ, работник във ни прчи: товарегулатива
е нож в 
голямоАвторитет се печели с работа това иай-висшите, /Понякога се питам: дали не се 

единството в партията
отно-

Никога ние работниците не бя 
хме, н-ито хце бъдем пречка 
единството, особено в Съюза на ко 
мунистите. На дело, тук в мина
та, доказваме, че няма деления, 
тук живят двадесет и повече наци 

никой не

то комунисти* Ние работниците знаем, че 
разединеността и федерализмът и 
всички „изми” идват от „върха'. 
Този връх за жал, е силен, той 

значителна роля

на приема
поради бюро критическото

дали прословутата адми 
своето място, А и

дерализмът 
Погледнете

шение,
нистрацид пази 
в службите — от 
мнтети и нагоре, множество разли 
цни сътрудници, чиновници, 
ретарки, касиери. Все 
„мозъци”, професори,

дирижира и има
нашите отношения и т'Ькмо то

зи слой в нашето общество не е 
готов за никакви промени. Напрн 
мер. начинът на избора, в който 
търсим повече кандидати и откри 
ти кандидационни листи, е риско 

които сами чувству 
би ги коствало функци

общинските ко ват становищата на 
мунистите в републиките и пок 
пайнините; различават се дори и 

Тогава не е е чудно,

ионалности — и никога
хващал за това- Няма защо. сексе е .някакви 

политико-
законните. 
че се
републиканските и 
те граници. Моят колектив, 
в Прибой, е една от четирите 4-а 
„рики в четири рпублики в Слз;.:

организация ФАП—
Некак оставаме вече петнадесет

наподменят локомотивите
покрайцински 

ФАП
Моите другари и аз не знаем 

какво там ,,горе'’ се готви, 
кой

намери се и цм 
мал 

живеят-

лози, агрономи, 
кой работник. Всички искат 
ко да работят, а хубаво да 
Инак би било своя хляб да зара
ботват „долу’1 сред работниците. 
Аз съм за авторитет на членовете 

СК. А това се постига с почтен, 
самоотвержен, принципиален труд. 
Дошло е време,
СК, ако търси 
иска до изкара на чисто някоя 
мръсна работа, да не бъде разбран. 
Не помагат аргументите — всич

точно
кой кого и защо не търпи, 
упорито защищава интересите на 
своята мера за I 
ственото добро. Ако би ни 
някой отговорнт е един; на воички 
такива мястото не е в партията, 
те трябва да отговарят не само иаР 
тиино; те не са най-важни за на
шето социалистическо развитие,

вен за онези, 
ват че това 
гта. креслото. а това ще рече мо 
шта и привилегиите^.

сметка на обще- ФАМСС.питал гзта

в ССТН в местна обЩ-МИРОЛЮБ МИЛОЕВИЧ, председател на 
лост ,,Зеленгора’, Кралево:че членът на 

някоя правда или В чие име?без тях можем.
А това дето се карат републи 

ките и покрайнините, че няма пар
тийно единство, това е — учудва 
що. Заща са против единния СК? 
След неотдавнашното заседание 
на ЦК на СЮК в Сърбия, дълго 
не можах да спя: другарите °т 
Войводина и Косово, това се ви
жда, не искат да приемат предло 
женията, хващат се за някои де
тайли, позовават се на Консти
туцията....

последиците са — отравяне на на
рода. Всички тези ръководители, 
стопански и партийни, имат свои 

Изводът следователно е

Още никаде не съм чул, нито 
прочел, че комунистите от Д»а ко 
лектива не искат да сътрудничат. 
Не ми е също така познато, че на 

Македо-

ко се протака, а другарите от вие 
шите форуми връщат „предмета' 
пак „долу". Няма силна организа 
ция, ако всичко най-съществено 
не се прави пред очите на обще. 
твеността не бива да има скрива
не Ние знаем какво са виешц. и» 
тереси, обаче не шем да ни прода 
ват празни обещани* и ялови 
речи.

имена,
очевиден: ръководствата делят ипример комунистите от 

ни* няма за какво да разговарят с 
комунистите от Войводина. Точно 
обратно показаха онези тематич
ни конференции на Съюза на ко-

партията и народа.
Смятам също така. че и едно 

годишното ни лредседателствува 
не в обществено-политическите ор 
ганизации не даде очакваните ре
зултати поради две причини: пър 
во. в този кратък период членове 
те не стигнат да запознаят своя 
най-висш функционер и да спече 
ли доверието му. Второ, тези фун 
кционери са повече заети със свое 
то бъдеще| отколкото с обединява 
нето ма членовете за общи актив 
носги-

мунистите в течение на миналата 
годиш, които проведоха метали
ците, комунистите в земеделието. 
кооперантИте на ..Цървена заста
ва” м други, на конто всички гово 
реха с езика на една партия и об 
щия интерес. В техните думи не 
можеше да се почувствува терито 
риална принадлежност.

Но, затова не е трудно да се 
намерят два колектива, дори и в 
един град, където техните ръко
водители почти и не се познават. 
Така е за съжалеше и с партийни 
те секретари, с делегатите във фо 
румите извън основната организа 
Ция на сдружения труд и първич 
ната организация на Съюза на ко 
мунистите.

След това, в чие име например 
се тактизира, ако един актуален 
въпрос, да кажем фенолът в Кра 
лево вече с години се протака- А

АХМЕД КОЛАШИНЕЦ, ВКВ шлосер във ФАП, Прибой:

Измите“ идват от върхаи
Във ФАП работя 25 години- За Съюза на комунистите очакваме 

мене и колегите ми работници ня много; това го очакват воички че 
маше дилеми в сегашните избори стни трудови хора и 
в СК; настоявахме действително Има хора, които мислят, 
честни и способни работници, за- гресите ще ни решат воички въп 
щото оме убедени, че’ на цялата роси. Това са заблуждения- Конг 
ни партия е необходима кадрова ресите трябва да открият 
обнова от върха до базата. В на- тю-голям пробив на образованите, 
шата среда, която е изключител- храбрите и трудолюбивите кадри 
но работническа, строго
хме да 'Изберем същински засгьп- Споделят мнението на 
ници <на нашите интереои. Обаче, си, че членовете на централните 
за това като че ли все по-малко комитети трябва обезателно да 
се води сметка колкото изборната се избират на конгресите, а ако 
Функция е по-висока.

От предстоящите конгреои

граждани, 
че кон- Съюз^т на комунистите много 

изгуби от авторитета си 
13-то и 16-то заседание на ЦК на 
ОЮК. В разискванията по матеРиа 
лите от тези пленуми, мменно, се 
събуди онази творческа енергия на 
членовете и бе поставено единст 
ве.ното искане за по-бърза промя 
на на състоянието към укрепване 
на самоуправителната 'роля на Съ 
юза на комунистите в политическа 
та система. Времето след тази де 
бата не ни донесе очакваните про 
мени.

след

МНОГО

внимава и в стопанството и в политиката.
другарите

е възможно на листите да има по 
на вече кандидати. Ако ние в първич

Комунист дани» на вестник „Комунист" Влайко Кри- 
вокапич, изпълняващ длъжността 
ник
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гля»ри « п-г™ „ помощ- • Адреси на редакциите: за всички издания

цВен и отговорен редактор Бо- на „Комунист" Площад Мапкс и Енгелс”
Г „ВаУ=пГЛГИ " ОТГОВ°РНИ РЗДа- 11 Белград, телефонна централа 335-061
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Тези дати е пуснато на 
публично обсъждане про 
екторешение

в първата
откриването на 
йоката . работилница,
то !И

година на 
занаятчи от 15%

от имущество в размер 
върху осиова 

до 50 000 динара и 70% 
върху основа, надмина
ваща 300 000 динара, до

за общинс-
,как

граждани завърна- 
ли се От временна рабо
та в чужбина, 
провели най-малко 
година, 50°/о 
та и 25“/о

шите данъци на, гражда- 
ни те. Предлага се пови
шение на 
лични доходи

данъка върху ако там са
една ти

като за недвижими имо- 
в собственост на гра 

през втора- жданите е предвиден да- 
нък от 0,20% на основа 

пау- до 1 000 000, до 1,40% на 
.считат ония основа над 8 000 000 ди- 

КОИто

от селско 
дейност от

1,18 /о На 2.57°/о, от 0,87% 
на 2,26°/« и 0т 0-59% на 
2“/о, в зависимост от 
даотралната

стопанска

в третата го- 
Дина на работа. За
шалисти сека- ЖДРЕЛОХО НА Р. ЕРМА

община
която се числи дадено се 
ло. Настоящето увеличе-
ние на данъците 
съгласно обществения до 
говор за размера и усло
вията на плащане на 
Щинскл данъци ич такси в 
1986 година в Нишки ре
гион. Обаче за 
скостопански

в категории, 
годишен личен 
7000

имат нара- Нова опасност за цвоженюто?ДОХОД ОТ
до 9000 динара. Ония Общински данък върху 

премии от игри на Щас
тие ще се плаща в раз- 

данък мер от 15%. Милионери, 
се намалява и на ония за- осъществяващи приходи 

влагат (лични доходи) над оОго

ста ва Този участък пътя Суко 
во — Ракита е ,.тясно мя 
сто” От няколко години 
насам, когато при разшир 
яване на трасето стана 
злополука, в която загуби 
ха животите си и двама 
работници. Движението за 
по-дълго време беше пре 
къснато поради срутване 
на огромни скални маси, 
които, дори създадоха и 
езеро в долината на Ерма- 
След разчистването на сру 
тения материал, „освобож 
даването’' н** Ерма и оани 
ране «а най-критичните 
места, движението беше 
възстановено.

Предложено е прокарва 
не на тунел под Гребен в 
дължина от 650 метра. 
Проект за същото се гот
ви. но ето. че ждрелото 
не мирува, а пак се закан 
ва. Това е още едно пре
дупреждение- че трябва 
да се ускори работата 
върху изнамйрането на 
трайно решение за съоб
щенията по долината на 
Ерма.

които са приели на рабо
та работници — по 10% 
за всекие зает Този

Жителите на Трънеки 
Одоровци, Куса врана, Ис 
кровци и Петачинци ве
че сигурно знаят за това 
И сами са видяли, че два 
та тунела в ждрелото на 
Ерма между Погановски • 
манастир и Тр. Одоровци 
са напукнали и заканите
лно надвйсват. Тези дни 
и комисия от специално 
ти на два пъти посети те 
рена и изказа сериозна 
загриженост за състояние 
то на този участък от ре 
гионалния път Суково — 
Ракита.

В ,_,Ниш-експрес’' в Ди
митровград, който поддър 
жа в най-голяма 
съобщенията в този край 
е пристигнало съобщение
— ДА СЕ КАРА КРАЙНО 

ВНИМДТЕЛНО- Значи*
движението не е спряно
— изтъква Виктор йоси 
фов, шеф на ,,Нцш-експ- 
рес” в Димитровград, но 
добавя, че това не е ни
каква гаранция за сигурно 
сттл му.

об-
наятчии. които
средства, в 
и оборудване 
наятчийска

изграждане вата, която определи Ре
публиканският 

. риат
висимост от средния ли
чен доход на работници
те! в СР Сърбия в преди
шната година, ще бъде
известен в началото г,а 
февруари, ще плаща дан 
ък в размер от 3% на ос
нова до 40 000 динара 
до 80% на основа надми
наваща 1 000 000 динари-

ония сед на за-- секрета- 
за финанси, в за-производи- 

тели, които се занимават 
с обработка

работил-ни- 
зависимост от су- 

са вложили, 
но не може да бъде по- 
малка От 50 000 динара.

ци. в 
мата, която

на земя и 
дейности 

редица
други подобни 

предвидени 
облекчения.
са

За данъкоплатци само 
стоятелни занайтчии, пла За занимаващите се с 

упражняване 
кална
движда увеличение на да
нъка върху лични доходи 
от 7000 на 9000 
ако с тази професия 
занимават 
и от 6000 на 8000 дина
ра, ако с музика се зани
мават като с допълнител
на дейност.

,.музи-
активност' се торе

наЩащи данък в годишен 
паушал се предлага пови
шение на същия върху 
личен доход от 10% до 
100%. в зависимост от ка
тегорията на дейност (при 
определянето на данъка 
се имало в предвид да 
ли занаятчиите са заели 

работна сила.

Предвижда се увеличе
ние на данъците м за 
частните занаятчии (гос
тилничари, хлебопекари, 
сладкари, зидари, автопре 
возници, казанджии и 
др, и то от 10% на 
докато за каменоделци и 

предложено да 
нъкът да си остане 16%, 
както и в 1985 годинп.

динара.
степенсе

пепрекъснато;

чужда
къде е поместен обектът,

14%.

Гражданите на Бабуш-сборота* който осъществ
ява и ДР- И тук са пред- 
поедвидени редица облек 
чения: данък върху зана
ятчийска дейност не пла

плетачи е
кица и другите селища ,в 
общината, даващи жили
ща под маем, 
щат данък

ще пла- 
върху доход Д.Г. М. А.—А.Т.

Босилеград ш Райшоздй една цялостДНЕС И УТРЕ

зация също не съществу
ва и това неЩо представл
ява голям проблем за под 
държането ма хигиената. 
Засега още няма и теле 
фошш постове. Но в раз 
войния план до 1990 го ,от 
дина се очаква мцого от 
тези въпроси да бъдат раз 
реше ни.

да, прокарване на улици 
и др.

Тъй като ^прииждане
то” на нови жители в 
Раичиловци не спира, на 
лага се час-скоро

четири-
социали-

В течение на
десетгодишното

развитие на ст- 1-етическо 
раната след освобождени
ето от фашизма, безспо

огромният нап- 
Босилеградска

ШтШ'Ш;
МНОГО

благоустройствените 
проблеми трябва да се 
разрешават по-бързо. За 
това би трябвало

пен е и
редък на 
община. Следвоенните сто 

културни пости 
протичат под зна 

силно изменение на 
активиос-

V /папски и 
жения 
ка и а

двете
Бързото доселаване нц местни общности (в Боси 

плансин- леград и Раичиловци) да 
способствува се захванат и по-енерги- 

Райчиловци да чно да действуват общес-

щ

населението от 
ските села 
щото в

структурата и 
тта на населението, с ин

миграция към 
околност-

тензивна 
Босилеград и 
та му и другате

изникнат иови махали ТВено-политическите ор- 
.,Крачи дол”, „Чукарки” гаизации в двете местни 
„Благоевград", ,,Дисаги” общности, преди всичко 
и др.. а под главното шо Съюзът на комунистите, 
се Босилеград-Рибврци са Социалистическият

„Пади Съюзът на младежта и ДР- 
,.Подбреза”, „Вен- Именно сега е време две

общности да

градове
Панорама; Краин долв страната.

Босилеград стана 
иско, просветно н
рно средище-

бързо се увеличава 
жителите МУ 

СЪЩИЯ

стопа 
култу 

Относите-
съюз,и на места труд-парцели

по достъпни с тсопм
сокаци и улички и 

редица

стотициНикнаха
жилнати сгради-

план- засгр-оеац махали 
нци-”
ец”, „Црешпа” и др. Днес те местни

съществува изготвят съвместен гра- 
между с. Ряйчи- доустройствен план. Съв 
Босилеград- Мес местно вероятно и по-ле- 

в Боси сно те могат да разреша 
комунално-битовите

11
красиви
изключително 
образцов вътрешен 
форт, с големи

и балкони, с раз 
Оба

криви
пътечки създава 
проблеми на досадилите 
се селяи-ш и 
те граждани.

Новите жилища са але- 
кт)рифицира'ГШ» па с водо 
снабдяването -мнозина

проблеми- Каншги-

ч астми, слно
броят на 
за сметка иа 
селата. Н а

коп- 
и хубави почти и ие 

граница 
ловци и
Т1-ШТ0 общности 
леград и 
мъчват 
бломи — довеждане па во

по
иочюпечетш<намястото

иягашште обработваеми
плеяди ГОД1Ш 33 виИЧКИ
селскооопански култури 
спонтанно и стихийно из 
растнаха нови квартали из
вън градоустройствения

тераси 
нообрази-и 
ЧР «еплаповото разраства 

плач-

фасадИ.
Раичиловци нз- ват 

-редица същи про проблеми.някогашнатане на 
ка в различни 
неоформени

посоки, на
строител»*

С. Евтимов
имат
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1^ ПРОСВЕТА^ ИЗКУСТВОШ КУЛТ У РА
ФЕВРУАРИ ЗАПОЧВАТ „СРЕЩИТЕОТ ПЪРВИ 

ПА СЕЛАТА”ПОЛУГО ДИШНА РАВНОСМЕТКАБОСИЛЕГРАД:
па 1

I
щ |1ърви се срещат Гоиндод * ДунавецаУспехът на 

миналогодишното 

равнище, а 

дисциплината 

по-сльба

;
н»Л'

на домашен и на 
защото това 

те продължи вре 
Прието е

няват и 
чужд теоАн, 
миого
метраенето.
предложението да се 

прекъсне с организиране 
на ешологически

Тази година от начало
то ма февруари, па до 

ще се про-
1

ш девети март. 
ведат шестите по ред Сре 
ти на крайградските се
ла в димитровградска об 
щила,
ЩОТО 01'
ни оощности в срещите 
взимат ежегодно учас
тие само чегири или пет 
крайградски села. Наис
тина всички села не мо
гат да вземат участие по 
ради вече известни причи 
ни —. недостатъчно на 
млади хора. Но все пак 
има села или райони, ко 
ито сигурно имат сили 
и възможности да взе
мат участие- Преди вси
чко това се отнася до 
Смиловци и района на 
Заоърдието като 
Куса Врана с'ьщо би 
ла да се включи. Единст
вената пречка за нейното 
неучаствуване е 
-пата и нередовната 
ка с това село, 
падне сняг.

ВИр .**?

у ,

ИЗЛО/К 
вояка година

„крайградски' за
селски мост-И ои, понеже 

се съОират и показват ед 
■ни и съши предмети.

Имаше мнения и за 
промяна на пропозициите, 
но все пак 
нието, че 
са добри, а 
по време на Срещите най- 
често пъти решенията на 
журито не се харесват. С 
това пак налице излезе 
истината, че колкото и 
да се определят всички 
за мотото „важно е да 
се участвува”, все пак 
всички на преден план 
слагат победа почти на 
всяка цек#г забравяйки, 
че друженето на хора
та от местните общнос
ти и сътрудничеството 
им е основно, поради ко 
ето „Срещите на селата” 
се и провеждат- Накрая 
всичко си остана пак по 
старому. Полезна 
на може да бъде само вк 
лючване в оценяване съв
купната комунална дейн
ост на всяка местна об
щност в течение на годи 
ната. Може би тази годи 
на това не може да се 
проведе в дело. но за сле

Г

4<г

Оез сдави бележки. Оста
налите ^82 ученика са със 
слаб успех, между тези, 
има ученици с по Ю ’и по 
вече слаби бележки, кое
то ооойно тревожи. Загрп 
ждва п фактът, че повече 
то от учениците със ела 
бия успех са и наи-недис- 
циплинирани. Мнозина уче 
ницп отсъствуват или^пък 
бягат от някои чаоове- 
Непресъствуват на органи 
зираните допълнителни ча 
оове, а немалък е и броят 
на учениците, които ве
че открито пушат или пък 
консумират алкохол.

Инак, от учениците, ко 
!Ито на края на първото 
полугодие са показали по 
ложителен успех: 43 са с 
отличен успех, 42 с много 
добър, 51 с добър и 12 със 
задоволителен, или 34,6 
>па сто от общия брой уче 
ници, което е на минало
годишно равнище (мина
лата година положителен 
успех имаха 34,2 на сто). 
В ОСНОВНОТО УЧИЛИ
ЩЕ В БОСИЛЕГРАД

Ново, което е характер
но за първото полугодие 
в босилеградското основ
но училище е това. че за 
пръв път за последните де 
сетина години има учени 
ци с намалено поведение. 
Двама между тях с пове
дение незадоволителен, а 
съвсем нямаше да 
изненада, ако такива бяха 
повече- А подразбира се

чо дисциплината е и осно 
Ш1ОТ0 условие за успеха» 
които както казват в учи 
лището. но е толкова 
но естествено, че 
гьл да бъде и 
пнак, и тази учеона го 
дина, както и досега, по- 
до^ър успех са показали 
учениците от долните кла 
сове, където средната ос 
лежка е 5,82, а по-слао в

надделя мнеСпоред програмата за 
работа в средношколския 
образователен център и 
основното учил-и^де в Боси 
леград, на 15 януари за
върши първото полугодие 
и съгласно закона за осно 
вно и средно образова
ние и възпитание, второто
полугодие ще започне на 
3 февруари. Учителският 
колектив и на едното, и 
на другото възпитателно- 
образователно ведомство 
вече сумираха успеха и 
поведението на учениците 
през първото полугодие. 
Обсъдиха и реализирането 
на учебно-възпитателната 
програма, осъществяване 
то на добавъчното и допъл 
нително обучение, както 
и осъществяването на сво 
бодните активности, «абе 
лязани в настоящите годи 
ни програми- 

Обсъждайки успеха и по 
ведението на учениците 
през първото полугодие, 
учителските колективи, от 
делно внимание посветиха 
и на въпроса': как същият 
през второто полугодие да 
се подобри? Още повече, 
че обща констатация е. че 
•и в дното, и в другото учй 
ЛЖЦ0 СЪЩ'ИЯТ МОЖ и тряб 
ва да бъде много по-до
бър. Оообено, ако се ама 
предвид, че още в начало 
то на настоящата учебна 
година по. отношение на 
прдишните, професионал 
ната застъпеноог на часо 
вете с до значителна сте 
пен подобрена. Подобре
на е И материалната осно 
в а (и в едното,, и в. другото 
училище, макар че все 
още някои стари пробле
ми с отделно значение за 
възпитателно-образовате
лния процес се протакат и 
през настоящата година, а 
според условията и възмо 
жиостите с които разггола 
га^ двете училища и въоб 
ще общината, някои от тях 
и занапред ще бъдат при
съствуваЩи.
В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 
ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАЙ 
ВАТОВ”

пропозициите
проблемите

е л»о- 
ло-доо **р.

цяло.
моггорните класове, където 

средната бележка ь з,о^. 
или от общо от /01/уче
ник с отличен успех са 
ученика, с многодобър — 
153, с добър — 134 И със

далечи-
връз-

когатозадоволителен — 50 уче
ника или с положителен 
уопех са 540 ученика, а с 
една, две, три и повече 
слаби бележки са- 160 уче 
ника, един е поради болест 
неоценен.

И така, и тази година 
ще се срещат само чети 
ри села: Гоиндол, Лука- 
вица, Желюша и Белеш- 
Градинчани отказаха са 
мо поради факта, че ня
мат съответна зала. Ве 
че при първия договор 
на представители на мес 
тнитв' общности

нови-

Към останалите субекти 
вни и обективни причини 
за не така добрия успех, 
казва помощник — дирек 
торът, Владимир Михай
лов е и това, че все още 
за първи и пети клас не 
съществуват съответни уче 
бници на български език 
и това, че е изостанала 
каквато и да е помощ от 
просветните съветници и 
въобще от Педагогичес
кия институт за усъвърше концепцията, защото вс

яка година те минават 
по вече установен ред. 
ред. Все пак предложени 
ето на Лукавица забавни 
те програми да се изпъл-

ГОДИНА СРЕДНОШКОЛЦИТЕ НАЙТГОСЛеГГ

уча
стнички в Срещите. и 
представители на 
ската конференция . на Съ 
юза на социалистическата 
младеж и Социалстичес- 
кия съюз, бе .ясно, че не
що трябвал да се мени в

дващата година сигурно 
ще .бъде възможно.

И така на първи февру 
ари Срещите ще открият 
гоиндолчани с гостуване 
в Лукавица- По този на-

Общин

чин дългите зимни вече
ри всяка събота 
ля ще бъдат изпълнени с 
програми, ще оживеят 
културните домове и ста
рите народни обичаи.

и яеде-
нствуваие на просветните 
работници от Враня. как 

бъде и на кой начин новата 
■програма да се реализира.

М. Я. А.Т.
ОТ НОВАТА УЧЕБНА1986/87

В НОВАТА УЧИЛИЩНА СГРАДА
Нашият народ е каз

ал: „Лъга баба—долъга”.
Това може да се каже за 
новата сграда на образо 
вателно-възпитателната 

организация .Досип Броз 
-Тито” в Димитровград.
Наистина вече няколко 
пъти досега ' ние бяхме в 
положение да кажем съ
щото, но по всичко личи, 
че следващата учебна го 
дина средношколците ще 
започнат в «ови поме
щения. доколкото не 
случи нещо непредвиде-

се довършава и сградата, 
където ще бъде поместен 
парния 
дства 
печени и 
договорена по така наре 
чдата система . „инженер 
и«г”, след
то довършаване ТО „Гра 
Диня ’ трябва да я предад 
напълно оборудева. Ос
вен това обезпечени са 
средства и за 
трафопост, който 
жд за образователно-въз
питателния център и тру
довата организация ,,Ме- 
талац”, която се намира 
отвъд реката. Част от сре 
дствата е обезпечила спо 
мената трудова ощ»аннза 
ция. /

необходимите 
подготовки за дабавка на 
учебни помагала за ново
изградените обекти- Спо
ред събраните

Сре
за нея; са обез 

понеже тя е

котел.вени са хиляди динара вече 
направен проект за уре
ждане на училищния двор 
и след

е

като се подобри 
засега представлява кана
лизацията, която все още 
не е довършена, 
дума за главния 
тор на който трябва да ое 
приключи сградата на уч 
илището. Без това не мо-

предложе 
пия от различни поризво 
дители, за оборудване ва 
кабинетите са необходи
ми 15

окончателно-
Става

колек-
милиона, а за ця- 

лот училище около 30 
лиона динара. За оборуд 
ваце на кабинетите необ-

ми
строеж на

да слулее да се получи на раз
решение за ползуване на 
сградата от съответната

ходимите оредства почти 
са обезпечени, а очаква 
се тези дни самоуправи- 
телната общност за насо 

образование да 
средствата

се
Само 148 ученика 

общо 430 в средношколс
кия образователен център 
Иван Караиванов” накрая 

на първото полугодие

инопекция и това е оноваот
„ако”, което може да поп•но. чено 

обезпечи 
■за останалия 
ходим 1инвента>р.

речи около 2500-те квад
ратни метра площ да ос 
та<нат неизползувани. 

Наблизо до

Именно, както 
доми директорът на ОВО 
Милутда Ценков, напра

ни уве- и
необ- 

За 400са
А.Т.училището
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ПРЕД ИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ В СЬЮЗА 
МЛАДЕЖ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

КУСА ВРАНАНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА

има младежи 

няма дейност
|\'$®иоуннте от^ешн_постел“ период

Теаи дни в първичните младежки 
организация в Босилеградска община 
прключват

' 1ангажирано да се включва във всички 
пори на обществения живот.

Разбира се, в това. отношение гол
яма отговорност имат и останалите об
ществено-политически организации, пре 
ди всички Съюзът вд 
Социалистическият съюз. И 
или изобщо не се занимаваха с въпро- 
-а за дейността на младежта. Естестве 
но е, че въпроса за б©здействуването 
на младежките организации трябва да 
Ьъде и тяхна грижа. ОЩе повече, че 
младите трябва да продължат тяхното 
дело.

;№''предизборните и ще 
събрания.

запо- 
Без спорно 

младежите все-
чнат изборни 
това е. удобен момент 
стра«но да обсъдят 
тивност* отделно осъщестява«ото 
дачи. които бяха набелязани 
вите програми, като при това критич
но 1И самокритично

Ако не се взимат предвид крайградските 
местни общности, Куса врана е най-голямата 
местна общност в Димитровградска община. В 
нея миграцията на населението, в сравнение-с 
останалите местни общности, е съвсем малка. 
Това допринася в селото да има значително чи 
сло млади хора. особено сега през зимната ва
канция. Но в Куса врана не съществува младеж
ка активност.

досегашната ои ак комунистите и 
те малкона за 

в акциюн-

изтъкнат вино в- 
нците за всички нереалазарани задачи 
и активности- Още повече, 
гашната активност : 
на Съюза на социалистическата

че с доси- 
и организираност' 

мла- Повече от една година мощта и на старите, и. на 
Общинската фяференция Общиноката конферен- 
на Съюза на социалисти- ция. Тогава в голямата 
чеоката младеж в Димит зала имаше няколко чино 

ве, печка, грамофон с 
двадесетина плочи. Наис 
тина малко трябваше поме

■чввк, както в 
-ения труд. така и в местните общно

сти не можем да бъдем дволни. Като

организациите на сдру- Безспорно е и това, че. до голяма 
степен активността на младежките ор- 
. низации зависи и от самте ръководс

тва. Там, където ръководсвата са били 
активни, първичните организации са 
имали някаква активност и обратно, 
там, където ръководствата са били не
активни не е имало почти никаква мла
дежка активност. Ето защо сега, кога- 
то започват изборните събрания, тези 
факти трябва да бъдат в центъра на 
п-борната активност, а па ръководни
те места да се изберат проверени и ак
тивни лица, които с авторитета и ак
тивността си ще мобилизират и оста
налите младежи и девойки. Освен това, 
по-голямо внимание трябва да се обър-

о казвам това, имам 
досегашния изборен период 
редица активности, с които босилеград 
ха младеж трябваща да злезе от а но 

нимност. Изостанаха редица културно- 
забавни ц спортни активности. Изоста 
-;аха усилия за подобряване на жизне
ната и трудова

предвид, че в 
изоставаха

ров град не е осъществила 
никакъв контакт с първи 
чната младежка органи
зация в Куса врана- След щението да се доведе в
като председателят на пър ред.
ри чната организация за- Когато тези дни отидох 
минава в ЮНА, младеж- ме в същата стая, първо- 
ката организация не -нами то ни впечатление бе, ка
ра за сходно да избере то чели някой вътре е' 
нов председател или пък хвърлил бомба1 Вратата в 
поне за това да осведоми счупена, на прозорците ня 
Общинска! а конферен- ма нито едно стъкло, пе 

ция. Така повече от една чката стои кюнци, гра 
година в Димитровград мофонът го «яма, грамо 
считат, че освен първич- фонните плочи също. От 
ците организации в града, чиновете и пейките нито 
Смиловци, Височки Одоро следа. Таванът е паднал 
вци и Горна Невля, същес на няколко места. Младе- 
твува и първична органи жите й девойките, които 
зация в Куса врана. Тя и на събранието дойдоха с 
съществува но само на ха половин час закъснение, 
ртия. а в селото нейната двадесетина на брой, нап 
работа изобщо не се чув- разно се опитваха да убед 
ствува, Чувствува се, оба ят новия председател Зо 
че, само в един ,,случай". ран Геров, че помещение- 

Когато преди две годи- то >/СИ беше такова1'. По
ни с тогавашния председа сле излезе, че все пак ня 
тел на Общинската кон- кои от тях или пък от те 
ференция също се намери зи> които идват само през 
хме на събрание на пър- лятото, е поцупил всичко

среда. Все още слабо 
се включват в изпълнителните органи, 
или пък в обществено-политическите
организации, в самоуправителпите ор 
гани на организациите на сдружения 
труд. в делегациите и делегатските оку 
пщини. Ако към това добавим и фак
та, че и тези. които членуват в някои 
от посочените органи и тела, рядко

не и при изготвянето на 
програми за работа. Всъщност те тряб
ва да отразявата реалните

акционните

присъствуват или пък ако приръствуват 
незаинтересовано се отнасят към разре 
шаването на проблемите. А тъкмо на 
всички е познато, за да може да осъ
ществи обществената си роля в систе
мата на социалистическото самоуправ
ление, Съюзът на социалистическата 
младеж трябва всестранно и много по-

възможнос
ти на първичните организации, а не 
първичните- организации, а не да бъ
дат обременени със задачи и активно
сти, които нито могат, нито имат въз
можност да ги реализират.

М.Я.

МЛАДЕЖКАТА ПОЛИТИЧЕСКА ШКОНА 10 ФЕВРУАРИ Т. Г. ЗАПОЧВА 
ЛА НА В-К ,,БОРБА"

Във функция на марксическото 

образование на младежта
Обаче, както казавичната организация> осно вътре-

един русокос младеж, 
кой не шока да каже кой

ван проблем в работата на 
младите кусовранци, бе
ше липсата

ни

«а помеще- е направил това, макар че 
воички го знаят. (,.Защо да 
ме мрази после?”). Наисти

противоречия ца общество 
то. национализма, развити 
ето «а югославския соци
алисти чиски патриотизъм 
братството и единството, 
основните 
югославската 
литика. както и за място
то >и ролята па младежка
та организация в югослав 
ското общество-

ти цикъл па Младежката 
школа „Ду- 

— Шапе"

ние, където да провеждат 
свои събрания, танцови и 
други забави. Помещение «а ..блестящо” определе 
то, което младите своевре ние! Не само за демолира 
мещно са били уредили ната стая, но <и за без де ли 
край магазина в селото, е ето. Още повече, че поч 
..завзела” селскостопанска 
та трудова организация 

не го е

Юбилейният, двадесети 
цикъл на школата съдър- 
жи тема за марксическия 
евтоглед и теорията и пра 
ктиката на социалистичес 
кото самоуправление_____

От 10 февруари т-г. на 
страниците на в-к .,Бороа 
ще бъдат публикувани те 
ми от

политическа 
шаи Петрович 
под общо заглавие ..Пред 
XIII конгрес на СЮК”.

принципи на 
външна • по

ста-13 този цикъл то 
не дума за маркоичеокия 
светоглед, теорията и пра 
ктиката па социалистичес
кото самоуправление, одру 
женйя труд и класовите

ти всички от двадесетина 
та присъствуващи се съгла 
сиха с неговото мнение. 

Понеже това събрание
уж временно и 
изпразнила. Ползува го 
за склад- Това е нечестна беше и изборно, то в така 
постъпка, но имайки пред ва атмосфера едвам се №* 
вид. че в селото съществу мери младеж, който да по 
ва училищна сграда на еме длъжността председа- 
илощ почти 900 метра ква тел. Всички имаха «якакви 
дратни, в която преди две си оправдания, че те не 
години учеха 14, а тази могат. Най-после се съгла 
година само осем деца. си Мия-орад Алексов, а за 
тогава проблем с помеЩе секретар Вера Пейчева- 
пие за младите не трябва Дано новото ръководство 
ш© да има. Тогавашният на младежката организа- 
председатсл на младеж- ция в Куса врана намери 
та лично се застъпи в ос сили да стабилизира поло 

жхзчшето в своите родове, 
заЩото 35 младежи, които

юбилейния, двадссе

ПОЛИТИЧЕСКА ШКОЛА В БЕЛГРАДРЕПУБЛИКАНСКАТА МЛАДЕЖКАВ

Петима т Димитровград
Димитровград 

пет
зация в
школата щс посещават 
младежи и девойни( за все 

един. Пьрвд 
Лидия Паиайо 

Саша Сто-

бота с пионерите. Вторият 
25 до 30 япуа 

във
Републиканската конфе-

Същза "а соцпа 
младеж, от

20 февруари 
организира 

школа за мла

цикъл е отрвцция на 
листическата 
20 януари до

тома „Младежтари с
възпитателно-образоватсл 
„ия процес”. Третия ци- 

(от 31 януари Д° 9 
цикъл за мла

ки цокъл но 
щс замине
това, след товатази година 

политическа къл
февруари и 
дежки кадри 
опдна активност на
за па социалистическата
младеж.

От младежката

Никола Атанасов, пойното училище една 
стая да бъде дадена на 
младежите и девойките 
от .селото- Те обещаха, че 
те я уредеят по свой вкус, 
с доброволен труд ис по-

иулов,
Зоран Тасев и накрая Де 

Гигов. Школата ще
дежи и девойки от РепУ" 
бликата- Школата съдържа 

От 20 до 25 
прог

за междупа-
Сью-

почти винаги са в солото, 
са ««истина сила, на цюя- 
то трябва да се разчита.

А. Т.

лча
работи в Белград.пет цикъла, 

януари е съкратена 
рама за оснособяване на 
младежи и девойки за ря

А. Т.органи
СТРАНИЦА 9
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БОСИЛЕГРАДВ БОСИ ДИМИТРОВГРАД

Сназки за 

командирите 

от запаса

Започва строеж на на нов 
трафопостЗапланувани 

повече обекти Димитровград започва строеж 
бъдеТози дни в

на тратфопост от _
първият такъв трафопост на територията на оо 
шината. Строежа па този най-значителен об кт 
в електростопанството, ще 'поемат трудовата 
организация „Градня” от Димитровград и „ми 
цел" от Белград. Според проектосметката оОе 

струва «ад, 232 милиона динара. Както 
строителните работи трябва да при 

ключат до оредата на май а монтажът на уре

110—35 КВ- Това ще

В рамките на идейло-но 
митическото и обществен- 
иото усъвършоиствуване 
на командирите от запаса 
на 26 яцуари т.г. в Боси
леград се проведе съвеща 
пие- на което пред комай 
дирите от запаса бяха из 
леоени няколко сказки от 
областта на международ
ното отношение в. света, 
отделно за отношението 
и конфронтацията на »ое 
«и онли на двата блока
на Средоземпоморие^.

За отбелязвано е, че въ

За изграждане нл жилищна сграда в Босилеград 
повече местни общ.и на улици и пьтища в града и 

ности ще бъдат изразходвани около 5Я,3 милиона ктът ще 
се очаквадинара

ние е асвалтирщЮто па 
кея край Добридолския 

(през Босилеград)

На жилищно-комунална 
Босилеград дите до края на годината.

С изграждането на този трафопост се оси
снабдяване с

та дейност в 
ска община през настоя- 

ще со нос- 
дължимото внима-

110ТОК
на дълижта от 4°° м. — 
1.1 милиона динара. За 
прокарване и израждана

гурява не само по-качествено
този проблем се решава за по-дълъгщата година 

вети
мие и града и повече се
ла в оощината ще се ооо 
гатят с нови обекти.

ток, ' и
период. Всъщност нуждите на стопанството 
общината, което постоянно сс развива се

в
ре-

на улици в местността 
„Орище” (тук с запланува 
но да тикне :,юв квартал) 
са предвидени 
дп динара. В Босилеград 
е запланувана 
ка о паве на улица ,»Иво 
Дола Рибар” (към двтока 
та - градинка) и за целта 
са запланувани капщалов 
ложе *гия от 4 милиона 
динара.

А. Т.шават дългосрочно-с
то-ва не само, че ще се 
подобри оита на населе
нието в тях, но ще се <я»з 
дадат и възможности за 
решаване на други комуна 
лни обекти в други части 
на града, т.е. в други мес

600 хиля- ГСАМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕ
РЕСИТЕ ЛО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА 3 БОСИ
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

преки мнозина от коман
дирите от запаса бяха 
ангажирани като политиче 
ски активисти в рамките 

продкандидациониите
събрания. отзивът бе ма
сов- Това е още едно по 
твържд©ние, че команди- 

запаса в Босилег

и иастил-

ТО „АВТОТРАНСПОРТ” в Босилеград даваобщности. За целта натн-и
самоуправителната общ
ност на изнтересите за 
жилищно-комунална Дей за приемане та един изпълнител за неопределено 

време или стажант за попълване на вакантното ра
ботно
Освен общите условия предвидени със закона кан
дидатите трябва да изпълняват и следните: да са 
завършили средно училише — IV ст©пен, финансо
ва или счетоводителна насока: да са завършили 
стажанския опит или без него (като стажант).

С молбата кандидатите трябва да се достав 
ят: диплома за завършеното училище, кръшално 
свидетелство, удостоверение да не са под следствие, 
удостоверение от СОИ за трудоустрояване в Боси
леград и лекарско удостоверение.

Молбите с необходимите документи се дос
тавят в срок от. 8 (осем) дни от деня на публикуване 
то па обявата на адреса: Трудова организация ,-Авто 
транспорт” Босилеград, Георги Димитров — 13-а с 
обозначение — За Комисията за работа и трудови 
отношения.

Тази общност няма сре 
дства за всички запланува 

акции, те. да задово
ли нуждите на всички ме 
стни общности- Това пре
ди всичко се отнася

ност е запланувала да из 
59,3 ми

рите от 
радска община твърде от 
говорно поемат и изпълня 
ват своите задължения, по 
отношение «а идейно-поли 
тическото и общо военно

разходва около 
лиона динара- място МАТЕРИАЛЕН СЧЕТОВОДИТЕЛни

През тази година трябва 
да се реализира идеята за 
изграждане на един об 
ществен жилищен обект 
с осем апартаменти* глав
но двустайни. Тази идея 
бе раздвижена още мина 
лата година, но с оглед ли 
псата на средства бе отс
рочено оъщеетвяването й- нови пътища в 
За целата са необходими местни

до
разширение и прокарване 
на пътища. Затова се раз 
чита и на финансовите 
средства, които ще обез
печат местните общности. 
А запланувано е разши
ряване и нрокварване на 

повечето 
общности. Едни

усъвършенствуване.
Освен този вид усъвър- 

команш&нствуване, всеки 
дир от запаса се усъвър- 

индивидуал-шенствува >и 
но. За тази цел «а съвеща 
«мето бяха връчени 
ки с теми които са заплану 
вани да бъдат обсъдени 
по единствената програма 
за идейно-политическото

книж

около 33,6 милиона дина- всред заплануваните
които са тинца е пътят от Г. Лиси- 

сдру- на до Плоча, през горно- 
лисинската махала Разцс

пъ-
ра, повече от

и общовоенното усъвър- 
шен-ствуване на команди
рите от запаса на СР Сър 
бия. Резултатите от този 
вид и от съвместното усъ 
вършенствуване на края

сдружили или ще 
жат организации на сдру- 

О станалите Неподадените в срок и некомплетуваните 
молби няма да се разглеждат.

пеница и Валози, настиля 
на пътя от Босиле- 

завь

женил тРУД.
. средства из бюджета на нето 

тази общност—около 25,7 Град към Груинци, 
милиона динара ще бъдат ршаването на поправка- 
изразходвани за . разшюре- та на пътя от Бистър към 
ние, прокарване и изгра- Дога цица миналата годи- 
ждане на улици и пъти- ка бе разширен от Бис 

тър (през Ярешник) до 
Една от по-големите ин- Назърица пр. 

вестиции в това отноше-

ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕ 
НИЯ ТРУД
ЗДРАВЕН ДОМ В БОСИЛЕГРАД ПУБЛИКУВА

Конкурс
за приеман^ на един лекар—стажант за неоп
ределено време за работа в една от здравните 
станции.

УСЛОВИЯ: Завършен медицински факултет. 
Молби с доказателство за изпълняване на 

условията от конкурса изпращайте на адрес: 
ООСТ Здравен дом в Босилеград.

Неподадените в срок и некомплектувани 
документи няма да се разглеждат

Конкурсът е открит 15 дни от деня на пуб 
ликуването.

та всяка година се прове 
ряват чрез отделен вид 
писмена проверка, което 
бе направено и сега на по 
сочено съвещание- *

ща.

М. я. м. я.

БАБУШНИЦА

Лошо състояние на пътищата
И през настоящата годи «а местни пътища. Това лезна комунална акция 

-на голямо внимание в Ба е необходимо защото от са подобрени съобщенията
бунщишка община ще общо 182 километра пъти- до Дървена ябука, Щърбо
бъде посветено на подоб- ща в общииата, само 3 ии вац и някои други отд^ 
реиие на пътните съоб- лометра са асфалтирани,- лвчеми от центъра на об
щения. Очаква се още 97 км са с твърда настил- щи«ата селища-
през пролетта да продал ка, дока-го 82 км са без 
жи доизграждането на ре- всякаква настилка и

ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕ 
НИЯ ТРУД „ЗДРАВЕН” ДОМ

В БОСИЛЕГРАД
ДАВА

Но налице е необходимо Обяваса стта от ново местно само- 
тоналния път Бабушви- почти негодни за съобще облагане, с което тези пъ- 
Ва — 3®- баня на дължи- ния.
■на от 2 км. Изграждането

за попълване на вакантно място
1. Финансов счетоводител.
УСЛОВИЯ, Средно икономическо училище, 

една година трудов опит.
Молби с доказателства за изпълняване н° 

условията в обявата се Изпращат на следния 
адрес-' ООСТ Здравен дом. Босилеград.

Закъснели и непълни молби нямат да се взи 
мат в предвид.

Обявата е валидна 8 дни след публикуван®

тища да се модернизират 
или реконструират там 
където е необходимо. ИЖителите на мн<>го месму спря в крад на ноемв

ри миналата година пора тни общности в Бабушни 
ди -неблагоприятното вре шка община, както е - доб

този (ГЬт с предимство би 
се ползували пътищата Лю 

ре известн-о, си построи- бераджа — Цървена ябу- 
ха или прокараха нови пъ
тища благодарение въве- Любераджа — Щърбовац 

на дължина от 17 киломе

ме.
ка на дължина от 26 и

СъЩо така се очаква и
в някои местни общности 
да бъде въведено местно

депото през 1973 шестго 
дишно местно самооблага тра. 

самооблагане за строеж не. В резултат 'на тази. по-
то й.

МА.
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Шизичеока ФИЗИЧЕСКАТА„„ КУЛТУРА И СПОРТЪТ В БОСИЛЕГРАДСКА
ДО КРАЯ НА СРЕДНОСРОЧНИЯ ПЕРИОД

ОБЩИНА

ФК „Младост“ в. регионалната дивизия!
Трябва да се положат усилия 

култура и спорта да

из дейността на сой за
РА В СУРДУЛИЦА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУ

За масов и 

качествен спорт
физическата ктебол и хандбал м 

се омасовяват — и по броя на блекалия. На футболното 
спортуващите и по дисциплини и секции. Дължимо [Игрище няма трева, липс 
внимание на спорта трябва да обърнат и органи- ват 
зациите на сдружения труд

съ-

съоръжения, а и учи 
лищата са без уредени 
спортни терени. Само за 
затревяване на футболно 
то игрище са необходи
ми 5 милиона динара. Са- 
моуправителната цфщност 
на интересите за физи
ческа култура, която мате 
риално помага дружество

Първият отбор на ФК 
,.Младост" в Босилеград, 
който сега се 
в Междуобщинаоката фут
болна дивизия Враня — 
група А, до края на наето 
ящил средносрочен ,п©ри 
од трябва да се намери 
в по-горен ранг на сгьсте 
зание — в Регионална
та дивизия. Това е запла 
щувано в плана на разви
тие на физическата кул
тура и на спорта в Боси 
леградска община до края 
на настоящото десетиле 
тие и бихме казали, че 
това не е план на жела
ния. Но за да се осъщест
ви тази >идея, да се омасо- 
ви спорта и да се форми
рат нови спортни дисци 
плини и секции необхо- 
дми са нови усилия. Раз
бира се, и средства, зна
ние и воля.

совостта, необходимо е във 
всички училища (в общи 
ната да се формират фу 
тболни секции. При това 
Ще се положат (усилия 
дружеството да разшири 
дейността си и с други 
спортни ДИСЦИПЛИНИ: ВО

физическата култура на та главно е било 
територията на Сурдулиш Средно 
ка община в съвременци 
те условия на живот 

все повече

състезава
добро.

оа присъствув^и 
И по 16 от общо 26 делега 
и ти. Едно число делегати

постоянно са бтсъствували 
Целокупната дейност на 

трудовите хора. Самоуп- общността е била 
отношения на към

става
на

труд
належаща потрб«ост то и която ще помощува и 

лейбол, хандбал, баакет- на секциите- които трябва 
бол, атлетика, стреляче- 

1И пр у Ако
наооче 

задоволяване пот- 
в основните и

области

да се формират, няма 
средства за задоволяване 
на всички нужди.

равителните 
подтикват, развитието на ребностите 
интелектуалните,

ство, джудо 
такива секции се форми-морал- предймствените 

и физически на физическата 
на човека- обусловено от 
физическата ните

рат и в училищата, което 
е една от задачите, не са 
мо че Ще омасови, но ще

но-волеви 
способности 
Ето защо 
култура в днешните усло 
ния става един от водещи 
те фактори на компенои 
ране потребностите и въ 
зможноегите «а 
игри» спорт и рекреация.

Въпреки че през изте-

култура,
материал- Бдна от възможностите 

за по-ускорено изграж
дане-и оборудване на спо 
рните терени е средства 
за целта да обезпечат и

възможности. На се открият и талантите.
За това обаче са необ

ходими и кадри. ФК „Мла 
дост” засега има двама ра 
ботници, задължени за пъ

територията 
та организирано се зани
мават с физическо въз-

на община-

организациите на сдруже 
пия труд. През послеДл 

рвия и юнощеския отбо. ■ ните години в Босилеград 
Имайки предвид запла

цели и факта,
пионерите не работи число млади работници.

питани е децата от преду
чилищна възраст, учили
щата, а Общинският съ
юз на организаците за 

мандатен период и физическа култура тгрез 
средносрочен план в разви изтеклия период (1981— 
тието на физическата ку 1985) редовно са органи- 
лтура на територията на зирали работническо — 
общината са постигнати спортни игри, селски и 

по училищни олимпийски 
състоянието игри и манифестации в 

чест на държавните праз- 
физи- нлци, чествувания и юби 

изостава леи.

човек в

са открити няколко сто
пански обекти, с голямонуваните

клия че с
професионално лице нео Очаква се да се открият 
бходимо е на този въпрос 
да се посвети пълно вни-т 
ма-ние- Още повече

дойдатнови цехове, да 
нови млади -работещи. Без 

брой
Засега има достатъчно 

воля- Наистина, на спорт
ното дружество 
ст”, като. единствено 
кова в общината, 
организира 
младежите и работниците

ако оглед на големия 
млади работници и зна
чението на физическата 

П0 култура за работника и за 
производителността орвз 
низациите на сдружения

„Младо- се има прдвид» че не във 
всички основни училища 
има преподаватели 
физическо възпитание.

И средствата са един от 
проблемите за по-ускоре 
но развити© на физич#- труд в 
ската
Засега в Бооилеград същес чески спортни игри също

известни материални 
добрения, 
все оше не е задоволител
но. Години наред 
ческата култура 
ше зад развитието на ос 
таналите дейности. Посо-

та
което

пионерите

за спортуване- резултатите 
Не са мал

Най-развита спортна ор
ганизация в общината без 

футболната ор- 
Освен футбол 

,,Радникл и

общината нямат 
култура и спорта спортни терени. Работни

не изостават, 
ки постиженията не само 
на първия отбор, но и на 
юношеския и 
л»утболЦн отбори- Когато 
се касае за футбола и ма

се преди всичко, че 
материални

чва
недостИгат
средства. Освен това лип- ните отбори

Челик”, .състезаващи се 
междурегионалната фут 

чрез болна лига, дейни са и 
се заинтересу- футболните отбори 

обществено-политиче дост” от йелашница, 
ските ооганизации и и0 ,,Младост” от Сувойюица.

физическата «Партизан” от Масурица,
меж

спорно е 
ганизация.

твува спортно-рекреаци така не се провеждат- 
онен център с игрища за 
футбол, волейбол, бас-

пионерски

сваха и дългосрочни про
грами за развитие на фи
зическата култура, 
които да 
ват

В.Б.
в

,.ПАРТИЗАН'’ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА СПОРТНОТО ДРУЖЕСТВО 
— ЖЕЛЮША

„Мла

Недоволни от постигнатотосителите на 
култура трудовите орга| които се състезват в 

об- ду общинския футболен съ 
юз Враня. На територия# 
та на общината има 6 

Из футболни отбора, а през
този период са били ре
гистрирани 
футболисти-

откликвали 
и ръководство-

циплината на играчите, 
неидването им на мачо
ве, особено когато става 
дума за гостуване, а бе 
направен анализ за неид
ването на футболистите 
-и по време на тренинзи. 
От самия отчет, а и от 
разискванията личи, че от 
делни играчи безотгово
рно се отнасят към задъ
лженията на клуба. Нак
рая бе прието 
ние
пред да 
лежи и и на мачовете» и 

тренинзите, да се съз
даде по-добро другарст
во, навреме да 
подготовките» 
бори отборът за първото 

понеже сегашно- 
съот*

дружество 
от Желю ш а 

тези дни проведе годиш
но събрани®. На събра
нието бе поднесен отчет 
за работата на футболния 
отбор през изтеклия пе 

фшнан-

които са 
играчите 
то на клуба.

Накрая се 
към избиране на 
ръководството, 
ният председател е имал 
правото да бъде избран 
за оЩе един мандатен 
период но по обективни 
причини тази длъжност 
не е могъл да изпълня
ва» па затуй единодушно

Спортното
„Партизан"

низации и местните 
щонсти» които да посве-

тази дейност не-тят на пристъпи 
ново

Досегаш
обходимото внимание 
ключение прави изтеклата 
1985 година, в която Вла- 
синските водоцентрали от

значителни сред- Безспорно 
изграждането на проблем, който спъва раз

физическата

780около

най-остър риод след това 
сол отчет <и накрая бе изделиха 

ства за 
спортен център. брано ръководство на 

спортното дружество.
Отчета за работа на 

клуба поднесе
ПИЯТ му 
Петър
бе обхваната целокупна
та дейност на дружество
то, както на състезате
лен- така и на плаца на 
останалите активности, 
които е
жеството. 
отчета
разгледа самата 
в му 6а, 
мите с 1<ои'го

дружеството, 
отчета се резни 
дискусия-

питието па 
култура е недостигът ка 

средства и 
па спортни те- 

местиито общнос
ти и в трудовите орган-иза 

Така -например крез 
(1985) година за 

култура са 
милиона ди

на самоуп 
общност на . материални 

физическа липсата 
изтеклия реки и 
14 пъти.

Скупщината
равителната 
интересите за 

през

заключе-
футболпетите зана-

бъдаат по-прп-

д-осегаш 
председател 

Тодоров. В него
за -нов председател на 
клуба е избран Драгомир 
Стефанов. Член на Пред 

между-

култура
преиод заседава 
Тя е разгледала всички ак

въпроси на физи- изтеклата
През физическата 

изготвен отделни 5-3 
състоянието нара. Тези средства с< 

култура достатъчни и за РеД°1Ш 
в Сурдулишка община"- дейност иа кл^ °^,лств0
който даде тласък, за ома камо ли за 0ттук

иа физкултурна на спортни гт.... трудови -и необходимостта В преде
и ангажиране иа ^ т средносрочен ле
те организации и оо ,1986_1990) да
сти върху строителството риод ства За
„а спортни обекти в мес- Д^ят повече

тните общности Рга култуРа в общината.

ции. седателството на 
общинския футболен съюз 
Пирот-Димитровград- 
Бабушвица е Александър 
Милев, делегат «а

,.Партизан" от

на
туални 
ческата култура- 
1984 година бе

започнат
за да се

ДРУ-Анализ за 
«а физическата

провеждало ДРУ 
По-нататък в жеството

Желюцпк
място, 
то шесто място несекритически степен работа- 

като
До коя

та и® дружеството
бъде подобре-

силите иработа 
и пробле-

ветствува нв
възможностите
отбор.

От финансовия 
се вижда, че 
работил домакински и 
че самият клуб е обезпе
чавал финансови средст
ва с различни акции, на

на тозикактосовяване цяло Ще
на ще се види през 
летта, -когато започат

и състезани

со е среща- 
След 

оживена

проотчет 
клубът есе от ло

подготовките 
ята през пролетния със 

полусазон.
Д. СтавровтезантеленНай-голям брой резне 

изкао-пхл по дисвите организации, 
ствието «а делегатите

окултния
вкащи сеСт. И-иа

СТРАНИЦА 11заседанията на
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хуч}®р • сатира • забава
Народна

метеорологияМисли И *форН5МН <><>
о гнез-• Птиците вият 

дата си в 
на на
ЧИ ЛЯТОТО

ф Ако в оилеи студ се 
обади пуяк — "'е 
топъл вятър.

ф Рано наесен кокошки
те сменят перушината си 
— зимата ще бъде топла

ф Силният вятър по вре 
ме на дъжд довежда 
нцето.

ф Когато вали и 
слънцето 
зо спира-

ф Вятърът па 
не духа по-силно.

Труд и наука — ижма нищо по-висше «е земя
та от тези две сили.

о слънчовата сгра 
зна-М. Горки ^ 

<►
Не може да се изгради пълноценен човек, ако < > 
не се възпита у него .чувство за прекрасното. ►

^ Р. Тагорп. ;'

След хляба най-важното за народа е училище- ♦
Ж. Дпптоп ”

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦++*

дърветата —
ще закъснее. Да нема

шъпчан>едуха

О

то.
Овия дни излезо у село у продавиицу, п* 

бая Стоян, и ете тига Ставрия Р * 
— помисли си я. Па и ниешс ми

С АсганГора^о^ечима „ет године откикоСЛЪ.уаШЩМШГШПЯ5Я1ЖЙШШ •; ми

преора и»иву.
— Стани бре Стояне, не си пошъл нагрес 

— дъждът бър-
Животът изтича в един миг, той не е 

нищо сам по себе си — неговата стойност зави 
си от неговата употреба.

косидбу?
Стану. Реко чвке да видим кво му йе. 
— Йела у продавницуту да кръкнемо 

йсдно пивце.

Аристотел поФ прсстава-
настоя-Не живее онзи, който живее само с 

щето. си. Щом йеЗащо па да откажем, помисли
не отказуйем. еЩо пивотоX, Мап Ф Когато катеричките се 

храна.
решил да части, да 
нейе йевтино денъска...Ф запасяват с много 

зимата ще бъде студена-Аз съм човек и нищо човешко не ми е чуждо.
Плавт

Ка изпимо поИ улезомо у продавницуту.
шишетия тегая Ставрия отвори душу.неколкоф ф Ако дъгата е разполо 

жена от оевер на юг, тря
бва да се. очаква дъжд, 
ако е от изток на запад 
— ще има хубаво време.

—Слуше, нийе може и да несмо си жи- 
ама мислим дека това нейе го-Невъзможно е да се напише хубава 

без да напишете преди това няколко лоши.
Б. Шоу

книга.
вув-ли некига,

проблем. Може да се реши нели?лем
Ф — Защо да не?

— Тия дни, бае Стояне, нели знаеш, че има 
избори. Па я съм предложен за делегата у.-

_ А, това ли било-.. Хвала ти бае Ставри
йо за пийенето, а за другото че размислим. 

Тека ми каже бая Стоян.
Това ме накара да се замислим; Целу го- 

писуйем дека требе да избираме най-до-

Дейността е единственият път към познанието.
Б. Шоу

Ф
Ако живееш само за себе си, ти си излишен 
товар на замита- СъобщениеСократ

дииу
при са ка буду изборите. И между предложени 
те за разне функцийе делегати 
много добри човеци.

Ама има и теквия кико бая Ставрию.
Па он за протеклете две године не дойде 

! ни на йедно събранийе. каже бая Стоян- Не 
интересуйеше га нищо оди проблеми у на
ше село.

Молим читателите 
на в-к ,.Братство'', ко 
ито не са се издължи 
ли за вестника, то
ва да направят в 
най-скоро време. Че 
ковите си записи из 
пращайте на следния 
адрс: НИРО „Братст 
во”. Кей 29 декември 
№ 8. Текуща сметка; 
62500-603-9529, СДК 
Ниш.

Редакцията на в-к 
„Братство” ви кани 
да се абонирате за 
вестника в 1986 годи 
на. Годишен абона
мент 750, полугоди- 
шен 375 динара».

Всеки човек- който не работи е негодник.
Ж.Ж. Русо истина има

Няма нищо, което «е може да се преодолее с 
труд.

Дж. Бруно

Село покренеше акци*> за воду, он га не 
интересуйе, село покренеше акцшо за пут — 

\ И това га беше брига...
А са, ка дойде ред пак да се избираш чове 

ци за делегати — он се сетил. Иде од йеднога
до другога и шъпче. наговара-

Ония койи су добре работили, че Ьи изби- 
рамо пак, ако требе. Они и не ш^пчу по Ьо- 
шетията.

»»М*МИ»НМ<ММННИМНММИМ»М|И>М»ММШ»Н11
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