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ЕттстЛо е У«м ва провидевта и* 
СОРЮ Яот Бр«в Тмго от 
14 февруари 1971 геднаа п-
дателство „Братство" с удо
стоено с Орден братство м 
единство с^с сребърен венец 
за особени. заслуга в област
та-на информативната и гра
фическа дейност н за ири- 
нос в развитието на братст
вото и единството между на
шите народи и народности

^^ВЕСТН^К НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ^

ГОДИНА XXVII * БРОЙ 1246 * 21 МАРТ 1986 Г. ЦЕНА 30 ДИН.

НА ЧЕТВЪРТИТЕ ДЕЛЕГАТСКИ ИЗБОРИ

НАНДИДАТИ ЗА СЪЮЗНИЯ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ 

ЛТ СР СЪРБИЯ
МАСОВ ОТЗИВ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

На 14 и 14 март в организациите 
на сдружения труд в СР Сърбия 
гласували 2 402 000 избиратели 
21 300 делегации в обществено-поли
тическите общности. Отзивът, според 
непълни данни също бил голям, към 
83*7о. В тези делегации са избрани 
234 000 членове, от които почти поло
вината са работници от непосредстве- 
онто производство, а 15,2*70 от тях са

88,1 на сто от общия брой вписани 
избиратели. В централната част на 
републиката край избирателните ур
ни са издезли 3 595 000 души, или 
85,77», във Войводина 1,396 000 изби 
ратели, или 93,4*70 и в Косово — 
762 000, или 90,2*7о.

са
за

На състоялото се на 17 март заседание 
™ Р®Дседателството на Републиканската ко 
нференцня на Социалистическия 
бия беше дадена подкрепа 
членове на Съюзния изпълнителен 
СР Сърби».

Предложени са: Милош Милосавлевич и 
Светозар Рнканович, подпредседатели на Из
пълнителния съвет в Скупщината на СР Сър 
бня, д-р Оскар Ковач, професор на Икономи 
ческня факултет

съюз в Сър
на кандидатите за 

съвет от
В Южноморавски регион са гласу

вали 90,4*70 от вписаните гласоподаде- 
ли, в Нишки 89,3*70. Голям беше оти- 
зивът на избирателите и в Димитро
вградска, Босилеградска и Сурдули- 
шка община, за които предаваме по- 
обширни материали.

млади хора.
На проведените в неделя, на

избори в местните общности
16

март,
в Социалистическа република Сърби* 
са гласували 5 75 400 избиратели —

в Белград, д-р Петар Вайо- 
вич, председател на Съюзния комитет за за
конодателство н д-р Жарко Папич, председа 

на Републиканския комитет за наука и ин 
форматика в 
Сърбия.

ДИМИТРОВГРАДтел
Социалистическа република

Сред най-добрите в Републиката
КОМИСИЯТА НА ЦК НА СКС ЗА ПРОЕКТА 
НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ДОКЛАД От около 16 000 избира 

тели в сдружения труд и 
в местните общности в 
Димитровградска общи
на, по време на четвър
тите делегатски избори 
пред избирателните ур

вите в републиката.
От числящите се 5090 

гласоподаватели в сдру
жения труд, и трудовите 
общности които на 13 и 
14 март трябваше да из
берат членове на 61 де
легации, пред избирател
ните урни се намериха 
4734 или почти 94 на 
сто от заетите в общна- 
та; В повечето трудови 
организации гласуването 
завърши още в ранните 
утринни часове, незави
симо от факта, че няк
ои заети работеха във 
втора или трета смяна.
В шест трудови органи
зации изборите завър
шиха до 9 часа, а до 
12 часа 75 на сто от 
гласоподавателите вече 
бяха изпълнили своя гра 
ждннеки дълг. По този

(На 4-та стр.)

ни в сдружения труд и 
в местните общности 
излезнаха 15.070 гласо
подаватели, или 94°/о. 
Това е висок процент. 
Димитровградска общи 
на се нареди сред пър-

Не може по старому
• СЪЗДАВА СЕ ИЛЮЗИЯ, ЧЕ ПРОМЕНИТЕ, 
КОГАТО ГИ ПРИЕМЕ КОНГРЕСЪТ, ВЕДНАГА 
ЩЕ ДОНЕСАТ И РЕЗУЛТАТИ 
ЛОНЧАР

Всяка активност има 
свое начало и край. А не 
само да приемем закл
ючение и да продължим 
по-нататък. Освен 13-то 
заседание на ЦК на 
СЮК и отношенията в 
СР Сърбия, почти няма
ме тема, която да е има
ла такъв отклик на всич
ки равнища, 
чнитс 
Съюза
Така не се изгражда еди 
нство. На този план тр
ябва да израсне една от 
най-големите 
в метода па нашата рабо

ИЗТЪКНА

най-пълна оценка ще да 
дат първичните органи
зации по време на пуб
личното обсъждане на 
текста, и това в ЦК на 
СКС трябва да се има в 

подготовката 
конг-

предвид в 
за предстоящия 10 
рее на СКС.

Сред забележките, 
то се изнасят във връзка

кои
до първи- 

организации на 
на комунистите.

проекта на полити
ческия доклад с тази, 
че не с напълно ясно кри 
тиката на работата на 
всички органи на СК, а 
отделно, обобщено се 
говори за работата на 
общинските 
ии па Съюза па комуни- 

покрайиинитс.

с

Пред избирателната урна в „Тигър—Димитров 
град"

промени
БОСИЛЕГРАД

оргамизац-

По-добре от третите изборита.
I фиколаС тези думи 

Шаииович даде основен 
се на

тите н 
особено в Косово.тон на състоялото 

Комисията 
СКС между двата

— Но стария начин не 
може. да се рабо-при ЦК на 

конг-
(37 н местните общности 
и 16 в организациите на 
сдружения труд) за изби 
ранс иа делегати в скуп- 
щините на самоуправите 
дните обшности на ин
тересите и 37 (във вс»ка 
местна общност ио ед
на) делегации на селско
стопанските производи
тели.

Първият кръг на четвъ 
ртитс поредни делегатс
ки избори в Босилеград 
ска община успешно при 
ключиха. Съгласно избо
рната
рдените срокове, иа 
и 14 март в организации
те па сдружения труд и 
иа 16 в местните общно
сти са избрани 144 деле
гации. От това 54, (87 в 

общности и 
17 в организациите 
сдружения труд), делега
ции за избиране на деле
гати » 
тиичсската

практика потвърдиха го
товността си и неразри
вното единство в нзграж 
дането на нашето соци
алистическо

че не
ти, а ио нов начин, изгле 
жда още не сме готови 

каза
реса.

В уводния 
Марица 
член 
вот о

си доклад
Стаменконич, действуваме 

Вукашии Лончар, пред- 
комисията,

да самоупра- 
вително общество. Това 
потвърждава и факта, 
че от 9322-та гласовпо- 
даватели в общината са 
гласували 7878 или 84,51 
на сто, което по отноше
ние на делегатските избо 
ри през 1982 година е с 
два процента повече. От
делно внимание заслу
жава и фактът, че

на Председателст- 
на ЦК на Сърби* 

че в проекта

програма и утвъ- 
13наседател 

заключвайки
мията,. Той 
до известна степен се съ- 

илюзи*, че про- 
когато ги прие-

разисква- 
напомни, чеподчерта, 

на политическия доклад 
с проявен стремеж реал- 

представ*т ак- 
Съюза на ко- 

Сърбия, и

здава 
мените, 
ме Конгреса, сами от се- 

щс донесат ново 
и добри резул- 

Обаче, както из- 
очаква

но да се 
циитс на Обща характеристика,, 

въпреки че официална 
политическа оценка все 
още м«ма, е че избира
телите твърде отговорно 
изпълниха задачата си, с 
което още веднаж иа

местнитемуниститс в 
както каза, нищо не е до 

и затова про- 
подчертан кри 

в оценки
Ста

бе си,
качество
тати.
гькна Лончар,

борба за това ново ка

на
карвано 
екгьт има

има
общсствеио-поли- 

общиост, 53 (Иа 4-та стр.)тичен подход 
те. Все пак, изтъкна

най-широка и
ни
честно.

менкоиич,



ндс: |и нI гш СВЕТА
МАРЛГОНЕН СЪДЕБЕН 
ПРОЦЕС В СОФИЯПОБЕДАТА НА ДЕСНИЦАТА НА ПЛР 

ИЗБОРИ ВЪВ ФРАНЦИЯ
СЪБРАНИЕ В ДИМИТМЕЖДУНАРОДНО

РОВГРАД
СЛЕД 
ЛАМЕНТАРИИТЕ

Българска
сребърна

В интерес на мираСвоеобразен 

политически парадокс
На 12 март тази година и Димитровград 

се проведе съвместно заседание на представи
тели на комитета но търговия към елноза на 

Югославия и централни*
11Г 1>ьдгс1 ри", па засе- 
всяка втора година да

ко-синдикатигс на 
митст за търговия на аферапрезидентът на Репу

бликата да бъде от една, а парламентарното
правителството и премиерът от про 

политиче ска ориентация

За пръв път се случи
мно- даписто е договорено 

ее организират двудневни котреренции на 
преставитсли на споменатите синдикати, на 
които да се разисква за положението на тьр- 

работници и потрсоитслитс в инте
рес на мира. Ако се наложи може и по-често. 
Па конференциите ще вземат участие предс
тавители на синдикатите на Българи», Югос
лавия, гърци» и останалите балкански страни. 
За всяка конференция би се подготвил главен 
доклад от името на домакините, 
варително ще бъде доставен на всички учас
тници. На заседанието е договорено първата 
такава конференция да се проведе в началото 
на месец октомври тази година в Българи».

зинство,
тивоположна На подсъдимата скаме 

40 лица, обвиСдружената десница (не малко от 10 па сто), по
одеголистите на лак Ши като сс има предвид, че
рак, У нита за френска в предходните избори бя- 

на валери ха спечелили само 0,2 па 
сто гласове, изборната 
им сполука може да се 
счита за голяма. Затова 
е голяма загубата за фре 
нската демокрация.

Социалистическата па
ртия остава да бъде най- 
голямата и най-силна по

йка са надговските кражба на големипени в 
количества сребро

демокрация 
лискар д'нетен и незаъц 
симите десни кандидати) 

т»сна пооеда

районнитеВ едно от 
съдилища в София вече 
два месеца се води съде
бен процес срещу

спечелиха 
на състоялите се в неде
ля 11° март) парламента
рни избори във франци». 
отсега десницата ще има 
231 депутати в парламе-

който пред
голя

ма група граждани, из 
най-гол»матавършили 

кражба в следвоенната ис 
тория на НР България. 
Над 40 лица са обвине-

А. Т.нта, правителство и пре 
миер. Така за пръв пм- 
се случи президентът на 
Републиката да бъде от 
една, а парламентарно
то мнозинство, правите
лството и примерът от про 
тивоположна политичес
ка ориентация. Остава да 
се види какъв ще бъде 
политическият курс на 
Франция при един такъв 
остър парадокс.

литическа партия във 
Франци». Спечелила е 
над 30 на сто гласове и 
215 депутатски места в 
парламента, 
тическата партия обаче е 
претърпяла най-големи» 
си изборен неуспех (са
мо 35 места в парламен 
та и по-малко от 10 на 
сто гласоподаватели). То
зи неуспех на ФКП, коя
то досега бе равнопра
вен партньор на остана
лите политически партии, 
внася остри промени в 
политическата карта на 
Франция и нейната леви
ца. Такава, каквато- бе 

има из

ПРЕД ОСМАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪР 
ЗАНИТЕ СТРАНИ В ЗИМБАБВЕ ,в кражба на големи 

индустриал
ни
количества 
но сребно на обща стой
ност над 2 милиона лева.

Комунис-

Организаторите на 
най-голямото междунаро 
дно събрание з история
та на тази млада африка 

- нека страна очакват в 
Хараре да пристигнат 
около 8000 участници в 
Конференцията и гости, 
сред които и голям брой 
шефове на държави, ми
нистър-председатели и ви 
соки държавни представи 
тели на над 100 страни— 
членки на необвързаното 
движение. Също така се 
очаква работата на Осма 
та конференция да след
ят над 800 журналисти от 
цял свят.

Подпредседателят 
правителството на Зим
бабве Саймон Музенда 
призовал частния сектор 
в страната да помогне в 
организацията на Осмата 
конференция на необвър
заните страни на най-ви
соко равнище, която ще 
се състои в Хараре в на 
чалото на септември т.г. 
Призивът срещнал поло
жителен отзвук от най-го 
лям брой частни компа
нии. Някои компании из 
разили готовност да обез 
печат апартаменти, прех-

на

Шеф на това- голямо 
мошеническо дружество 
е безработният българс 
ки гражданин Кирил Ра 
шков (44). В неговата лу 
ксозна вила недалече от 
София са намерени ня
колко стотйн килограма 
сребро и. седем килогра-^ 
ма златни монети. Раш
ков лесно намирал пома
гачи и сътрудници от ра 
зни предприятия, понеже 
услугите им плащал с ва
лута.

Парламентарните избо 
ри нанесоха и едно те
жко поражение на цяла 
Франция. Именно, за пр 
ъв път в следвоенната ис
тория на тази страна в 
парламента ще седят и досега, левицата

вестно историческо ми- 
шисткия Национален фр нало, но е неизвестно бъ; 
онт на Жан Мари Ле 
Пен? I Не са мнозина 
(32) и не са спечелили 
голям брой гласове (по- то единство.

представители на профа-

дещето й. Мнозина счи
тат, че тези избори са 
сложили край 'на нейно- рана, и превоз на отдел

ни държавни делегации.
■ПИШЕ: ЙОВАН РАШИЧ

СПОМЕНИ ЗА НАЧАЛАТО НА БОЙНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЮКП И БКП

»А вре Кольо, мамин Кольо...«
Наред със задачите за омасовяване на партизанското движение, ние, органи

заторите на народното въстание и активи сти на ЮКП и СКОЮ в Църнотравски 
край, през 1942 година получихме и задача та да установим връзка с представители на 
Българската комунистическа партия и българските антифашисти, за да се разшири 
фронта на борбата срещу хитлерофашисти те и балканските им слуги. Аз получих ди 
ректива от организатора на въстанието Васо Смаевич да извърша необходимата 
подготовка с цел да установя контакт с представители на БКП от Трънски край. 
Задачата извърших бързо и успешно, поне же още като член на СКОЮ се интересувах 
за симпатизьори на нашето Народоосвобо дително движение и антифашисти от 

край.
Най-напред отидох ■ в Стрезимировци 

при другаря Методи, когото познавах отп
реди. Той ми посочи един негов съселянин,
Владимир Марянов, често пъти арестуван 
от българските фашисти поради симпатии 

■към Съветския съюз и комунистическите 
движения. „За да го намериш по-лесно, 
каза Методи, отнеси се до един негов съ
сед, кро»ч, той също е добър човек".

Още същата вечер отидох при крояча, 
който ми посочи пътя до къщата на Маря 
нови. Твърде предпазливо се вмъкнах в 
двора и там заварих сестрата на Владо,
Мара. По конспиративни причини й се

литература, а аз му казах за . възхода на 
народното въстание в Църна трава, Топ- 
лица, Ябланица, Пуста река, което вече за
хваща и Врански и Пиротски край. На раз 
дяла се разцелувахме и си дадохме честна ■ 
партизанска дума („няма лабаво") като ис
тински братя и съратници. Договорихме 
се да дойда отново 
десетина дни.

при него и след петна-този

ПЪРВАТА МИ СРЕЩА С „КОЛЬО"
Изминаха две седмици и аз отново тръ 

гнах към Стрезимировци. Есенната нощ бе- 
стУДена и дъждовна. Четири часа 

пробивавах

представих като Рашов от Клисура и я по
питах за брата й. Тя ми каза, че той си е 
у дома и ме. въведе в къщата. Там ме пос
рещнаха Владо и майка му, баба — Цака. 
След като разменихме погледи, (в това вре 
ме очите бяха най-сигурното ни средство за 
споразумяване), Владо ме изведе 
стая'и там му казах истинското си
намерение. В къщата му престояхме 15__20
минути и след това твърде внимателно се 
измъкнахме от селото. Разговорът ни про
дължи край пътя Стрезимировци — Цър
на трава. Владо ми се довери, 
га със значителни количества'

ше си
път през Орловац, на 

1600 м надморска височина. Мокър и из
морен, пристигнах пред къщата на Владо. 
Усетил, че

над

в друга 
име и тук, Владо излезе да ме по 

срещне. Срещата ни бе сърдечна, братска. 
Влезохме

съм

в къщи и аз веднага забелязах, 
че от домашните няма никой. Разменихме 
мнения по много въпроси, прочетохме по
вече извадки от марксистка . литература, 
хапнахме 
Около

че разпола- 
марксистка „какво дал бог" и чакахме... 

полунощ лавна куче. Няколко мину

СТРАНИЦА 2
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СЪСТОЯНИЕТО НА ПЪТНАТА МРЕЖА В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН ьмного КОЛИ, ЛОШН ПЪТИЩА в АКЦИЯТА „ИМАШ КЪЩА — ВЪРНИ 
АПАРТАМЕНТА" МЕЖДУ ДВАТА КОНГРЕ 
СА НА СЪЮЗА НА ЮГОСАВСКИТЕ СИНДИ 
КАТИ

Петната Само 2500 върнати 
апартаментиГ=

«рани пътища. Тъй като не е развит желе- 
зонътнитя транспорт (само една ж. п ли„ия 
по долината „а Южна Морава), стопанството 
и останалите обществени дейности са прину 
днитеД3 П°ЛЗуват ПЪтиЩата, особено региона-

щитни стени, не се паз
ят от корозия оградите 
на мостове и пътните зна 
ци и пр. Очевидно е 
значи, че занпред под
държането на пътища тр 
ябва да бъде интензив
но, за да се навакса по
не част от пропуснатото. 
Нуждите налагат през 
настоящия средносрочен 
период да бъдат настла- 
ни с нови асфалтни сло
еве 239 км регионални 
пътища, но засега има 
средства само за 25°/о от 
тази дължина. В грани
чните и изостанали об
щини има голям брой ре
гионални шосета, които 
трябва да се асфалтират. 
Следва да се премахнат 
възможно повече така на 
речени „ черни петна” 
(остри завои, дотраяли 
мостове, нагорнища и 
надолнища. . .).

!

• СПОРЕД ПРЕЦЕНКИ В СЪВЕТА НА 
СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ СИНДИКАТИ 
ОЧАКВАНАТА ЦЕЛ НЕ Е ПОСТИГНАТА!

На последния Конгрес на Съюза на 
славските синдикати бе оказана безрезервна 4 
подкрепа на акцията „Имаш къща — върни 4 
апартамента". Когато към края на май. се про 4 
веде Десетият конгрес на Съюза на югославс- 4 
ките

юго-♦
♦Пътната 

она обаче е 
шо състояние 
възможност

мрежа в реги 
твърде ло 
и не дава

♦тези пътища е само 5 — 
8 години.

Най-голямата
в

причина 
все пак е недоимъкът на 
средства -за редовно под
държане на регионални
те пътища. Самоуправи- 
телната общност за ре
гионални пътища полу
чава средства от мало- 
продажната цена на бен
зина и дизел-горивото. 
Този извор обаче не е 
бил достатъчно „пълно
воден" така, че общно
стта е била принудена 
да изнамира и допълните 
лни източници на средс
тва, но и тези усилия не 
са били достатъчни да се 
обезпечат необходимите 
средства. Не е помогна-

синдикати делегатите ще бъдат прину- 4 
дени да констатират, че очакваната цел не е 4 

ф постигната. Именно, както оповестява Танюг, 4 
ф а според преценките на Съвета на Съюза на 

югославските синдикати, за четири години са 
4 върнати само 2500 апартаменти.

за нормал
но и безопасно 
ние. Все по-големите 
треби на

двеже
по-

!стопанството, 
туризма 

интезитета
населението и ♦ ♦повишават 
на пътния транспорт и 
изострят изискванията 

за по-добра пътна мре
жа. Досегашните резул
тати в изграждането, ре
конструкцията и модер
низацията 
са за подценяване, но са

МИНАЛОГОДИШНИТЕ ЗАГУБИ В НИШКИ 
РЕГИОН

НЕСЛАВЕН РЕКОРД
наистина не

Миналогодишните загу 
би в Нишки регион

не е малък. Дори 46 от 
общо 52 стопански 
низации с

въз-в остър разрез с 
бите. Освен

Задачите са многоброй 
ни и известни, но и за 
напред остава открит 
основният проблем: как 
да се изнамерят необхо: 
димите средства? Пот
ребите са големи, а въз
можностите малки. До
сега проблемът е смек
чаван чрез сдружаване 
на средства между регио 
налната СОИ и общин
ските самоуправителни 
общности за местни и 
некатегоризирани пъти 
ща. Трайното решение 
обаче се вижда в прера 
зпределение на средства 
та от бензина и дизел- 
горивото. От компетен
тните републикански ог

орга-потре- 
това през 

последните години капи 
таловложенията в тази об-

лизат на над 2 
арда динара, 
ма част 
нски, но и в 
ните

мили- 
Най-голя- 

от тях са стопа-

отрицателен 
годишен баланс имат за • 
губа над 100 ' милиона 

Една част отобществе- 
дейности дефици

тът не е малък. Полови
ната загуби са останали

динара, 
загубите , им 
обаче не са премахнати

ласт постоянно намаляв-
е погасена.ат. ло и определението на 

регионалната СОИ пос
тоянно да увеличава про-. 
цента на отделените за 
поддържане средства 
(от 58,03 в 1979 на 89,30 
% в 1985 година).
КАК ДА СЕ НАМЕРЯТ 
СИГУРНИ 
ЦИ НА СРЕДСТВА?

Поради недоимък на 
средства е „изчезнало" 
пълното поддържане на 
пътища. Не се почиств- 

отводните канали, 
пътищата не се защита
ват от свлачища (в реги 
она ги има над 10), не 

на се строят подпорни и за

всички лоши 
Фондовете им са съвсем 
празни и затова всеки 
делови 
година отново ще ги въ
рне в строя на „закъсали
те".

ДАНЪК НА НЕДОСТА 
ТЪЧНОТО ПОДДЪРЖА

последици:
непокрити, и това ще бъ 
де немалко 
но бреме
та делова година.

По отношение

допълнител- 
в настояща-НЕ

кикс през тази
Голя.м брой регионал

ни пътища са с дотраял 
асфалтен слой. Една от 
причините за това е те 
хниката на изграждане 
на пътища, която е при- 
лагана в периода 1961 
— 1966 година. В този 
период пътишата са из 
граждани ръчно по така 
наречената „студена про 
цедура", с асфалтен слой * 

5 см. „Векът"

обема
на загубите миналата го
дина е рекордна. Наис-източни В обществените дейно

сти остава да се погаси 
сравнително малък 
фицит (90 милиона 
нара), но затова пък цел
ият проблем е „предад
ен" на самоуправителни- 
те общности на интере
сите, на които са нужни 
още 632 милиона динара 
за непокритите разходи.

тина голяма част от „за 
слугата" за рекорда 
пада на инфлацията, но 
все пак не може да се 
каже, че поради това по 
ложението е 
най-тежко положение са

се де-
ди-

по-леко. Ват
гани се очаква да ока
жат подкрепа на една 
таква инициатива.

изпаднали колективите 
и изключително високи 

К.Г. загуби, а техният брой3
виц

- V \чч; ^ ч. «-чч ' ч..ч
-шшш

се бяха напатили от български-нотравци
те фашисти, но умна жена беше майка ми

три динара гроз, църнотравски партизани 
порутили воз". Развълнуван от партизанс 
ката месен, Кольо се провикна и очите му 
се напълниха

Вла-ти по-късно се почука на прозореца, 
до го отвори и в стаята се намери малко 
по-висок

и знаех, че ще престане да ме гълчи, ако 
й кажа истината. „Майко — започнах аз 
— Кольо не е като тия, дето избиват и ста 
ро и младо. Той е честен българин, патри
от като нас. Кольо ни е приятел и другар. 
Отсега заедно ще се борим срещу клетите 
фашисти, ще ,се борим до един за свобода 
та ни п за нов живот".

В отряда на Васа Смаевич Кольо пре
стоял 5—6 дни. Там го запознали с парти
занския начин на воюване и с целите, ус
пехите и трудностите на партизанската 

Ма другия ден се върнах в к-щи и ма б°Рба в тази част на Югославия, върнал 
йка ми очевидно не повярвала па приказ <* по същия път до Тодоровци, където го 
ктп ми че Кольо е български учител, придружих на пътя към Стрезимировци и
тръгнал към Лопушпс край новата „грани- Зиеполе. Пътувахме денем, времето беше тръгнал към у I и слънчево,, сякаш слънчевите лъчи бяха по-
ца над Власотиищ , д ч • ■ бързали да приветствуват нашето бойно
„|.—с, синко, добр . Д ‘ ‘ другарство. Кольо бс възхитен от срещата

къща идваха съ[ , ‘ ‘ ‘ ‘ с югославските партизани, радваше се на
довеждаш н какви * установената връзка като малко дете.' Път-

Щс опропастиш къщата ни, синко оваие, ят д0 Стрезимировци не му бс достатъ- 
запал”т българските фашисти. Колко че„ да изкаже цялото си въодушевление.

На раздяла се договорихме да .се срещнем 
на 5 ноември, за да го доведа на едно ва
жно събрание в Тодоровци.

от мене, строен и силен млад 
Юначага. Здрависахме се като рож- със сълзи на радост. В къ-мъж.

дени братя, макар че за първи път се сре- 
Развързахме разговори за войната,

отпочинахме ищата на родителите ми 
„струпахме" ма една закуската, об»да и ве
черята. Привечер тръгнахме е Кольо към 
Попови, родното място на Милептие По
повия, за да го свържа с Ватрослав при 
„Бипчинс валявице". На пространството от 
Попови към Чсмерник действуваше Васа 
Смаевич, когато викахме „Политическият".

щаме.
за злодеянията на фашистките окупатори 

най-много за бъдс-и техните помагачи, а
съвместна борба. Пред съмване 

тръгнахме по посока на Църна трапа. Ут
рото ни завари при „Станкин кръст меда 
лече от родното ми село Тодоровци. Мъг- 

подбирдше към планинските в'>р- 
български другар застана, оча- 

картииа.

щата ни

той Е НАШ ДРУГАРлата сс 
ховс и моят

прекрасната утринна
с протегната ръка:

е Зиеполе, 
Руй

рован от
Обърна сс към изток 
й0ве гледай колко интересно

комин; го как да г0 викам.
песента" —

отвърна той. Все докрай па дойната ми
НС знаех истинското му име ;ски

«*»» —- “

та
мамина
строга тайна, ног/итах

— както казва„Как? Кольо ще я
пъти съм ти разказлава за българските зве 
рства по време па Първата световна война, 

виждаш ли, чс и сега колят и опожар»- 
без милост?" Разбирах я, защото цър-

пс (ПРОДЪЛЖАВА)
IIПТ

моят ред да
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ОТ ЧГТРЪРТНТГ. ДЕЛЕГАТСКИ ИЗБОРИ

МАСОВ ОТЗИВ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ По-добре от третите
избориДо 18 часа, косато из- 

мсста С
и определение за самоун 
равителпата ни социалис
тическа система.

(От 1-ва стр.) би-бирателните 
ха закрити, от записани
те в избирателните спись 

10 330
избрани 552 и листатаначин са 

членове на 61 делегаци".
ти гласуваха 
от 15 души за делегати 

Обществсно-полити- 
06-

(От 1-ва стр.)
гласувалици са

или 94 на сто, което с мс 
жду първите в СР Сър
би». Избрани са 60 дсле 
гацми с 462 членове на

Още от ранна сутрин 
на 1 о март в димитровгр 
ад и всички останали мсс 
тни общности, на вс»ка 
крачка сс чувствуваше пр 
азнично настроение, 
всяка крачка замеиа, му 
зика, афиши.

На 44-те избирателни 
урни в общината от 
записаните в изоиратсл- 
ните списъци ю 9X6 гла
соподаватели до 12 часа 
вече бяха гласували 734/ 
или 67 на сто.

В ЦЯКОН местни общно 
сти като Изатовци, къде 
то изборите бяха завършр 
нп до 8,30, Сенокос, Мои 
нци, Пъртопопинци, Вер- 
зар. Било, Прач.1, Враб
ча, Искровци, Грапа, Ба 
чево, Сливница, гласува
ха всички записани гласо 
подаватели.

17 за дслега-от които 
ции на скупщшштс в об закъде- 

гласували всички,
местни общности 
то са
какъвто е примерът в: Ба 
рйс. Плоча, Мусул и Яре

съвет къмчсскиящсствсно-политически 
те общности, 16 в скуп- 
щините на самоунравп- 
телннте общности па нн 
тересите, 23 смесени де
легации и още една сме
сена за стопанство и ин
фраструктура. Да кажем 
че функциите на деле
гации ще превземат и 
18 работнически съвета 
в сдружения труд, така 
че общо ще има 79 деле 
гации в сдружения труд 

Тези данни по най-доб 
ър начин илюстрират, 
че четвъртите поред 
делегатски избори не са 
разбрани само като обн 
кновено формалност, но 
излизането на избирате 
лните урни е и акт на 
политическа отговорност

щинската скупщина 
Босилеград, 
лък брой невалидни из
бирателни 
избрани:

в
В него ма-

делегации.
Да кажем, чс в сдружс 

пил труд и местните об
щности по време на чет
въртите делегатски из
бори са избрани 139 дслс 
гации с 1014 членове, от 
утвърдените 1094 на кан
дидатските листи. Да ка 
жем и това, чс значител
но число от новоизбрани 
те членове на делегации
те са млади хора, което 
говори, че избирателите, 
определяйки се за тях, 
очакват качествени про
мени в по-нататъшното ра

па шник.
За отбелязване е и то листчета са

Милунче Пет- 
Васил Такев, Рад 

Даика Стоя- 
Георгиев,

ва, чс освен масовото гла 
повечето рович, 

ко Иванов,
соподаванс, в 
села избирателите 
язоха
места в утринните часо 
вс, дори н няколко тру
дови организации гласу 
нането приключи до 10

изл-
на избирателните носа, Васко 

Часлав Александров, Да
но Иванов. Виолета Хри 

Симеон Христов 
Симеон

стова,
Сотир Сотиров,
Захариев, Сладжан Ни
колов, Крум Строяцов, 
Десанка Раденкова и Цо 
ие Тодоров.

часа.
Да кажем и това, че 

едновременно с гласува
нето за свои делегации.

обшнос-мсстните

звитие на делегатската 
система.

А. Т.

СУРДУЛИЦА

В сдружения ^труд гласуваха 

86 на „.сте гласоподаватели
Власинските водоцентра 
ли от 243 души гласува
ха 226 — 93 на сто, в 
„Звезда" от 293 гласува
ха 92 на сто, т.е. 272 га- 
соподаватели. В основно 
то училище „Вук Кара- 
джич", в Службата на 
вътрешните работи и в 
трудовата единица на 
ПТТ, гласуваха всички.

В повечето организа
ции бяха изпълнени кул 
турно-забавни програми.

Найдан Стоянович

ни а голямо число рабо
тници гласуваха в пре- 
добедните часове. Спо
ред данните в Общинс 
кия синдикален съвет от 
5535 работници гласу
вали са~ 4766, т.е. 86 на 
сто.

На 13 и 14 март труде
щите се в сдружения 
труд в Сурдулишка об
щина избраха свои де
легати за скупщините на 
обществено-политическа 
та общност и за скупщина 
те на СОИ. В някои ор
ганизации гласуването 
започна в 6 чласа, кога- 
то от работните на из
бирателните места дой
доха работниците на 
трета смяна. Изборите 
бяха добре организира-

БАБУШНИЦАВ ООСТ „5 септембар" 
от 453 работници гласу 
ваха 441, т.е. 97 на сто 
от гласоподавателите,
ТО „Мачкатица" от 870 
гласоподаватели 
ваха 711 — 82 на сто, във

Ка избори - тържественов

гласу-
Изборите за делегации и 

делегати в Бабушнишка 
община протекоха в твъ
рде тържествена обста
новка. В първия кръг, 
на 13 и 14 когато се гла-

Във втория йзибрате 
лен кръг, на 16 март, в 
55 избирателни колегии 
в общината беше твъ
рде тържествено и ве
село. В много местни об- 

де- щности бяха изпълнени 
културно-ху

дожествени програми.

В местните общности — 87°|0
На 16 този месец от 

18 762 гласоподаватели.
7 ча—• 713 гласоподаватели. 

В Божица от 536 колко- 
то има в избирателните 
списъци на изборите изл 
язоха 492, в Топли дол 
от 211 дойдоха 203, в 
Клисура от 566 гласува
ха 457, а в Сухи дол от 
115 обществено-полити
ческото си и гражданс
ко право ползуваха 110 
души.

в Сурдулица от 6970 
гласоподаватели на 
бори излязоха и дрвери 
ето си сложиха в пред
ложените членове за де
легации и делегати 5708 
трудови хора и граждани.

Трябва да се 
таят положените усилия 
и сътрудничеството меж
ду общинската избира
телна комисия и избира 
телните комисии в мест
ните общности.

ха открити от 
са гражданите дойдо- 

които гласуваха в - мес- ха по-рано. И този 
тните общности в Сурду- път трудещите се и гра- 
лишка община на 47 из- ждани-те в местните об- 
борни места за четвър- щности потвърдиха оп- 
тото „поколение" деле- ределението и решител- 
гати и членове на деле- ността си и вярата в бъ 
гациии гласуваха 16 211 дещето. Ето няколко 
души, т.е. 87 на сто от примери за масовостта.

В . граничното село Ст- 
резимировци гласуваха 
всички 113 гласоподава
тели, в Паля от 82 не 

ти за Обществено-поли- гласуваха само двама, в 
тическия съвет към Об- Кострощевци на избира- 
щинската скупщина, ка- телните места не се на- 

и 530 души за чле- мериха само трима, а в 
нове на 53 делегации за Биновце от 558 
избиране на 23 делега
ти в Съвета на местните ши, докато в Чурковица 
общности, 9 делегати в не дойдоха само двама. 
Съвета на сдружения труд В Алакинце от 845 души 
и за скупщините на СОИ гласуваха т.е. на избори 

Макар че избирателни излязоха 787 души, в Ма 
тържествено сурица от 970 дойдоха 

украсени, официално бя 873, в Сувойница от 777

суваха делегации и 
легати в организациите подбрани 
на сдружения труд и се
лскостопанските произ
водители — ЗОИ гласопо 
даватели, според непъл
ни данни, са гласували 
над 88%. Най-равност- 
ни са били заетите в „Ти 
гър" — вътрешна авто- 
гума, където са гласува
ли над 92% от обищия 
брой работници; след- ■ 
ват „Лисца" с 91%>, 
„Текстилколор" с 90%, 
„Първи май" с 89% и така 
нататък.

Избрани са 33 делега
ции за скупщините на об 
Ществено-политическата 
общност с 335 
докато за самоуправите- 
лните общности на 
тересите са избрани 25 
делегации, с 258 членове.

От 17 295 изибратели 
— гласували са. 15 652 ду 
ши, или 90,5%. Всички 
делегати за Обществе
но-политическия съвет са 
получили 
брой гласове.

целокупното число за
писани в избирателни
те списъци. Този ден 
бяха избрани 23 делега-

необходимия

из-
Заслужава да се отбе

лежи, че най-рано са гла 
сували всички до един! 
Сред първите са гласу
вали и селата 
вац, Долно Кърнино, Але 

Александровац,

кто
души

не гласуваха само 18 ду- Богдано-
подчер-

ксинац,
. и др.

До пладне в Звонци от 
288 гласоподавателите гл 
асуваха 215, в Пресека 
от 379 — 220 души.

членове.

ин-те места,
С. Микич М.А.
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ЗАСЕДАНИЕ НА 
РОВГРАД ПРЕ ДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СКС В ДИМИТ- ИЗ ДЕЙНОСТТА НА С^ЮЗА НА КОМУНИСТИ 

ТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ИЗБРАНИ ПОВЕЧЕ МЛАДИ
Председателството 

Общинския 
Съюза на
с Димитровград на 13 
март обсъди предизбор
ната и изборна актив
ност в Съюза на

Нов актив на комунистите 

— непосредствени 

пшшволители
която 
организации и 
Съюза

. на 
комитет на 

комунистите

всички първични сл участие в разисквани 
ята, а разисквано е най- 
често за съществени въ
проси от икономическа
та стабилизация,

органи в 
комунистите 

всестрано и критично са 
да анализирали и 
вили преценка на 
жението в

на

напра- раз-
граничаването между ко 
му пистите.

В предстоящия период пр
ед актива на комунистите- 
непосредствени работни
ци в Босилеградска об-

прозеденото през мина
лата седмица учредител
но заседание

поло- 
своято среда, 

1 изхождай- 
ста-

утвърждавайки

комунис
тите в общината. ГТо 
ме на

производст- 
»ото и създаване _ и 
разпределение на дохо
да и средствата за лич
ните доходи. При това 
много често

вре преди всичко 
миналите избори ки от 

. в /1 първични организа новища 
ции в общината са изб- при това 
рани 194 членове на 
ретарити, от

на Актива 
га комунистите — непос 

щина предстоят твърде от редствени работници 
говорни задачи — време- Босилеград, 
то на договори и заключе 
ния да заменят с време 
на акции. Още повече, 
че по време на общопар
тийното разисквание въ 
рху Проектозаключения ВАСИЛЕВ, 
та от 13-то заседание на кои от 
ЦК на СЮК и изборната 
активност, останаха от
крити редица съществени 
въпроси, които по един 
или друг начин зле въз- г-алифициран водач в „Ав 
действуват върху по-на- тотранспорта" в Босйлег- 
татъшното укрепване на 
доходните обществено- 

икономически отноше
ния. и по-ускооеното и 
стабилно стопанско раз-

конгресните
в

непосредствени
те си задачи и 
за работа през 

период. 
Анализирайки 

зборката и

сек На заседанието на Ак 
тива, който наброява 21 
комунисти.

планове 
наето ящ-

са посочва 
сла-

,които 80 на 
с партиен 
година на- 

секоетари на 
организа- 

за пр-

ни и субективните 
бости, една от които е и 
констатация на 
чисто без опит да се тър
си начин 
мени.

сто са хора 
стаж от 1970 
сам. От 71 
първичниите 
ции, 50 са избрани 
ъв път.

Инак, изборите в Съю
за на комунистите на 
Сърбия и в общинската 
организация в Димитро
вград са приети 
значитлено

пя след • като 
председателят на ОК на 
СКС в Босилеград, ИВАН

преди- 
избориа ак-

положе-
тигност ' 
пото

председател ст- подчерта ня 
задачите и актив

ностите, бе избран секре 
тариат от 5 души. За сек 
ретар е избран ДРАГАН 
СТОИМЕНОВ, високок-

същото да се
констатира, че са

проведени. Предложеният анализ 
га предизборните и избо 
рнитс активности ще об- 

члеиовете на 
комитет на

навремени 
чиито резу- 

навреме и от
говорно проведените из
бори. За добрата 
товка на изборните акти 
вностн говори и фактът, 
че всеки пети член е из

подготовки, 
лтат са и

съдят и 
Общинския 
СК на 25 март.

подго-
като 

политичес
ко събитие и акция, в

рап, а за заместник сек 
ретар ЛИЛЯНА СМИЛ- 
КОВА, работничка в ОО- 
СТ ..Слога”. За отбелязва' 
не е и факта, че между

А.Т.

[сфрю™Хгендил(нр1)ТВО МЕЖДУ босилеградска община

Миналогодишната програма успешно 

реализирана
между ДМК „Димитър 
Калящки" и „СИМПО" 
от Враня, както и меж
ду заводите „Велбъжд" и 
„Летекс" от Лесковац. Ця 
лостно не са реализирани 
и заплануваните взаимо
отношенията в областта. 
н:а търговията и стокообо 
рота между двете гранич 
ни общини.

Съгласувайки Програ
мата за тазгодишното съ 
трудничество двете 
гации се договориха в из

Години вече наред, граничното сътрудни 
чество между Босилеградска община (СФРЮ; 
и Общинския народен съвет да град Кюстен
дил (НРБ), успешно се осъществяца. С малки 
изключения в отделни области, преди всичко 

стопанството, успешно бе сътрудничеството 
и през изтеклата 1985 година

■■ ■............... • 4в

С конкретни акции към стабилно стопанско " раз
витие ~Това бе константирано 

I: на неотдавна проведе
ното съвместно 
пие на делегациите 
дБете гранични общини. 
Обсъждайки изпълнение
то на миналогодишната 
Програма за сътрудничес

но, проведоха състезания 
по някои учеони дисци
плини и направиха по 
чрез осъществените сре
щи между обувните за- 
еднодневна екскурзия до 
София (НРБ) и Ниш 
(СФРЮ), ЕСПУ „Кирил и 
Методий" и ЕСНУ „Нсо- 
фит Рилски" от град Кюс 
тендил и основното учи 
лище „Георги Димитров" 
и образователния център 
„Иван Караиванов" от 
Босилеград. ,В течение на 
изтеклата година съглас 
но Програмата, продъл
жиха контактите между 
Окръжния ветеринарен 
център на град Кюстсн- 
д ун и Ветеринарната ста 
нция в Босиилсград, ка
кто и контактите между 
Автотранспортната орга
низация в Босилеград и 
ДАЛ в Кюстендил. Поста 
ви се началото па съотвс 
тни контакти между нро 
мишлеиитс предприятия, 
води „Ильо Войвода" и 
„Кощана". С успех се

новоизбраните членове 4 
души са завършили По
литическата школа 
ОК на СКС в Босилеград 
а един МОК на СКС в Ле 
сковац. Безспорно Това е 
факт който трябва да да
де подтик за по-съдържа- 
телна и плодотворна дей 
ност на Актива отколкото 
тя бе досега, като се има 
предвид, че и занапред 
се очакват затруднени ус 
ловия на стопанисване.

М. я.

питие на сдружения труд. 
Газбира се в това отно
шение занапред е необхо 
дима конкретна акция и 
решителна разплата с без 
делието и . всички носите 
ли на лошите явления, да 
се действува енергично и 
единно, при което члено 
вете на Съюза на комуни 
ститс-непосредствени про 
изподители трябва да бъ 
дат в първите редове на 
тези акции. Това между 
другото бс изтъкнато на

заседа-
на към

деле

пълнението на запланува 
ните активности да се 
търсят нови форми И ИНИ 
циативи за обогатяване

тво, двете делегации по
край другото 
ха и Програма за сътруд 
ничество за

съгласува

на сътрудничеството. 
Още повече, че все още 
всички форми и възмож 
пости ме са използувани 
докрай.

Инак, според приетата 
и подписана Програма 
за тазгодишното сътруд
ничество, двете общини 
Ще продължат сътрудни
чеството в областта 
спорта, образованието и 
културата и в областта 
на стопанството. И зана
пред ицс продължат тра
диционните приеми па 
делегации по повод маци 
оналиитс празници па 
двете страни и годишни 
ни, както и традиционшр! 
те гранични събори, за 
което носителите на сът- 
пудничеството, съгласно 
Програмата, щс изготвят 
собствени програми за съ 
трудничество с конкретни 
задачи и активности с 
уточнени дати.

настоящата
година.

Когато се касае до из
пълнението на миналого 
дишната Програма, тря 
бва да се подчертае, че 
двете делегации конста
тираха, че тя с малки из 
ключения твърде успеш
но с реализирана във 
всички области, отде
лно в областта на култу-

II ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА КЪМ ОБЩИНС 
КИЯ КОМИТЕТ НА СК В ДИМИТРОВГРАД

УСПЕШНО ЗАВЪРШИ И 
ШЕСТИЯТ ВИПУСКна

Шестият випуск на по 
литическата школа към 
Общинския комитет на 
Съюза па комунистите в 
Димитровград тези дни 
успешно завърши с рабо
та. Още 32 млади комуни 
гти получиха диплбми 
като потвърждение, че в 
идейно-политическата по 
дготовка са достигнали 
по-високо равнище, че са 
оспособеии акциите на 
трудещите се и граждани 
те и в реализацията на 
политиката на СЮК да 

М. Я. да дат много по-голям

принос отколкото преди. 
Те представляват и нови 
кадри в трудовите ■ орга 
низации за по-високи тру 
дови постижения и акти 
вности.

Досегашната практика 
обаче говори, че значи
телно число от около. 250 
досега завършили тази 
политическа школа, не се 
включват па съответен на 
чин в активностите в

рата, образованието и 
спорта. Разменени бяха 
гостуваиия на театрални 
дружества от град Юосте 

Враня, на фолкло 
рни ансамбли от Кюстен 
лил и Лесковац и по един > 

самодейни съ

ндил и

проведе и традиционал- 
събор в

концерт па 
стави. Срещаха се спорт
ни групи (срещи но фут
бол, баскетбол и джудо), 
на спортните дружества 
„Велбъжд" —- Кюстендил 
и „Младост" 
рад и „Лемит" — Леско
вац. Гостуваха си, взаим

ния граничен 
местността „Славчо".

СГ10-От заплануваните
миналогодишната Пр своите среди, къдсто тря 

бва да бъдат примерни 
на Съюза на ко-

А. Т.

ред
ограма, двете делегации 
коистаитираха,— Босилег членове 

муниститс.че ме са
контактитеосъществени
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Ш8МММЯМ^в'вЩрШ№Ш25!Я
ДАННИТЕ ОТ ОКОНЧАТЕЛНАТА РАВ

КРАЯ НА МИНАЛАТА ГОДИНА СПОРЕД 
НОСМЕТКАДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО В

Намалява анумулашвнатз способност „свобода" нак сртд
ПЪРВИIь„а. фондШ-О -.1 утн-ли-шии

фЮ, 1^с.м*» 
_/>1и ‘1*1

памшлнисте.

стоПървите показатели на димитровградското
изтеклата година говор“т за оправдана V 14И1Ч/ I/ ЧУ,0 А

но »л^ано
папани за
оо"з»н за шьдещето му положение, въпреки 
осъществени"!' приход ог а милиарда и 13/ милио- 

оз иа ехо но-висок в сравнение с 1984

Ог друга страна не тр
ябва да сс пренебрегне 
и факта, че „Свобода“ 
има обезпечени по този 

собствени обо-

ч/ъ»аче Димитровградските ко 
нфекциоисри продължа
ват със стабилно стопани 
сване. Както през 1984. 
така и в миналата (1985) 
година те сс намират на 
едно от челните места в 
общината. Именно, ве 
че са известни данните 
от окончателната равно 
сметка, които говорят, чс 
и през настоящата 1986 
година „Свобода" »<с от
деля най-малко средства 
за лихви, понеже за аку 
мулация е отделила над 
191 милиона динара. То
ва е било възможно бла- 
годаредие на факта, че 
съвкупният приход в срав 
нение с миналата година 
е увеличен за 50,8 на сто 
и възлиза 1 190 596 ди
нара. Значително увели
чение в сравнение с ми 
налата година бележи и 
доходът от 83 на сто (611 
826 000) и чистият доход 
72 на сто. Като резултат 
на това личните доходи 
са увеличени за 85 на 
сто и накрая на миналата 
година средният личен 
доход в конфекция 

„Свобода" е бил 
27 380 динара. Това 

сигурно не е висок личен 
доход, но ако се има пре 
двид, че през настояща- 
тма година се предвижда 
увеличение за оше 40 на, 
сто, все пак е сравннтел 
но добър в сравнение е 
повечето останали трудо 
вии органиизаци в общи 
ната.

КЛ11нМ

1иьс1 да «чалчем, ■хС

иЛ слчОлО ач/ч/ Мллиип*!, иОиа динара с
юднна, сьвссм е износиш, чс това с преди всичко 

иифлацим, отколкото на но- 
ооем на производство, което очеоиещо

с, о и Iделила
14 “IV!

Ч 1X1

о^да . /4,ооапшу1 ли
1 и ,,ч,

начин
ротни средства, което 
днешно време - на високи 
лихви е много по-до- 
бре за самата трудова 
организация, 
да взима скъпи заеми 
от банката. Физически
ят обем на производст
вото в сравнение с 1984 
година е увеличен за 42 
на сто. Всичко това, ис- 
числено според ефектив
ните трудочасове, са ос
ъществили 610 заети, до- 
като организацията има 
650, на средно дневно 
поради различни причи
ни отсъствугаг около 40 
заети. Не може да не 
се спомене, че 75 на сто 
от продукцията си „Сво
бода" изнася на чужде
странния пазар, а тази 
ориентация е запазена и 
в плановете за настояща 
та година. Именно, пре
двидено е 62 на сто от

резултат на високата 
ьишения в

44, лу ^ЕК/1 лчс^дчи-1 и
и[Л сШп~сташира

Това обаче не е еднне- ■ ли собствени оборотни 
средства. Примерът на 
конфекция „Сиооода" то
ва наи-добре потвържда- 

върху мили
ард и 200 милиона ди
нара осъществен приход, 
за лихви е заплатила са 
мо _а милиона динара. 
Същевременно наи-голя- 
мата трудова организа
ция в общината „Тигър— 
Димитровград" върху пр 
иход от 3,5 милиарда, за 
лихви е отделила 2/0 ми 
лиона или почти 11 пъти 
повече, който е само три 
пъти по-голям отколкото 
в „Свобода". Подобно е 
положението и в остана
лите трудови организа 
ции от областта на про
мишлеността.

Това е и причина, чс 
има- печалбата и средствата

ф 1 ИЛИЛ-ифСКа 1 (X
„калкан-—ломнаознЦиЯ

с отделила от 
алоктродиетриоуция оо

твеният показател за сра 
внително лошото положе 
пие на димитровградско
то стопанство. Нан-мнотО' ва, защото

милион, отколкото

милиона, плава е ясно, 
че отделянето за (рондо 
,.е при оещиадите труд-' 
ви организации е почти 
символично, дабавим ли 
1ч ьм това и факта, че раз 
пределението на дохода 

'в повечето трудови орга 
иизации е в полза на ли 
чните доходи, ясно е за
що положението трево
жи. Но и това не е зна
чително повлияло вър
ху личните доходи, за- 
щото със средномесечен 
л.д. от 25 хиляди динара 
Димитровградска общи
на се намира на предпос 
ледно място в СР Сърбия.

тревожи факта, че аку- 
мулативната способност 
на стопанството значите
лно намалява, запланува 
ното облекчаване на сто 
панството не се реализи 
ра, напротив значително 
се увеличава. За това го 
ворят облаганията на да 
хода, които са е 53 на 
сто увеличени не взимай
ки предвид лихвите, вър 
ху оборотните средства, 
които са увеличени за 
3 и половина пъти.

Ясно е, че при такива 
условия до добри стопанс 
ки резултати се е дошло 
само в онези трудови ко 
лективи, които са А. Т.

продукцията де се реали- 
зиира на чуждестранни» 
пазар, което за първото 
полугодие вече е догово
рено, а за второто дого
ворите вече са в ход. 
Произведенията на ди
митровградските конфе 
кционери и тази година 
ще се намерят на паза
рите в НР България, 
САШ, Канада, Федерал
на република Германия 
и Германска демократи 
чна република, Ирак, 
СССР.

„АВТОТРАНСПОРТ" — БОСИЛЕГРАД

Н ши година с доста
вани 59 024 996 динара 
(увеличение с 80 на" сто) 
и за резервния фонд 
498 931 динара. Среднияг 
личен доход е увеличен с 
83 на сто и възлиза на 
20 349 динара.

От посочените резул
тати свободно можем да 
констатираме, че Автрот- 
ранспортната организа
ция в Босилеград и през 
настоящата делова го
дина, макар че през изте 
клата година не отчете 
загуба, което преди всич 
ко се дължи на различни 
те бенифиции; които има 
ше през течение на го
дина не отчете загуба, 
което преди всичко се

Осъществените делови тическите организации и 
и финансови резултати Общинската скупщина,
през изтеклата 1985 го- отце повече, че Автотран 
дина в Автотранспортна- спортната организация 
та организация в Босиле има особено значение за 
град, не дават гаранция общото обществено -ико 
за спокойно стопанисване комическо и по-ускорено 
през настоящата година, стопанско развитие на. 
Наистина в течение на - общината и макар че спо 
изтеклата година, тази ред заключителния годи 

стопанска организация шен баланс не отчита за- 
не малко средства отде- губа, понастоящем няма 
ли за реновиране и при оборотни средства, а ма 
способяване на няколко шинният парк е застарял

А.Т. — Ст. Н.

превозни средства, кои- и амортизиран, 
то подготви за движение За това говорят и мина 
и обезпечиха няколко но логодишните финансови 
ви, които до значителна резултати. Именно 167-те 
степен благоприятно въз заети в тази организа- 
действуваха върху увели ция, през изтеклата де- 
чението на дохода, но не лова година са осъщест- 
и създават добра материа вили общ доход от 397 

. лна основа за доходно 497 743 динара ,и е по- 
стопанисване през настоя голям по отношение на 
щата делова година. Ако същия през 1984 година 
добавим към това и фак- с 62 на сто. За осъщест 
та, че все още, покрай вяването на този ^оход 
обективните, съществуват са изразходвани 317 852 
и редица субективни при 789 динара, които по от- 
чини, налага се занапред 
още по-пълна мобилност

Строи се нов цех
Конфекция „Свобода" понастоящем раз

ширява мощностите си. Именно от неотдав
на започна строителството на нов цех за та- 
канаречената лека конфекция; всички видове 
мъжки, дамски и детски пантолони, детски 
роклички и поли, леки якета. Запланувано е 
въвеждането на съвсем нова технология. Це
хът трябва да бъде предаден за пробно про
изводство през септември тази година.

Инак, според плана, в този цех ще бъдат 
трудоустроени 2.50 нови работника, от които 
първата група от 50 души приключи обучени 
ето, а понастоящем се обучава още една гру
па от 50 души. През следващите месеци ще 
се организират курсове и за останалите рабо
тници, така че цехът навреме Ще може да 
започне с обучени кадри пробното си про
изводство.

дължи на различните бе 
нифиции, които имаше пр 
ез течение на годината, а 
не на повишените дело
ви резултати, че стопани 

й ще бъде доста 
трудно. Разбира се, 
колкото коренно не се из 
мени състоянието на ор
ганизацията, преди всич
ко по отношение на по- 
добра организация 
труда, укрепването на

сването
до-

ношение на същите през 
предходната година от
читат увеличение с 55 на 
сто. При това доходът е 
увеличен със 100 на 
и възлиза на 79 644 954 
динара. Чистият доход е 
увеличен също със 100 
на сто и

и всестранно ангажиране 
на всички организирани 
сили, преди всичко 
партийната и синдикална 
организации. Разбира се 
в това отношение пълна 

. подкрепа трябва да ока
жат и обществено-поли-

на
стона

личната и трудова дисци 
плина, както и крайно 
икономисване на всички 
видове суровини и репро 
материали.

възлиза на 
59 523 927 динара. За ли 
чни доходи са изразход Ст. Н.

М. Я

СТРАНИЦА 6
Братство * 21 март 1986



^Г-^^~101ВСИ,КИС1,АН^Г“СЕКомунист
и на Съюза на комунистите'в Сърбия Брой 1510 година Х1ЛП

Белград, 21 март 1986

ПОЛИТИЧЕСКА И СИГУРНОСТНА^БСТАН0ВКАЕ^СА^КОИВО0 "* ^ ” ШУАЛНАТА

РЕШИТЕЛНО СРЕЩУ ВРАГА
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 

ЦК на СЮК и Председателство
то на СФРЮ

И нататък продължава изсе- 
на сърбите и Черногор-

I I На заседанието особено бе 
подчертано, че трябва по-енер 
гично да се решават икономиче
ските и развойните проблеми в 
Косово. Трябва да се продължи 
: '—.е по-твърдата ориентация 
на сдружаване на труда и средс
твата с организациите на сдру
женията на цяла СР Сърбия и 
Югославия, където са вече осъ- 
щствени големи резултати. С 
това ще се създават условия за 
по-бързо откриване на работни 
места за младежта, ще се стес
нява пространството за действу- 
ване на, контрареволюционните 
сили и за премахване на един 
от причините за изселването на 
сърбите и черногоците от Косо-

необходимо е ук- 
по-нататъшно заздра 

на доверието в законнос

равноправни, 
репване и 
вяване
тта, необходима е ефикасна и 
отговорна работа на всички инс
титути в системата. Дълг е на

лването
ците под натиск, което предста
влява един От най-тежките 
тичесед проблеми в Косово,
СР Сърбия и в Югославия, и на-

на съвместното си 
заседание от 5 март, на 
председателствуваха Видое Жа- 
ркович и Радован 
разгледаха актуалната политиче

което поли
в

Влайковнч,
татък цма явления на заплашва- 

сигурностна обстановка не на личната, икономическата 
в САП Косово в рамките на под- н левовата сигурност на 
готовката за Тринадесетия кон
грес на СЮК. В работата

държавните органи, че съгла
сно с Конституцията и законите, 
отговорно и последователно да 
предприемат мерки, е които ще 
се осуети всеки бюрократичен то 
рмоз на трудовите хора и граж
даните, а отделно всеки натиск 
за изселване на сърбите и черно
горците.

ска и
числ

ящите се към сръбската и черно
горската народност и похитите- 
лства срещу общественото иму- 

сшите функционери на федера ществения строй. Това поддър- 
цията, СР Сърбия и САП Косо- >ка атмосферата на 
во. Уводни изложения изнесоха 
председателят на ПК на СК 
Косово Кол Широка и председа
телят на ЦК на 
Иван Стамболич.

на за
седанието участвуваха най-ви-

несигурност 
подтиква изселва- 

в нето и става изгодно на преден
и недоверие,

тизма за продължаване на враже- 
СК в Сърбия ската дейност за да се получи 

етнически чисто Косово и застра 
ши интегритетът на Югославия.

На заседанието е подчертана 
ролята на средствата за общест
вено информиране, чиято задача 
е с обективно отговорно инфор
миране за цялостната обстанов
ка и за активностите, които се 
предприемат да допринасят към 
положителните процеси и .ста
билизацията на политическото 
състояние в Косово, което има 
голямо непосредствено значение 
за общата стабилност и бъдещо
то развитие на нашата общност.

во.
Оценено е, че организирани

те социалистически сили в Ко-
Още по-решително трябва да 

се съпротивяваме срещу всеки 
опит за разпространяване на ан- 
тиалбанско настроение и срещу 
всички облици на национализъм 
в Косово, в СР Сърбия и в цяла 
та страна. Борбата против сръ
бския, черногорския и другите 
национализми във всички среди 
представлява мощна подкрепа 
на комунистите и на всички со
циалистически сили в Косово в

Всичко това налага решител-
сово са постигнали определени 
резултати в стабилизирането на 
обществените и политическите

на и отговорна акция на всички 
организирани 
сили и на всички

социалистически 
прогресивни

обстоятелства в покрайнината и \ора, преди всичко от албанска- 
в осуетяването на откритото дей- та народност в Косово, всякъде. 
ствуване на албанския национа- където живеят и работят — в се- 
лизъм и иредентизъм. Акцията е мейството, училището, трудовия 
водена на всички полета на об- колектив. Местната общност, на 
ществено-икономическия и поли улицата — енергично да се про- 
тическия живот, при подкрепа- тивопоставят на всяко действува- 
та на обществените фактори в НС на албанските националисти 
СР Сърбия и СФРЮ. В най- и ирсдентисти и на всички други 
широките слоеве на работниче- национализми, които имат 
ската класа в сдружения труд в цел да се захладят междунацио 
покрайнита узря съзнанието, че |гадните отношения и с битката 
перспективата на общественото за братство и единство и равно- 
и икономическото развитие и правие да изграждат и укрепват 
на общия напредък на Косово взаимното доверие между наро- 

сдружаването на труда 
организациите

спирането и осуетяването на ве- 
ликоалбанския Двете председателства оце

ниха, че и най-новите груби вп
литания и вмешателства на ръ
ководството на НСР Албания във 
вътрешните работи на Югосла
вия, което се проявява в речите 
на техните най-висши представи 
тели в последно време — са не
допустими и твърде вредни за

национализъм
за и иредентизъм.

Сегашната изборна активност 
трябва да се използува за продъл 
жаване иа по-решителна идейно 
-политическа диференциация. Не 
обходимо с чрез публично обс
ъждане за кандидатите в ръково
дствата на Съюза на комунисти
те и на другите обществсно-поли отношенията между нашите две 
тичсски организации както и за, страни и за мира в тази част на 
кандидатите за членове на де-

и дите и народностите в покрайни 
в мата. Нужно е коренно да се уни

е в
средствата с
СР Сърбия и Югославия. Правят щожи иредснтистката индокрина 

по-решителни усилия за ция, да сс ликвидират нейните 
сърби- източници както и всички други 

националистическо и
се всс 
спиране изселването на 

черногорците и предпри-
мероириятия за вражеско действуваме. 

Косово. По-

евета. От позициите на велико- 
албанския национализъм се раз-

видове мате и
емат конкретни

им в
значителни догово- С една таква масова акция 

осъществяване на единст- най-вече ще сс влияс върху спи- 
в СР Сърби*. Все райе. ма изселването ма сърбите 

и черногорците и за създаване 
по-благоприятен обществен 

климат за решаваме и иа всич- 
кии други политически и икоио- 

„роблеми в покрайни-

легациите и делегатите в скуп- 
щйпитс иа обществено-полити
ческите общности и самоупра- 
нитвителните общности иа йнте- Югославия, откровено насърча- 
■ресите, да се осигури, че на фу- ва ередентизма в Косово и израз 

обществено-полити-

завръщансто 
стигнати са

духва омраза към народите в

ри за 
во и съдружие икциитс в «ва покровителско отношение 

към албанската народност в 
СФРЮ. Югославия решително

повече се стеснява пространство 
то за вражеско действуваме 
албанския иредентизъм 
оналистите.

чсскитс организации и за деле
гати да бъдат избирани онези, 
които последователно действуват

платформата те се противопостави с срещу та
Същевременно,

на на
и наци

върху основите на
па Съюза ма комунистите като кава политика, 
решителни борци за социалисти- СФРЮ своите отношения с НСР 
ческо самоуправление,

мичсски
мата. За успешното водене иа ак- 

осуетяваие на албаис- 
и иредсити-д“” “=ЗЕН"г™,—

изпълняват зъм, както и за укрепване
и националното равноправие, бра

тството и единството меладу иа- 
— необ-

за бра- Албания и нататък ще развивасмятат, че 
от Платформата 
СЮК в Косово не сс

тство и единство и равноправие 
иа народите и народностите.

на върху принципите иа зачитане 
на независимостта, териториал- 

ненакърнимостта
с необходимата решителност^

„ »ози««™ » . „е „с „ рд„„и«та, .«.то се гро»
1 акция- в СЮК при оценяването па

и осъществените рс- или цяра, във

пата цялост, 
ко«то иа границите и ненамесата

За създаването на такава об-
въвщсствсиа атмосфера, в

гражданите от САП Косово, без вътрешните работи, въз
политиката на добросъседст-

основа
нализъм разлика от коя са националност па

всяко отношение вото и
интензивна взаимно полезното еч-ру-е достатъчно 

та по политическата идейната 
всички труд 

В Косово,

и състоянието 
зултати в

щс сс чувастпуват свободни и дничсство.САП Косово.въвдиференциация 
ови и жизнени среди
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АНАЛИЗ"ПУБЛИЧЕН АНАЛИЗ НА „КРИТИЧНИЯ -

МЕЖДУ „ОГЪНЯ“ И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
” ните. Предприети са и някои

практически мерки насочени към 
осъществяване на промени в об-

сгю-

властта от трудо- 
обществото, което се 

, за власт на трудо- 
като основа на сис- 

неформалното ре

па
ОТ ОБШИТА МОЗАЙКА НА РАЗИСКМНИЯТА ОТ»

ЙХш™АТА.ШИта ВйхА МОГЛИ М ДОПРИНВСЛТ ЗА ;».»»»» 
ДОИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА сиисгап

организиранетоластта на 
ред интересите, анализирането на 
работата на органите на управ- 

имаше и много усгхеш 
относно работа 

с особен об

темата; защо
или подобни самоуправи- шаваиц така силно изтласква са 

и икономическиПреобладава, изглежда, еди цехове
цетвенотб мнение: диагностичен 1ц0 имат точни рсшаваиС;
ката част на Анал < а (и ири1.лоди аа резул тати ге на свое фикас,т система, която ражда

то.стопанисване, но които ще оъ м,Юго проблеми; какво застраша 
Аат включени в единствената си ва единството и интеграцията и 

правата и отговорности ВОдИ Към затваряния и дезиинтс
на обществото; къде са 

корените па бюрократизма, кьдс 
са пътищата за пълното излиза- 
ние па работническата

лснието, амоуправителиото и делегатското 
защо имаме така ясе ни разисквания 

та на организациите 
ществен интерес.

Твърде решително 
ставено в Градския комитет на 
СК в Белград за това политичес 
ката система в града да бъде във 
функция на интересите на граж- 

във всички сфери на жи- 
труда, получи обща подк

определена, ясна и 
особено по-строга) 
част, в която се говори

тГв трудовата, относно сложна грация

2НЕ та°^:— дсици също ™-
на деформациите и слабостите в ка се оплакват, чс ,,с щсствува
на десрор ц ени в тази част ата и,игема по решаването сно обществено-политическата арена

рмно ангажира самоуправители- и ИЗТласкванс на статистически 
крайна липи», те все хс структури.

искане, поот втората 
какво

данитекласа на
вота и
репа от комунистите, трудещите 

гражданите и твърде бързо
системата, 
на документа. сс и

се трансформира в нормативно- 
политически решения.
Проекта на статута приет на съв 
местна сесия на трите съзета на 
Скупщината в Белград, особено 
внимание е посветено на проме
ните. които по-ясно дефинират 
Белград като градска общност на 
общини и на укрепване на отго
ворността и законността в прове 
ждането на законопредписанията 
и общата градска политика. Ед
на от най-важните новини в то-

те, но че в
пак малко решават, докато дело

УЧЕ- „ите органи са лишени от власт, ПрСизпитана организацията на 
която им е потребна за да могат Труда в трудовите колективи и 
да провеждат рсшенията на. са- приспособеността й, 
моуправителните органи... Зави ята за по-ефикасното стопанисва 

ще се спрем върху две заседани” симостта на съдбата им от кад- „е и решаването на работници- 
Загреб: в Стопанската камара ровите комбинации на политичес те. В организациите на сдруже 

на Хърватско и на съвещанието, ките ф0руми ги насочва към кон ния труд, в местните общности и 
Правния, Ико ф0рмизъм_ а не деловитост, кое 

факултета по по- то е вредн0 и за стопанисването ГОваряно за издигане на 
самоуправлението".

Интересно е също, че стопанс к0 и от становището на разшир 
дейци се застъпват за свое- яВане на възможностите за реша

13 много среди бе критичноКАКВО КАЗАХА СТОПАНСКИ
ТЕ ДЕЙЦИ, А КАКВО 

НИТЕ

Така в

на искани
За СР Хърватско в този обзор

в

делегатските скупщини е раз- 
деле-

организирано на 
номическия и 
литически науки. 

Стопанските

в

гатската система, а преди всич-и задейци в Хърватс 
всичко, че „Крико смятат преди 

тичният анализ" отстъпва от Дъл 
госрочната програма за иконо- 

стабилизация, или как-

ките
образни професионални делегати ваНе на трудовите хора и гражда 

система. Напри- 
казват -„Ове-

зи документ се отнася на проме
в скупщинската 
мер, те дословно

сдружения труд би тряб-
:|11111|!НП1111111111Ш11111111111111111111Н

КОМЕНТАР
мическа
то казват: „Дългосрочната прог 

по-дълбоки промени 
обществено-икономическата

тът на
вало да се учредява от делегати, 

„ които представят определени от 
стема, а предложения документ т или групации. за делегати 
да се залага съществуващата о - ^ трябвало да се избират вид-
ществено-икономическа, пък и ^ стопански дейци, отлични по 
политическа система. Дългосроч
ната програма изтъква на пръв 
план и значението 
ческите закономерности и меха
низмите на пазара, а „Критич
ният анализ" ги занемарява, из-

рама търси
си-в ЧАКАИКИ

Съзнавани на своите отрасли, 
щите би трябвало напълно
до определена степен да се осво провеждането 
бодят от текущите работи в ор конференция на комунистите из 
ганизациите им и да им се съз областта на 
даде възможност да се консулти електромашиностроенето, а 
рат и приемат предложения, же- договора малко се реализира. Въ шение). 
лания и инструкции от своята ба 
за”. Стопанските дейци също та
ка смятат, че би трябвало да се 

сдружения

от вечето югославяни „ядрените на-или Изминаха девет месецана икономи- Акционната мерения" на компетентните не 
са известни, което разбира се в

на

машиностроенето и обществеността предизвиква от- 
от пор срещу такова енергийно ре- 

Там обаче където сме 
рху заключенията, за които бе на ясно какво ни трябва — а 
подчертано, че са ясни и преци- това са общите югославски 'про- 
зни бе разисквано тези дни на грами — трудностите в реализи- 
Организационния отбор. Каза се, рането са твърде големи, 
че главно не са осъществени. На

тъквайки само значението на су 
бективните сили и търсейки те 
да влияят върху 
поведението на

" Ето защо стопанските дей-

промяната на 
всички субек

ти...
ци правят извода, че „с осъщес 
твядането на промените в поли 
тическата система трябва да

съвет наустанови 
труд и на равнището на скуп
щината на СФРЮ.

На срещата в Университета
Не може да се разбере, че от 

истина, между тези две заседа- най-крупните проекти, които тъ 
ния започна реализирането на кмо са най-силна опора за обе- 
един общ югославски проект диняване на югославското стопа- 
(Юго), но една лястовичка не

се
даде възможност, а не да не се 
даде възможност за провежда
не на Програмата за икономи
ческа стабилизация". Учудва, 
обаче, становището на Стопанс
ката камара в Хърватско, кога- 
то става дума за наличните об
лици на организираността 
стопанските организации, преди ( 
всичко на ООСТ. Те, именно, 
смятат, че „ООСТ не са достатъ 
чно интегрирани в трудовите 
сложните организации, а не са 
достатъчно и дали възможност 
да се развие истинско самоупра 
вление". Тези и други недостатъ

напък доминираше критиката 
„Критичния, анализ", но и кри 
тика на критиката. И тук бе из
несено мнението, че „Критични
ят анализ" се отклонява от Дъл-

нство се дистанцират най-важни
те обществено-политически фа 
кги у нас, включвайки и Съ
юза на комунистите. Това за- 

се натрапва и са- 
по себе си защото резулта- 

ще бъдат задължени тите са едвам видими. От друга 
страна и самият представител на 

на- Общото сдружение за прерабо- 
шите обстоятелства — някой ра тка на металите 
боти повече, някой по-малко, 
средно всички недостатъчно 
по-амбициозни

представлява пролет. За остана
лите шест програми Стопанска 
та югославска камара се застъпигосрочната програма, и това не 

само по време. Обаче в дебатата 
на ,,за и против" това, становище ня 

маше конкретни аргументи, под 
крепващи твърдението, че има. 
отклонение. Следователно, оста- 

” наха извънредни ораторски пара 
ди, пък тогава е и ясно, че ос
вен принципната критиика на 
„Критичния анализ" не бе пред 
ложено нищо по-конкретно.

стопанските отрасли да приемат ключение 
планове и да изберат делови гру 
пи, които

мо

за реализиране на програмите. 
И както това се случва в

в Стопанската
а югославска камара, при разиск- 

за ването за посочените заключени, 
начинания, осо- я апелира на най-отговорните 

Оено от междурепубликанско-по хора в страната да „мърднат” се 
краининско значение. Такаци налагат основно преизпитва-

не на съществуващите облици по да СЕ ДОБЛИЖИ СИСТЕМАТА РимеР. при договарянето
съоръженията. за енер- 

недопустимо

нап демте проекти на нашето бъде- 
и плас- ще.

организация на стопанските су 
бекти, както по отношение на

мента наДО ЧОВЕКА Пито обществения план на стгетика работите
В множество разговори в СК се отсрочват макар 

им. в Белград и в СК в Сърбия бе .е основното условие 
дчертано, че „Критичният ана ране на

тат, че е потребно да се учредят лиз" е трябвало по-пряко да от- Своеобразен 
трудови и сложни организации говори на някои съществени въ много постигнахме 
като по-здрави и по-единствени проси на нашето развитие. Да за еднообразността 
облици на организиране, в рам- посочим само някои, които бя- електроцентрали 
ките на които ще съществуват са ха изнесени в тези дебати: откъ- 
моуправителни части, единици, де идва явлението за такова от-

раната от 1990 година, според
че енергията мнението от същата институция 

не е разработил начин за ефи- 
програми. касно провеждане на югославски 

парадокс е, че най-

самоуправителността, така и 
отношение на ефикасността 
„Вероятно‘ще се покаже",

по
за реализиечи- по останалите

те стопански програми. Единст- 
какво за сега могат 

на ядрените донякъде да се ослонят са зако- 
и наи-много е

в договорите вено върху

нните параграфи и решения, ко
ито само частично решават про- 
ито самочастично решават про-

постигнато в тази области когато 
се касае за енергетиката. (За по-
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ните в начина на решаване, 
то дава възможност за много 
проста

кое- се използува колкото е възможно ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИ- 
повече, а същият действително ЯТА 
да се обогати.

Във всяка среда действително 
не разчленяваха главните пробле 
ми, обаче във всеки случай бя
ха малко формалните събрания

като в някои местни общно
сти..

на материалните процеси на об
щественото възпроизводство. Топо-

и ефикасна процедура в 
приемане на решенията. ва, едновременно е и въпрос, ко 

Познанията до който се стиг йто вече дълго време се налага 
на в Македония в 
разисквания
личават по .своя интензитет и съ- но-икономическите

в
Един от въпросите, с който 

трябва занапред
е и осъществяване

досегашните практиката, повече от всички ос 
съществено се раз- танали в областта на обществе-да се занимаваме отношения.на отно- 

тенията в СР Сърбия. Станови
щата на ЦК на СЮК 
нията

държание в отделни среди. В ос 
новните Разискванията показаха, че съорганизации се
подкрепа на „Критичния анализ" ществен въпрос за цялостта 
цялостно, с наблягане да се вне
сат някои' промени в някои чле- миРа в определението, че ООСТ 
нове, а най-вече се търси пром е основата на самоуправителните 
яна в практиката. При това се производствени отношения и на 
изтъква, че непоследователност- сдружаването на 'труда и средст

вата в общественото възпроизвод 
ство, че ООСТ е стоков произво
дител, че върху това се облягат

даваза отноше 
ясни,в СР Сърбия са на

обаче споменатите отношения се на-им е нужна конкрети- На публичното обсъждане зна 
;ация и търсене на практически чителен принос дадоха, инсти- 
решения. Неединните становища тутите и специалистите. Тази оце 
по някои въпроси — тук всички нка, преди всичко се отнася до 

— не бива да се професионалните сдружения, ос 
сензационализъм и обено на правниците, 

пикантни неща, за сметкаджийс ™те> както и на широкия спек- 
тво и повръхностни налучквания. тър ак™вности. на обществено-по

литическите организации, преди 
всичко на Съюза на комунистите 
и Синдиката.

са съгласни 
ползуват за та в провеждането на Конститу 

цията води към много деформа
ции и затова особено се изостря 
въпросът за отговорността.

Висшите органи: ЦК на СКМ,
РК на СУБНОР и РК на ССМ, в зацИя е Делов субект на пазара

и-правен субект в оборота с об
ществените средства. Но, какво 
става в действителността? Спо
ред оценката на Видосав Йевд- 
женич, изнесена . пред партийния 
пленум на босненско-херцег.овс- 
ките комунисти" сега се води

икономис-

и от това произтичат и отноше
нията в които'трудовата органи

ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ 
ДИРЕКТИВИТЕ които е разисквано, правят крач 

ка напред и успоредно с подкре 
пата на оценките и глобалните 
решения, посочват и на някои

Инак предложенията и конста 
тациите от базата, се отнасят глаТрудещите се и гражданите в 

Словения, съзнателни за значение вн.0 за това, че в първата част 
на „Критичния анализ" е дадена ои^е недоизградени

недостатъчната им 
което

то на своята роля и задачите, кои 
то трябва да-извършат, изнесоха твъРДе критична оценка за дей

ствуването на политическата сис

решения и 
уточненост,

създава условия за разли 
чни тълкувания, пък и за непро 
веждане на същите. Особено се 
набляга върху яснотата и съгла

много забележки, че времето за 
публичното обсъждане е много

кампания за премахване на 
ООСТ и за трансформация на 
същите, в не малък брой среди, 
в огромни ООСТ с няколко хил- 

” яди работници или пък за тяхно 
то превръщане в трудови орга
низации на сдружения труд без ' 
основни организации. Това, спо 
ред мен, е опасна тенденция и

.тема цялостно и на нейните отде 
лни части. Казва се, че провеж
дането не е винаги на потребно 

ри решения се проявяваха мест- то равнище: решения — тук е и
главният акцент — са твърде ма 
лко посочени, отнЪсно тази част 
по качеството си изостава. Зато
ва в публичното обсъждане пре 
димно се приемат принципни кон 
статации.

кратко. В търсенето на най-доб
суването на
жени в „Критичния анализ" 
някои сиЬтемни закони и с Дъл
госрочната програма за икономи 
ческа стабилизация.

решенията, предло
нически интереси, а имаше и ог 
раничени гледища. Но, това са 
само изключения, които потвърж 
дават правилото — проявена бе 
обща готовност този материал да Трябва да се каже, че в 

Македония въз основа на разис
кванията по отделните части 
при изготвянето на -заключител- лоста повръхностно, а факт е, че

по-голямо число организации на

СР явление, на която първичните 
организации на СК, а дори и н*- 

и кци общински комитети гледат

ЮГОПРОЕКТИ ния документ на „Критичния ана 
лиз' потекоха и инициативи за сдружения труд просто изчезват, 
промяна на някои разпоредби в без по-дълбоки анализи и оцен- 
пепубликанската Конституция. Те 
зи лни тази работа е завършена 
и са приети конституционни аман 
лмани. Най-важното в тях е, че 
р приет производствено-функци 
оналния принцип при учредяване

ПОДКРЕПА ки за това."

Оттам „Критичният анализ" 
с право посочва, че слабостите иблема. Сдруженият труд, колко

то и сила му ние придавали, _ не 
може да свари толкова- крупни 
залъци без снажна политическа 
подкрепа. Илюстрацията на това 
безсилие изнесе и представите
лят на Стопанската камара на 
Югославия, като изтъкна, чс сто 
панските деятели са стигнали 
до границата когато повече не 
могат по-нататък поради проце
дурата в която вече не могат да 
се справят.

Това не можаха дори нито с 
гю-свикналите пла

че повече време ще измине 
завладяването на администра
тивните „върхове" отколкото за
владяването на технологически
те решения (речит е

неяснотиите в организирането на 
ООСТ, но и в сдружения труд
цялостно, до голяма част пречат 
на функционирането на полити-

то на съвета на сдружения труд 
примерът, п Собранието на СР Македония, 

че при някои работи на фииан- а вече е дефинирана и законна- 
сиране за продажба на съоръже та регулатива за това и са опре 
ни» е трябвало да сс формира 
работна група като инстанция 
преди Съюзния изпълнителен съ 
вст и Мсждурспубликанския ко
митет, а тя е образувана без мал

ческата система на социалисти
ческото самоуправление.делени делегатските единици.

Главните забележки на „Кри
тичния анализ" в Косово се касаОТБРАНА НА ООСТ
ят за това, че той не е достатъч

Един от най-честите въпроси, ио навлезъл в разработка на от-ко една година след решението 
на Акционната конференция за върху които в Босна и Херцего- говорността в обществото. Това

вина сс спираха в разискваниятатова!). значи в делегатската система да 
се изградят всички потребни ме-' 
ханизми, така че в етапа на из- 
■гогвянето и приемането на ре
шенията, както и в етапа на про 
веждането на утвърдената поли-

предписания
новици, от които чухме, че 
се опитали в плана на страната 

отделни югославски 
законодателите ма

В този момент, следователно, по „Критичния анализ” е осъ
ществяваме правото на самоуп- 
равително организираните рабо

са
известни са и само по името си 

юго-програми. Товаконкретни 
са: съоръжения за енергетика, за 

машиностроене) на'й-
да внесат 
програми, но 
сова

гиици да решават за цялостта на
съвременни златни машини, общественото възпроизводство.
нпр. роботи); микрослекгропи- Гози проблем може би най-доб тика да се знае кой защо отто
ка; стопанска, пьтна и. могорпи рС формулира на неотдавнашно варя в сдружения труд трябва 
возила; Юго и апарати за домо - н

Както сс вижда, ос- 
Юго, за исич-

РУДИИЦИ;защосе противопоставили,
такова прецизиране, пре- 

организации дато уж
ди трудовите 
сс изяснят, било в противоречие 

Закона за' обществено, плани
ране. След това се пристъпило 
към това в плана да се запише 

на кама-

то заседание на ЦК на СК в Бо да се изгради икономическа от- 
готвянето и приемането на ре- 

рич, като каза, чс това право не йните, т.е. инвестиционните ре-

със кинстното. сна и Херцеговина Ферхат. Котовси споменатото
други програми иеизвестнос-

голяма, въпреки оптимиз- зависи само от премахването на 
Стопанска- ' източниците ма етатизма, но и 

Югославия, а зас-

киролята и отговорността 
те програми, които

надзор върху споменаги- 
които предваритс- 
изгласуват трудови

щения, все до определяне на сантта с 
ма който хранят в

прсдваритс-
„ кции за несполучливите реше- 

на ни*. За да сс осъществи това, 
трудовите хора трябва да имат 
решаваща позиция в системата 
на възпроизводството и полити
ческата система.

ритс за 
те програми 
лно трябва да
те организации, а след гов 
проследят на Съюзния^^^

та камара на
иовават го върху вярването, 

средата на годината 
подписани

споразумения за югослапи 
програми. Струва се, 

имайки на ум онези' призиви ТИПиитс 
общсствсио-по-

от развитостта на системата 
че обществено-икономическите от

ношения на базата на самоупращепрез 
бъдат 
тели и

да самоуправи-
разполагане с дохо-- 

обосноваващи сс върху обек 
закономерности на па- 
стопанисваие и ясно ут

вителното
ВСС да,телсн съвет ките

паккамара.
На място е да 

сметка без кръчмар, ио с™г
до впечатлението, чс м,'°- 
га е веригата на участниците в 
договорите, а процедруат 
съгласуването е" толкова с

прави йован -Маркопич, Виктор и*ър 
кал, Божо Миличич, Едина Ка 
мекица, Борис Кутина и Живо 
рад Игич

не сс наза подкрепа
литическия фактор, чс пред те
зи програми има още много бра 

които трябва да сс намс-
1 С кумшджич спо върху плановото съгласувано

зариото
върдената политика по развитие 
на производителните сили, отно

ви, за ■ 
рЯт ключове.
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КАК ДА СЕ ПРИМИРЯТ ИНТЕРЕСИТЕ?
практиката с рядко пол- 
а и когато с „подписва- 

, спазвана с от случай до слу 
Затова има предложения да 

санкции —

поет в
тестирането па принципите па пее до ранните на 
конто се обосновават. Наистина, Защото, показа се, че С юзни г 
констатира се, че без демокра- снет почти и и»ма ншеак-ьн ин- 
тизапия па общсстпено-полити- гсрсс за отъждссгв нане е „база 
чсскитс организации „яма и де- та", и ма делегатите на този еь- 

н обществото, пет нищо друго не ос1ана освен 
докрай да следят и сс застъпват 

своята рспубли-

Най-чеетата забележка, коя
то ее отправя до „критичния апа 

се отнася до това, че оцеи-

аувана,
на

ЛИЗ
кпа на състоянието в нолитичее

чан.
се разраоотя-г 
материални и политически.

и
кага система е дадена ооекпншо, 
ооаче мерките които ее предла
гат-, е цел да се превъзмогнат 
нроолемите, не са гаранция че 
това ще сс направи, този разрез 
се оо»сн*ва е това, че не се стиг 
на до действителните причини 
за етатизацията на ооществсни- 
те отношения, ьсз отговор ос
тана въпроса: как е Рило иьзмо 
жно в момента на децентралмза 
ция и на създаване на парале
лен, неформален процес на ре
шаване --- КОНТО }'о1|Я --- СВо,. ,с
интереси да наложи на цялото 
оощество?

мократизациня
топа за подобряването па но Ясно е че наказателните мер

но ки имат ограничено действие, и 
че най-доброто ле-в за интересите ма 

1 ка или покрайнина.
литичсската система е капка очевидно е 

царство срещу дезинтеграцията 
на условия и за свобрддо дейст
вуваме на единния 
пазар. Обаче според

морето.
С цел тази идея докрай да 

необходимо е даВ публичното разискване 
бено недоволство е 
със сегашното

осо
югославски

мнението
изказвано се реализира

състояние, и бя- се нанравят и изменения в из- 
в биратслиата система. Обаче ос- 

доизградси концепт на съ- 
решеиия в Хър-

авторитетни икономика някои 
сти, „Критични“т анализ" -отстъ- 

съществсни точ-

слабитс точкиха посочвани
системата, докато аргументирани пей 

които някои
определенията в приклю- 

документ на Дългосро 
чната програма за икономическа 
стабилизация, в когото до пъл
на изява дойде ориентацията на

надмина- щсствуващитс
ватско и Македония — обмисл"- 

•гема са пай-бед-

пва от 
ки от 
чителния

предложени", 
ват идеите и които са изтъкна
ти в „Критичния анализ" — 
шс (относително) по-малко, 
посочим само някои от тях.

има пията на тази
„Критичният анализ" също 

така не предлага никакви 
съществени промени. Очевидел

Щ0 ни.
по-

Ключът за решаваме на стъл 
етатизма

е разрезът между оценките, кои 
и то могат да се чуят на всяка кра 

чка за бюрократизаци"та в об- 
ко"то главна опора

пазарната икономия и спазване 
то на икономическите законо
мерности в стоковото производс
тво. Това отстъпване, преди вси
чко, се отнася до 
или несъзнателното 
на концепта на така наречената 
договорна 
ято стабилизационната програ
ма изнесе на яве, че представл
ява смеса на утопизъм и на про
сто стоково производство. С дру 
ги думи, пазар почти и няма, 
но производствените отношения 
се „осъществяват" чрез процеси 
на договаряне и споразумяване.

Една от възможните насоки 
за размисляне в търсенето на 
причините би могла да бъде и 
онази за територията и практи
ката на интересите. От явяването 
на „Насоките на развитие..." на 
Кардел теорнята на плурализма 
на самоуправителните социално 
тически интереси все още си 
стои на едно място. „Критичният 
анализ" не даде отговор на тези 
въпроси.

кновенията между 
самоуправлението до голяма сте
пен се намира в доизграждането 
на концепта на така нареченото има в монополизираната кадро- 
паралелно организиране на сд- га политика — и задоволяване- 
ружения труд в делегатската си
стема. Това е основното условие

ществото
съзнателното

застъпване
то с това, че до демократиза
ция може да се стигне с апели, 

работническата класа да се на- ,. с да се призива съзнанието и 
мери в позиция да изрази инте- . „„-последователно действува 
ресите си. Съществува идея ко
ято изхожда от това, че при фор те 
мирането на делегатските едини- прокламираните 
ци те трябва да се учредят по 
принцип на трудово-функциона
лно организиране (производстве

за ко-икономия

обществено-политически- 
организации" в борбата за

не на

принципи на
кадровата политика.В практиката се налага нов 

въпрос: имаме ли система на ре 
шаване, която ще задоволи две 
изисквания — да бъде демокра
тическа и ефикасна? Може да 
се каже че отговорът е извес
тен и още е по-чудно защо в де 
легатската система на решаване 
не се предлагат никакви по-съще 
ствени изменения.

Отношенията във Федераци- 
ни цялости, отрасли и групации, ята, може да се каже, бяха де 
големи системи за повече общи- журна тема. Наблюдавайки про
пи. Из тях се извежда непосре- цеса на взимане на решения в 
дствената паралела: от дези де- Съвета на републиките и покрай 
легации се избират делегати и нините, някои аналитици са до- 
скупшина. (Досега от делега- шли до заключехме, че прекале- 
циите се избират делегати за съ
вети на сдружения труд към об

С цел пазарът да действува 
трябва да съществува демокра
тическа и ефикасна система на 
решаване, която да не дава въ
зможност на волунтаризма. Най- 
сетне определенията от Дългос
рочната програма и „Критичн
ият анализ" трябва да се намер
ят във взаимно съгласие.

иото тълкуване и, прилагане на 
принципа за единодушност пре- 

щинските скупщини, а от там ломно са влияели върху инхи- 
се избират. делегати за републи- бирЛрето на правовременно реа- 
канските скупщини). С това се гиране на икономическите про- 
създават по-добри условия за по бяеми. Идеята за това как да се 
-силна интеграция на сдружения подобри ефикасността в реша- 
труд, но тук са далеч по-големи ваието в този съвет 
шансовете и за съгласуване на 
частичните интереси. Тази идея 
се прилага в Хърватско и тези 
дни с амандмани е вградена и в 
Конституцията на Македония.

В делегатската система осно
вен кохезионен и насочващ фа
ктор е Съюзът на комунистите. 
Но той сега, такъв какъвто е не 
е способен да синтезира отделни 
те интереси в общи. Най-малко 
поради две причини: от една ст 
рана, и самият той се „свикна" 
с професионално-управителните 
„структури", а от другата, така 
наречената тенденция на феде- 
рализаци"та не му позволява да 
извърши интегративна функцг?я, 
защото принципът на демократи 
ческия централизъм е силно засе 
гнат. „Критичният анализ" не 
разработи по-подробно действу 
ването на обхцествено-политиче-

Драган Кабадаичизнасяме 
според Мият Шукович (макар че 
има още които я подкрепят) 
отделна статия.

в

С цел да се надмине практика 
, та за осъществяване на съвмест-

Органиическото съединение е ните интереси във Федерацията 
предишната идея има една дру- предимно чрез нейните 
га. ко"то се роди и най-много се „Критиченият анализ" 
застъпва в Сърби". Предлага 
Скупщината на СФРЮ да 
сформира съвет на 
труд. С това докрай би се задо-

органи, 
предлага

в на републиките и покрайнините 
се и облици на непосредствено съ 

трудничество, предвидени в Ко
нституцията на СФРЮ — дого- 

волила иде"та за укрепване на варяне и споразумяване 
работническо-класовия интерес местни

сдружени"
ските организации ■ в системата, 
а и методите на работата им, 
вътрешното

за съв- 
проекти. Тази пъзмож-устройство и осъ-
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латиница), словенски, македонски и ал
бански езици, а в съкратени издания на 
български, унгарски, словашки, румънски. 

_руоински и италиански езици.___________



ПРОБЛЕМИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Сьс „зеления план“ до по-високи добиви
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ВЕТЕРИНАРНАТА СТАН 
ЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

оа м-дойра защита на добитъка
Съгласно Съюзния и Ре 

публикански закон за здр 
авна защита на добитъка, 
Ьетеринарната станция в 
Босилеград направи съо 
тветна програма за рабо 
та във връзка със здравна 
та защита на добитъка 
в общината за 1986 и 
1987 година. Програма
та и съответните преван 
тивни мерки неотдавна 
обсъдиха и членовете на 
Изпълнителния съвет към 
Общинската скупщина, 
като при това й дадоха 
цялостна' подкрепа.

Инак, програмата обх
ваща няколко видове здр 
авна защита, а преди вси 
чко активността на Ве
теринарната станция в Бо 
силеград ще бъде насо
чена към по-ефективни 
превантивни мерки, чрез 
различни видове конт
рол не само на добитъ
ка, но и на произведени 
ята които се получават 
от добитъка. След това

• До Нова яние (или не искаше) то 
зи проблем да разреши, 
въз основа на решение- 
на Общинската скупщи
на „Кооперант" през сле 

ногодущ дващата неделя ще до
кара 15 породисти бика, 
които ще бъдат дадени 
на частните селскосто
пански производители- 
районните центрове на 
общината. В момента се

година използувани почти се 
дем милиона динара - 17 селскостопански 
производители набавят машини — Неизползу 
вани още три милиона динара У

1<ьм бързо и навреме ут- 
върждане на съответна 
диагноза и съответни ла
бораторни изследвания, 
на онези болести, които 
най-много върлуват на те 
риторията на Босилеград 
ска община, като: тубер 
кулозата и левкемията 
при говедата, тифта при 
кокошките, чумата, ака- 
реза, ноземоза, и варое- 1 
за при пчелите.

Не по-малко внима
ние, според приетата про 
грама във връзка със здр 
авната защита на доби
тъка през настоящите 
две години Ветеринарна
та станция в Босилеград 
ще посвети и върху иму- 
ннопрофилактичките ме 
рки, чрез различни вак-. 
сини, преди всичко сре
щу онези болести които 
досега са разпростране
ни : шущавац, енетексе- 
мия, слинавка и шап, 
свинска чума, червен вя

тър и др.

През миналата година 
селскостопанските прои
зводители в Димитровгр 
адска община са използу 
вали 6 965 -940 .динара от 
средствата на 
план" за набавка 

селскостопански 
шини. Седамнадесет селс
костопански
тели от районите на об 
щината, посредством „Ко
оперант", са набавили тр 
актори, плугове, 
ялки и други машини, чи 
ято стойност

използувайки средства
та осъществени
ДСЛ^НС 1

вчрез от-
ла ех и и 1 лл ч 

ните доходи на заетите.
„Зеления

на раз
ни ма- прави списък на тези, ко 

ито биха могли 
•условия да отглеждат би 
кове. Цената на услугите 
сетне ще бъде -определе 
на съгласно 
на Общинската

А1Оч,рСДС1Ъ0М „ГчОоиераНТ 
и Нст-скоро врете Ще. ОЬ 
даг набавени хао

и имат
произв ОДИ- ПОрОДИ

с.т крави от симеНталека
порода, ооо овце и ю 
кози за юо частни 
коетолански
тели от

решението 
скупщи-селс-

редосе- нроизводи- 
димитровградека . па.

Реализирайки всичко 
това на практика се пот 
върждава определението 
на делегатите на Общин
ската скупщина за подоб 
ряване на породите на 
добитъка на територията 
на общината, който през 
последните няколко годи 
ни е доведен на твърде 
ниско равнище.

възлиза на оощина. лова е в унисон 
почти седем милиона ди с програмата, навреме за 
нара. По този начин бро съвместно 
ят на машините ангажи 
рани в селското стопанст*

производство 
на мляко на частния се
кгор в така 
мини-ферми, но първона 
чална сметка стойността 
на предвидения дооитък, 
коиго ще оъде наоавен, 
е оила з/ милиона и зоо

наречените
во се увеличава, а с това 
и възможностите 
качествена обраобтка на 
земята, прилагане на пъл 
ни агротенически мерки 
и, разбира се, получаване 
на по-високи добиви.

за по-

А. Т. М. Я.хиляди динара, от които 
280 хиляди дава „Коопе
рант" „СРЕЩИ НА СЕЛАТА" В СУРДУЛИШКА ОБЩИНАкато собствено 
участие, а останалите сре 
дстьа обезпечава Агрооа- 
ика безвъзвратно. Проб
лем, пред чието разре
шаване сега е „коопе
рант" е поскъпването на 
кравите от 230 'на около 
400 хиляди динара, а съ 
що и на овцете? ~Но в 
„Кооперант" се надяват, 
че фондът за насърчава
не развитието на изоста 
ващите краища ще одо 
бри необходимите сред 
ства, така че програмата 
ще бъде реализирана на 
пълно.

За да могат да полу
чат породиста крава 
селскостопанските произ 
водители трябва да изпъ 
лняват само две условия; 
да имат съответна коша 
ра и заедно с породисти- 
тс крави, които ще полу 
чи да има три крави 
най-малко. Сслскостопанс 
ските производители--- ще 
имат задължение произ
водството да реализират 
посредством „Кооперант" 
и след пет години да въ 
риат кравите на „Коопе
рант".

От набавка на ме 
ханизация посредст 
вом „зеления план" 
са се отказали: Геор 
ги Гогов от Камени 
ца, Илия Алексов от 
Изатовци, Илко Ди
митров от Брайков- 
ци, Костадин Цеков 
от Сенокос, Евлоги 
Тодоров от Моинци, 
Марин Стойков от 
Бански дол, Станко 
Георгиев от Сено
кос, Маринко Пет 
ров от Куса врана, 
Мана Андреев от 
Моинци, Мирко Ги- 
гов от Верзар и др.

Успешно начало в Божица
на ОК на ССМ в Сурду- Кюрковица, 

села лица; и Крили Стовдов, Романовце, 
секретар на първичната йелашница, 
партийна организация

Алакинце, 
Мачкатица, 
Сувойница) 

в и КХД „Ром". Тази годи- 
беше на за пръв път са въве- 

успешно. Около 200 по- дени и „възвратни сре- 
сетители останаха твърде щи" така, че селата.— 
доволни от разнообрази- състезателски двойки пре 
сто и качеството на про- мерят силите си по два

пъти. Досега, освен 
В тазгодишните „Сре- срещата Божица 1— Топ- 

щи на селата" се сърев- ли дол, на 8 март се е 
новават 9 села, (Божица, състояла и срещата Ма-
Топли дол, Масурица, . сурица — Кюрковица. На

В „Срещите на селата" 
се съревновават 9 
и КХД „Ром".

Състезателско-културна 
та манифестация „Срещи Божица, наистина 
на селата", която все по
вече става хубава тради
ция у нас, в Сурдулишка 
община започна в начало

с „двубой" грамата".то на март 
Божица — Топли дол в 

„Началото наБожица.
„срещите", казват • Деси- 
имр Тасич, председател

14 март 
ни гостуваха в Кюр- 
ковнца, а на 15 в Алаки
нце се състезаваха до 
макините и отбора на 
село Романовце. Остана

масурича-ПРЕСКА
АКЦИЯ ЗА СТРОЕЖ НА ПЪТ

И докато седемнадесет 
селскостопански произво 

са набавили 
маши-

Слсд изгражданета на' нова училищна сг
рада пресечаии не спират с комунално-бито- 

изграждане на селото. Както ни уведа- 
;; тези дни 13 ранно Димитрисвич, 
иик-секрстар в първичната организация 
Съюза на комунистите, сега е- на ред изграж- 

—■ шосето Бабушница-Звонцн 
селото на дължина от 500 мет

дители вече 
дългоочакваните 
ни, десетина от привили
те се да ползуват средст 

Зеления план".

вото замест- лите срещи ще се прове
дат между 22 и 30 март. 
Ето и състезателските 
двойки: Йелашница — 
Сувойница 
„Ром" — Мачкатица (23), 
Сувойница — йелашни
ца (28), Мачкатица — 
КХД „Ром" (29) и Рома
новце — Алакинце (30 
март). Финалният пре

ла най-успешните 
точки

ми на

вата от
са се отказали. По този 
чин неизползувани са ос 

около три милио 
изобщо

дансто на пътя от 
до центъра па

" (22), КХДна
ра.

_ Подобна акция започнахме и преди
няколко години — казва Димитрисвич но 

доведохме докрай, заШото изникнаха 
актуални за разрешаване ръпроси.

Поради иедостатаъчна активност, акци- 
е затихнала. Разбира се, акцията първо ще 

се обсъди на събрание на първичната органи
зация, като се оцени какво трябва да се пред-

танали
па динара, които 
няма да могат да бъдат 
реализирани, понеже кра 
йният срок (два пъти про 
дължаван) е бил до Нова 

отиоше-

по-ис я

глед
културно-забавни 
ще се състои на 7 април

ята
... И БИКОВЕТаковагодина.

съответ-нис затруднява 
ните служби в „Коопера 
нт", а определени трудно 

правят и тези, които 
набавили машини 

доставят дояу 
Банка

т.г. в Сурдулциа.
От 15 до 20 март общи 

ще посе-
осемен*- присме.

' _ Сега добре ще се подготвим, за“Юто
някои членове на Съюза иа комунистите не 
б,[ха достатъчно дейни по-рано — казва Дими

Изкуственото
едрия добитък 

общи
ваие на
на територията на 
пата с проблем, 
разрешаване селскостопа
нските производители тъ 

няколко годи

нека -комисия
селата-учестници в 

„Срещите", за да оцени 
резултатите им в комуна 
лно-бнтовото 
стпо, които 
имат влияние върху кла
сирането на селата. К. Г.

тисти чието
триевич.

С акцията трябва да сс побърза докато 
излезиат пролетните работи, или пък

вече са
стронтел-те, но не още не

докато о-Ще не са заминали на работа строи
телните работници. М.А.

също щементация за това.
страна търси рс*т вече

Понеже ветеринариа- 
бс в състо

та от своя 
всичко навреме да се ни.

та станция не
завърши. СТРАНИЦА 7

1986Братство * 21 март
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Черупчици от миди
(МИНИАТЮРИ)

ьедншо — сьассм хльлниЩ.МОРЕТО II/ЛЧО СмудНО море. лчии^, Мир^.Десет дена не спря да сс плиска- [цйнн у1 загадки.да се къдри, да сс вълнува, да шава, 
да мърда, или е грохот да сс блъска 

Веднъж ще извади на бре-
ешчогл

шГЬСКиТ Ц'ЙШ НСдСЛ'1Вълните сев скалите. гладък, кои 10 ировече и грохотът имга. водорасли, друг път ще го затлачид у с пайло- извеждат те, гали, шллища на-

с УмРели разбираш защо .разитии шумо-с ..а улица га
ра да се усещам и нре!редките на ра-

И Мо 1<а"
нови отпадъци
вълнението е уж еднакво, а нещата. ^игралото се море.които извхърля морето, са най-разли- по лицето, досърояподпарва мечни. Май че и вълненията па морето ушите (от солта;, изнъиа ми севат мсса различни, макар да изглеждат за кожата и падат един по един к»>рлеочите и ушите на новака едни и същи. пиха ме затиснали от трижите, коитоЕдни от вълните са „мъртви ’, друг
— видими, „живи". Едни загребват* от недели. Крълежите 
дълбокото, други само раи^-ат но те. ^“^^'рен, из-

итс Това са мрачни
които

М1връхността... нанемощяд ог напразното въртенеПланината не умее да мърда по трещятводеничното колело. Когатотози начин. Така живо и характерно.
Там се менят багрите, клатят се дърве воденичните колета на мисълта, а ог

долу брашно не пада. Не падат и три 
смазани сламки. Уморява

тата, тревите и храстите, люлее сс шу
мата, но това е друго. Земята остава ци дори, а

мс похабителният, не производителнинеподвижна. Малко само светлосенки
отят труд, съсипваното ма нервитете я разиграват, извисяват или сниша

ват, изясняват или затъмняват. А мо- паразитни сблъсъци, непроизводител
ните спорове и срещите с мрачнитерето все жпрее, вълнува се — кога ле

човешката глу-кога бурно (особено когато е бу:- нагони на човека, ско,
рно), все нещо „прави", размества, тла пост и низост.

Известно е, че кърлежите се хваска .или въвлича.
щат за козите и овцете пролет, кога
то са още слаби, забивайки се в мус
кулите им. А наесен, когато животни
те се угоят, кожата се опъне, а под

Току виж някоя сутрин — всичко 
уж благополучно, а бреговата зона 
пълна с медузи. И както идват, така 
внезапно, с едно махане на ръката или 
свиване на веждата, морето ги оттегля, нея се натрупа благородна тлъстина,

смукалата на кърлежите се отдалеча- 
Така разиграва и рибите, и особе ват от кръвоносните съдове на живот

но малките роячета с рибки. Бряг уж ното, изтощават се малките кръвопий 
еднакъв, вълните уж еднакви,' а най- ци и падат (окапват) от кожата на 
различни са нещата, които морските процъфтяващия добитък... Ето така 
вълни изхвърлят на брега. На едно падат кърлежите, един по^дин,„С11_мо- 
място —■ натрошени миди. На друго ята отпочинала-т.кожа" тука, на море 
— едрите черупки, даже белите миди, то, забиват се в горещия пясък и .се 
сортирани отделно от черните. На ед пържат и пекат в него, докато пукнат 
но място — едни водорасли, на съ- до един!

СкулптураДушан Донков

Репертоаят слаб, но..
че телевизията 

част от бита на -хората. Предавани

ОБЗОР
Проучванията показват,

е станала
ята й постигат своето, възхваляват се или

нейни емисии,_..гледаме как-

прогонва. на
падат отделни 
вото ни се предлозшт негдругояче няма как... 
От .друга--страна, и киното с нови форми на 
обслужване разширява кръга на своите почи
татели. А всичко е подредено на зрител3. У 
него трябва да се формира здрав вкус и чув
ство за красивото, за естетическото.

За съжаление, тези факти не се спазват 
достатъчно, тъй като по телевизията или в

В ОЦ „ИВАН КАРАИВАНОВ" В БОСИЛЕГРАД",ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА 
УЧЕБНА ГОДИНА

кината имаме възможност да се срещнем 
вулгарни, неподходящи и неприемчиви фи
лми, които най-малко могат да бъдат предна 
значени за естетическо възпитание. От дру-Четиринадесет паралелки га страна се предлагат евтини 
филми, купени за евтини пари, които за два 
часа прожектиране не успяват нищо да кажат.

Ако вземем да разгледаме репертоара на 
филмите в димитровградското кино, ще зак
лючим, че репертоарът е доста слаб, но от

комерчески

Съгласно плана за за
писване през учебната 
1986/87 година в средно
школския образователен 
център „Иван Караива-

За отбелязване е, че 
според плана и програма 
та по записване в сред
ношколския 
лен център „Иван Карай 
ванов" в Босилеград през 
учебната 1986/87. година 
ще могат да се запишат 
в трети клас и 10 задоч
ни ученика в машинната 
специалност: 5 металост- 
ругари и .5 металошло се
ри. Десет задочни учени 
ка могат да се запишат 
и вт>в втори клас, които

ност на интересите за 
средно-профилирано об
разование и възпитание 
в Лесковац. време навреме може да се види и някой по- 

съвременен или прочут филм (който разбира 
се идва на репертоара у нас с голямо закъс
нение). Опитали сме се мнозина да разберем 
отговора на въпроса — защо няма по-добър 
репертоар на филми? Кратко и ясно — 
димство имат по-големите 
дойдат тези филми 
късват...

образовате-
Инак, съгласно плана 

и програмата по записва
не, през следващата уче 
бна година в трети клас 
свършените второкласни 
ци ще могат да се запи
шат в една от следните 
три специалности: машин 
ната специалност, природ 
но-техническата и иконо
мическата, които

нов" в Босилеград 
бъдат записани около 
450 ученика, разпределе
ни в

ще

пре-
градове и докато 

до днес, лентите се изпо 
Кратко, нб струва ми се не много 

ясно. Най-неприемчив ми е факта, че твърде 
често се прожектират филми които 
даряват на киното не би трябвало да 
лагат на зрителите. Това са филмите 
па на порнографията, които често и добре 
се пласират, но бива ли 
се дават. Разбира се, че след филмите за Тар 
зан. Брус Ли и публичните къщи в Паоиж, 
Испания, Гърция 
нещо по-съвестно. Не може 
се дават и такива филми, 
време на репертоара, но. 
каже думата.

четиринадесет па
ралелки, от това в първи 
клас 5 с около 170 учени
ка, във втори 4 с около 
128, а трети 3 с 96

и да се 
се пред 
от ти-

и в всич-
четвърти 2 с 64 ученика. 
Това е решението, което 
по предложение на'

по специална подготовка, 
приучени 

майстори и които могат 
веднага да се включат в

ките три са с четвърта 
слепен професионална по така наречени 
дготовка. В четвърти клас и толкова често .’

педа
гогическия съвет и обще ще има две паралелки ед 

на с 32 ученика, природ
но-техническа 
мост и също една с

производствения процес, 
специал- също: 5 металостругари 

З2 и 5 металошлосера.

ствено-политическата об
щност в общината неот
давна прие и Регионална 
та самоуправителна общ

и пр, е време да се мине на 
- да се каже, че не 
има ги от време на 

зрителя нека си
Здеика Тодоров

ученика икономическа 
специалност. М. Я.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна-Що. .. Ъ/Я
НЛ 22 МАРТ ОТ ПЕЧ ЩЕ ТРЪГНЕ

славещ, всенароден
ДЕНТРОТ^ГНИШШЕ АТА ПАЛКА Е МЕХМЕД АЛИУ, 22-ГОДИШЕН СТУ

ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА БАБУШНИЦА

Прнеманетв на млади в СК — 
постоянна задачаПо пьтя на братството 

во на югославските народи и народно 
сти, по този наш славен 
път, на 22 март от Печ ще 
иай-любимият 
младеж — Щафетата на младостта. 
Първа ще я понесе Леонора Коидиро- 
ли, шестокласничка от Печ.

и единст-

Приеманбто на млади двугодишната работа съ 
хора в Съюза на комуни 

е постоянна за 
дача. В края на 1985 го
дина в редовете на Съю
за 'на комунистите в Ба-

всенароден
що се подчертава, че не 
е било достатъчно учас
тието на младите в само 
управителните органи и 
тела.

тръгне 
символ на югославската стите

Забележителна 
ност е била развита в те 
чение на предизборната 
дейност за делегации и 
делегати.

актив-Наред с безпределната 
ност к^м революционното дело 
гаря Тито, югославската младеж 
посреща Щафетата и с горещото 
желание да се включи 
обществени

бушнишка община е 
имало 476 души, или 
26%. от общия брой. То 
ва преди всичко е резул 
тат на значителното при 
смане на млади хора в 
новооткритите производс;

си преда 
на дру

ще
си

във всички
процеси и необходими 

промени, за да бъде по-хубаво бъде
щето й.

Оценено е, че занапред 
младите Ще трябва още 

' твени цехове в Бабущни по-дейно да участвуват в
ца — „Първи май", „Ли борбата за ' по-пълно из-
сца" и др., както и прие ползуване на производс 

твените мощнодти, за 
уплътняване на работно-

ПОДГОТОВКИ ЗА ТЪРЖЕСТВЕНО ПОСРЕЩАНЕ НА ЩАФЕТАТА мането на младежи — 
ученици в края на учеб
ната година в образова то време, за икономисва 
телния център „Вук Кара 
джич".

В отчетния доклад за

НА МЛАДОСТТА

не на средства, за повече 
и по-качествено произво 
дство.20 минути та незабрава М. А.

• Работнически привет в 
нг на новото игрище ф Цял ден бригадирски акции

производствените халета ф Народен мити-
ТЕ ГЛАСУВАХА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

бъде устроено величест
вено посрещане на но
вото игрище. Там ще 
се състои голям наро
ден митинг, н? който 
ще бъде изнесена бога- 

културно-художест-

На 1 април т. г. в Сур- 
дулица ще осъмне двоен 
празник; в 8 часа и 15 
минути тук ще пристиг
не най-любимият сим
вол на югославските мла 
ди поколения — 
тата на младостта 
тържествено ще започне 
сезонът на доброволния 
младежки труд.

В това красиво и напре 
дничаво градче щафет- 
ната палка ще престои 
20 минути. Малко мину
ти за много трайни и 

Най-

преданост към идеали
те на нашата социали
стическа революция, към 
делото на най-великия 
син на югославските на
роди и народности, дру
гаря Тито, и към най-све 
щения му завет; „Пазе
те братството и единство

(яхната първа нзбнра- 

телска възбуда
Щафе та Сред гласоподаватели- които гласувах, най-

те в състоялите се тези съвестно ще изпълнят
дни делегатски избори за задачите, които са им
първи път се намериха . доверени. Правото да 
и младежи и девойки, то избираме и да бъдем из-
ку-Що навършили петна- брани е и голямо приз-
десет години. Какво за нлние, но и голцмо задъ:___
вас представява възмо- лжение, . понеже отсега
жността да избирате й много по-активно и по
да бъдете'избрани?' — сериозно трябва да се

- попитахме двама от тях. включим в разрешаване
то на проблемите в на
шата община и по-широ

в.ена програма, подгот
вена от младите сурду- 
лишки самодейци. От Су- то като зеницата на око- 
рдулица Щафетата ще то си!" Ще й приобщим 

Босиле- всички наши трудови 
победи, вълнения, меч
ти и грижи за по-нататъ
шния просперитет на 
социалистическата ни ро 
дина, нашата готовност 
да се борим неотстъпно 
за по-хубаво бъдеще — 
казва Десимир Тасич, 
председател на ОК на 
ССМ в С урдулнца.

и

тръгне към 
град..._____

— С голям ентусиазъм 
и въодушевление е наси 
тена подготовката ни за 
това величествено съби
тие, защото не искаме 
да изневерим на хубава
та ни традиция, и сега, 
както и винаги, Щафе
тата на младостта ще 
посрещнем с цялата си

спомени!скъпи
напред ще я приветству 
еат работниците на най- 
големите трудови колек
тиви от работните си 
места в производствените 
халета, а след това ще й

ТАНЯ АЛЕКСАНДРО
ВА: Чувствувах се много 
възбудена, защото това ко. 
бе едно от най-великите 
събития в моя живот. 
Възможността да гласу
ваме и да бъдем избрани 
е израз на обществено-

Така говорят Таня . и 
Нинослав за първото си 
участие в делегатските из 
бори. Възбудата, с коя
то застанаха пред избира 
телските кутии, е не са- - 
мо тяхна, но и на всички 
петнадесетгодишни мла
дежи и девойки, които

К.Г.

БОСИЛЕГРАД то доверие в младите 
поколения. Мисля, че 
ние, младите, ■ напълно 
ще оправдаем това до
верие.

Символ на неразривното ни оратство
лна Лисина. В Босилс- произподственитс цехове 

и организациите на сд 
ружепия труд този ден 
ще бъде провъзгласен за 
ударен, с което още сд 
ии път ще дадат значи
телен принос за иконо
мическата стабилизаци”. 
По повод посрещането и 

Щафс- 
младостта в Бо 
■ще бъде изне- 

културпо-забавна 
програма, в която ще 
участвуват ученици от 
основното и средното 
училище, войници от гра 
личното поделение и чле 

на самодейното дру 
„Младост". Ще

В Босилеград ска общи
на Щафетата на младос- 

дЪсега бс по 
изпращана

град, къдсто щс сс про
веде централното гьрже 

Щафетната палка 
пристигне около 10 

20-минутсн 
продължи

сериозно и отговорно из 
НИНОСЛАВ ДИМИ- . ползуваха гражданското 

ТРОВ: Искрено сс надя си право.
тта винаги

ство,срещана и 
масово и с голямо въоду- 

което недву- 
потвърждава 

населени

А. Т.ще вам, че делегатите, за
часа и слсд 
престой щс 
своя път, съединяващ иде 

младите от вси 
страна-

шевление,
ПРЕД „БРИГАДИРСКО ЛЯТО '86"смислено

готовността на
неотклонно да слс 

СЮК
40 000 бригадириалите на 

чки краища насто изпращането ма 
тата ма 

-силеград 
сена.

нади политиката 
и революционното дело

и - Така
По време на „Бригади 

рско дято '86' на съюз- 
ците младежки трудови 
акции в нашата страна 
ще работят около 40 
младежи и девойки.

Подготовката за преде 
тоящия бригадирски сс 
зои започна тези дни 
със заседание на Предее 
дателството на Конферен 
цията на ОЮСМ, на кос 
то бяха задълбочено раз

гледани предложенията 
за организиране на съю 
зни акции. Значителен 
брой предложения не по 
лучиха „зелена светлина", 
пойеже все още не изпъл 
няват всички критерии.

• та «и.
Тито.на другаря 

ще бъде и на .1 април т.г., 
когато по пътя на братс
твото и единството, носе-

По този повод в общи
паорганизация 

на социалистичс- 
Босиле-

нската
Съюза 000
ската младеж в 
град се върши подготов- 

тържествсно пос- 
и изпращане,

и Младена от пионери
щафетата ще м.и- 

и ня-жи,
не през улиците
колко Производствени, це 
хове в Босилеград. На 
този път щс бъде приве
тству вана най-напред ог 
населението на местните 
общности Горна и До-

Ощс сега обаче може 
да се говори за една ва 
жна

ка за
рещаис
което

иове 
жество
бъдат проведени и реди 
ци спортни

ос-■гази година 
тържествен ще има 

и делови характер.
проведени1 младо 

акции, а в

новина: трудовите 
влизат в развой-акции

ните планове на средите,
вен състезания.Щс

в конто ги организират.М.Я.бъдат 
жки трудови

СТРАНИЦА 9

Братство * 21 март 1^86



ИЗГЛАДНЯ" в БОСИЛЕГРАД И ПРЕЗ НА 
СТОЯЩАТА ГОДИНА ИМА ТРУДНОСТИ В 
ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА РАБОТА

ПОВОДИ, РАЗГОВОРИПРИЗНАНИЯ,

В служба на правдата 

и истината Търсят работа и в 

чужбина
об II (ССТпбII0-11 ол мти ч сски 
деец. Делегат е или член 
п няколко органи, ко
мисии и тела, преди иси- 
чко правосъдии, в общо 
стпсио-политичсски ор
ганизации в общината, 
региона и републиката. 
11а младини е бил и 
активен младеж. Всред 
останалите

години в босилсградск- 
ия работнически съд са 
гледани общо 630 дела.

Статистическите данни 
показват, че числото па 
делата намалява. Най- 
много е имало през 1980
— 98, а през миналата
— 50 дела. Намаляване
то на делата е резултат 
и на превантивното дей- 
ствуванс, т.с. на засиле
ното сътрудничество на 
организациите на сдру
жения труд сгс съда, за 
което Янев казва, че тря
бва да се издигне на по-

Ьсекидневисто на 401Ю 
ио-оогато и изн'“л-ка е

негш е удоволствие ако 
е посветено и на други

„Най-сладки" са парите, които се зарабо
тват в Босилеград, понеже и разноските са 
най-малки, но засега тук няма работа. Т'рс- 

пъзможности работа да се обезпечи, ка 
кто п страната така и в чужбина

хора. трудовият век и 
това всекидневие са отце 
по-съдържателни ако е 
Т"Х се дава принос в раз 
витето па социалистиче
ската самоуиравителиа 
система, в укрепването 
на законността и коис-

яг се

напият тазгодишен общ 
доход трябва да възле- 
зне 450 милиона динара. 
Досега са обезпечили ра 
бота за над 200 
на динара, 
на директора в обезпеча 
нането на работа са опти 
мистични. Покрай друго 
то това потърждават и 
следните факти: наско
ро тук ще бъдат приети 
около 60 нови работни
ци и в сътрудничество с 
Други строителни

Въпреки трудностите 
п строителната дейност 
босилеградската строите 
лна организация „Изг
радил" миналата дело
ва година приключи ус
пешно. Без оглед обаче 
на положителните резу
лтати, т.с. че няма загу
ба, фондовете не са уве
личени с нови средства, 
а личните доходи на за 
стите са сравнително ма
лки. Тук работят 200 ду
ши и през 
дина са 
общ доход от 320 мили
она динара. От този до 
ход обаче малко остава в 
организацията. Като пот
върждение на това са 
личните доходи — 
дни*т личен доход по 
зает възлиза само на 
22 Хиляди динара. Тру

свидетелст
ва това са и две съюзни 
трудови акциии: през 
1947 година два месеца 
на изгражденето на жп. 
лини*та Шамац - Сараево 
и един месец в Алскси-

гитуционността. л тези 
рамки он могъл да се 
помести сЪдиискцяг о.п.т 
на ДИМИТьр ЯНЕВ, съ
дия в оосилеградския (_т- 
щински съд и в Основния 
съд на сдружения 
във Враня по повод десет 
годишнината от същест
вуването си на нашия 
събеседник присъди зла
тна амблема. Тази наг-

милио- 
Прогнозите

нац през 1950 година. 
Пожелавайки му 
успехи в работата про 

вокативно го

но-‘ФУД ви
попитахме 

дали в натрупалия опит 
някога е взел решение, 
с което да наложи воля
та си, за което му е из
вестно, че е в разрез 
със законопредгшсания-

миналата го- 
осъществили

орга
низации известните босирада всъщност представ

лява леградски стоители ще 
започнат да работят и 
в чужбина.

В началото на следва
щия месец около 20 ква
лифицирани и високо
квалифицирани 
телни работници 
зи организация 
тикни на

признание 
ангажирането му в раоо- 
гата и развитието на та 
ка наречените работни-

за

та.
— Не, това не напра

вих. В нашата работа ус
пех
рещавансто се изяви ли
чната

чески съдове, превантив
ното' деиствуване, за лич- сре-Димитър Янев 

високо
има само, когато в строи- 

от та- 
с рабо 

„Новоррадня"

ния му принос в развити
ето на

равнище.
Спорове най-често въз
никват там, където по
заглъхне самоуправле
нието, когато самоупра-

отговорност, зна
чи морала иа 
и правилното

самоуправител- 
ните социалистически от 
ношения, за развитие на 
конституционността и за 
конността... да добавим, 
малко са съдиите които 
получават награди и при 
зн’ания. те само че не 
всички си гледат вина-'

__ ги—добре -работата;;—но—
са забравени, 

че ли

съдията 
прилагане 

законопредписания-
дностите продължават и 
сега. Особени проблеми 
се явяват, в обезпечава
нето на работа.

В Босилеград понасто
ящем

от Враня ще 
работа в 

(НРБ). Съществува 
можност

заминат 
София 

въз-
с работници

приключва изгра- на „Ратко__Митровиич"
цеха на ЕИ _ босилеградски строите-

и^на-детската л» да заминат на работа 
сега в СССР. Това ще бъдат 

по-големи капнталовло- първите пробиви на бо

на
ната подчертава янев.вителните органи и де

лови структури не спаз
ват

А за тази негова успеш- 
свидетелствуват и 

годишно Репу- 
съд на сд- 

Белград
Предобладава мнение- на повторно—гледане—му~ 

то, че съдовете—на—сд- върне само едно до две
В. Божилов

ност
данните: 
бликанският 
ружения труд

самоуправителните 
си документи и когато 
последните своята воля 
.провъзгласяват за закон'.

ждането на 
от Нишв _ градинка. Поне занякак си 

успехите им като
вложения не се предви- 
ждат и босилеградски- 
те строители са прину
дени работа да търсят в 
други места. Понастоя
щем работят в Белград 
Крагуевац и Любляна. 
Полагат се усилия рабо 
та да се намери и в 
други места в

гчлеградските строители 
в света откакто същест
вува организацията. Всъ
щност това ще бъде не 
само първото им пред
извикателство, но и по

твърждение на качес
твото им. Очаква се 
гъшата да открие но
ви възможности за нови 
пробиви на световния 
строителен пазар.

не се виждат.
Този борец за правдо 

любието работи вече 33 
години, десетина от ко
ито на отговорни 
в Общинската скупщи
на в Босилеград. Вече 20 
години съзнателно, с ор 
ъжието на

решения!ружения труд защитават 
работниците. Вярно ли 
е това? — Не работници 
те, а самоуправителни
те им права —- подчерта
ва Янев. Досегашната 
практика в нашия съд 
показва, че в 60 на сто 
случаи, ако въобще в про 
центи може да се изра
зява работническата (не) 
правда, работниците спе

Доставен обви
нителният актместа

На осемте заподозрени 
лица от вече познатия 
случай на граничнопропу- 

„Гра-
законопред- 

писанията разделя прав
дата от кривдата в Об-

страната. 
Спооед думите на Кирил 
Велинов, 
организацията.

сквателния пункт 
дина", против ч 
ито тези дни е възбуден 
обвинателен акт,

ко-1 директор на 
заплану-

ищнекия съд, от които 
десет години и като съ
дия в Основния съд на 
сдружения труд Враня — 
клон в Босилеград. При 
знанието ни беше още 
един повод да узнаем 
повече за работата на то
зи работнически съд.

В.Б.челват делата.
В Основния съд на сд- основано съмнение, че са 

ружения труд във Враня търгували със злато, ва
за нашия събестдник им- лута, злоупотреба -на слу 

- жбен пост, а в един слу 
чай и поради плячка, ве 

отношение че са доставени обвините 
към работата, от ефика лните акти. Както ни ос 
сното му действуване са ведомиха в Окръжния 
доволни и тези които се съд в Пирот обвинителни 
спорят, особено работ- те акти са доставени и
ниците. В Босилеградска на техните адвокати. Сре
община той стана тях- ЩУ обвинителните 
но оръжие в борбата за 
истината им, когато не 
могат да я завоюват в 
организацията си. Хора
та му вярват. Знаят че 
е сериозен и справед- почне през

поради

СУРДУЛИЦА

Комуналната СОИ е позагубнла „дъх"ат само хубави, думи.
От. отговорното му и 

съзнателно ‘ На предкандидацион- 
ните събрания в Сурдули 
шка община комунални
те проблеми бяха

Николич. — Причините 
позагуби „дъх" — казва 
са финансови. Редовните 
източници на средства не 
обезпечават условия за 
динамична комунална де 
йност, а същевременно 
трябва да върнем взетите 
по-рано кредити. Затова 
раздвижихме инициатива 
за коренно финансово пр 
еустройство в тази об
ласт. Надяваме се, че ини 
циативата ще свърши е 
пълен успех и че комуна 
лната дейност в нашата 
община отново ще тръ
гне по възходяща лилия.

К. Г.

— Десетгодишната ра
бота на съдовете на сдру 
жения главнатруд, на тези об- тема. От 

които бяха „съгласувани" 
с остротата на проблеми 
те, се получи впечатлени 
ето, че общинската СОИ 
за комунална дейност 
последък бездействува. 
Какво е действително съ 
стояние? — попитахме се 
кретаря Милорад Нико
лич.

разискванията,ществени органи е срав
нително къс период, но 
от значение за развити
ето на самоуправителни
те съдове изобщо. Това 
е период от време на 
когото съда се развива
ше съвместно с общест
вото, защитавайки са
моуправителните права 
на работниците. И изц
яло оправда съществува
нето си, споделя Янев. 
За тези десет изминали

акти
заподозрените имат пра 
во на приговор в срок- от 
осем дни, и поради това 
съвсем е сигурно, че съде 
бният процес н»ма

на

да за 
следващите 

тридесетина дни. Инак, 
събеседник, в Окръжния съд в Пирот 

вече е оформен съдебен 
съвет от пет члена, чии 

правдата и то председател е 
йован Спасим.

лив.
Нашият 

който се потвърждава, в 
борбата за . човешките 
идеали 
истината — е и активен

— След периода на ин 
решаване натензивно

комунални проблеми 
общината, нашата СОИ

съдия
А.Т.

в
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Шизичевка култура МРЛ — ГРУПА „СЕВЕР"

Прекъсната традицияБОСИЛЕГРАД: ФУТБОЛНА СРЕЩА ЗА КУ ПАТА НА ЮГОСЛАВИЯ

Победа на по-добрия отбор „ЕДИНСТВО" (БЕЛА ПАЛАНКА) — „А. БАЛКА 
НСКИ" 4:1 (1:0)

Бела паланка, 16 март 1986 г. Стадион: „Гра
дски". Теренът твърд, времето студено: Зрите
ли около 500. души. Гол-майстори: Миролюб Жи 
вкович в 45 м. Деспото вич Славиша в '50 м. от 
дузпа, Борислав Мано лов в 60 м. (за „А. Бал
кански"), Веролюб Ри стич в 68 м. в Радован 
Пейчич в 76 м. Жълти картони: Предраг йова- 
нович -от „Единство". Съдия на срещата Дра 
гиша Андреевич от Ниш — добър.

„МЛАДОСТ" — „ИНДУ СТРИЙСКИ" (ВЛ. ХАН) 3:4, (1:0)

От друга страна футбо
листите от Владичин хан 
бързо пренасяха топката 
и по този- начин наисти
на рядко, но по-сериозно 
застрашаваха вратата 
домашния отбор.

Босилеград, 16 март 1986 година Футбо- 
среща за Купата на Югославия Времето 

студено, но подходящо за игра. Зрители око
ло 100 души. Голмайстори за „Младост"- р 
Захариев в 2 минута, Б. Тасев от дузпа в ' 65 
и Г. Иванчов в 86, за „Индустийски": 3 Мар 
кович 51 Д. Джорджевич в 55, 3. Джорич 
63 и Д_ Антич в 76 минута. СъДИя на среща- 

Слободан Траянович от Сурдулица

лна

на
завърши без голове. Едва 
в 45 минута от една бър-

Приятната традиция ок 
ончателно е прекъсната: 
след петгодишно надмо
щие на терена в 
паланка

През второто полувре 
играта бе по добра и 

интересна. Това преди вс 
ичко

та котия пред вратата на 
Бела „А. Балкански" след ъг-

футболистите лов удар домакините от .
на „А. Балкански" напу- белязаха първия си гол. 
снаха терена с наведена
глава. Именно в първ- втората част на играта
ия кръг на пролетния съдията отсъди дузпа,

междуре- струва ни се доста строго
и това бе шанс домаки
ните да поведат с 2:0. 
Известна надежда за- гос 

от ”чте донесе голът отбел
язан от Борислав Мано
лов след една контраата
ка. Но това бе всичко- 

постигнали то, което „гостите постиг- 
и че в наха.

ме
. Футболната среща, 
ято в рамките 
занията за 
Югославия

ко жено.
допринесоха фут

болистите от Владичин 
хан.

на състе- 
Купата на

Що се касае до самата 
босилеградските В самото начало наигра,

футболисти Те заиграха много 
по-организи- 

рано и решително. Ясно 
бе, че кондиционно са.

се проведе в 
миналата неделя в Боси 
леград.

през първо По-бъпзо 
то полувреме бяха по-до 
бри. За това може би 
допринесе и рано отбел: 
язаният гол. Играеше се 
2 минути. В. Тасев отда
леч нахвърли една топка 
в наказателното поле на 
„Инду стрийски". 
една бъркотия, най-на-

между отбори
те на „Младост" от Боси 
леград и
ки" от Владичин 
още

полусезон в 
регионалната лига — 
група „Север’’ димитро 
вргарадчани претъпряха 
високо поражение 
домакините „Единство".
Този мач показа, че ди- 
митровоградските футбо 
листи не са 
желаната форма 
техните редици се чувс
твува разпокъсаност, ко- кините 
ето безспорно е после
дица на малкото при- та.
ятелски контролни сре
щи.

!
„Индустрийс- по-подготвени. 

Като резултат на това 
през първите 15 мину
ти отбелязаха и три гола. 

След Сега съвсем известно бе, 
че тази среща за босиле-

много
хан,

един път потвърди, 
че за победа не са 
татъчни

ДОС-
само обещания

и желания, 
нощ

но отговор- 
и безпошадна бор

ба от първия 
ния съдийски сигнал. Ка

до послед
До края на мача дома 

с още два гола 
и сложиха точка на игра-

то - казваме това имаме 
оптимистично 

то разположение преди 
срещата с „Индустрийс- 
ки".

предвид

„А. Балкански" в неде
ля на 23 март има шанс 

Всички линии действу но „изкупи греха си" за
ваха несъгласувано и не- поражението, когато на
повързани. При играчи- свой терен играе срещу 
те липсваше желание отбора на „Раднички"
за победа, докато при 0т Трупале. Да- се надя-
домакините всичко бе
пресметнато. Както про-

което проявиха по 
вечето от футболисти
те на „Младост. С такъв 
оптизиъм те и влезоха
в играта. Обаче, кога- 
зо съдията Траянович от 
Сурдулица, ~който с , мал
ки грешки добре води 
срещата, даде послед
ния ссигнал, те просто не 
вярваха, че след тази 
среща, това бе трети
ят кръг на състезанията 
за Купата на Югославия 
на територията на Меж- 
дуобщинския футболен 
съюз — Вран», състеза
нието е завършено. Раз
бира се, победителят оти 
ва по-нататък в случая 
отборът на „Индустий
ски" и то съвсем заслу-

ваме, че така и ще бъде 
и чс поражението в. Бел^ 

тичаше играта домаки- паланка е „лош ден за 
ните станаха припряни димитровградските фут 
иогцс малко остана пър- болисти.

ФК „Младост" — Босилеград

ходчив бе Р. Захариев и 
този гол 'домашните фу
тболисти имаха само при 
видно игриво приемущес- 
тво, а
еха с погрешна тактика 
Повечето от футболисти 
те играеха индивидуално, 
задържаваха
играеха на къси разстоя 
ния.

д.с.футболисти вото полувреме да сеградските 
ще бъде раздяло от със
тезанията за тазгодишна
та купа. До края на сре
щата гостите отбелязо- 
ха още един гол, което 
им беше съвсем достатъ- 
но, въпреки чс футболи 
стите на „Младост" от
белязаха още два гола.

Откъде са дошли растенията?като че ли игра-

: ФАСУЛЪТ ОТ НОВИЯ свят
Фасулът изглежда е роден в Новия свят. 

; Неговите зърна са намерени в перуанските 
; гробове, а грахът и бобът от памтивека са 
| виреели в Европа. Те се срещат по старинни 
: градове на бреговете на езерата. Те някога са

били основната прехрана на Стария свят, как 
то и зелето, моркова, репата и цвеклото.

ЛУКЪТ ОТ ЕГИПЕТ, А...
Лукът е узрявал в топлия пясък на Египет 

и е зачитан за божество, а белият лук (чесъ
нът) расте като диво растение в _ Киргизката 
пустиня. Тиквата е донесена от Бразилия, а 
кратуната от Мексико.

КАРТОФЪТ ОТ ПЕРУ
Картофът около 1520 година е открил Пи 

заро в Перу, но минават сто години до от
криването му като храна.

ОРИЗЪТ Е ПРЕНЕСЕН В БАГАЖА НА 
ЗАВОЕВАТЕЛИТЕ

Оризът е роден в Индия. Оттам тръгва 
с войската на Александър Велики и в бага
жа па завоевателите пристига до Сири*, откъ- 
дсто арабяните го пренасят в Европа.

топката и

Резултатът от 4:3 за 
футболистите от Влади- 
чии хап е съвсем реал
ен, а па футболистите 
па „Младост" остава да 
търсят шанс в състезани
ята за Купата през след
ващата година.

:ВЪВ ВТОРИЯ КРЪГ НА КУПАТА ЗА ЮГОСЛА 
ВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МФС ПИРОТ—ДИ 
МИТРОВГРАД — БАБУШНИЦА

„Оаршан“ се проста от нулата
(ЖЕЛЮША) — „ПОБЕДА" (ДЪР„ПАРТИЗАН" 

ЖИНА) 0:2 (0:1)
маха от по-нагатъшиитс 

Те загубиха 
по-добрия отбор

Футболният отбор на 
„Младост" игра в след
ния състав: Д Младенов, 
С. Стефанов, Д. Златков, 
Б. Тасев (капитан),
Тасев, Н. Манасиевич, Д. 
Антаносов (Г. Иванчов), 
Б. Воинович, Р. Захари 
си, С. Якимов (Й. Глиго- 
ров) и М. Цветков.

9 мартДимитровград,
1986 г. Спортният център 
„Парк". Зрители 
100 души. Теренът тре- 

нриятно. 
Вели

състезания.
мача от 
„Победа” от Държина, 
който по всички 
тели надвиси домакините.

МФС

около

показа
вист, времето 
Съдия на срещата:

Живкович от Пирот

В.
Първенството в :мир 

— добър.
на 23 март 

„Парти-
започва
1986 г„ когато

гостува в Бабушни 
па, където ще се срещне 
с отбора „Стрип”.

5
:кръг за Ку 

Югославия за те 
междуоб-

В'|-в втория 
пата на 
ритори*та на 
щинския футболен 
юз на Пирот—Димитров
град—Бабушница изпад

зан”

съ- Д. С. м.я,
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хулц®р • сатира • забава
ШШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Викай си тъпанджня Санъндойди ми — ди ми-и-и-и-их".
Едно време мис по-умно я праве

хме тая работа. Без тъпанджня не оти 
вахме за пенеста и нс карахме свадба 
без него. Ц“л ден и цяла нощ тъпанът 
вее си вика: „тук-тука-тука-па 
тук". И пенестите ни се въртежа.

БосилеградскоЕдин нашенец от 
решнл да ожени сина си, но много го 
измъчвало това, дето и в нашия край 

има все повече бракора-
около избори-Нели се беомо договорили 

те свак да се андажира у своюту среду та 
сте тия рабуш оди Бусилиградско йе засе- 
кал моят наборни» Донча.

Преди нское време, каже Донча, отцуца 
платим даноко. А — 

— цвръц. Пред

започнало да 
зводи. Затова решнл да се посьвства 
с един стар съсед.

тука-

— Е, как няма да се развеждат — 
казал старецът. — Доведат невеста и

па по
Та тъка, що искаш снахата ти да 

уссди, викай си тъпанджия.
се у Бусиловград да си 
а та пред опш'Нината, ка там 
вратата истресеиа цела камара^ дърва. Един 
младишар се пр 'пешка по цепанките, пусто-

домъкнат някаква хрмоника, 
цял ден и нощ 

•ДИ ми — дойди ми — иди ми
Записал

Кирил Георгиевскърца ли скърца:

суйе, попцувуйе. ..
— Дсдин бре, како да улезнем да си пла

тим даноко?
— Дедо манн ми се одглава. Дойди по 

Пръви май дотегай белки че растребим вра
тата. я не знам защо я запиши», дали не им 
се излази из общинските канцеларии...

— Сек7н дедин, ти требе да уносиш дръ- 
вата а не да водиш палетиЬи. И по-убаво да 
кладеш ковторйете тука има човеци зака

ди нара от час.В препълнен хотел в 
зимски туристически цс- 

пътник иска иощу- 
цяма. Но все 

той успява да убеди

Съдия пита жена, коя
то иска да се раздели 
от мъжа си:
— Имате ли причина за 
бракоразвод?
— Три години всяка съ
бота му миех плещите.
— И вие мислите, че то 
ва е достатъчна причи
на за бракоразвод?
— Да. . . но миналата съ
бота плещите му бяха- 
съвсем чисти!

— Значи, вие 
да се разделите от жена 
си? — пита съдията гра
жданина , — страна. Коя 
е причината?

— Имаме различни ста 
новища.

— С какво можете да . 
докажете това?

— Аз искам да се раз
делим, а тя не иска...

искатешър, 
ване, но 
пак,
портиера да го остава да 
преспи тази нощ в биля
рдната зала. 
та той поискал от

На сутрин-
път- 

сметката сали од грозница.
Зареза даноко и реко да поутопим мука- 

та у кръчмата. Ка там един се разокал 
защо да Ьи гласуем дали се дошли да ме

а само си гледат плати-

ника да плати
си.

Ще платиш, както 
тарифата. . . Сто ви-гласи

дат както се мучим, 
чката, натепали и над десет милиона, а кам 
резултати?

Дъщеря гледа 
албум със снимки и в 
един момент казва на ма 
йка си:

— Ах, колко е смешен 
татко в тези бански га
щи. . .

— Да... дете, а 
без тях...

семенггзМЪАРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕа
УМНИЯ Г обича да се учи, глупави" 1 да 
учава.

по- — Сакън чичнн да не съм те чул. И за 
тебе е поарно ннкой да те не види ка се му
чиш, а и не е све истина що млатиш. Човеци 
си направил куйки, запоели» си фамилия...

А.П. Чехов

Не може върху основата на глупостта да се 
издигне сградата на ума. отклъцапък Видо дека нема оправия па се 

накаде сташщата. Ка там едън оЬеснл_чант
опщината

Сервантес
ра нарамо и све цъка. Ц-ц-ц- ле у 
зимаят по днанлесе .милиона и ние у Транс
портното даваме дванаесе милиона за дирек- 
туро, там са се закръвили кой да биде пре- 
седник а при нас нете ни един да дойде та се 
принудиме да доведеме човек дори од Вой . , 
дина. я не знам каква е тая работа.

—; Какво ви 
— пита психиатър пацие-

_нта2----- ------------ ~
— Всяка нощ ме измъ

чва ужасен кошмар.
— Какъв кошмар?
— Сънувам, че 

оженен. ,
— С коя?...
— С моята жена!

измъчваВс»ка крачка .действително движение струва 
повече от дузина програми.

Маркс
• —1-----—---------- —

Умуването е лукс — делото необходимост.
Бергсон

съм
, — Сакън бре. Ем не знаеш, ем дрънкаш.
Колко шоверйе имате, а? А кондуктурйе, а 

_ меаничарйе, а коваче. . . Кой ви е крив Що 
сте све работничка класа па йош ви секаде 
написали да сте на влас и защо човек да до- 
оди при вас.

После се качи на рее и си отидо. А вие 
ако мислите дека чу си берем ядове сакън 
да не съм ви чул.

Трудът побеждава всички неща.
Омир

Работата, която вършим с желание 
болката.

лекува
— Слушай обръща се 

жена към съпруга си, раз 
сеяи си професор знаеш 
ли, че не си ме целунал 
цяла седмица?

—Нима е възможно. . . 
Ами кого ли през това 
време целувах?

Шекспир

спокойноКойто е работил на слънце, може 
да почива на сянка.
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