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ДА СЕ ОТЗОВЕМ МАСОВО!
НАМИРАМЕ СЕ в разгара на важна по
литическа активност — изоборите за делега
ции делегати. На общинските кандидационни
конференции на ССТН в Димитровград, Бо
силеград, Сурдулица и Бабушница неотдавна
беше сумирана досегашната дейност. Оцен
ките говорят за успешния досегашен ход.
Тази успешност се основава върху пълната
мобилност и единство на всички субекти в
активността, а отделно на ССТН и синдика
тите както носители на тази дейност. От под
готовката, насрочването на събранията, пъл
ната осведоменост и под., до голяма степен
зависеше успешността, както и от непосред
ственото ангажиране на политическите акти
ви. Координираното действуване на ССТН и
синдикатите, при пълно ангажиране на всич
ки субективни сили, даде такова съдържание
на активността, която мобилизира трудещите
се и гражданите за масова самоуправителна
акция, в която аргументирано и критично
се оценяваше изминатия развоен път, както
и насоките на по-нататъшна дейност. В среди
Щето на вниманието е проблематиката по осъ
ществяване на Дългосрочната програма за
икономическа стабилизация, сдружаването на
труд и средства, по-ефикасно стопанисване
и под.
Политическата акция тече в избирането
на делегати и учредяването на делегатските
скупщини. В сдружени» труд първият избирателен кръг започна вчера и приключва днес.
Заетите в основните организации на сдружеизибират
ния труд и трудовите общности
свои делегации, както и работещите в заная
тчийските и другите дейности, които с личен
труд самостоятелно вършат научна, културна
и друга дейност. Първият изибратслен крът
в СР Сърби» приключва на 16 март (в нсдсля) с общи избори в местните общности. В
към 4300 местни
нашата република имаме
общности с няколко десетки хиляди избира
що излезат около
телни колегии, на които
6 000 000 гласоподаватели, Всички трудещи
се и граждани над 18-годишна възраст, в то
зи ден Ще излезнат край избирателните урни,
където ще гласуват за членове ^ «оите Деще изберат делегати за общество
легации и
но-политическите съвети на общинските ску-

*
подготовка,
Направена е необходимата
използуват своето
се
и
гражданите
Трудещите
и с масово излизане на избориправо и дълг
истинско определение
п;,т. Акнотивиостта «е прод
твуват делегатите , така
ще
посредствено
3
учредят делегациите и
че до 20 март ще се кандидати за Съвета
възможни
обще излъчат
и Съвета иа местните
иа сдружени* труд
скупЩини, ще избе
шности на общинските
за кандидациколсоняите коиференци
съвета на сдруите общности
гии. Изборите за ДОЛ^га
' женил труд и
на 7, а общинските скупчище се приведат
на 21 април.
БК
^
ии "(е 6'дат учредени
ПЩИИИ.
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Враа Т»то ов
14 фмруярщ 1971
датмспа „Братство" с 7дв
Стоева с Орди братство в
едивстю оьс ерсбвреа всвоц
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за иринос в развитието на братст
вото и единството между на
шите народи и народности

СЕКЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
ПРИ СК НА ССТНЮ

СЪБОРИТЕ НЕ СА ПАНАИРИ
дени с междудържавни
споразумения.
В този
смисъл, нашите съборянски комисии трябва да
постигнат прецизни до
говори
е
българските
партньори по съществе
граница допринасят към ните въпроси при органи
по-оживена
циркулация зирането на събори. След
на граничното население това, ще бъдат подписа
развитието и задълбоча ни протоколи, .е които
ването на родниски
и ше бъде уредено превеж
приятелски връзки и по- дането на съборите.
широко
сътрудничество
В програмите за насто
на граничните общини. ящата година трябва да
С провеждането им се се обмисли за осъвре
удовлтворяват
интере- меняването на културносите на българската на художествената
програ
родност в СФРЮ и маке ма с нови съдържания,
донското национално ма а сетне да си изучи въз
лцинство в НЕ България. можността за откриване
По-нататъшните задачи
на фри-шопове на места
както е изтъкнато, про та, където се провеждат
изтичат от тези опреде съборите, както и да се
ления и от становища-. установи по-добро гра
та, които двустранно са нично стопанско сътруд
утвърдени
с протоко ничество. За да не бъдат
лите на постоянната сме и занапред съборите па
сена
югославско-българ наири, ще трябва да се
ска комисия, чието про извърши
необходимата
веждане
представлява политическа подготовка.
задължение на органите
на двете страни, утвър(А.Ц.)

• МАНИФЕСТАЦИИТЕ НА ЮГОСЛАВС
КО-БЪЛГАРСКАТА ГРАНИЦА — ПРИНОС
КЪМ ПО-ОЖИВЕНАТА ЦИРКУЛАЦИЯ НА
ГРАНИЧНОТО
НАСЕЛЕНИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОБЩИНИТЕ
Провеждането на гра
нични събори на грани
чното население на юго
славско-българската гра
ница е от голямо полити
ческо значение , и сход
но на това, трябва доб
ре и .навреме да се извъ
ршат всички подготовки
за тези манифестации в
1986 година. Така накра
тко може да се предаде
съдържаниете на засе
данието на Сикцията.за
международни
отноше
ния и сътрудничество, на
която се разисква по ма
териала, изготвен на та
зи тема от Републикан
ския комитет за отноше
ния с чужбина.
В материала е напра
вен анализ на съборите,
а в разискванията беше
износено, че съборите на
югославско-българската
БАБУШНИЦА:
Един от основните из
води, който може да се
направи от неотдавна
проведената изборна па
ртийна
конференция в
.Бабушница е, че в тече
ние на предизборната и
изборна дейност в Съю
за на комунистите с под
чертана' сила с из“вен
стремеж и готовност към
претворяване в живо де
ло иа набелязаните за
дачи. 0'Чс по време на,
разис
общопартийното
кваис във връзка с 13-те
заседание па СГОК, а покъсно, б»ха издигнати
редица въпроси, в чисто
разрешаваме е
необхо
димо Съюзът иа комунис
тите да бъде в челните ре
дици.
Сега, косато се намираМС в иавечериете на 10ия коигрес на СКС и 13тия конгрес иа СЮК,
пред изборите за делегации и дслегати *с придобиват па сво*та актуалност.
Влива надежда оптимизмът, с който 1800-те
Бабушникомунисти в

Време за действуване
шка община
посрещат лективи в общината.
В
конгресите.
Те,
както скоро време, както изтъ
беше изтъкнато и в от кна Станко Велкович, тр
чета за изтеклите чети ябва да бъдат открити
ри години,
са действу още няколко нови цеха
вали при твърде сло (и то в районните цент
жна
обществено-полити рове), а търси се изход
чсска и стопанска обс и за хотела в Звонска
тановка, но все пак, пос бан».
тигнати са завидни ре
Разбира се, пред Съю
зултати. И на партийна за на комунистите в Бата
общинска конфере убшнишка
община сто
нция която протече в ят още много и- много
откровена и критична задачи до конгреса, но
атмосфера, се отчете, че при постоянно укрепва
са постигнати завидни не на дееспособността
резултати. За пръв път, му, както и при изостр
слсд толкова години, ба яне на отговорността —
бушнишкото стопанство не ще и съмнение, че
с стопанисвало без загу конгресите ще посрещ
би. Не може, а да не ра нат с хубави трудови за
два този факт!
Сетне, воевани».
Очаква се, също така,
напоследък в общината
активност
са открити ияколко но по-засилена
ви цехове („Първи май", на членовете на Съюза
„Лисца",
реконструира на комунистите в мест
се „Тскстилколор" и пр.), ните общности, в други
а „Балкан", слсд толко те сдружени», на вс*ка
ва години на живуркане крачка, »ъп всяка среда,
— след сдружаване с където трябва да дават
А
организации пример на другите.
по-големи
от по-развититс среди, желание и стремеж, към
сс е наредил сред най- такова действуване има.
М.А.
успешните
трудови ко-
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ЧЕХОСЛОВАШКАТА ПРЕСА ЗА
ЮГОСЛАВИЯ
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ПОЛОЖЕНИЕТО НА СЛОНЛЦИТЕ В
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Задоволство от постигнатите резултати
нално равноправие в на
шата страна в оратислав
ския седмичник е илюст
рираиа и е националното
тази народност, благода разнообразие на издател
рение между другото и ската дейност във Вонво
на „богатите издателски ' дина. Покрайнинският за
ВЪЗМОЖНОСТИ" в
Нови
под за издаване на учеб
Сад, днес представлява пици с издал 577 загла
„нап-качсстпспата лите
вия па словашки език,
ратура" на всички слова подчертал авторът и об*
ци, живущи вън от дър спил, че също така се из
жавиите граници па ма дават дпиги и на унгад
гичния народ. Той оце ски, румънски, русински...
Културните традиции
нил, чс в Словакия ечцс
ствува „машинско" отпо на словаците в Югосла
шение към тази литера вия са били тема и на ед
тура и ч.е трябва да й се на статия във в-к „Лидообърне по-голямо внима ва демокрацие" от Прага.
ние „не по сснтиментал- Този вестник представил
ни причини, а поради не богатото творчество на
йните литературни и ху селЛштс—художници от
дожествени стойности".
банатското село КовачиПолитиката на нацио- ца.

БОГАТОТО ТВОРЧЕСТВО 11Д СЛОВАШКАТА
НАРОДНОСТ Е РЕЗУЛТАТ И НА- ГОЛЕМИТЕ
ИЗДАТЕЛСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Чехословашкият вест
ник „Ново слово" с гол
ямо задоволство предс
тавил придобивките от
културното развитие на
словашката народност в
Югославия. Авторът на
статията в братиславския
седмичник е посетил Войводина н се уверил, Че
културата на словаците
пази националния си иде
нтитет и се развива съгла
сувано с културния живот
на югославските народи
и останалите народности,
като „самобитна словаш
ка култура”.
Авторът счрта, че лите
ратурното творчество на

СЛЕД АМЕРИКАНСКОТО ИСКАНЕ ДА БЪДЕ НАМАЛЕН БРОЯТ НА
СЪВЕТСКИТЕ
ДИПЛОМАТИ В ООН

Юристите имат думата
„ПО ТАКЪВ ЧУВСТВИТЕЛЕН И СЛОЖЕН ВЪ
ПРОС НЕ ТРЯБВА ДА СЕ РЕШАВА ПРИБЪРЗА
НО И ПОД НАТИСК"
Най-големите световни
специалисти по правни въ
проси трябва да проучат
искането на САЩ, без
прецедент в историята на
Организацията на обеди
нените нации, да се нама
ли с една трета броят на
съветските дипломати в
световната организация.

Вашингтон твърди, че
сегашният брой съветски
дипломати представява
опасност за сигурността
на Америка.
СреШу това искане на
САЩ остро протестирало
съветското Министерст
во на външните работи.
„Американската акция —

се казва в коментар на
ТАСС
е произволна,
няма основание и преде
тавява нарушение на за
дълженията на страна —
членка на ООН".
Помощникът на гене
ралния секретар на О.ОН
Вирендра Даял
заявил.
че „по такъв чувствителен
и сложен въпрос не тряб
ва да се решава прибър
зано и под натиск".

ФРАНЦИЯ СЛЕД ОТВЛИЧАНЕТО НА ЧЕТИРИ МА ФРАНЦУЗИ В ЛИВАН

погаждане
• ПРЕМИЕР ФАБРИС ЗАЯВИЛ, ЧЕ „ФРА
НЦИЯ НЯМА ДА СЕ ПОДАДЕ" НА ИЗНУДВА
НЕТО НА НАСИЛНИЦИТЕ.
Въпреки че е изправе
Ако остане твърдо при
на пред все по-подчер- решението си, че не мотания натиск на проира же да става дума за по
нските екстремисти „ис гаждане с насилниците,
лямски джихад",
които съществува риск, че зало
след отвличането на че- жниците може да бъдат
ричленния екип на Вто избити. Ако прояви слара програма на Френс бост и се подаде на
ката
телевизия държат шантажите, сигурно мо
сега в Ливан в заточе- же да разчита на нови
ние осмина французи, отстъпки.
Изтъквайки,
френското правителство че са подложени на из
е отказало всеки вид по нудване
„правителствогаждане с насилниците. то и френският народ"
. В, такъв тон е съставено
'е предупредил. че „дои последното изявление
колкото се подадат
на
да . френския
премиер шантажите, това би озна
Лоран Фабрис, в което чавало да се доведат в
се изтъква, че „Фран- опасност французите
в
ция няма да се пода- света", Фабрис дори е
де" на изнудването на оценил, че е възможна
насилниците.
„нова . ескалация на на-

силие", защото тъкмо се
касае за това, че в мо
мента когато Франция
се намира в период на
избори се „засилва нати
екът върху нейното пра
вителство и народ".
Насилниците преценя
пат, че този пиехологиче
ски момент би могъл да
принуди правителството
да остъпи и излезе на
среша на техните искапия. Числящите се към
„ислямския джихад" ис
кат между другото, целокупна ревизия на френ
ската политика на Средния изток и отделно отказ
от всяка подкрепа,
на Багдад в Ирано-иракската война.
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% НОВА ПОБЕДА НА 1 РЬЦКАГА ЛЕВИЦА

♦

През миналия викенд 1,'ръция получи нова реформи
рана конституция, приспособена к'ям новата
ооществено-нолитическа обстановка в стра-,
ната и към създаване на условия за постелесоциалистичсско развитие. ; .
шю
!
След миналогодишните извънредни парламентарни изоори това е четвъртата поредна пооеда на гръцката левица над десницата, чиито
депутати не гласували в знак на протест сре
щу съществените промени в Конституцията.
Съгласно иаи-важните промени в гръцката Конституция, занапред напълно ще се прилага сис!
темата на парламентарна демокрация, сьбраО
листо ще получи наи-оишата законодателО
па, а правителството изпълнителка власт. До♦
сега президентът на Вепубликата е имал голама изпълнителна власт.
ьез проби до следващата среша

❖
о

ф „Призивът на шестимата" е един от последните
Ф
документи, подписан от убития шведски пре
миер Улоф Палме. С този документ лиде
0
о
рите на шест страни призовават всички ядре
♦
ни сили в света да не вършат проби с ядрено
оръжие до следващата среша на генералния
❖
секретар на ЦК на КП^Р Михаил Горбачов
♦
и американския президент Роналд Рейгьн.
♦
Ф Освен Улоф Палме, „Призива" са подписали и
аржентинският президент Раул Алфонсин, ин
♦
❖
дийският министър-председател Раджив Га♦
нди, президентът на Мексико Мигел де ла
♦
Мадрид, бившлят президент на Танзания
♦
♦
Джулиус Нерере и гръцкият премиер Анд- ♦
реас Папандреу.
♦
♦ „Призивът на шестимата" е обявен в началото на
♦
седмицата от страна на бюрото на гръцки*
♦
министър-председател Папандру,
♦
■

-

♦ СПИРОС КИПРИЯНУ ЗА ДВИЖЕНЕТО НА НЕ♦ ОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ

❖

ф Движението на необвързаните страни е една от
основните двигателни сили в света. След 25Ф
годишна борба и многобройни постижения.
*>
движението засили присъствието си на свето
чг
вната сцена-. Оше отначало нашето движе:
ние се срещаше с разни трудности и врехменни „кризи", но ги преодоля и стана значите
♦
лен фактор в развитието на международните отношения.
Това са основни акценти от интервюто на кипърския президент Спирос Киприяну на югославското списание „Международна политика".
Президентът Киприяну изразил увереност, че
необвързаните страни могат и трябва да из
:
намерят по-ефикасни механизми в рахмките
на движението за по-спещно преодоляване
на конфликтите в собствените си редове.
!
♦

♦

♦
Ф

♦
♦

♦
!
♦
♦

ДЖОН ЯЦГ ЗА СИГУРНОСТТА НА косМИЧЕСКИТЕ ПОЛЕТИ
Най-опитният
американски космонавт Джон
Янг е изпратил до всички американски
космонавти и до шефовете на НАСА меморандум, в който твърди, че и преди катастрофата на „Чаланджър са правени компросиси по въпроси за сигурността на космичес
ките полети. Според него мнозина америка
нски космонавти са останали на живот благо
дарение само на щастието.
Янг обвинява организаторите на- американс
ките космически полети,
че не
са реши
ли много проблеми, които са опасни, колкои онези, който предизвика катастрофата
на Чаланджър" „а 28 я„уари т.г. Такива
оГ19б4МгодинаДЧеРТаЛ ЯНГ' СЪЩеСТВуват
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ОТ ПУБЛИЧНОТО ОБСъЖЛАНР
„КРИТИЧНИЯ АНАЛИЗ'' ЖДАНЕ

МА
НА

ОТ ОБЩИНСКАТА

Животът налага промени

Публичните разисквания във връзка с „Критичния анализ на политическа система на соци
алистическо самоуправление" потвърди пред
аността на трудещите се
и гражданите в Димитровградска община към
революционните
основи
на нашето общество. „Кр
итичният анализ" не е
ревизия на този основи,
а проверка
на
онези
системни
решения, ко
ито на практика не се
провеждат в унисон
с
определенията или
пък
животът ги е демантирал.

Тези думи на председа
теля на ОК на СКС Мла
ден Димов, произнесени
на разширено
съвмест
но заседание на предсе
дателствата на ОК на
ССТН и Общинския син
дикален съвет,
отразяв
ат
същността на диску
сията в Димитровградс
ка община по този ва
жен политически
документ. Разискванията в
десетина
димитровграски синдикални органи
зации и на споменатото
заседание излъчиха две
основни оценки: само
управлението не винаги
функционира
съгласно
утвърдените
принципи,
а икономическата стаби
лизация не се осъществ
ява в нужната
степен.
Разтоварването на
сто
панството, като една от
основните насоки, никак
не успява да си пробие
път в практическата по
литика. ,,Вместо да се

намалява, бремето
на
стопанството в нашата
община сега са увелича
ва още с 5 на сто — из
тъкнаха представителите
на „ТО „Димитровград"
Данка Георгиева и Сла
ва Тодоров, — Политическата ни система и об
ществото като цяло
не
могат да бъдат стабилни все докато не укрепне положението на сто
панството и на работни
ческата класа”.
На самия документ бе
оказана
подкрепа, но
му бяха отправени и кри
тични забележки. „Критичнцят анализ" е написан на език, неразбираем за обикновения чо
век. За някои области са
дадени оценки на поло
жението, но не се посоч-,
ват възможните решения
и промени. Според учас
тниците в разискванията
в документа липсват от
говори на няколко осно
вни въропса,
отнасящи
се до монопола на ня;
кои отрасли при осъщес
твяването на доход. За
що тъй често се случва
принадлежностите да не
зависят от способностите, знанията и резулта
тите, а от това кой къ
де работи? В Димитров
град има повече такива
примери. Служащ в ми
тницата, „Компас" и по
добни ведомства . има
двойно или тройно повисок личен доход от
зает в стопанството със
съща
.к.валификация".
(А.Т.)

ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК В СУРДУЛИЦА

Смело навлизане в интеграционни промени

Как гласи „формула
та” на успеха на сурдулишките комунисти и
трудови хора? В докла
да за предстоящите за
дачи на членовете на
СК, изнесен на състояло
то се на 5 март т.г. за
седание на Общинската
изборна
конференция
на СК , Славолюб Маринкович даде следния
отговор:
НАВРЕМЕ ИЗБРАН ПЪТ
— Вместо да се оплакват от тежките условия и трудностите, кому
нистите
и
трудещите
се в нашата община, ръководейки се от становищата и заключенията
на ЦК на СЮК и ЦК на
СКС, се
определиха за
енергична организирана
акция с опора върху со
бствени сили и домаш
ни суровини. В това те
жко време много
ни
помогна навременното
определение на нашите
стопански
организации
да се сдружават с орга
низации
от развитите
среди. Смело навлизах
ме и навлизаме в инте
грационни процеси, защ
ото
в политиката
на
свързване със силни сто
пански
системи, която
потвърди качествата си

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА *СКС В
РОВГРАД

ДИМИТ

Приет план за настоящата година
На третото поредно за
седание Председателст
вото на Общинския коми
тет на СКС в Димитровград обсъди и прие прог
рама за работа на Пред
седателството и Общин
ския комитет за периода
от март 1986 — март
1987 година.
В най-скоро време Пре
дседателството и 06'Дииският комитет ще обсъд
ят изборната дейност в
Съюза на комунистите в
общината, а след това ра
вносметките на трудови
те организации през при
змата на Дългосрочната
програма за икономиВ
ческа стабилизаци*.
течение на годината ще
редица
б'-дат обсъдени
актуални въпроси. Приоритетно място ще полу
чи подготовка за предсгоящите конгреси, както

и становищата и решеии
ята, които ще бъдат прие
ти на конгресите. Освен
това Председателството и
ОК ще направят обзор
върху социално-класовата
структура в Счоза на
комунистите, със стремеж
за осъществяване па рабо
тничсско мнозинство. На
кадровата политика като трайно задължение
всички първични партии
организации «де бъде от
делено особено внимание.
И не само кадровата по
литика в редовете па СК
в общинската организа
ция, но и в общината, ка
то един от иай-важиите
обществено-политически
въпроси.
Заемането на работа и
проблемите па младите в
тази област, както и иде
въсЙНО-ПОЛИТИЧССКОТО
питание на младежта пак

НЯМА МЯСТО ЗА САМОЗАДОВОЛСТВО
И докладчикът, и уча
стниците в разисквани«та
самокритично под
чертаха, че няма място
за самозадоволство. Кон
гресите на СК ще зададат нови сложни и отгоьорни задачи, защото
времето носи нови тру
дности и изпитания. Сурдулишка община си е
поставила
амбициозни
развойни
цели,
които
изискват
пълна мобил
ност
от
комунистите,
Ще споменем само някои
от тези цели. ВЕЦ „Власина” ще вложи 7 милиарда динара в третия
етап на системата
и
редица малки водоцентрали.
ООСТ
„Пети
септембар" трябва да
построи цех за произво
дство на части за „Зас
тава 103 и 104" на стой
ност 1,3
милиарда динара.
„Мачкатица"
е
Стаменко Янкович
решила да въведе прои
и в сложната общест зводство на редуктори
вено-икономическа
обза алатни машини. Фа
становка, видяхме и ви бриката за
минерална
ждаме перспектива и
вълна ще разшири мо
шанс за по-нататъшен щностите
си,
а „Копросперитет на общи щана" ще построи нова
ната. Сега и някои на фабрика с около 400
ши трудови организации работни места. „Власистават носители на съ на-продукт" ще вложи
щия процес. В края на 1,5 милиарди динара в
миналата година „На развитието на селското
родна радиност” откри стопанство.
Самозадо
цех в Дечани, в който волство не може да има
Общинската изборна конференция на СК
в Сурдулица завърши с избиране на Общин
ски комнитет от 43, Комисия за уставни въ
проси от 11 и Надзирателна комисия от 9
члена. Стаменко Янкович, Видосав Димитриевич, Ружица Здравкович и Зорица Николич
бяха избрани за членове на МОК на СКС в
Лесковац. Стаменко янкович. Дивна Ивкович и Граднмнр Здравкович Ще бъдат деле
гати на X конгрес на СКС, а Славолюб Мари
нкович делегат на XIII конгрес на СЮК. На
отделно заседание на новоизбрания Общин
ски комитет бе избран председател (Стамен
ко Янкович) и Председателство от 13 члено
ве. За секретар на Председателство бе изб
ран Раде Маравич.

В КРАЯ НА ИЗТЕКЛИЯ ЧЕТИРИГОДИ
ШЕН
ПЕРИОД, ХАРАКТЕРИЗИРАЩ СД
С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЛОЖНИ ИКОНОМИ
ЧЕСКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СУРДУЛИШКА
ОБЩИНА С ПЪЛНО ПРАВО ЗАСЛУЖИ
ЕПИТЕТА „ЕДНА ОТ НАЙ-СТАБИЛНИТЕ
ОБЩИНИ В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН И
РЕПУБЛИКАТА”. ТОЗИ ФАКТ ДОСТАТЪЧ
НО КАЗВА ЗА ЧЕТИРИГОДИШНАТА ДЕЙ
НОСТ НА ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
В ТАЗИ ОБЩИНА

Щс се намерят на дневен
ред, за да бъде оценена
реализация на приетите
заключение във връзка с
този належащ въпрос от
съвместното заседание,
проведено през минала
та година. С въпросите
за распредсленисто на до
хода, Председателството
и ОК ще се занимават
през декември т.г.
На заседанието на пре
дседателството бе приета
и програмата за еднодн
свеп семинар за секретари и членове на-секрета
риатй на първичните ор
гаиизации, който ще се
проведе на 22 март в Ди
митровград. Освен топа
бе дадена подкрепа и
кандидатурата на предло
жените кандидати за найотговорни постове в ЦК
на СКС и МОК на СКС в
А. Т.
Ниш.

работят около 1000 же
ни, а ООСТ „Пети сеп
тембар" наскоро ще от
крие цех на ВласинаОкруглица е около 50
работни места..
Около 2200 членове на
СК, организирани в
73
първични партийни ор
ганизации, се гордеят е
тези постижения,
поне
же осъзнават значение
то им за икономическа
та стабилизация и за по
нататъшната дейност на
организираните
социа
листически сили. Но не
ги присвояват. Напро
тив, споделят ги е оста
налите обществсно-поли
тмчески организации и
с целия трудов народ на
общината.

и затова, че в дейност
та на партийната орга
низация в общината има
субективни слабости. Ре
довете на СК недостатъ
чно се омасовяват пре
ди всичко е работници
и младежи. В заемане
то на работна ръка има
злоупотреби, носители на
които са и някои члено
ве на СК. Идейно-поли
тическото издигане и ма
рксическото
образова
ние на ч леновете на СК
също има недостатъци.
Не са достатъчни резул
татите на борбата за кон
законституционност,
ност и отговорност. Все
ото неефикасна е затцитата на общсствената собственост и пр.
К. Георгиев.
СТРАНИЦА »
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ОТ АКЦИОИНАТА ПРОГРАМА ЗА
НИЗАЦИЯ ПА СК В БОСИЛЕГРАД

КОМЕНТАР

наньм

щь

ОРГА

Занапред по-решителнн и по-единни

ььда! доек1И1&?

Рационализацията на самоунравителнитс
оощиостп на интересите а димитрим рд, Счот АУШ .заседание па цл
лаено становищата
с па Ст\Ц навлиза в заключителни“ етап. нредСТОИ подписване на самоуправитслпи споразумения и договори, е които ще оъдпг узако
трудещите се и
на
нени определенията
1 ражданите ог досегашните десет да се срор
мират само три общности,
какви ще бъдат ефектите ма рационализаци“та?
Макар че е рано да се дава окончателен
отговор на въпрота, още сега може да се
„предвиди” какво може и какво не може да
се очаква от рационализацията. Веднага тр“ова да се каже, чс броят на служащите в „ад
министрацията" на самоунравителнитс общ
ности на интересите н“ма да б'ьде намален.
Броят на делегатите в скупщините обаче Ще
оъде преполовен и по този начин ще бъдат
преполовени и. отсъствията от работа па зна
чителен брой трудещи се поради присъетиве
на заседанп“. Този ефект свободно може да
се нарече висок, понеже битката за икономи
ческа стабилизация се печели именно на 1 ■
ботните места. Повече от двойно ще бъдат
намалени пътните и дневни разходи, но ста
ва дума за сравнително малка сума. Разходите за писане на материали за заседания мо
же би ще бъдат намалени, но това едва ли
може да се счита за ефект.
Когато се избират по-малко делегати, де
легатска база става „по-широка” относно уве
личава се възможността да бъдат избрани поактивни и по-способни делегати. Това може
и трябва да бъде важна предпоставка за ефи
касно делегатско решаване. От друга стра
на .обаче нуждата ще наложи те да бъдат
„специалисти" по гол“м брой области на об
ществения живот и труд. Тъй като всестран
ността е качество на високоталантливи хора,
а техни“т брой е малък и в по-големи от Ди
митровградска община среди, ,няма ли да
бъде разширен пътят на волунтаризма („сво
бодни" или „некомпетентни' мнения и стано
вища). А досегашната практика ни подсказва,
че администрацията твърде умело използува
„плиткоумието" на делегатския волунтаризъм,
за да прокара собствените си за сметка на
работническите интереси. Този въпрос е пря
кб свързан е основната цел на рационали
ци“та и заслужава голямо внимание.
Развитието на обстановката на- н“кои за
седания ще изисква от делегата да изнамира
и допълнителни аргументи и да „вижда подалече”. Затова не е лошо да се обмисли за
функцията „изменяем делегат". По този на
чин ще бъдат по-добре изплозувани способно
стите на челновете на делегацията, а това съ
що с важна предпоставка за ефективно деле
К.Г. — А.Т.
гатско решаване.

РАБОТА ПА ОБЩИНСКАТА
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развитие на
ои-чина
оОсилеграДска
недвусмислено иотвържД
нваг правилността и целе
насочеността па полити
ката и дсиствуването на
иьюза на 'комунистите,
между другото до значи
телца степен нарастна
оро“т на заетите, нодоб
репи са материалните ус
ловия на трудещите се и
гражданите, както и со
циално-класовата структу
ра, укрепна идейно-поли
гическото и акционно
единство и пр. С други думи казано, направени
са крупни общественоикономически и стопански промени, които и за
налре? задължават всич
ки, преди всичко комуни
стите във всички среди,
тези придобивки да се
развиват и задълбочават
е още по-ускорени темпо
ве.
Изхождайки от тези
факти, организацията на
Съюза на комунистите в
Босилеградска община,
а преди всичко Общинс
ки“т комитет и Предсе, дателството му в предс
тоящия период, главно
внимание ще
обърнат
към по-нататъшното раз
витие и функциониране
на обЩествено-икономическата и политическа си
стема, развитието и ук
репването на самоупраивтелинтс демократически отношения и* демократическата практика на
самоуправителното реша
ване. При това отделно
внимание подчертава се
в програмата, ще бъде
посветено върху доизгра
ждането на идейно-поли
сиЛ1апсно

БОЖИЦА В ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗБОРИ

Отделно м“сто в прог
рамата за раоота заема и
по-нагат'“шното усъа.ърше
иствуваие на всенародна
та оторана и осъществена
та самозащита, както и
задачите и активностите
във връзка с по-ускореПрез настоящия пери ното трудоустрояване и
въпросите отнасяли се
од, Общинският комитет,
Председателството му и до развитието на образо
останалите органи и тела, ваиието, културата, здрав
ната и социална .полити
съвместно е останалите
ка и редица други зада
обществено-политичес
чи и активности, които
ки организации в община
та, отделно
внимание ще произтекат от, висши
ще посветят и върху по те партиини органи и те
нататъшното развитие на ла, както и от предстоя
щите конгреси.
доходните общественоЕстествено, за осъщест
икономически
отноше
ния, за равноправни от виването на запланувани
те задачи и активности,
ношеиия в създаването
и разпределението на до Общинският комитет, Пре
хода, като при това лич дседателството му и пър
иитс доходи бъдат в пря вичните партийни органи
ка зависимост от при зации трябва още по-акноса на всеки зает. В то ционно и идейно-полити
ва отношение, активност чески да бъдат изграде
та им ще бъде насочена
ни и винаги да действу
преди всичко към по
ват в събитията на обЩе
нататъшно сдружаване на ствения, политически и
труда и средствата въз трудов живот. Това пряоснова на съвместно ут ■ ко ще въздействува и вър
върдените интереси и по ху пряката афирмация на
демократическия .центра
требноети на трудещите
се, към по-стабилно
и лизъм. При това е необ
развитие
на ходимо занапред да се
ускорено
изнамират нови методи
стопанството, селското
стопанство и икономичес и съдържания на ■ дейст
М. я.
ката стабилизация.
вуване.

тическото и акциошю ед
Ипс1и0 на първичните пар
типни ор1анизации —- ВСЪ
вцтист там, къдсто наста
ват и се пречупват вен ч
ки- самоуправитслпи- тече
ни“.
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Босилеград
’що не е предприето. Ме
стната общност е изпра
вена и пред един друг
проблем: няма сграда в
по точно от начина на ко“то да бъдат поместени
заплащането, Именно,
пощата и местната канце
след като предадат доби лария. Първата е все оЩе
тъка си селскостопански в частна к*ща, а канцела
те производители от Бо- рията е поместена в учи
жица идват по няколко
лището, в ученическата
пъти в Сурдулица да си работилница,
вземат парите, но идване
Досега божичани чрез
,то им е често напразно
самооблагане постигнаха
В тази организация не няколкократни
резултар“дко казват „няма пари
ти. За решаването на се
елате друг път” I
в повечето махали в гашните трудности оба
че нямат средства.
По
селото е дотраяла елект мощ очакват от община
рическата мрежа. Въпре та. Може би тя няма да
ки че според обищнекия изостане, но ако закъсне
план подмяната трябва нее младежта ще отиде,
. ше да приключи до края ще бъде късно да се гот .
на 1983 година тук в то вят нови планове.
ва отношение все още ни
Владимир Харпзанов

Да не се закъснее с планирането
В село Божица успеш- на предкандидационната
но приключи предканди и кандидационна дейно;
дационната и кандидаци ст масово се
отзоваха.
онна дейност. Няма еъм При това те изтъкнаха
нение, че й делегатските редица нерешени комуна
избори ще минат органи лно-битови и обществени
зирано и по демократи
въпроси в селото си. Тук
чен начин. В трите деле не останаха много хора,
гации (делегация за скуп голямо число се изсели
щините на общественоха или това прав“т сега.
. политическите организа Ако не се предприемат
ции, делегация за скуп мерки, преди всичко об
Щинйте на самоуправите ществено-икономически,
лнйте общности на ин- с които да се мени бита
тересите и делегация за на населението, под въп
земеделците) са предло- . рос е колко, хора -ще ос
жени по 10 души, а ще танат до следващите деле
бъдат избрани по седем. гатски избори.
Гражданите в тази ме
Макар че бяха подчер
стна общност по .време тани и досегашните пое-

тижения остро. бяха из-,
дигнати няколко въпро
си. Ето един от тях. С
цел да спре миграцията
би трябвало в селото ня
коя икономически по-си
лна организация да открие цех, които на извеетен начин да спре
младежта. В предизборна
та дейност
гражданите
отправиха иск до обЩес
твено-политическите сили в Сурдулишка общи
на, които да обърнат вни
мание на предложението.
Божичани не са доволни
и. от предаването на доби
тъка си на „Власина—
продукт" от Сурдулица,
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ПРЕДКОНГРЕСНИ

СРЕЩИ

НЕ САМО ЗИМНИНА
делегат на X конг

За
рес на Съюза на синдика
тите. в Сърбия от Димит
ровград е избран Драган
Митов, квалифициран
работник от Конфекция
,,Свобода". За какво би
говорил, ако му се удаде
възможност,
бе. първият
въпрос, който зададохме
на този млад работник,
от неотдавна, бригадир в
трудовата организация.
— Разпределението на
дохода, според мен, е те
ма, за която по време на
предстоящия конгрес тр
ябва да се каже неЩо по
■' ече. Темата не е нова,
но заслужава внимание.
зашото все още сме сви
дете ли, че за производст
вени насоки в средните
учцлтца се
определят
по-малко кандидати, от
колкото за така наречени
те административни про
фили. Че материалното производство „не е нн
тересно" за голям брой
, млади хора говори и фа
ктът, че на конкурса в
нашата трудова органи
зация за 250 работни ме
ста конкурираха само
78 незаети. Останалите
все оше чакат свободно

ЧУ
Драган Митов
място в администраци”та, считайки, че дщм мо
гат за повече пари да
работят. Освен това бих
изтъкнал примера на
„Свобода", където за не
посредственото
произво
дство или административ
ните работници. Всеки за
ет ежедневно знае колко
е заработил, а това зна
чи, че личният му доход
зависи от работата му.
Как вие виждате роля
та на Синдиката и с кои
основни въпроси се зани
маЕа синдикалната. орга
гизация на вашия коле
ктив?
Основен въпрос, според
мен, е защитата на стан-

дарта на заетите. Но не
в смисъл само да ги сна
бдява през есента с про
дукти за зимнина. Конк
ретно в „Свобода" синди
калната организация се
га се ангажира в диску
сията по новия правилник
за. разпределение на дохо
да. Правилникът се обсъ
жда публично и всеки мо
же да изнесе забележка,
и не само това, но забе
лежките да бъдат и при
сти, разбира се, ако са
аргументирани. Синдика
тът също трябва да се
ангажира, и се ангажира 'за повишаване на ли
чните доходи с 40—50 на
сто, но само въз основа
на резултатите на труда
на всеки зает отделно-.
Така говори Драган
Митов, 27-годишен работ
ник, комунист от 1977, в
момента секретар на пър
вичната организация на
Съюза на комунистите в
ООСТ „Младост" — про
изводство в ' „Свобода",
член на Общинския комитет на СКС в Димитро
вград и кандидат за деле
гат в Общинската 'скуп
щина.
А. Т.

ОТ ЧЕСТВУВАНЕТО НА 8 МАРТ — МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА
НАТА
БОСИЛЕГРАД

.

ЖЕ

Скромно и делово

В Босилеградска общи
на скромно и делово, съ
гласно икономическата
стабилизация бе честву
ван 8 март —- Междуна
родният ден на жената.
Чествуването в повечето
трудови колективи има
ше тържествен и делови
характер, като при то
трудовите задачи и
ва
изпълнението на произво
дотвените планове бяха
на преден план,- В така
ва обстановка чествуване
то на празника се прове
де в новопостроените про
изводствени цехове: в це

ха за производство на чо
рапи, в цеха за прерабо
тка и сушене на овощия
и зеленчуци, в Горската
секция, в органите на Об
щинската скупщина... Ве
село и тържествено с ре
цица
културно-забавни
програми празникът бе
чествуван и в районните
центрове.
Централното тържест
во, както и досега и та
зи година се проведе в
Босилеград. В навечерие
то на празника Конфере
нцията за обществена де
йиост на жената п киноза

лата на Културния дом
организира тържествено
събрание с подбрана кул
турнозабавна програма.
На събранието, председа
телката на Конференция
та, Данка Стоянова ,изне
се доклад.
В продължение на тър
жественото събрание, чле
нозе на самодейното дру
жество „Младост", учени
ци от основното и сред
от
но училище и деца
предучилищната възраст
се представиха с подбра
па културно-забавна про
М. я.
грама.

ПО ПОВОД 8 МАРТ В ДИМИТРОВГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

„Майката е по-годяма от небето*
Под това название рецитаторската секция със
тавена от ученици от пе
ти клас (от У-1 — У-7) на
основното училите-„Моша Иияде" в Димитрови
рад на 6 март, под ръко
водство на преподавател
ката по сърбохърватски
език Кая Лазарова, изп*
лни рецитал за всички ма
йки на петокласииците. В
програмата участвува и
от
малкият хор, също
ученици от пети клас, а
освен майките на скром
ното тържество присъствуваха и класните препо
даватсли и заместник ди
основното
ректорът на
училище. Освен тридссс

Участници в
Ос същата програма
петокласииците на 7 март
по радио уредбата сс пре
дставиха и на всички ос
тпнали ученици,
А. Т,

типа стихотворения и пс
спи за майката, майките
изслуша
присъстващите
ха и доклада под заглаНИС: „Празник па всички майки".
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Разминаване на определения
и практика
Едно от нашите трайни определения е пое
тоянно да укрепва акумулативната способност на
стопанството. Само стопанство застанало на здрави
крака може да допринесе за преодоляването на се
гашното кризисно положение, да ускори съвкуп
ното о01Дествено развитие. Тази азоучна истина на
думи се подкрепя от всички: от федерацията до оо
Дините.
На практика обаче не е така. Един бегъл по
глед върху облаганията (републикански, регионални
и оощински) за настоящата година Ще ни открие,
че облаганията се увеличават вместо да намаля'
ват. Така например облаганията на дохода и бруто
личните доходи тази година възлизат общо 29,21
за настоящата срещу 24,78 на сто през миналата
година. Или общо увеличават се облаганията с 4,43
на сто.
по да не бъдем голословни, и да се послужим с примера на „Тигър—Димитровград’. хази
ва"-голяма стонапека организации в Димитровград
ска община въз основата на облаганията и запла
нувания доход и бруто лични доходи тази година
тряова да отдели общо з4 454 933 динара което в
сравнение с миналогодишните заплащания е повече
с зз 890 733 динара, наистина една внушителна
ц/ма!
. • _
______ _
Поставя се въпрос: по кой начин облагани*
та се увеличават? Определенията са ясни и тук
«яма две мнени*: чрез преустройство на самоуправителните общности, които ежегодно в касите си
трупат излишък от средства, по-рационално да се
организират и по този начин да се намалят облага
нията. преустройството на самоуправителните оо
щности е в ход, но процентите на ,,захващане’’ сред
стваш на стопанските организации вместо да на
маляват се увеличаватт
Да вземем примера ва общността за профи
лирано средно образование. Миналата година репуоликанскиях процент на «захващане’’ е бил 4,25 от
дохода. Тази година този процент е 1,80. Едно
временно обаче се въвежда регионално облагане
за насочено образование от 2,83 върху бруто лич
ните доходи. Не е трудно да се изчисли, че за на
сочено образование тази година обЩият процент
е 4,63 или с 0,38 по-висок. Подобно е и с другите
облагания. Така например републиканските обла
гания върху дохода са намалени от 21,50 на 19,50
процента, но затова пък републиканските облагани*
върху бруто личните доходи са увеличени от
7,75| .на 9,24 процента.
Тук следва да отбележим, че единствено об
щинските облагания върху бруто личните доходи
са намалени от 16,17 на 15,47 процента. Но за сме
тка на това регионалните облагания са увеличе
ни от 0,86 дори на 4,50 процента! Въведени са реди
ца нови облагания, регионални — за трудоустроя
ване (0,80), за профилирано образование (2,83) и ре
публикански — за здравна зашита (0,40), за основ
но образование (0,60), за физичеака култура (0,03),
за социална защита (0,06), както и данък върху ли
чните доходи (0,80). При това често премахването
на един се замества с друг само на друго равнище
и по принцип той е по-висок. Например премах
нат е републиканският за трудоустрояване от 0,40,
но затова пък е въведен регионален за трудоустро
яване от 0,80!
От казаното ясно личи, че облаганията на
стопанството "е намаляват, а се увеличават. Нещо
повече: в „Тигър—Димитровград” не крн»т бо«зъна
си, че в бъдеще може да «изникнат” и други облага
ния, което още повече пряко Ще се отрази върху
намаляването на акумулативната способност на тру
довата организация. Именно затова тук раздвижват инициатива комплексно да се видят о благани*
та през настоящата година и да се потърсят пъти
ща и начини за тяхното свеждане в „разумни гра
ници”. Ако не се постъпи, така Ще остане: да думи
сме за сд»о, а на практика нравим друго. Крайно е
време да се пресече разминаването между думи и
__Ст. Н.
дела.
I
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТО

„ТИП-Р-ДИМИТ РОВГРАД"

На ръба на рентабилността
• РЯЗКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО СТОПАНИСВАНЕ • ЛИХВИТЕ ВЪРХУ
КРЕДИТИТЕ ПО-ВИСОКИ ЗА 4,5 ПЪТИ, А
СРЕДСТВАТА ЗА ЗАКОННИТЕ ЗАДЪЛЖЕ
НИ» ЗА 3,6 ПЪТИ
_______
иаи-гол*мата трудова
организация в димитровргадска ооЩина „1Ипрез
1'вр-димитровград
изтеклата (19851 годи
на е стопанисвала по
ложително,
относно на
ръоа на рентаоилността.
планът за физически»
• обем на производството
е изпълнен със г02, а стой
ностно с 96 процента.
По отношение на преди
шната (1984) година по
натурални показатели пл
анът е
преизпълнен с
4,1, а по финансови по
казатели дори с 93 на
сто.- Такива финансови
резултати са резултат
преди всичко на покаче
ните цени и изменията в
асортимента на издели
ята.
През миналата година
производството на сме
си е намалено, с оглед
че е изостанала поръч
ка от страна на ТО „Обу
вки",
стопанисваща съ
що в състава на „Тиг
ър", Инак физическитя
обем на услуги е нара
снал с 21,6 на сто, а сто
йностно те са с по-голям
ефект от 94 на сто. Сле
два да се отбележи, че
през 1984 година
е
имало поведе и по-големи застои в производст
вото, докато миналата
година застоите в ■ про-.

изводегвото са били незпачителни.
РАЗХОДИТЕ ГШ-ГОЛЕ
МИ Ос ДОХОДА
Реализацията през изтеклата година пе е осъ
ществена и са увеличе;
ни залежалите
стоки,
предизвикало
което е
неблагоприятни
тенден
ции в
осъществяването
на общия доход. Все
пак обЩи»т доход е новисок 74,4 на сто. Само
за лихви върху креди
тите са заплатени
4,5
пъти
повече
средства
(през 1984 г. кредитите
са възлизали 62 милиона
а през 1985 година дори
271 милиона динара).
Доходът през изтек
бегодина
лата
лежи ръст от само 29
на сто, което е с 45 помалко от ръста на общи»
доход. Влошено е и пъ
рвичното разпределение
на дохода (през 1984 са
отделени 21,7, а през
1985 — 20,3). „Захваща
нията" от дохода (зако
нни задължения) са уве
личени 3,6 пъти. От бру
то личините доходи са
отделени повече 103 на
сто, докато ръстът на чие
тия личен доход е 85 на
сто. Отделянето на сред
ства от нето личните
доходи раснат с 18 ин-

пункта,
което
дексии
свидетелствува, за несъо
тпстстиие с общите опредслепия за облекчаванс па стопанството.
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ С
30 ПА СТО ПО-НИСКИ
ОТ
РЕПУБЛИКАНСКО
РАВНИЩЕ

НОВИ ЦЕХОВЕ НА СУРДУЛИШКА „НАРО
ДИЛ РАДИНОСТ"

Цех за килими в Тутин
Трудовата организация „Народна ради
пост" в Сурдулица има цехове почти във вси
чки общини на Южноморавски регион, с ко
ито сътрудничат повече от 2000 кооперантки.
Освен това към края на миналата година „На
родна радимост" откри цех и'в стопански
изостаналата община Дечанс, САП Косово.
Тази година те се открие цех за килими
и в стопански изоставалата община Тутин.
За сторитслството на обекта и оборудването
те бъдат отделни повече от 50 милиона ди
нара капиталовложения.
С.М.

Така осъщественият чист доход с разпределен
за лични доходи 98,9 а
само 1,1 на сто за аку
БОСИЛЕГРАД: ГОРСКАТА СЕКЦИЯ ПРЕЗ
мулация. Въпреки че обИЗТЕКЛАТА ДЕЛОВА ГОДИНА
личнитс
ща масата на
доходи расте през 1985
личен
година средният
доход в трудовата орга
низация е 28 168 дина
ОБЩИЯТ ДОХОД УВЕЛИЧЕН СЪС 165 НА
ра, което с с 30 на сто . СТО ДОХОДЪТ СЪС 102, А ЧИСТИЯТ доход с
по-малък от средният
54 НА СТО. СРЕДНИЯТ ЛИЧЕН ДОХОД ВЪЗЛИ
личен доход в РепублиЗА НА 27 083 ДИНАРА.
ката.
Поставя се въпрос: да
Миналата година Гор ция.
БосилеИнак в Горската секц
ли с целесъобразно
за ската секция в
сметка и на без това нис град отчете твърде доб ия през изтеклата годи
ките лични доходи да ри финансови резултати. на е осъщетсвен- общ до
се създава акумулация? Именно, според оконча- ход от 213 451 935 дина
В - „Тигър-Димитровград телната равносметка,
в ра и същият по отношесчитат, че в системата различните фондове 148 ние на предишната гона стопанисване значи -те трудещи се, в орга- дина е увеличен дори със
телно трябва да се на низацията са
отделили 165 на сто. Но за сметка
малят законните задъл над 8 милиона и 160 хил на общия доход, израз
жения и различните ви ни динара. От това във ходваните средства, кодове облагания на дохо фонда за
разширяване ито възлизат на 118 066
да и бруто личните до на материалните основи 321 динара бележат ръст
ходи. Както личи обаче нз труда 3 . милиона и 250 на сто. При това до
в тази година вместо на 815 хиляди динара, кои-' ходът отчита увеличен
маляване те бележат уве то по отношение на пред' ие 102 на сто и възли
личение. Тогава не е и ходната година отчита за на 95 385 614 динара,
чудно, че трудовата ор увеличение със 103 на а чистият доход 75 317 297
ганизация миналата го сто.
Значително голям динара и по отношение
дина (въпреки че я при ръст по отношение на на същия през 1984 гоключи успешно) стопани
1984 година отчитат и на е увеличен с 94 на
сва на ръба на рентаби средствата във фонда за сто.
лността.
жилищно стоителство
Ст. Н. 109 на сто и възлизат на
За,лични доходи в та
1 611 724 динара.
зи стопанска организац
За извънредно добри ия, която работи в състате финансови резултати ва на Горското стопансчетоводителят на тази ство от Враня, през изстопанска
организация теклата
организация,
вертируемите и 1,3 мили Славчо Николов между която работи в състава
пови- на Горското стопанство
оца долара на клирин- другото изтъкна
на от Враня, през изтеклаговите пазари. Съществу шената отговорност
икономисване- та година са
ват реални възможности всички,
Отделени
на конвертируемите па- то и крайно рационално 67 155 148 динара и в
ползуване на почти
зари износ да се увелисравнение на същите през
чи от запланувания, но всички вътрешни въз 1984 година са увеличе
и да се намали на кли- можности. Но и покрай ни със 104 на сто, колринговите пазари. Бъ- това директорът, Свети- кото е увеличен и сре
дешият пласмент
на слав Георгиев сподели, дният личен доход въз
стоките до голяма сте че м»сто за самодовол- лизащ на 27 083 динара,
пен ще зависи от нав ствие няма, т. е все още срещу 13 249 през делоременното
снабдяване има начини и възможно- вата 1984 година,
със суровини, редовното сти за оше по-добри де
лови резултати. Разбира
производство, личното
Характерно за минало
ангажиране на всеки ра се ако още по-енерги- годишното стопанисване
ботник в производстве чно и решително се бор на Горската
секция е
но-оборотния цикъл, по ят за предоляване на
и това, че и физически
неже е известно, че изно всички субективни при ят обем на производст
сът ще се изплати и бъ чини и ако оше в нача вото е преизпълнен с
дещият пласмент
ще лото се пресичат всички около 10 на сто, което
се реализира с високо несамоуправителни
про е добра основа за още
продуктивни
произведе яви. В тази насока тряб по-добри делови резул
ни*.
ва оЩе по-дейно да дейст тати през настоящата го
вуват и партийната, и дина.
П. Димитров синдикалната
организаМ.я.

Добри финансови резултати

Напълно покрит износ
Трудовата организация
„Тигър-Димитротрад"
през
изтеклата
(1985)
година е .изнесла свои
производения на стойно
ст от около 1,5 мили
она долара, което с при
лива на около 650 хиля
ди долара от предишна
та година е било доста
тъчно да „покрие" годи
шните потребности за
валута, които са възли
зали на около два ми
лиона долара. В общия
осъществен прилив на
валута не е
зачислена
партиципацията във вид
на плащания или учас
тие за купуване на суро
вини.
Най-много стоки, пред
имно техническа гума, а
от средата на година
та и обувки-кецове са
СТРАНИЦА 6

изнасяни в
федерална
република
Германия,
и Холандия, като същевременно са проучвани
нови пазара в Швеция и
Италия, Англия, Австри»
САЩ. Освен на западните пазари забележителен износ е осъществен
и на пазарите в СССР.
Благодарение на доб
рата координация меж
ду производството и про
дажбата всички износни
задължения навреме са
реализирани, а ТО „Тиг
ър-Димитровград" е ед
на от двете гумарски
фабрики в
Югославия,
която не е имала нито
една рекламация.
Тази година е запла
нувано да се осъществи
износ на стойност 2
милиона долара на кон-
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КАДРОВА ТРАНСФУЗИЯ

С изборите за членове на делегациите
в общинските скуЩДини и в скупиЩините
на самоуправителните обЩности на интересите в организациите на сдружения труд
и местните общности тези дни всъщност
започва
Т Делегатски мандат,
Според някои сведения, на всички равни
от ООСТ до федерацията трябва да
се изберат около три милиона членове на
делегациите и делегати. Затова се и очаква тази масова кадрова „транефузия" да
внесе в делегатската система нови импулси и нови качества, които ще помогнат,
че нашата основна система на отношени
ята да направи крачка напред по своя развоен път.

ни на обществено-политическите организации или — още по-просто казано — малките групи и отделни личности. Всичко това
бе добре прикривано с плаща на делегатеките скупЩиии, които формално верифици
раха така утвърдените и съставените решения: Затова повече и нямаше мотивировка
за по-голямо ангажиране в делегатските
скупщнии.
В такава обстановка, съвсем есте^твено бе, Съюзът на комунистите да раздвижи акция по всестранно съблюдаване на
възникналите обстоятелства и причините до
вели до тях, с цел да предложи решения
за тяхното по-бързо преодоляване. ЗаЩо
то, много неща, не само в делегатската си
А на делегатската система и изобщо стема, но и в политическата и икономиче
на нашата система на социалистическото ската, бяха до тази степен погрешно поесамоуправление в настоящия момент дей тавени, че често биваха побъркани оснозните елементи на нашите производствени
ствително е необходима такава терапия, за- •
отношения —- властта на работническата
Щото в последните няколко години, особе класа и обществената собственост.
но през изтеклия четиригодишен делегат
Третият делегатски мандат, който мосложни жем да наречем и мандат на критическо
ски мандат, възникнаха редица
икономическото преизпитване на нашата действителност,
проблеми, специално в
развитие, които допринесоха за стагацния, завършаваме със спечелени много полезни
дори и криза в нашето целокупно разви опити, поуки които
извлекохме от небтие, пък и в самоуправлението и делегатс лагопирятните положения, както и два до
ката система. В такива обстоятелства, ко- кумента с изключително значение за наше
гато икономическите проблеми представ- т0 дЪдещо развитие. Това са: Дългосрочна
ляват ограничаващ фактор за развитието та „рограам за икономическа стабилии когато множеството данъци и облагани8 зация и Критичният анализ за функциона дохода за най-различни предназначени» нирането на политическата система на сочувствително намаляват материалната осно циалистическото самоуправление,
ва на труда настана положение, в което
Научните и практическите познания,
сдруженият труд и трудещите се в него
които тези два документа предложиха, мно
все повече са отделени от процеса на ре- г0 щс ПОмогнат в разрешаването на някои
шаването както за дохода, който създават, дилеми и в корегирането на някои уклони
така и за най-различните обществени въп по ,за нас ясния и правилен, път на самороси и проблеми. Тежището на решава- управлението. Макар че ,,Критичният анането и влиянието постепенно се премества лиз стигна със закъснение, така че много
от конституционните форми, от делегате- от Това което предлага като изход от -поло
ките облици към неинституциоиалните фо жението, за сега няма да може да се вгра
рми. С това деловите органи на сдруже- ди в документите а с това и в практика
ния труд, банките, изпълнителните и упра от самото начало на четвъртия делегатски
вителните органи,
относно политическо- мандат, но все пак с оглед на дсмократичизпълнителните и управителните органи, ното му оформяване, ползата от него ще
относно политическо-изпълнителните орга- бъде много голяма, особено в практичес

кото действуване.
Въз основа на забелязаните слабости
вече са направени някои начинания. В избирателната система на няколко пункта е
извършена по-съществена демократизация:
например, демократизация в предлагането
на кандидатите, листи с повече кандидати,
тайно гласуване. Една от най-значителните
нови работи е въвеждането на производствено-функционалния принцип, като основа
за учредяване на съвета на сдружения труд
в повече републики и покрайнини. Вече
в този мандат повече делегации, независи
мо от териториалната им принадлежност,
в определени производевтени цялости, реп
роцялости и в цели стопански отрасли непо
средствено ще избират делегати за съвета
на сдружения труд. По този начин ще се
създава по-ефикасна и по-хомогенна делега
тека база, делегатът ще познава целокупна
та проблематика на своята делегатска еди
ница, ще се подтиква сдружаването и рушат тесните общински граници. Ново е и
Разширяването на сферата на самостоятелното действуване на съвета на сдружения ТРУД* с коет° ще укрепва работническо-класовото
влияние върху -решаването.
Има и други по-дребни нови неща, които
трябва Да допринесат към ефикасността на
система. Разбира се, много от нещата, по
сочени в „Критичния анализ" тепърва
трябва да се оформят и във въвежда да
се вграждат в системата.
За създаването на по-изгодни условия
за последователно осъществяване на делегатската скуп*Динска система, освен норма
тивните предпоставки най-значително ще
бъде ангажирането на субективните сили,
преди всичко на Съюза, на комунистите. Ус
поредната линия на борбата е трудът, зна
нието, способността и отговорността да
бъдат най-големите стойности и потреби
на нашето общество. Това може да се по
стигне при условие — както се изтъква във
Възванмето на ССТНЮ — да избираме хра
брм, честни и способни радетели от всич
ки области на обществения труд.
Манчо Митевски

V

В КРАЯ НА МАНДАТА

Моят министър
Милка Планинц ни обясни „пето
и шчето", както биха рекли далматииците, че настоящето ни
не е кой знае колко добро и
че и близкото пи бъдеще също
де с най.блестящ0. Защото фина
нсовото положение и ниската
производителност на труда „нс
ни дават шанс да осъществим до
ход, с който можем да задовопотреби,
жизнените си
равнил,(ето па един срс
верна на ^ид^дна
^ ми,шмум- — беше ясна Ми
следните
на съюзно лка Планинц.
твото на председател
Но тъй като това пече отдавто правителство, В един вид „ <
1Ю — а това спо
поел югос- на ни стана ясно
па Съюзиветно" изложение
зрители ред .председателката
телевизионни
лавскитс
С явните си речи „без кос°м
Планинц,
на
езика"
Милка
председателка на Съюзния изиълнителен съвет, дори спечели
- пнпгт соед граизвестна популярност ср д^ Р й
жданите, впърски чс
коиприключва с резултати, от
можем
то нито тя, пито пък ние връзка
да бъдем доволни, Във на Съ»о-

ия изпълнителен съвет може би
с най-високият ни резултат —
нямаме намерението да го раз
члсияваме, пито пък да изреждамс успехите, които също са
безспорни.
Едип факт все пак трябва
да се подчертае. На въпроса ка
кво трябва да се направи, за да
се повиши ефикасността на Съизпълнителен съвет, Миюзиия
лка Планинц почти с носталгия
отговори, че е най-трудно да се
доведат най-способните хора на
най-отговорните постове и че
пастават големи компликации
п ри оформяването ма ресорите, понеже републиките се карат за стопанските ресори.
Някаква чудна обстановка е
това, особено ако председателката на Съюзния изпълнителен
съвет не е имала намерението
да ни напомни за трудностите,

с които се е стълкновили преди
да за почне мандатът й. Това
мнение обаче ни дава правото
да направим извода, че от този
аспект съюзното правителство не
е оформено най-сполучливо, че
вместо най-представителни член
ове в нея сме имали ожесточени поборници за едно или друго
решение, за една или друга ре:
публика и покрайнина.
Разбира се, не мислим,
че
побориичеството само да изме
н”т резултата дори и тогава, ко
гато е очевидно кой отбор е посилен. От този намек на предсе
дателната на Съюзния изпълнители съвет за съжаление може
да се стигне до извода, че сегашни*т състав на Съюзния изпъдантелен съвет частично е уст
роен и според „припърженическия" ключ й затова едни му ргк
(На 3-та стр.)
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ПРАЗНИ РЕФРЕНИ
ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ НАМДЛЯВА ЧИСЛОТО ИЛ МЛАДИТЕ 11 ПОЧТИ
САМОУПРАИИТЕЛ11И ОРГАНИ
ВСИЧКИ
и В ОРГАНИТЕ НА ОБШЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

5;

знание и способност.
сионално
При това във висшите равнища
на организирано
млади има
псе гш-малко.
гчадроиа*"!' сриаско Иь1 ссгишаою поколение започна ь сдруЬсред чии „делолчония труд.
ПО С 01Це НО-ОСлУШЛОСАСП: В 1рите погледни избирателни перио ви ор1апи и Съроля оез покрай
да
т,/ з и Ьб
изрилис- 111'ШШС — се намери и по един
с
сравнение
„доНКИ .
О
лпа телденцп»! а .«а
иамал^а* ь
оминалата
ирез
1УОб
не чпелою и ангажирането па
младите в сиромаха на социа Дииа нналОТО Па антадИГе в „пъ
рвите мосТа е двойно ттамалелистическото самоу нраолеиие.
тнмаика
предвид, че
нашето по щ,40 —■• 4,2/ на СТОП ешеиид
слизане надолу ста^а навик, 'ли но, касае се за догматично стаог стоттаиечи, че в тазгодишният изоира- новище, изникнало
телен цикъл младото поколение ката криза, „да не се нрав»т ог
н»ма да може да намери своята леди с отговорни постове. Резу
наюру . лтатите на тази ,г,рижа" са таъ„стдпоа за покачване
такова предвестяване е очевид-( де убедителни!
прочете
сред членовете на трудовите
но ако внимателно се
твърде „инспиративното
про- съвети в ООСТ през 1983 година
учване под название „младите в за една пета част имаше по-мал
кадровата политика", което те ко млади отколкото през 1979,
на макар че числото на тези сьвези дни
излезе в резултат
няколкомесечни усилия на еки- ти се увеличи с осем на сто. Сл„успех" в
пи на пК наССМ и на Завода за ед първия младежки
кадрови въпроси на СР Сърбия.
избирателния период от 74 до
4е от обществените определе- 78 година (18 на сто) ,техният
ния и документите, които сил- ентусиазъм и делегатска застъно „припомнят" на „местото и леност през 1982 година намалролята" на младите остана са- яха (15 на сто). На равнище на
мо отекчителен рефрен
потвъ- общинските скупщини тази раз
рждават и проучвателните тру- лика е шест на сто. Макар че в
дности на посочения екип. На структурата на заетите младите,
бирането на материал за посоче- участвуват с над 25 на сто, в
ното проучване откри празни- съветите на сдружения труд т»ни в евиденциите, неажурност, а хното делегатско присъствие се
половината.
в някои общини дори бе мани- намали повече от
фестирано
и
неразположени Най-много ги има в обществесъвети, преди
при съобщаването на
данните, но-политическите
Не е изключено в изборите през всичко защото тук ССМ има де1990 година всички данни
въд легати. На регионални равнища
В
връзка с младите да получат ста-,-. числото им е още по-малко,
тус на поверителни информации. Южноморавски регион на приДо тогава, би било добре засви- мер от 77 делегати само три са
детелствувалите се кадри в Пар- млади,
Скупщината на СР Сърбия за
тията, Синдикатите и особено
в Социалистическия съюз
това четиригодишен период в предиш
проучване да ползуват като сп- ния мандат от 340 делегати остаравчоник. За промяна!
на без 18 на младежка възраст.
Преброяването от 1981 годи Вероятно затова не е можало да
на показва, че в СР Сърбия без ги има повече и на съюзно равпокрайнините — 23 на сто мла- ниЩе — през последните три циди (15 — 29 години) са с виеше къла „шифъра"
е: 6 — 4
образование и специалисти, ко.. В Съвета на републиките и
ито в това отношение са далеч покрайнините от 1974
година
над останалите трудоустроени иямаше нито един делегат под
(25 на сто млади работят в сто- 30-годишна възраст,
панството, 18 на сто в общест
В Скупщината на СР Сърбия
вените дейности). Сред заетите и в председателството има
50
младежи дори 56 на сто са
в избрани и наименовани хора, в
материалното произовдетво: зна Републиканския изпълнителен съчи,
представляват значителна вет — 23, В органите и органичаст на рабтоническата
класа, зациите на управлнието 51, а в
Ако се съди въз основа на об- правосъдните 124. На тези фунЩествените изисквания младото кици няма нито един по-млад от
поколение тук „убива две мухи" 30 години. От онези всред 30 и
— класова и една за поколени 40-годишна възраст — само дваето. Но малка е ползата от хва- ма са избрани или наименувани.
щането на мухи! Около 25
на Да си припомним — да бъде посто членове в СК в Сърбия е на инак няма
конституционни огмладежка възраст, а толкова са раничения. Само за провосъднии в ССТН и в Синдикатите. Но те органи се търси опит и провсичко това
има малко значе- фесионалност.
ние когато е очевидно, че анга
Участието на младите в Съюжирането на младежта е далеч за на комунистите в периода од
под тяхното равнище на профе- 1978 до 1984 се намали от 34 на

Журналистическата вест силно отекна: т то от оотцо ао
оо-чини вън ооиводина, нриогигп4 иок о юзи делегатски пзоори да не иредла1 ат млади ! лчииоаче, какю и оотчноьеВО Г° Г

25 на сто. Числото ма младите
партийни секретари се намали с
Сред секретарите
шест на сто.
ма първичните партийни
организации през 1983 година имаше ги едвам 13,5 на сто Председатслствата на обшинските ор
гаиизации на СК през 1982 госамо десетина на
дина имаше
сто млади а през всички три
избирателни периоди пито един
на младежка възраст не се па
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОТО

мирашс па председателски пост!
Малко по-благоприятно е Г10Л0жението в междуобщинските наорганизадии, докато в
ртийни
ЦК на СЮК млади няма.
Рампите на тази черна кадроса
оградени
от
са
картина
три страни с обшсствсно-икономичсското положение на младицелокупната
обществото,
’•'(: в
кадрова политика и с непосред(На 4-та стр.)

РАЗВ ИТИЕ

Как настава проект
Слсд няколкогодишно безре
зултатно оплакване на научното
л .„хннологическо развитие на ст
раната, празен вербализъм и не
организирано и некоординирано
енергия и
пилеене на огромна
време тези дни пред обшествеността срамежливо излезе проект на стратегията на технологичес
Югославия,
на
кото развитие
Нейните автори (от Съюзния комитет по енергитика и промиш
Съюзния завод по плаленост.
секретаринирането Съюзния
ат на народната отбрана и Столанската камара на Югославия)
могат и да си отпочинат, понеже с малко закъснение изпълниха, задачата, получена от Скупщината на СФРЮ, но няма място за отпускане, а още по-малко за самозалъгване и аплодисменти. Не само затова, че един
документ за науката и технологията повече не е и повече наука и технология. И не само затова, че досегашната
дискусия
се води далече от очите на обще
окончателната
ствеността.
До
верификация на този документ
в най-висшите делегатски и държавни институции е необходим
излкючителен политически усет,
критичност и предпазливост,
Не за да отлагаме или да се отказваме от стратегията на техно
логическото ни развитие, понеже и досега' прекадено е отлагана и е закъснела. Става дума за
общественото
определяне
на
собственото ни бъдеще,
което
трябва да бъде изградено
на
.критерии от бъдещето, над до
сегашната практика, която ни
натиска, вън от несигурния терен на нажежените проблеми и
прибързаните
необмислени отговори. Прибързаността и чино
вническото „отбиване на ангарми" не могат да се оправдаят с
нищо.

каква степен този документ
е
колтехноложко-инженерска, г
ко оолтес-твсно-икономическа
проекция на развитието? Ако на
голяма неизвестна (неутвърдени
и неизучени потребности,
възможности,. средства и кадри на
стопанството и науката) се кроят планове за развитие на найсъвремени тенхнологии, в каква
степен те са списък на желания
политически желателни илюзии
и привлекателни
обещания,
а
колко реална стратегия на стра
на и стопанството, изпаднали в
криза? Ако обществените плано
за развитие са приети преди
стратегията на технологическото
развитие, а се обяснява, че е вни
мавано те да й бъдат комплементарни, какво ще се случи ако
излезне, че те може би не са й
Според
кой
компемлентарни?
документ ще се насочва обществено-икономическата
дейност
и колко енергия и време ще
бъдат необходими за
техното
съгласуване и координация? Ако
четири републики вече са приели собствени стратегии на
те
хнологическо развитие дали стратеги»та
на
технологическо
развитие
на
Югославия
е
правена
синкато
техен
тез или пък, както може да се
насети, авторите са предпочита
ли комплементарността на репу
бликанските със съюзната стратегия? В случай
на несъвпадане
на републиканските със съюзни
те развойни цели или пък на
техно разминаване, за което ве
че се чуват сериозни предупре
ждения, коя стратегия е задължа
ваща: моята, нашата или някоя
трета, ненаписана?
Тъй важно развойно-полити
ческо решение, каквато е стратегия-га.. на техноложкото развитие,
просто не смее да се вземе без
минимум единно
идейно-по
литическо становище на
Сью-

Опитът ни учи, че в скъпия
обществен ритуал, наречен публични разисквания, много доку- за на комУнистите в задаването
менти само се докарват, поне на тези и други въпроси и в изже в предварителната процеду- намирането на отговори за тях.
ра са почти готови ,или пък же- V) рисковните и неизвестни годиотоко се защитават
от
всеки ни, които идват, никой няма да
опит за криитични допълнения и
пита за имената на анонимните
изменения, но предстоящото явсобственото те спеЦиалисти-автори на стра
но обмисляне на
ни бъдеще не смее да не нало- тегията на техноложкото развнжи поне
К. Мпяновнч
следните въпроси:
В тие.

Комунист 3
ОТНОШЕНИЯТА В СР СЪРБИЯ

вСЕ ПАК- КРАЧКА НАПРЕД
седание на ЦК на СК в Сърби»
е едно от онези, които дълго ,се
помнят и в наи-широката общественост. Този път причината.за
това и е интересната и полемидатуратаа1а Ф*нк,РЪЗКа ° КаНДИ
мдател на ПК в тГТЕ
,?РеД‘
седател на ЦК в тази република
ЗаДпаартиЧйнеиНт°рВе ^ ЦК На СЮК'
^а партийните органи в Сърби»
заседанието
остава
и ттг,
значително
и по това, че на същото единодушно бяха приети два докуме
нта, много важни за уреждане

,»г„«„„»

ре.

пу блика
покрайнините.
Първият от тях — „Програмата за
идейно-политическите
задачи. мерки и активности...
по провеждане на Становищата
на ЦК на СЮК за актуалните
въпроси по осъществяване на отношенията, върху които се основава единството и единението, в
СР Сърбия" — бе съчинен след
няколкомесечна
работа на отделна работна група на Предсе
дателството на ЦК на СК в Сърбия. Документът на заседанието
бе приет без един глас против,
макар че остава впечатлението,
че до съгласието все пак не се
е стигнало лесно.
Програмата е приета и ако я
сравним със Заключенията въз
основа на дебатата на вече отдавнашното тридневно 18 засе■ дание (декември 1981) ще видим,
че в последните четири години
иного от отношенията тук са се
променили.
КРАЧКА 'НАПРЕД
В Заключенията 1981/82 се
изхожда от проблемите, поито с
години обременяваха отношенията в СР Сърбия, от .място на
съдите, преодоляването на причи
ните и дефинирането на някои
всичко
основни задачи, преди
на държавните органи. В тези
заключения се изтъква, че „се
касае за реални, по-дълго време
чисто
съществуващи прболеми,
решаване търси отговорно, организирано и творческо ангажиране на всички органи и организации на Съюза на комунистите
в Сърбия". Тогава бяха споменати Договорът за развитието па

от общ интерес, зако
нът за обществения план на републиката, след това осъществяването на членовете в Конституцията за единното и договор
ното регулиране на отношенията
33 ЦЯлата теРит°Рия на Сърби»
<ЧЛ' 300 и 301)' Посочени б»ха
някои органи и служби
които
би трЯ0вало «а осъществяват сво
ите функции „в републиката
като цяло" (Скупщината, Изпълнителни»т съвет. Службата на
държавната сигурност), и така,

:,ггг

юпочения бяха един вид календар чии са н»кои от конститу
ционните и законните пълномо
щия и как-да се осъществяват,
Програмата '86 е много пообширна и конкретна. Тя, подче
ртано бе, „представлява единна
идейно-политическа платформа
за активността на всички членове, органи и организации на СК'
в Сърбия, СК във Войводина и
СК в Косово". В нея много се
говори за самия Съюз на кому
нистите в Сърбия, което е не
що ново по отношение на Заклю
ченията, когато бе казано без
малко само това, че „трябва из
цяло да изпъкне и еднинността
на СК в Сърбия като цялост
и
самостоятелността и отовгорността на СК в Косово и СК във
Войводина". В Програмата4' в този смисъл се отива крачка напред. Изтъква се, именно, че „тр
ябза по прецизно да се разрабо
тят практическите облици на де
мократическото участие на членовсте, организациите и органите на СК в разработката на политиката. на СЮК и изграждането на становищата на Съюза на
комунистите в Сърбия, за което
особена отговорност има ЦК на
СК в Сърбия. Това е съществено
условие, че организациите и вен
чки органи на СК включително
и покрайнинските комитети, де
йствитслио да поемат отговориостта за практическото провеждане на тези становища",
Н»кои разлики, които днес сс
проявяват — открито е казано
в Програмата — са израз ма лисята на демократични разисква

МОЯТ МИНИСТЪР
(От 1-ва стр.)
оплискаха, а други го изпраща
се,
ха с освирквани». Разбира
резултатът е известен.
Чс тук има иещо.потвърждават думите иа Бранко Микулич,
който след назначаването му за
мандатор на новото правителстче при
во най-често изтъкваше, членове
нови
предлагане на
на правителството ще се ръководи преди всичко от чувството
им за съдружие и за целоку
те проблеми на
югослав
стопаство . За»(о Бранко Микулич
би се застъпвал за тези критсрии, ако тс бяха прилагани досега? Очевидно с значи, че
мандаторът на новото правител-

ство счита, че не е било така.
Но и това не с най-голямото
зло. цялото зло с в това, че все
0ще има мисии», според които
моят министър" ще се застъпва
за мене дори и когато другите
са в по-лошо положение, а найлошото с там, че това изглежда
с било възможно. За"Юто, ако
това не е било възможно, трудно е да сс намери макар и малко сериозна причина, поради която мо»та република сс бис, за
да създаде възможност па моя
министър да защитава интсреситс ми дори и •гогава, когато ми
С по-лошо отпреди ио ми е 110добре, отколкото иа съседа, иа
когото е линеала кравд.

ния в ръководствата и организа
циите на СК, „в които аргументите и предложенията от всички
части на СК в Сърбия биха се
еднакво уважавали". Осъществ»ването на принципите на демок
ратическия централизъм търси
най-широка дебата и равноправно участие на всички организации и органи. Но след така организираната дебата решаването
в органите на Съюза на комунистите в Сърбия „не може да се
обуславя с обезателното съгласие на органите на СК в покрай
нините или с отричането/ на метода на решаването чрез мнози
нството, така както в утвърждаването и провежаднето на пополитиката на СК в Сърбия съгласно политиката на СЮК, трябва да се уважават позицията,
правата и отговорностите на СК
в покрайнините в СЮК".
Споменава се и „издигането
на метода на подготовката" на
заседанията на ЦК на СК в Съ
рбия, така че зкалюченията на
този орган „да бъдат израз на
действителното състояние и настроението на всички членове и
организации на СК".
В програмата още един път
се подчертава, че „покрайнините трябва в съща степен да бъдат
отговорни за’ автономията и за
единството и самоуправителната интеграция в републиката, 'така както републиката трябва в
същата степен да бъде отговорна за последователното осъЩествяване на
автономията, на
покрайнините и
единството и
единението в републиката". Въз
основа на
съгласието
в
покрайнините ЦК прие становиЩето, че „в най-кратък
срок" би трябвало да се оцени
в кои случаи проблемите на различното тълкуване на отделни
членове в Конституцията може
да се реши с единно тълкуване,
а къде би трябвало да се прецизират, изменят и допълнят. Този път бе прието по-рано оспорваното становище за това,
че
„направляването
на
средствта за насърчаване на стопанското развитие на САП Косово, от
Фонда па федерацията, по на---------------------------------------------По-лошо от всичко това е
фактът, че ние и при такива на
жежени условия приемаме програми, закони и предписания, за
които винаги твърдим, че са в
курса на Дългосрочната програма за икономическа стабилизация, въпреки че резултатите на
приложените мерки са единствеиият показател за успешността
се
ма. политиката, за която са
застъпвали тези мои министри,
По-добре е да и не говорим за
тона.
Бместо щастие, на Бранко Ми
кулич трябва да пожелаем да
избсрс играчи, на които и противниците «(е ръкопляскат на
открита югославска сцена и да
се надяваме, чс у нас все пак
има такива кадри.
Кормело Нлпхов

чало трябва да се замени с непосредствено самоуправително сдружаване на труда и средствата. . .
И СЪЩО, И ДРУГОЯЧЕ
Текстът на проектоустава съ
що прави крачка напред от валидните уставни решения, в него се предлагат нови „дефини
ции" на Съюза на комунистите
в Сърбия и на СК в покрайнините и особено разработва прилагането на демократическия централизъм в тази специфична
републиканска организация. Та
ка централните органи тук имат
отделни задължения. Те, от една страна, трябва да бъдат същото, което и централните органи
в останалите републики, но —
от друга страна — имат специфични задачи в озапването на
самостоятелността на покрайниорганизации.
Обаче,
нските
най-висшите органи на СК в Сърбия имат право и дълг „да въ
ршат преглед на резултатите
в провеждането на политиката, становищата, решенията и
задачите, утвърдени в СК в Сърбия", Когато ПК — уточнено е
също — не провежда Програма
та на СЮК и на СК в Сърбия,
или действува противно на т»х
— ЦК на Сърбия е дължен да
укаже на това на ПК и за същото да осведоми ЦК на Югославия. Ако и след предупреждението нищо не се промени, републикански»т ЦК повторно осве
домява ЦК на СЮК и за това
се води дебата. Този комитет ин
ак има право — „когато оцени,
че за това има условия" — да
/щси свикване на извънредна
конференция на СК в покрайнината, а ПК е дължен това да осъществи.
От друга страна, ЦК на Сър
бия в подготовката на заседанията трябва да организира развисквания в общинските, градските и покрайнинските комитети и
да се обляга на тяхната инициатива. Съчинено е ново становище, според което „ЦК на СК в
Сърбия е дължен, като най-висш
орган на СК в Сърбия, да разглежда предложенията и иници
ативите на покрайнинските комитети и във основа на това
може да раздвижи публични разисквания".
Това са само някои формулации в новия текст на Устава —
най-вече допълняван в онази
част, с която се регулират отношенията в Съюза на комунистите в Сърбия.
По това е важно неотдавна
проведеното заседание на ЦК
на СК в Сърбия. Разискванията
за отношенитяа в тазтцрепублика вече няколко години б«ха
обременени с конфронтация и
когато на едно заседание спокойко и без териториални различия се приемат два важни документа с редица нови становища
и „дефиниции” — тогоча това
с знак, че в отношенията на ли
ни*та републиката — покрайни
ните някои неща се променят и
стават по-добри.
Б. Раднвойгаа

Комунист

КАНДИДАТИ ПО НО&РМУ

база-

-

Спускането на така наречени
те ннициални предложения кандидати за наи-оттоиорни носто в е към оазата се. показа като
крупна крачка в демократизацията на кадровата политика в досегашния ход на изоорите в
делетатскита система и об‘Честорганизатв ено-п о л птиче ските
ции в СР Сърбия Тази оценка
от разискванията'във връзка е
воденГна1 последното заседание

ииициалното предлага
нравила и 01
И практически крачка К"м демокг мер, че
в
ь
някои
общини участвуваха
льчени многоороипи искове
ратизацията. Тази крачка може не в
предложения за промени,
за
и по две хиляди души. Об'4инсОеше
тъй
видима
за
наиструктури в
които изглежда, попе в сравне- ои И НС
обЩССТВСПОСТ: ОТ Съ- ките политически
бяха минимални рамки,
ние е онези от „Критичния ама- широката
об'нините и между- СЪЩНОСТ
тях можеше да-се излелиз", е съществувала по-висока
орани та в
об'чности, к>дето НО И ОТ
готовност и съгласие и а поли- ошцшкжитс
предлагане зне, често пъти се и излизаше в
Вместо
сс
стана
ииициалното
тичсскитс структури,
най-отговорни по-големи трудови колективи и
риозна реконструкция, изборна;
кандидати за
и
среди, местни обшности. Важно е
они'промени,‘които едва ли з‘ас- по и в рспублшшта и федераци; това, чс ииициалното предлага
не не бе проведено като елемедствата^за^масова ипформаци.У нт на изборната подготовка и
всички
с предишната активност. Разбира се,
инициални
предложени2,
пък и
начин се потвърди в заключи- желаните промени засягат кон- Но в сравнение
нредложенителния етап на предлагането на ституционните рамки и чс тряб- практика, когаго
онези, които вече влезоха в про.
на
сто
на
другари
„за
торс"
идвакандидати за нан-отговорни иос- ва да се почака резултатът
са от значение само ако
шс отгоре и когато се считаше цедура
тове в ЦК на СК в Сърбия и в дискусията по „Критичния ана
бъдат приети на предкандидациза
за
нормално
предложенията
лиз".
ЦК на СЮК.
събрания, кандидационБ такава обстановка (която челните функции да произтекат онните
Общото положение и пробле
нитс
конференции
и пр.
темите на обществото може би можеше само да депримира из- от малките координационни
Демократичната регуларност
по-малко обременяваха изборна- борното настроение и мотиви- ла на разни равнища, „спускане- на „по-нататъшната" процедура
та атмосфера и настроение откол ровка) демонополизацията на то" на тези права и отговорнос- никога не е била спорна, макар
кото разширената фрустирано- ииициалното предлагаме на кан- ти до опщинскитс органи на об че и преди лесно потвърждава
ор та ни
ст към спрените промени в из-, дидати се показа като голяма ществено-политическите
предложения
борната система, за които
се сполука. За това не б*ха нужни зации още сега може да се ве- ше инициалните
води широка дискусия почти це- никакви нормативни промени рифицира като крупна демок- без оглед дали с тях бе съгласна
ли четири години, веднага след — беше достатъчен политически ратическа крачка. За първи път, и базата.
Сега все пак инициалните пре
„Изборите — 82". Базата, тряб- договор и готовност вместо пра- това трябва откровено да се ка
ва ли да си смомняме за това, зни приказки за демократиза- же, по-сериозно се засягат моно- дложения започват да получа
от цията на кадровата политика и полите в кадровата политика, ват печат на базата и това е
изрази голямо недоволство
посредничес- незадължаващите повици среЩу които най-силно се опъваха сре- онова, за което още сега свобо
съществуващата
самоуправ дно може да се каже, че напра
---- —-----------------------------------------------------------щу изискванията на
ви изборите по-демократични и
лението.
— по-интересни.
Новата изборна процедура,
М. Лазаревич
разбира се, е само начало и

ПРАЗНИ РЕФРЕНИ
(От 2-ра стр.)
ственото ангажиране на младите в самоуправителните тела и
на други обществени и полити
чески функции. Вместо четв>ртата част на тези рамки би могли да се сложи текст с известния избирателен рефрен:
да има повече млади на отговорните постове! Очевидно, с такава лицемерна кадрова политика се увеличава „раздора между поколенията, дълбочината и
широчината на когото стават твърде значителни, ако той се верифицира на равнище на самоуп
равителната или политическа
власт.
С тази практика се довеждат
под съмнение общите принципи
на кадровата политика, която е
утвърдило самоуправителното об
щество в изграждането на основните си стойности (демократичност, отговорност, хуманизъм,
солидарност, публичност). Поеледиците от лошите кадрови
надпревари са очевидни: недо-^
волство, недоверие и пр. Дейс;

твително е важен въпросът какво след това степента на политическо, трудово и жизнено ан
гажиране на ония, на които об
сдаваме светло бъдеще,
От младите не може повече
да се търси отговорност за онова, в което не са участвували.
пито съгласие за участие в решаването на ония, които са ги
изпреварили на постовете. Кадровата политика не е въпрос на
избирателните схеми и закони
— но на живота. Без ясни и трайни критерии, без планиране,
информиране и публичност1
в
работата, но и отговорност за не
спазване на документите, в които сме готови да се заклеваме,
не може да има добра кадрова
политика, не може да има млади в нея — значи, ни придвижване напред. Ако се продължи
по линията на ^тритч ' последни
изборни циклуси, голобрадата
украса от документите лесно
може да отпадне,

Хроника
БИВШ РАБОТНИК
Работник който няколко пъти е избира'н и СТИГНал до върха ][е е вече работник, но отда
вн'а е бивш работник; той е изгу§ил връзката с базата си. Същин
ски работнически представител
може да бъде сам0 онзи рабо.
тник който
един мандат се
врЪща Б базата
РатК0‘ митршшч, „Хидротехни’ ”ка” Белград
римНАЗИИТЕ

Гимназииите бяха добри, обаче имаха недостатъци, Училищата за насочено образование
имат недостатъци, макар че не
са добри.
„Белградско школство",
вестник за възпитателно-образо
Милан Бечеич вателни въпроси

За единството в СЮК не мо
же и дума да става все докато
в неговите редове има и проле
тарии и милиардери.
Мирослав Георгневски, член
на Председателството на ЦК на
СК в Македония
КРАТЪК ПЪТ
Доколкото тук нещата по-съ
Ществено не се променят напра
зен е апелът на младежката ор
ганизация да създаде добри про
грами,
който ще
привлекат.
младежта повече да се ангажира
в политическия живот.
Освен
това, от професионален
опит
зная, че от безработицата до алкохола, наркотиците и престъпността пътят не е далек.
Зоран Станкович, милици
онер, Н. Белград

дания на вестник „Комунист” Влайко Крипредседател Драгиша Павлович.
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ПРЕД ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА
босилеградскл община

ДИМИТРОВГРАД

ЕСЕННАТА СЕИТБА
УСПЕШНА, А
ПРОЛЕТНАТА...?

Да се менят навиците

ПЛАНЪТ ПО ЕСЕННАТА СЕИТБА Е РЕАЛИЗИ
РАН

100 НА СТО, ПРЕЗ

ПРОЛЕТТА

НУВАНО ДА БЪДАТ ИЗОРАНИ
КТАРА.___ ООСТ „НАПРЕДЪК"
СТАТЪЧНО

КОЛИЧЕСТВО

НАД

ЗАПЛА500 ХЕ-

ОБЕЗПЕЧИ ДО

ТОРОВЕ И

СОРТ

НИ СЕМЕНА.
За разлика от предхо
дните, тази година селскостопанската
органи
зация на сдружения тр
уд „Напредък" съвсем
подготвена
посреща пр
олетната
сеитба, която
в Босилеградска
обгцнна, ако времето позволи за десетина дена ще
започне. Именно в „На
предък” ни уведомиха,
вече са обезпечили достатъчно колмчество сортни семена и минерал
ни торове. Понастоящем
в
централния и магазните в районните центро
ве има около 100 тона
минерален тор от сортата НПК-а и около 300 то
на азотен тор, което по
мнение на агрономите
ще бъде съвсем доста
тъчно. Разбира сс, ед
на част от тези минерал„Напредък"
ни торове
ще използува за собст
вени потреби — т.е. за
подхранване на естестве
ните и създаване на из
куствени ливади.
Охрабрява и фактът, че
за тазгодишната пролс„Напредък"
тна сеитба
достатъчно
обезпечи и
сортии секоличество
мена, на които Оби1ипската скупщина ще компепиера цената им.
— Вече в магазините
имаме обезпечени 7 тона овес от сортата „Асе
тор" и вече съшия
пуснат в продажба. Тези
дни трябва да стигне и
семе от сортата „Кондур
около 10 тона. В магазинитс имаме и обезпечепо
сортно семе ечмик около
1.5 тона от сорта „Унион", а очакваме и сортно семе картофи „КснеБратство * 14 март 1986

брек" около 5 тона. С
това количество семена
считаме
че те задово
лим потребите на сел
скостопанските
произво
дители — заяви Васил За
хариев
завеждащ селскостопанско
производст
во в организацията..
Да кажем и това, че
освен тези семена, „Нап
редък” вече има обезпе
чени и почти и всички
видове зеленчук: кромид лук. моркови, цвелло.
домати, краставици
и пр.
Инак, според тазгоди
шната акционна програ
ма по сеитба в Босйлеградска община през на
стъпващата пролет тряб
ва да бъдат изорани и
засети около 450 (без
зеленчукови култури) хе
ктара. От това най-мно
го около 180 ха с ечмик
и около 130 ха. с овес, а
останалите с
ръж
и
малко с пшеница и
царевица.
Да кажем и това, чс
но мнение и
частична
проверка на терена спе
циалистите казват,
чс
есенниците са добре презимували и вече са във
фаза па втория лист. За
това повлия преди всич
ко меката зима и снеж
ната покривка. Инак, пр
сз есента са изорани и
засети около 80 хекта
ра, от това 70 с ръж и
около 10 ха. с пшеница,
което според думите на
Васил Антанасов завсие
селскостопанство
дащ
при Общинската скупс
шипа в Босилсград
десетина проценти изнад плана.

М.я.

СЕИТБА в организацията
на „Кооперант" изтикват,
че всичко е в ред и засе
га проблеми няма. Това
значи, че са обезпечени
3650 кг всички сортове
семена царевица за всич
ки райони, че машините,
с които „Кооперант" раз
полага, са ремонтирани
и са в изправно състояние. Що се отнася до ми
пералният тор, тъй иеоб
ходим в сеитбата изоб[чо, най-вероятно ще се
покажат налице и досега
проявените проблеми. Сп
оред онова, което чухме
от компетентните в „Ко
оперант", проблеми с из
куствения тор нямаше
да има, ако селскостопа
нските производители ед
ин път завинаги промен
ят своите навици с^Щия
да купуват когато им е

нужен, т.е. по време на
сеитбата. Те много доб
ре са запознати с проб
лемите в производство на
торовете, за това че о*Де
няма договор на държа
вно равнище за компенсация за производство
на тор, знаят каква е це
ната и ... всички остана
ли проблеми. Знаят и
най-важното, че тор ня
ма по всяко време. Зато
ва е крайно време да ку
пуват същия догава кога
то го има. Само в такъв
случай „Кооперант" мо
же да им гарантира, че
ще им обезпечи достатъ
чно минерален тор, заЩо
то той подава иск до ко
мерческата служба на
„Търгокооп" винаги нав
реме (още през август ми
налата година).
„Търгокооп" инак ня-

БЕЛЕЖКА,'

Само победата ли е важна?
Тазгодишните „Срещи на селата" в Димитр
овградска община трябваше да приключат на
8 март. Но тези дни под въпрос е регулярното
им приключване, поради редица оплаквани*
от някои участници, недоволни от работата
на журито и организационния комитет. Ста
ва дума за сериозен спор между Гоиндол и
Белеш, поради участие на отделни лица в
програмата, за които не могат да се съгласят
дали имат право да участвуват или не. Спо
рът е стигнал дотам, че на някои местни об
щности са отнемани точки, спечелни именно
от тези участници, че са организирани съб
рания на местните общности по този повод
и. . .
Нима всичко това е нужно? Забравя се
основния девиз на Срещите, а това е задъл
бочаване на сътрудничеството между местни
те общности, запознаване с постиженията в
отделни области и т.и. В края на краищата
може би и най-важно за жителите на местни
те общности с факта, че поне през зимните
вечери имат възможност за развлечение и
забава, а да ме говорим, че от забрава сс за
пазват народните обичаи и песни от нашите
краища.

Вместо това не може да сс избегне впечатслиието, чс но този начин се получават тък
мо обратни ефекти и нарушават досегашните
добри отношения, още по-жалко е, чс стъл
кновенията стават между ръководните хора
на местните бощиости, съ"Дите тези, които
при договорите за тазгодишните срещи сами
са сс застъпвали до такива стълкновения да
не сс дойде. Ако самите участници не са до
такава степен „запалени" за победа на всяка
цена, за"Ю ръководствата на местните общно
сти (или само част от т«х) влизат в Срещите
само с едно на ум: победа на всяка цена?
Като, чс ли само по този начин сс псчсл*т
(политически) точки за работата на иякои
лица в ръководстваат на местните общности.
А.Т.

ма достатъчно оборотни
средства за да може да
набави тор и същият да
остави в склада до запо
чване на сеитбата. Селс
костопанските производи
тели, както вече казахме, нямат навик да купу
ват тогава, когато
има
(сигурно и те не искат да
правят запаси и. почти
винаги се случва тор
месеци да стои по мага
зините на „Търгокооп",
често пъти и навънка, по
неже няма място вътре.
„Кооперант" е правил
опит да осведомява, про
сто да моли селскостопа
нските производители то
гава да купуват тор. Но
молбите са оставили без
отзив. А сетне кой е кр
ив, кой е прав, „Коопе
рант" е винаги виновен,
че няма тор. Може би ма
лко има недостатъчна ко
ординация (или неразре
шени на прав начин от
ношения) между двете
ООСТ на „Сточар" —
„Кооперант" и „Търгокоп", но сигурно е, че
селскостопанските
прои
зводители своите навици обезателно трябва да
менят. Това преди всич
ко е в техен интерес, за
Щото навреме обезпеча
ват изкуствен тор на поевтина цена, преди да
поскъпне, и по този на
чин получават по-високи
добиви. Това е в интерес
и на организацията на ко
операторите и цялата се
лскостопанска трудова
организация, понеже по
този начин не се „зароб
яват” средства, и в края .
на краищата няма недо
разумения между двете
страни
селскостопанските производители и тр
удовата организация.
Инак на 1 март тази
огдина в магазините и
складовете на „Търгокооп" е имало 130 300 кг
КАН и 83 650 НПК. Те
зи дни до магазините ве
че е доставено още 30
хиляди, а' се очаква
в
най-скоро време да прие
тигнат още 35 хиляди
кг НПК и 14 хиляди
КАН. Според мнението
на отговорните в „Ко
оперант", ако всичките
количества се изхарчат,
това «де задоволи мини
малните чужди за изкус
таен минерален тор.
А. Т.
СТРАНИЦА 7
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Сноминяв смях
НИШ 1985)
(СИМЕОН КОСТОВ: „СЕРИОЗНА УСМИВКА”, „БРАТСТВО",
КакиО
да
сс каже за
НАШИЯТ См"Х, кр-т дно (и четете, понеже ое автора.-' А ой, Симеон Ко
па
ше1ата
не
е
рие ю
то ооикновено вирее но
стои, е разказвач и поло
край шишето в кафенето, обърнато към читателивина, а тази книга не му
еред кръга на стари при ге, а там към и“кои дру е нървипа. Цък И юнача“тели, по сватби- и други ги (трудови) хора и те не га е: неговата дума реже
вееелои, а пон“кога (мал ка му мисл“т, ако се поз кйто бръснач и пердаши
кото подстриган) сс кач- иа«т,' (Впрочем, издател като ковач, жили като
ва дори на сцена („Про- етвого се с постарало
стършел, боде като псскисло лето” в Димитров наи-остритс разкази да копепо юне, смее се качекмеджето
останат
в
град), намери най-сетне
на автора и там да чакат то безгрижно дете, гази
място в ц“лата книга.
като мечка, а е ясна ка
Книгата се казва: „СЕРИ но-благопри”теп момент!.
ОЗНА УСМИВКА", а ав- От много см“х, както с то б“л ден. Може да го
чете и разбере—овчар и
торът на хумористичните известно, на човек може
(саркастични, иронични, н лошо да му стане). Пък говедар, техник и акадебодливи, хапливи, жекот- иМа и чудни ИРИКАЗ мик! С една дума: алал
ливи, парливи) разкази и КИ ЗА ЖИВОТНИ в та“ му качсмакът! Кой книж
разказчета е босилеград- книга) „Лъвовскцят пай", ката му в' ръце не хване
— пишман ще стане!
чанинът Симеон КОСТОВ да речем. То там пише
„БратстИздателство
„Лъвовският пай", ама
(половин икономист, по
во"
заслужава
ноздравле
де,
наша
работа,
разбира
ловин писател и цял гене
сатирична лите
ме се!) Има приказки и ние
рален директор) .Внимание, не е грешка: дирек за търтеи, за коне и дру ратура има нашето по
торът на известно белгра ги животни и магарета коление. След толкова
дско предприятие създа от наши“ живот. Ако! Жи лъскави, нагиздеии, патева сатирични разкази, вотиите, горкичките дзве тични и ароматични кни
чрез които осмива (май рове, нали не могат да ги редно беше да полу
тапи се, кара шега, зевзе говорят — нека търп“т! чим и една трънлива и
тръпчива. Художник на
чи се) именно директори Те за това са и сдадени.
книгата (успешен) е бай
и разни други клечки и Вярвайте ми,, разказите
пок Мета Петров. Но... езико
клечици на нашето вре от тази книжка
мре. Шеговитите приказ рай другото — са смеш вите редактори на изда
ни, а смехът е нещо мно нието е трябвало по-ши
ки на Костов са кротки,
издялани умело от дърво го полезно за човешкото роко да си отварят очи
то на голата истина, лес здраве. Който пък не оби те, защото книгата е из
но се четат, а след това ча да се смее или, разге пъстрена с порядъчен
могат и да се преразказ ле, не смее да се смее за брой грешки и грешници
ват (разбира се, не пред сметка на директори- са — технически и грамати
своя директор, нито пред моуправители, разни ръ чески. Пък и печатари
своя началник, нито пък ководители и други ува те не са си дали много
зор: н“кои страници са
пред собствената жена).
жаеми кадри — той хич
Тези разкази са инте
отъпкани
като
гумно
не трябва да чете тия
ресни, духовити и дяволи разкази, за да не разва след вършитба. (За тая
ти, но имат възкисел
работа авторът не е ви
ли своето настроение и
вкус и трудно се гълтат, устроение! Искам да ка новен, а особено за езизащото като ги чете чо жа, че това четиво не е ка на онези разкази, ко
век без да иска се пита: за онези, които не понас ито първом са били пе
чатани на сърбохърватс
„Ама този майтапчия да ят СКОМЕНИНА, които
ки език).
не е мислил за мене?" не са кадър да ромчат
Марин МЛАДЕНОВ '
Не се страхувайте, свобо зелени сливи.
В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН

ЦЕНТЪР „ИВАН

Художестпепа галерия '86

ИЗЛОЖБА: „СИЛАТА

НЛ
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сто от общия брой на
учениците имаха слаби
бележки, а само 34 на
сто б“ха без слаби бележки.
И на съвместната, а
след това и на отделно
проведените по класове
родителски среши бе из
тъкиато,. че една от осно
вните причини за слабия
успех е безотговорността
на учениците спрямо учи
лищните задължени*: нередовно посещение на
обучението, незаинтересо
ваност за часовете, бягане от отделни часове, не
присъствуване и незаинте
ресованост за допълнителното и добавъчно обу
чение и пр. и това тъкмо от онези ученици, ко

Културна крачка напред!
В хола на Народния
университет в Сурдулица от към края на ми
налия месец в продълже
ние на една седмица, е
организирана изложба
на фотографии от живо
та и дейността на час
тите на Югославската
народна армия от Ни
шка армейска област.
обхваща
Изложбата
две части: Развитието и
аризрастването на II
историчеми“, нейният
ски път, както и втора
част, в която са предста
вени детайли от живо
та на Нишка армейска
област през 1985 година.
Изложбата откри, стар,
шина Мирко Старчевич,
а при откриването й при
съствузаха
голям брой

КАРАИВАНОВ" В БОСИЛЕГРАД

ито имат
голям, брой
слаби бележки,
Изходът, подчертаха1
класните ръководители,
трябва да търсим съвме
стно и ние учителите, и
родителите. Оше повече,
че-мнозина от родители
те не прояв“ват
почти
никакъв интерес за обуче
нието и възпитанието на
децата си. Самият факт,
че са обезпечили квартира и учебници не са до
статъчни. Ученикът без
какъвто и да е контрол
от родителите (разбира
се не от всички) н“как си
охолно се отнася спрямо
задълженията и
училдац
ния режим.
Изнесени
бяха и мнени“, че и ня

ОТБРА-

НА"

Успехът е грижа на всички
На 7 март т.г. в средно
школския образователен
.център „Иаан Караива
нов" в Босилеград се про
веде учителско-родител
ска
среща
на коя
то- доминиращ въпрос
бе: как и по кой начин
през втарото полугодие
да се подобри успеха на
учениците? Въпрос, кой
то сам по себе си изисква
всестранно съблюдаване
и предприемане на съв
местни мерки и на учи
телите, и на родителите,
за преодоляването му.
Още повече, че успехът
на средношколците, в то
ва училище на края на
първото полугодие бе не
само слаб, но дори
и
тревожещ, понеже 66 на

НАШАТА

кои учебници са написа
ни на „висок стил" и че
материалът е обемист, ко
ето не дава възможност
да се научи повече.
Изтъкната бе нужда и
от по-съдържателна под
готовка на просветните
работници, както и цяло
стно реализиране на зап
лануваните задачи и акти
нности във връзка с допъ
лнителното
и
добавъч
но обучение,
Необходи
мо е ипо-голямовнимание Да се обрне на работата и действуването в то
ва отношение на младежките
организации, както и активността на кла
совите общности.
М. Я.

обшественог раждани,
политически дейци и чи
слиящи се към ЮНА.
Авторът на изложбата
майсторът
на
фотог
рафии Богосав Джурич,
даде конкретни обяснения и говори за настава
нето и значението на
фотографиите,
както и
за събитията, които са
заснети.
Организатор е Домът
на Югославската народна
армия от Ниш, който се
е погрижил за тържест
веното откриване на из
ложбата и тя да бъде съггьтствувана с богата ку
лтурно-забавна
програ
ма с участвието на Во
енния оркестър на Дома
ЮНА, както и известни
естрадни
изпълнители,
каквито са Сенка Веленталич и Зафир Хад
жи,манов.
Изложбената експози
ция в хола на Народ
ния университет посе
тиха н“колко хиляди ду
ши и всички изтъкват за
доволство, че имаха възможност да се запозна
ят с дейността на ЮНА,
относно Нишка
армей
ска област, а това предс
тавлява крачка напред в
културната
дейност по
пътя на нейното разви1 тие в Сурдулица.
С.Б.
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Според интересите
на учениците
Наред с редовното обучение
в
димитровградското. средно учили
те „йосип Броз Тито”
се развива богата и разноорбазна
извънкласова
дейност. Според интере
сите си. учениците членуват в различни секции :
по изобразително изкус
тво, литература, фотосекция. спортна секция
и други. Освен това редо
вни са участници на
различни
състезания,
които се провеждат в
училището и между училищата в региона и Репу
бликата.
9 Както ни осведоми
директорът на средното
училище Милутин Ценков, досега е проведено
училищно състезание по
математика и са излъчени представители, които ще застъпват дими
тровградското
училище
на регионалното
състезание по математика, което трябва да се прове
де тези дни. Понастоящем се организира и съ
стезание по физика ме
жду учениците, а найдобрите ще участвуват
на регионалното
състезание в Пирот.
ф Голям интерессред
учениците, особено сред
членовете на стрелческата секция предизвик
ва състезанието „Титореволюция-мир",
което
ще се проведе на общи
нско равнище.
Литера
турната секция провежда
също определени лодго
товки. Членовете па тасрсЩу всеки
зи секция
празник лишат на опре
а иайделени
теми,
добрите произведения се
Рецитато
награждават,
реката секция редовно
подготвя рецитали, поеветени на Революцията,
Свободата и прочие. С
рецитал
те
подходящ
се п редставиха и за Мепразник
ждународния
на жената.

9 С оглед че Денят
на освобождението на
Димитровград се честву
ва на 8 септември, непосредствено
след лятната ваканция, учениците о^е сега подготвят програма за ознаменуването на този празник. В това число и музикалната
секция
(по
пулярно наричана учени
чески духов оркестър)
разгърна оживена дейност и сериозно се подготвя за
участие
във
всяка
програма. Тяхно
то представяне за 8-ми
март е
само
първата
крачка в тази насока,
През годината е заплану
вано да участвуват в пет
-шест програми с по ня
колко музикални точки,
Тук трябва да отбеле■жим, че в нея са включени и представители на
градската младеж, относно заангажирани
са
по-старите
музиканти,
които оказват ценна по
мощ на по-младите.
Прибавим ли към -ро

БАБУШНИЦА

По-голямо внимание на
проблемите^на младите
Т-- '-7'П.С <- ■■■■»—-

сеждани са й разговори
незает с ъисше и^ полувисше . ооразование,
са дали извести
резултати, по и покрай
гова в оолаегга на. заема
него е имало редица не
правилности, дори и злоу
потреси, неспазване на
божествения договор и
.закона
за
сдружения
труд.
понастоящем от 1087
незаети в общината —
над 400 са млади хора,
от които със средно обра
зование 198, с виеше и
полувисше образование
42 и т.н. Беше прието за
ключение занапред
на
проблема по заемане на
работа да се обърне поголямо вниманиие.

• ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ ПРЕИЗБРАН СТО
ЯН НЕШИЧ, А ЗА СЕКРЕТАР НА ПРЕДСЕ
ДАТЕЛСТВОТО ИЗБРАН ГОРАН КИТАНО
ВИЧ

Общинската
изборна
школа, която, годишно
конференция на
Съюза завършват по 30—35 мла
на Социалистическата мл дежи и девойки. В същия
адеж в Бабушница тези период Политическа шко
дни обсъди дейността на ла при МОК на СКС в
младите през изтеклите
Ниш са завършили 3, а 3
две години и набеляза са в настоящия випуск.
'
задачи за работа занап- ... , л 4
.
ред. В отчета за изтекли
4;
те две години, между дру
.
гото се изтъква, че и Съ- -Ш* А' *
юзът на младежта-е нас- 1
то“вал колкото се може
в I
повече да се включи във
*■ #4
всички пори на обиест- >■-> .
Щ
вено-политическия жи- р
\
*
На конференцията бя
вот и да се включи във
IК
ха изтъкнати- и хубавите
фронта на социалистиче !
щ резултати на младежката
ските сили.
трудова бригада „Добри
Осъществяването на за Л&,,
Ш( нка Богданович", 40 бри
Ш
дачите от Дългосрочната I
гадири на която през из
програма За иКономиче I
теклата година са завою '
ска стабилизация, ангажи 1
Ш. ~~
вали РеДиЦа хубави приз
рането в разрешаването
нани», и младежи и де
на обществено-икономи
З****“*»,^ войки са били провьзгла
ческото положение на
Стоян Нешич
сени за ударници и 11 са
младите; кадрово и акци
похвалени, а бригадата
онно укрепване и- идей
но издигане младежта
Младежта в Бабушниш четири пЪ™ била провъз
през изтеклия, период съ ка обшина през изтек- гасена за ударна,
що са били в центъра на лия двугодишен период
Накрая за председател
внимание на активността активно се включвала в на Общинската конферен
на младите.
разрешаването на незае ция на Съюза на младеж
Облиците на идейнотостта. Съвместно с дру
та беше преизбран СТО
ва
редовната
дейност . политическо издигане на гите обществено-полити ЯН НЕШИЧ, а за секре
през течение на учебна младите в Бабущнишка чески организации са би тар на Председателство
та година на младите община досега са били ли проведени н»колко съ то бе избран ГОРАН КИ
брания, които са обсъж- ТАНОВИЧ.
математици, физици, би различни уурсове, семи
дали .този проблем, про
олози, географи и
М. А.
по нари и Политическата
други учебни предмети,
налице е богата и раз ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВИЧНАТА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ В
СЕЛО ДОЛНО ТЛЪМИНО
нообразна младежка де
йност. С добри постиже
чия могат да се похвал
ят и останалите общ
ествени
организации:
С рсновиране на зала по-организиран и раз- нето на селски“ водо
Двиижението на младите
културно-заба провод, който е заплагорани,
членовете
па та в кооперативния дом нобразен
Във връзка нувала местната общно
Ученическата
коопера- в село Долно Тлъмино вей живот,
се създадоха по-благо с предстоящите задачи и ст ще взмем активно
ция. членовете на подра
стващото поколение Че приятни условия за акти активности председател участие и ние младе
рвен кръст и други. При вна и съдържателна мла ят на първичната мла жите. Разбира се и през
това не бива да изостав дежка активност. Впро дежка организация, Ви- настоящата година. няма
да изостане културно-за
им, че всеки месец изли чем, тази младежка ор томир Славов сподели:
ганизация и досега бе
бавния живот, който в
за бюлетин „Наша мла
— Запланували сме две нашето село има богата
между по-активните мла
дост",
който подготвя дежки
И
организации . в -три местни доброволни и хубава традиция.
ученическа редколегия.
Босилеградска
община, трудови акции, на които в това отношение съвотделно когато става ду съвместно с войниците по местно ще действуваме
Иакрая да кажем, че ма за активността й и чистваме и ще разширим с граничарите,
жив някои махленски пътища.
на членуващите в разли културно-забавния
Да кажем и това, че
чни секции, клубове
и от и в разрешаването Една акция щс проведе
комунално-битовите за да урежда залата и младежите през настоящ
дружества ценна помощ на
проблеми в местната об двора на кооперативния ата година много по-гол
оказват
преподаватедом и амбуланторцята. ямо внимание *де посве
щност'
по отделни предлитс
. И през настоящата го За 25 май ще организи-. тят и върху идейко-поли
които пр*ко
са дина активността на ор- рамс турнир по футбол тичсското си издигане и
мети,
укре
тнизацията щс бъде на на малка врата, в кой организационното
включени в извъикласокъм
разреша- то ще участвуват и вой пване на организацията
ВаТа училижна дейност. сочена
комуиално-би- ниците — граничари. До си.
ване па
М.Я.
Ст. Н. топите . проблеми и към колко започне изгражда

1,

г?

1

I

I

Запланувани местни трудови акции
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01 ОТ нл ПЕНСИОНЕРИТЕ И БОСИЛЕГРАД
ЗАЦИЯ

Признания за най-дейннте
общинската организа
ция на оък>за тш денело
перите в досинсградина
оо-чина, в която пойното
>чцем членуват около
зац пенсионери, органи
зирани в четири местни
организации: Ьосилеград, долно Тдъмино, Гор
на любата и Горна Лиси
на, макар и с доста труд
пости и скромни матери
ални средства, тв'ьрде уе
пешно изпълнява своя
та задача. Всъщност то
ва е в най-кратки черти
констатацията, която бе
изнесена на неотдавна пр
оведеното отчетно-избор
ното заесданпе на тази
организация. Старостните
пенсионери, се казва в
отчета за четиригоднш
ната дейност, макар и в
напреднала възраст и с
доста нарушено здраве,
активно действуват в об
ществено-политическите
организации в местните
общности. При това да
ват значителен принос
за разрешаването на ре
дица комунално-битови
проблеми.
Инак, през отчетния че
тиригодишен период об
щинската организация на
пенсионерите е раздвижи
ла редица въпроси, пред
назначени преди всич
ко за подобряване услови
ята на ежедневният им
живот. Преди всичко ст
ава дума за в ъпроси във
.връзка с обществената

грижа за своите членове,
ь това отношение макар
и
скромни средства,
общинската организация
е давала различни видо
ве материална номо'4,
преди всичко па немей
опери с малки пенсии,
така например през ми
палата година б души
са получили кредити за
жилищното строителство,
а 2 са били на банско лс

куваис.
1 фез отчетния период,
общинската орангизация
на пенсионерите, а това
бс подчертано и на засс
даписто, отделно внима
ние е посвещавала и на
съединяването им с орга
низацмята на инвалиди
те по труда. Още пове
че, че двете организации
имат съвместни задачи.
Обаче този твърде
ва
жен, за по-успешна и пло
дотворна дейност на две
те организации въпрос
засега е все оЩе самоини
циатива. Ръководните ли
ца на инвалидите по тру
да, засега категорично
отхвърлят всякакъв вид
съдействие със старостни
те пенсионери. В това
им дават подкрепа и ня
кои ръководни лица от
обществено-полиитческите организации и Об
щинската скупщина. Раз
бира се този въпрос, как
то се подчерта на засе
данието ще бъде и зана
пред актуален.

В продължение да засе
/щпишо елед каТО ое из
арапи нови ирсдседате
летви от у души, а за
председател
е мандат
от една година бе из
оран Радомир Миленкоиич, а за секретар Мирко Константинов, на заее
даписто по
тържествен
начин бяха връчени ко
лективни и индивидуални
признания на заслужили
пенсионери. Именно, със
златни значки, които им
присъди Републиканската
конференция да Споза на
пенсионерите са отличе
ни Владимир Стамеиков
от Долно Тлъмиио, То
дор Гешев от Горна Л‘°
бата, Симеон Тасков от
Долна Лисина, Радомир
Милснкович от Райчиило
вци, Тодор Русимов съ
щото от Райчиловци, Л,я
то Златков и Владимир
Младенов от Босилеград,
Асен Иванов от Извор,
Александар Треперски от
Босилеград, Душан Нико
лов от Радичсвци, Влади
мир Станков от Босилег
рад и Цеко Цеков и Стев
ка Сотирова от Райчилов
ци, като и ООСТ „Слога”
с благодарствени грамо
ти. С благодарствени гра
мота са отличени и Ляте Златков и Владимир
Младенов, които им при
съди
Междуобщинската
конференция
на Съюза
на пенсионерите в Леско
вац.

м. я.

СРЕЩИ

Хуманността на Светомир
Светомир Петрович, ра
ботник в „Текстилколор"
в Бабушница е един от
най-ревностните кръводърители в общината.
Досега той 25 пъти
е
дал кръв и сигурно е
спасил много животи.
' Петрович се озова и не
отдавна при акция
по
кръводаряване.
— Считам, че това е
една хуманна и полезна
акция, в която трябва да
участвува
всеки, който
може да бъде кръвода
рител. Пръв път дадох
кръв преди двадесетина
години, когато отбивах
военната си повинност.
•— казва Петрович. Из
питвам удоволствие когато по такъв начин по
магам на хората.
—• Дали отзивът по кр
ъводаряване е добър?
— Все оЩе е не добър.

Светомир Петрович
Ето, в мо«та трудова ор
ганизация
„Текстилколор" участвуват 12 ду
ши, а би могло и пове
че. И в „Текстилколор",
в и другите организации
на сдружения труд, си
гурно има много повече
кръводарители.
Досега
ге държехме само към
плана. В последно вре-

ме обаче Червеният кръст в Бабушница развива сериозна дейност и
сигурен съм, че в скоро
време броят на кръвода
рителите ще бъде мно
го по- глоям.
Светомир
Петрович
счита, че и в тази акция,
както и във всяко друго отношение,
трябва
да се служи с личния
пример. Да н»ма разми
наване на думи и дела.
Инак, той е известен об
ществено-политически
деец, от неотвадна, е
преизбран за партиен се
кретар в
своята трудова организация, а миналата година по случай
Деня на освобождението на Бабушница —- 6
септември, беше удосто
ен със Септемврийска
награда.
М.А.

Подписани самоуправнтелни
споразумения
В края на миналата седмица, до-точно да
труд,

7 март представители на сдружения
трудовите и местни общности в Димитровград подписаха самоуправителни слоразумеобЩпия за формиране на самоуправителни
за здравна,
ности на интересите но групи
социална и детска защита, за основно образо
и за конапие, култура и физическа култура
муиалио, пътно стопанство'и жилиШно дело.
Представителите на основното училище,
ГО „Димитровград" и Детската градина не
сложиха своя подпис под самоуправителното
споразумение за начина на организиране в
областта на основното образование, относно
Това
комунална дейност и здравеопазване,
само потвърждава, че някои становища в на
чина на организиране на интересите в някои
области на практика трябва да се потвърдят
(или оповергаят).
А.Т.
ОТ РАБОТАТА НА РИБАРСКОТО
ДРУЖЕСТВО „НИШАВА"

Риба малко

бракониери

МНОГО
ф Дружеството на сно
ртните риболовци „Ни
шава" от Димитровград
тези дни проведе свое
годишно събрание, на
което бе обсъдена дей
ността на дружеството
през
изтеклата година.
на събранието два въпроса най-много привлекоха вниманието на при
съствуваЩите членове: за
мърсяване на река Нишава и все
по-честите
прояви на кражба, т.е.
хваЩане на риби без раз
решение и със средст*'
ва, които не са позволе
ни. Именно, все още
нищо не се предприема
от някои трудови организации,
които до зна
чителна степен замърся
ват водите на река „Ни
шава" и по този начин
пряко влияат върху унищожаването на жизнената среда. Това са преди
всичко
„Братство" в Желюша, автобусната гара, ТО „Димитровград" и градската канализация, която
направо е включена
в
реката без поставени ми
нимални уреди за пречистване.
От кожарата
безброй пъти досега е
търсено да предприеме
нещо, но освен обещания нищо не се работи
на практика в този смисъл. Наистина ог една
трудова
организация,
която се намира в доста
затруднено
положение,
не може да се очаква (и
не се очаква) да набави'
и постави специални фи
лтри, но все пак- има на
чини без
много средства замърсяването
да

се доведе на минимално
равнище. Трудовата ортанизация
„Димитровтрад" е единствената, коя
то според възможности;
те си предприема мерки
за пречистване на отпа
дъчните води, поставяй
ки уреди за филтрира
не на същите. Но за това останалите нищо не
предприемат.
Спортни^ риболовци,
тревожи и
факта,
че
количеството на рибата
в реките намалява, а съ
щевременно се увеличава броя на
лицата, ко

ито хваЩат риби без раз
решение и със средства,
които иозбщо не са по
зволени.
преди всичко
това са разни мрежи, съ
ркмета. т,ок от акумула
тор, а хва1\что е едно ли
це да лови риба с въздушна пушка.
Крадците
особено са активни през
лятото, когато намалява
водата, особено в река
„Височица"
Членовете
на дружеството се стара
ят да осуетят всичко то
ва, давайки стимулативни
награди на своите чле
нове които заловят и об
адят за бракониерите, но
не са доволни от сътруд
ничеството в този смисъл с органите от Секре
тариата
на. вътрешни
работи.
Дружеството избра но
ва дисциплинарна и статутарна
комисии. Тъй
като преди две години е
избрано ново - председателство, на заседанието
е избран нов председаЧел. За председател на
дружеството е
преизб
ран Станко Алексич.
А. Т.
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БОСИЛЕГРАД: ФУТБО
ЛИСТИТЕ
ЗАПОЧНА
ХА С ПОДГОТОВКИ
ЗА ПРОЛЕТНИЯ ПОЛУ
СЕЗОН

На старта
С футболната
сре^а
срещу отбора на „Партизан" от Биновце — Су
рдулишка -община, в ра
мките на Юго-купата,
която фубтолистите на
„Младост
от
Босиле
град като гости спечели
ха с резултат 6-2. и съвсем заслужено се пласи
раха във вотрия кръг натова ; твърде
интерес.но спортно
състезание,
босилеградските
футбо
листи. всъщност започ
наха с организирани тре
нировки.
Понастоящем
тренират четири пъти
седмично,
съзнавайки
че незавидния пласмент
в края на есенния полу
сезон могат да подобрят
само с добра физическа
подготовка. Поради това,
повечето от футболистите, преди всичко тези,
които играят футбола с

»

чувството на любов не
Щадят силите си, съвсем
отговорно и дисциплинирано се отнасят'и изпълняват всички задачи на
тренъора Георгиев. Обаче има и такива, които
все
още
безотговорно
се отнасят към трениро
вките и задълженията,
като че ли мислят, че
„Младост" не може без
тях.
' — Както и досега и
понастоящем нямаме възможности за редовни и
добре организирани тренировки. Все пак настояваме времето на тренировките да приспособим според възможностите на по-голям брой
футболисти. Вече първата фаза на подготовки
те приключихме и сега
ще започнем с усъвър-

шенствуването на физоиомията на играта. Значителна крачка напред
ще направили по отно
шение на вътрешните от
ношения, между футбо
листите, които през есе
нния полусезон не бяха
Йа завидно равнище. В
това отношение гогромна
'помощ и заслуга имат
и някои членове на Пре
дседателстото на скупЩината
на
спортното
дружество. Отделен про
блем представлява това,
чс не можемо д*, трени
раме на
футболното
игрище. Може би ще се
окаже нужда и официал
ните футболни срещи
да играем на някое дру
го игрище, извън обЩината ни, — сподели Георгиев.
М.я.

А. БАЛКАНСКИ» ПОДГОТВЕН ПОСРЕЩА ПЪРВЕНСТВОТО

Пролетният полусезон
на състезанията в между
регионалната лига — гру
па „Север" с на прага.
В неделя
на 16 март
1986 г. в първия (XIV) Кр
ъг димитровградските фу
тболисти гостуват в Бе
ла паланка, където ще
се срещнат с „Единство".
Традицията е абсолютно

на страната на Димитров
градчани, понеже
през
последните пет години
белопаланчани не знаят
за победа срещу „А. Ба
дкански". НеЩо повече:
в последните пет срещи
в Бела паланка „А. Бал
кански" постигна пет по
беди. Как ще бъде този
път, остава да се види.

ПРОМЕНИ В »ПАРТИЗАН«
спортното
Както неотдавна писахме, в
дружество „Партизан" от Желюша се прове
де годишно събрание. Покрай новоизбрания
председател, бяха избранц и други нови хора
в клуба. За нов секретар на клуба е изабр.
Аца Ставулович, дългогодишен активен фут
болист в „Асен Балкански" и „Партизан'. За
нов треньор на „Партизан" е избран Георги
Петров, спортен работник от Желюша, който
му
е твърде деен в клуба от основаването
до днес.
Инак „Паритзан" започна състезанията
си за Купата на Югославия, а сс очаква първснството в мсждуобщииската лига Пироткъм
Димитровград-Бабушница да започне
края на март т.г.
Д.С.

Семинар за треньори
Комитетът за футболни треньори на СР
Сърбия към края на февруари организира се
на сениорскитс и юноше
нските отбори"иа сръбските и зонални лиги
Лектори на този семинар бяха:
Нсзимир
Джодржвеич, Петар Чосич. Иван
Топлак,
Степан Вилотич и Иван Чабрииович.
и няколко
На този семинар участвуваха
треньора на футболния клуб „Асен Балканс
ки" о?Димитрошрад. Тяхното Участие с Ус
ловие за получаване на „лиценз за работа
с отборите, без коетонит1 еди,, « , с
може да ноди огбора^сЩ^ Ри[>
д.с

Традицията и качеството
са на димитровградска
страна, а младостта и до
машният терен, на страна
та на белопаланчани. Ето
защо се очаква интерес
на борба..
Футболистите
на „А.
Балкански" се подготвя
ха в Димитровград под
ръководството на профе
сионален щаб начело с
Александър Петров. В
подготовките участвуваха
двадесетина футболисти.
главно
същият кадър,
както и през есенния по
лусезон на първенството.
Работи се доста добре,
конкуренцията за място
в отбора е далеч по-голя
ма, отколкото през есен
та, така че се очаква до
бър мач. Истинската си
форма играчите
обаче
•Де получат в старта на
първенството.
Когато вече говорим за
футболния спорт в Ди
митровград трябва да
кажеч, че вече се чувству
ва нов климат. Новото
Председателство с твърде
дейно и в новия си със
тав ръководните хора ка
то чс ли нроявяват по-гол
ям интерес за въпросите
ма .спорта в града. Нали
цс е този въпрос да се
реши и спортът да заеме
онова място в обществото, което му и принад
лежи. Но засега това са
само предвсстия, а прави
те резултати остават да
се видят сетне. Все пак
псяо с раздвижено нап
ред и засега с достатъчно
и толкова.
Д. С.

Конкурсната комсиия на Трудовата общ
ност на Общинския Секретариат за стопан
ство, финанси, урбанизъм .строителство и
комунална дейност към Общинската скуп•чина в Босилеград публикува
КОНКУРС
за приемане на един стажант за неопределе
но време в счетоводствената служба на Се
кретариата.
УСЛОВИЯ: средна училишна подготовка (ги
мназия)
С молбата кандидатите трябва да достав
ят: диплома за зваършеното училище, кърЩелно свидетелство и удостоверение, че не са
под следствие.
Молбите с посочените документи се по
дават в срок от 15 дни от деня на публикува
ването до Конкурсната комисия на Трудова
та общност на Секретариата за стопанство,
финанси, урбанизъм, сторителство и кому
нална дейност към ОС в Босилеград.
Непълни и неподадени в срок молби няма да се разглеждат.
Комисията за трудови отношения на
ООСТ „Изградня" в Босилеград дава
ОБЯВА
за приемане на: 1) един електротехник; 2) 25
неквалифицирани и полуквалифицирани ра
ботници; 3) 15 квалифицирани зидаростроители; 4) 15 квалифицирани дърводелци и 5)
5 полуквалифицирани и неквалифицирани
работници.
УСЛОВИЯ: под 1 —• висококвлифициран или
квалифициран работник електроспециалност или ГП или IV степен професионална под
готовка и положен стажантски изпит, а под
2, 3, 4 и 5 положена или да призната степен
професионална подготовка.
Работниците под 1, 2, 3 и 4 се примат
за неопределено време, а под 5 за определе
но време до шест месеца.
Молбите е доказателства за изпълняване
на предвидените в обявата условия, както и
удостоверение че могат да работят на ви
сочина в срок от осем дни се подават на
адрес: ТО „Босилеград" — до Общите служ-би — в Босилеград.
Приетите работници след като работят
известно време в страната могат да заминат
на работа в чужбина.
По обстойни информации могат да се
оплучат на телефон (017) 87-022.
ТЪЖЕН ПОМЕН
С дълбока болка помним 25 март 1985
година, когато внезапно и преждевременно
почина нашата скъпа и обичана съпруга, май
ка, сестра, баб?7и зълва

ЛЮБА КРУМОВА
СТОЯНОВА
от Долна Лисина

Мъката по Теб не намалява. Няма Те да
стоплиш свитите ни от болка сърца. И ниЩо
ио може да заличи Твоята загуба. Ти ни на
пусна тихо и достойнствено, така както и
живееше. Твоята доброта и човеколюбив, с
която непрекъснато ни озаряваше. Ще живе
ят у нас вечно, защото обичаните не умират.
Поклон пред светлатата ,Ти памет и веч
ния Ти дом!
Твоите пай-мили:
съпруг Крум, син Вече, дъщеря Надка, братя; Найча и Стоянча, сес
три: Цена и Лалка, снаха Васка,
зет Боян, зълва Руса, внуци: Марика, Впико н Весна
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БАБА УБИЛА ВЪЛК
ПРЕДИ 45 години в село Искровци, в махала Дел, живеели дядо Сто
ян с бабата си. През една мрачна
нощ влязъл вълк в кошарата им.
Когато на сутринта дядо Стояи оти
шъл да пусне овцете бил много изне
надан. От един ъгъл на кошарата към
него се втурнал вълк и скочил право
на него.
Силно изплашен, дядо Стоян някак си успял да хване вълка за шията
и започнали да се борят.
Като чули писъка, бабата се втур
нала к'ьм кошарата и като видяла
как дядо Стоян се бори с вълка бър
зо се върнала и грабнала пушката.
Регистрирали се еским
и ескимка.

прицелила — и улучила вълка! Так;|
спасила дядо Стояп, който бил вече
премалял от страх. За щастие, вълкът
пе бил удавил пито овца.
разиравял
По-късно дядо Стоян
как вълкът се бил уплашил още том
влезнал в кошарата и затова ис да
вил овцете.
Много пъти по-късно, когато дядо
Стоян пийне, или п'ьк се заплссва по
някои по-млади булки, бабата му се
започвала:
— Ах, защо убих вълка, когато те
беше нападнал, а не убих тебе, та
сега да ме ядосваш. . .
Йордан Миланов

След първата
брачна
нощ невястата била в ше
сти месец на бременност.

В един момент момчето
въздъхва:
— Ах, мила, ако в ня
какъв случай бях ти, без
мене не бих можал да
живея!

Влюбени момче и моми
че седят на пейка в парк.

— Горкият Том —каз,ва мъж на жена си — ле

СТ

а МЪАРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ аз
Мерило за справедливостта не може да бъде
болшинството на гласовете.
Шилер
Едо нот най-опасните изречения е: „Всички
правят така".
Л.Н. Толстой
Ръката мие ръката, а ръцете — лицето.
Асирииска
Един играч не прави сватба.
Даргинска
Стрелата без тетива далеч не отива.
Суахили
С един камън брашно не се мели.

карите му
предписали
много строга диета.
Прекрасно! Тогава мо
жеш да го поканиш на
вечеря!
— Ако не бяхме мъж
и жена, дали пак би се
венчал с мене?
— Хайде, де? Пак за
почваш кавга.
Съдия пита обвинения.— За*До сте ударили
тъщата със стол?
— Не можах да дигна
масата!
— Не искам да излизам след този орангутан
— сърди се актьор, рабо
тещ в един мюзикъл.
— Имате право — съг
ласява се директорът. Мо
же публиката да помис
ли, че са извикали май
муната на „бис".

Финска
Малките молби се изпълняват по-трудно.
О. Уайлд
Пагубни са даровете на враговете.
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— Помогнаха ли лекар
ствата? — пита лекар па
циентка.
— Да. Ревматизмът из
чезна, моя син вече не
кашля, а с останалата
част си излъсках сребър
ните съдове.

Да се оправляю
на работу
Тамън прежмичка с празникат на жене
те и се попада дека че уздънем, ка ено — налете ме нова мука! Ти, каже ми йедън дру
гар, не може ли да пишеш за дру^и бае Манче, него бъш за моюту радну организации.
Та нема ли грешйе и при друйи, него само
при нас... И, зато ме неси питал, па некико
това да ублажимо, да не иде бъш тека...
— А бе, братми, могло йе да те питам....
Ама защо ка сте правили тея шашме несте
ме питали вие мене? !
Верно йе само това те каже другарат,
да не су само грешйе при н>ега, у гьеговуту
радну организации! Има и при дру1)и. И то
ва йе верно.
Са я би питал нещо друго: зато тегая
некои другаре свесно чине грешйе. Било да
йе при запошляване, това най-често се дешава, прибиран, се роднине и свойи, а овамо
бъш тия що праве това — они говоре кико
требе правилно да се работи!
Па невдо очу да предложим: нели са
овия дни имамо избори — и у Савез комуни
ста, и за делегати и делегацийе — и мислим,
дека съга треба да почне.мо и да работимо
кико ще оратимо. Па ако кажемо да не правимо више грешйе при запошляването — да
не правимо! Ако кажемо да будемо по-единствени — дайте и да будемо. Ако кажемо че
работимо по-добре — и да работимо!
И са кво? Ако некой пак си работи по
старому — сви до йедън да грикнемо на ни
та. А нейе кико досъга: некои упру пърс у
лошите работници, а друби си праве отод,
па и би подържаваю. с туя праксу —- мора
да престанемо.
Ако очемо по-бърже да спроводимо стабилизацию — а очемо, тека смо се изяснили
сви до йедън и друго нема — тегая требе и
да почнемо да работимо, кико ще оратимо.
Све док некои едно говоре, друго работе, а
трейе мисле — не може да се оправимо. Ми,
слим дека теквия много лъсно свак че познае. Не требе никикъв вражадъц тука. Одма
се види кой га ускуйе и чивияри. Само требе
сви да се стегнемо и да почнемо най-серио
зно да си гледамо работу.
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