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ПЕРСПЕКТИВИ НА

посвете^^1^^ РАД°вич 
»тГЕТЕНО НА ОБЩЕСТВЕНОТО 
МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ

ОТ ПОСРЕЩАНЕТО И ИЗПРАЩАНЕТО НА ЩА
ФЕТАТА НА МЛАДОСТТА В НАШИТЕ КРАИЩА

НА ЗАСЕДАНИЕТО 
ПОЛОЖЕНИЕ И

ЙД СЕ ПОДОБРИ ПОЛОЖЕНИЕТО НА МЛАДИТЕ СУРДУЛИЦА

Щафетата посрещната 

с бригадирски труд
заседание на^ентралшм комитет ^а 
Оюза на югославските 
посветено на общественото 
ние и перспективи на младото 
ление. Уводен доклад 
Радович, 
части.

В по-новата история, почти във всяка
революция 
боева сила Това 
леи начин показа 
ция и непосредственото 
изграждане, когато наистина 
твърде малко, а твърде много се мо
жеше и даваше.

Положително

младежта беше основна 
на твърде убедите-комунисти, 

положе- и нашата револю-
поко- 

изнесе Милян 
от което поместваме

следвоенно 
имахме В ранните утринни часове на 1 април 1986 го

дина Щафетата на младостта — символа на брат
ството и единството на народите и народностите на 
Югославия
онно дело — от младежта на Владичин хан, където 
Щафетата нощува, поеха младите от Сурдулица.
Носена от ръцете на 

младите работници. Ща 
фетата най-напред обико 
ли фабриките в Сурдули
ца: „5 септембар", „Юм- 
ко”, „Галеника”, „Мачка

някои

За СЮК г 
в каква степен

и преданост към Титов<уго революци-и днес съдбовен въпрос е 
— младите са носители 

на идеи и цели на революцията 
ква степен

може да се твърди, 
че континуитетът и перспективата на 
нашата революция са обезпечени вв ка- степен, в каквато са нейните основни 
стойности, постижения 
то като свои приема и носи по-натат- 
ък- и развива нашата младеж. . . От 
опит се знае, че нито на едно поколе 
ние не е подарено по-добро, по-извес 
тно и по-щастливо бъдеще. Всяко тр 
ябваше и се налагаше организирано 
да се бори за него. Днешното младо 
поколение може да се обляга върху 
резултатите в нашето обществено- 
икономическо развитие и придобив
ките от нашата революция, които 
иимат трайна стойност, каквито са 
свободата и независимостта, братство 
то и единството, социалистическото 
самоуправление, федеративното уст 
ройство, равноправието на народи и 
народности и нашата независима и 
необвързана политика. Тези стойно 
сти са сърцевината и основата в изгра 
ждането на идейното и политическо 
съзнание на младите. Техен дълг 
отговорност е тези придовки не само 
да пазят, но и да ги развиват по-на- 
татък, обогатяват и осмислят от ре
волюционно-класови позиции и спо
ред изискванията нс само на настоя
щето, за
пай много заинтересовани.

участвуват в 
осъществяването

изграждане- 
на историче- 

работническата 
да тръгнем от-

тър „Моша Пияде” в Сур 
дулица. След това поръ
чението на младите на 
Югославия прочете ДЕ- 
СИМИР ТАСИЧ, предсе
дател на ОК на ССМ 
Сурдулица, за 
след това Щафетата на 
път
дият работник в „Народ 
на радиност” СТОЛЕ ЙВ- 
АНОВИЧ.

то и 
ските 
класа.

и цели, кои-
интереси на 

Трябвало би 
там дали Съюзът на комунистите 
неговите ръководства, общо 
дят достатъчно успешни 
ни акции

и
взето, во в

и конкрет- 
за осъществяване на обще 

обществено-политиче

да понесе
ствената роля. към Босилеград мла-
ските и жизнени 
дото поколение.

стремежи- на мла- 
Трябва открито да 

отношение не 
стоим на равнището на принципните 
определения.

признаем. че в това
На път към 

рад Щафетата мина 
казармата, 
то на народния герой То 
ма I Гванович,

Босилег-Поради това и оцени
хме, че съществува неотложна потре
ба за цялостно

през 
носеща име-разискване в Съгаза 

на комунистите за обществената и както и 
през местните общности 
Власина и Божица.

жизнена позиция на младежта, за съ
битията и процесите в нея, както и 
за задачите на СК в разрешаването 
на проблемите, които днес огранича
ват възможността за творческа изя
ва на младото поколение. Тя е още 
по-актуална ако имаме в предвид ус- 
ложнеността на нашето икономичес
ко и обществено положение, както и 
международните отношения, пред ко
ето сме изправении и което в голяма 
степен се отразява върху младите.

След изпращането на 
Щафетата младите 
пиха

изпъли
културно-художест 

вена програма, в 
участвуваха няколко 
тпн певци.

която
сто

рецитатори, 
инструменталисти и фолк 
лористи. На повече 
тове в града младите 
доха на доброволен труд. 
Те работиха по уреждане 
то на паркове, крайпътни 
дървета, кея на р. Върла, 
почистване на фабрични
те и болнични

което обектииио младите са пунк
оти

паучио-техполож-Лроскциите на
развитие имат особено и дълго- 

практично за цело- 
поколснис. Та-

докуКомитетът за подготовка на 
ментите за Тринадестия конгрес, по
ради тези причини,. предложи стано- 

които ще ви бъдат предста
вени да бъдат приети на настоящето 

Проекторезолюцията 
естествено,

кото
срочно значение 
купното наше младо 
кова съвременно 
да носят тесни групи и отделни 
ца — научна слита — но много

основана научна работа, ма- 
движенис и изобре-

тица", „Косимод" и дру
ги, за да дойде по-късно 
на стадиона в спортния 
център край основното 
училище „Вук Караджмч” 
в Сурдулица.

Няколко хиляди младе 
жи, работници, гражда
ни, числящи се към 
ЮНА, пионери посрещна 
ха Щафетата ма младос
тта с алатки в ръце, за 
да отидат веднага след 
изпращането на Щафета
та ма трудова акция и 
но тоя начин ознамену
ват 1 април — Деня на 
младежките доброволни 
трудови акции.

Щафстиата палка на 
стадиона донесе АЛЕК- 
САНДРА АЛЕКСАНДРО
ВА, нйй-добрата ученич
ка в образователния цен

развитие нс могатвищата.
■дворове,

площи-
ли-

озелсияване на 
те и пр.

В следобедните часове 
в Спортния център се 
провепоха състезания 
гЬ\.^Рол на малка

по-заседание като 
за Тринадесетия конгрес, 
при възможни изменения и допълне
ния въз основа на днешните разисва-

широко
сово новаторско 
гатслство, специализираност м

на всяко място и производството 
другите дейности...

Младежта няма интерес пити пот- 
бани сама със себе

зна-
попие 

и в
пия. врата,

в които най-добър бе от 
бонът на обоазовател- 
ния център „й. в. Тито”, 
който във финалната срс 
ща победи отбора на гра

Стремяхме се в проектостановища 
та колкото се може повече и по-конк- 

дефинираме непосредствени 
СЮК в разрешаването 

общсствено-

си,реба <а се 
затворена в своите организации. И 

положение тя дойде
голяма степен са й затво-

ретно да 
те задачи на 
на възлови въпроси от 
икономическото

затова,такова
защото допо лската младеж.

Във вечерните пък ча
сове в Спортния център 
бе организиран лагерен 
огън н танцова забава 
под открито небе с учас
тието на инструментал
ния състав „Май" от Сур

и политическо 
поколение, 

че перспектива- 
от перене

врата на работническите съвети, 
самоунравителнитс общ- 

на интересите, скушцините, до 
СК; значи, там, където същес 

истинска възмож-

рени
делегациите,из-младотоложение на 

хождайки от факта,
младежта е неделима

цялото общество, огиос- 
ц отделя

пости
та на
ктивата на 
но младежта не 
като социална категория 
втъкана във всички клетки 
и трябва да се осъществява^ са
лост в производството, ку^р от' са. 
моуправлението, както и

ри и на
гвуиа единствената

тяхното пряко участие и или 
могат да

може да се мост за 
ипис и където единствено 

своите и
защото е 

тя е общественитеразрешават 
проблеми.

(Извадки от
3 страница).

като мла- дулчца.
Найден Стояновнч 

(На 9-та стр.)
изказванията преда

вамс на
мите нае.
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ЗА АМЕРИКАНСКО-ЛИБИЙСКОТОНА ООНСЪВЕТЪТ ЗА СИГУРНОСТ 

СТЬЛКНО ВЕНИЕРАДОВАН ВЛАЙКОВИЧ ПОСЕТИ КОРЕЙСКАТА 
ДНР

Нарушение на общоприетите норми
НС иа понятието па тери
ториални води, 
иранският представител, ■ 
САЩ не са имали никак 
ва нужда да

об-Най-гойяма част от международната 
■■(пост не приема силата като средство за раз 
решаване на спорове

заявил

провеждат 
спорната об-китайският пред 

Прсдставитсл-
лючил 
етавитсл. 
ят на Сирия забележил, 
че световната обществе
ност, противно на 
валията на 
оказа
и подчертал, че необвър 
запито страни осъдиха 
американското нападе
ние. Макар че Либия не

Това е основното зак
лючение от започналата 
в Съвста за сигурност па 
ООН дебата по 
американското въоръже
но нападение па Либия.

маневри в 
ласт/ освен желанието им 

Либия.да провокират 
Представител на Алжир 
подчертал, че американ
ците са нарушили терито 
риалния интегритет на 
една независима средизе 
мноморска страна. САЩ 
трябва да бъдат осъдени 
и затова, че са велика си 
ла с голяма отговорност

повод
очак-

Вашингтон, 
подкрепа на ЛибияКим Ир СспРадован Влайкович

Китайският представи
тел напомнил, че мирно
то решаване на междуна 
родните спорове е универ
сално приет принцип в 
международното право. 
Нападението на САЩ 
срещу една суверена дър 
жава следователно е нару 
шение на общоприетите 
международни норми. Сре 
диземноморските стра
ни, особено необвързани
те, активно действуват в 
полза на мира, сигурност 
га и сътрудничеството в 
региона и затова техните 
усилия и стремежи тряб 
ва да бъдат уважавани, 
от всички страни

Необвързването е основа на 
разбирателството ни

иредставява никаква опа 
сност за САШ, понеже е 
отдалечена е хиляди ми 
ли от тях, американците 
извършиха 18 военни ма 
неври недалече от либий 
окото крайбрежие през 
последните пет години — 
казал либийският преде 
тавигел. Той изтъкнал, че 
никой не е упълномощил 
САШ да кроят световната

Движението на необвързаните страни трябва 
да се противопостави на всички опити на военно
политическите блокове да го подчинят на интере
сите си.
В разговорите; водени 

тези дни в Пйонгянг, ме 
жду президента на Корейс 
ката демократична народ 
на република Ким Ир Сен 
и председателя на Пред 
седателството на СФР 
Югославия Радован Влай 
кович бе подчертано, че 
необвързването е основа 
на доброто разбирателст
во и сътрудничество меж
ду двете социалистически 
страни. КДНР и СФРЮ 
имат идентични или близ 
ки становища във връзка 
със същността на поли
тиката на необвързване 
и нейните цели в света, 
както и във връзка с насо

за опазването на между
народния мир и сигур
ност. Средиземноморски
те е грани, казал той, ис 
кат Средиземноморието 
да бъде освободено от 
надпреварата на велики
те сили и от перчене със 
силата.

кпте на бъдещото разви
тие и действуване на дви 
жението на необвързани
те страни. Необвързаните 
трябва да се противопос
тавят на всич,ки опити на 
блоковете да подчинят 
движението на интереси
те си.

Въпреки че САЩ прек 
ратиха маневрите си 
залива Сидра, дебатата в 
Съвета за сигурност ще 
продължи в понеделник.

правда така, както я раз 
бират те.

Дори и да не са съгла
сни с либийското тълкува

в

Корейската НДР и СФР 
Югославия оказват пъл 
на подкрепа на всички 
процеси, които допринас 
ят за укрепването на ми
ра, сигурността и сътруд 
иичеството в света и се 
застъпват за мирно ре
шаване на всички между
народни проблеми.

зак

ОБСТАНОВКАТА В ЧИЛИ
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Народътрпродължава да се бори
• Масови демонстрации в Сантяго # И Ва 

шингтон върши натиск върху режима на Пиночет, 
разбира се, за свои цели

запази този несправедлив 
и антидемократически ре 
жим".ЮЖНОАФРИКАНСКИТЕ ЧЕРНИ СТУДЕНТИ И 

УЧЕНИЦИ СЕ ВЪРНАЛИ В УЧЕБНИТЕ СИ СТАИ По повод първата Вник. Пиночетовата дикта 
тура е дъщеря на северно 
американския империали
зъм. Ца американските 
дипломати и агенти е из 
вестно насилието над чи 
лийцитс още от първия 
ден на военния режим. 
Тс са знали и за система 
тичното погазване на чо
вешките права, за да се

заключението 
уводната статия на „Ана 
лисне" се казва, че „аме 
риканският 
зъм ще интервенира, 
да бъде сложен край на 
режима на Пиночет, и по 
този начин да бъде осу 
етен революционният пре 
лом под действието 
все по-високата народна 
съпротива."

нагоди
щншга от свирепото уби 
йство на Хосе Мануел 
Парада, Мануел Гареро 
и Сантяго Натино, 
ма чилийски интелектуал 
ци от редовете на леви-

Съпротива от ученичевните скамейки империали-
Бойкотът на студентите 

тен, но продължава борбата им срещу двойната 
образователна система
По решение на Нацио

налния комитет по 
зата в образованието юж 
ноафриканските 
студенти и ученици пре
кратили бойкота си на 
обучението и се върнали 
в учебните си стаи. Прек 
ратяването на 
обаче не е отстъпка на 
расисткото
в Претория. Студентите и 
учениците се върнали, 
за да поведат организи
рана борба срещу двойна 
та образователна 
ма в ЮАР.

затри-и учениците е прекра-

те политически 
Сантяго се

сили, в 
състояли ма

сови демонстрации. На
родът на Чили още вед 
иъж показал, че никакви

примиряват с неравноп
равното си положение в 
обществото, 
правителство не е изпъд 
нило исковете на учаща
та се черна младеж 
равноправие 
нието, оттегляне на 
ската и полицията от не- 
гьрските квартали, 
бождаване на 
ките заточеници и за пре 
махване иа решението, с 
което е забранена рабо
тата-на Южноафриканск
ия конгрес на студентите.

кди-
наРасисткото

черни
свирепости не могат 
потушат борбата му за 
демократически 
истина и правдини.

Ненародният 
на Пиночет

даза
в образова 

вой ГЛАДЪТ ПРОДЪЛЖАВА ДА ЗАСТРАШАВА АФРИЖИВОТ,

бойкота КА
режим 

същевремен 
но е изложен и на все

осво- 
политичес Необходима е спешна помощправителство

по-висок натиск от 
на на Съединените 
кански

стра-
амери 

Вашинг
тон е заинтересован за 
„бърза акция за

В сравнение с минала- са: Боцуана, Буркина Фа 
со, Зеленорътска Републи 
ка, Чад, Лесото, Мали, 
Мауритания, Нигер, Руан 
да, Танзания и Замбия. _ 

Морис Стронг, изпъл
нителен координатор на 
ООН по акциите за по
мощ на Африка, призо
вал международната об 
щност да попълни фондо 
вете на ООН за /спешна 
помощ на Африка, за да 
бъдат обезпечени достатъ 
чни количества храна, го 
риво и транспортни сред 
ства.

щати.
та година климатически
те условия в Африка 
по-добри, но все 
18 милиона

систе-
саразреша

ване на сегашната криза 
и за създаване на усло
вия народът на Чили да 
решава за съдбата си".

пак над 
африканци 

са застрашени от недои
мък на храна. За спасява 
пето им от смърт поради 
глад са необходими 500 
милиона долара. Най-За 
страшени страни са Етио 
пия, Судан, Мозамбик и 
Ангола.

Приемайки 
за прекратяване на бой- 

Националният 
митет по кризата в обра
зованието призовал 
дентите и учениците да 
организират генерална 

стачка от 16 до 18 юни. 
Със стачката ще бъде 
белязана 10-годишнина- 
та от студентските проте 
сти в Совето, предградие 
на Йоханесбург.

решението
За школуването на 

един ученик от бялото 
малцинство в Южноаф
риканската република се 
изразходват осем пъти 
повече средства, отколко- 
то за един ученик от 
черното мнозинство. Та
ка наречената банту—об
разователна система е ус 
троена с цел да възпита 
ва негърските деца да се

кота, ко

Същността на 
ва демократичност" на 
САЩ най-добре обяснил 
просоциалистическият се
дмичник 

„Пиночет има 
за неспокойство, 
с нищо не е нарушил ин 
тереса на северния

сту- тази „но

„Аналисис".от-

причини Още 11 африкански ст 
рани се нуждаят от спеш
на помощ в лекарства и 
парични кредити.

понеже

сил- Това
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АКЦЕНТИ ОТ 
СЮК разискванията НА 27-то ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК I ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ОТ ПЪРВАТА СЧОЗНА 

МЛАДЕЖКА ТРУДОВА АКЦИЯ
НА

ЕПОПЕЯ М ЛОБРОВОЛНОЯ 

МЛАДЕЖКИ ЕРИ■
• Младежта 

къде национализъм
ПИШЕ: РАДЕ ЧИРИЧ

Първа нишавска бригада, съставена от брига
дири от Пирот, Цариброд, Бабушница и Бела па
ланка, работи в първата смяна на първата съюзна 
младежка трудова акция Бърчко—Бановичи от 
15 април до 15 юни 1946 година.

Наскоро ще бъде отбелязан един велик юби 
— 40-годишнината от първата съюзна младе

жка трудова акция Бърчко—Бановичи. Като участ
ник в тази акция, искам да изнеса спомените си за 

велика епопея на доброволния младежки труд 
и Нова Югославия.

е все по-недоволна и по-критична към обществото • От 
се почерпи от отго в о ра ' нГв тш п п гя? Отг0воР,>т на този въпрос трябва да 
да проникне в СК и неговите рСовод™" "ационализмЪт
мерват завареното състояние не ' вадите имат правото да из
жду съществуващото и жТланото МеТЪР' 3 С Метгра На разре3а ме

1
Първият участник в С една част от изложението 

Азем Власи
дискуси

ята на 27-то заседание на ЦК на СЮК 
по въпроса за общественото 
ние и перспективите

лей:си 1засегна националистичес
ките прояви сред младото поколение, 
които най-често 
то С1< се отнася опортюнно, кокетира 
или допуска национализъм в собстве 
ните си редове. Когато се разплащах 
ме с национализма в СК и ръководст 
вата му, каза Власи, не ни беше труд 
но да изгоним национализма и от ре 
довете на младежта и да я имаме в'ьв 
фронта на борбата за прогресивните 
социалистически цели. Мисля, че не 
са ни нужни задълбочени анализи, за

положе
на младите по

между 
на кому- 
към мла

настават тогава, кога- тазиIколения д-р Ариф Танович 
другото изтъкна, че Съюзът 
кистите трябва да се обърне 
дото поколение от класовите и идей
ните си позиции. Следователно, не ка
то страничен наблюдател и не като 
към отделен обществен слой, с когато 
трябва да' разговаря партньорски или 
пък патерналистически да се грижи за 
него.

Не беше минала ни цяла година от войната, 
а комунистите, младежта.| народите и народнос
тите на социалистическа Югославия поведоха но
ва битка •— изграждане на разорената страна. В 
тази всенародна битка младежката организация 
(УСАОЮ) получи крупни задачи.

През март и първата половина на април 
1946 година в югоизточната, част на Сърбия, както 
и във всички краища на страната, бе извършена 
задълбочена подготовка за формиране на пър
вата, а след това и на останалите младежки бри
гади, които участвуваха в изграждането на желе
зопътната линия Бръчко—Бановичи. Проведохме 
много събрания, на които бе обяснено значение
то на акцията. Събранието на личния пример на 
членовете на ЮКП от редовете на младежта, чле
новете на СКОЮ и младежките ръководства под 
готовката свърши с пълен успех. Първа нишавска 
младежка трудова бригада наброяваше 90 бри 
гадира и бригадирки, по 20 от Царибродска и Лу- 
жнишка околии, 22 от Белапаланешка и 28 от Пи

|
|

да дадем отговор на въпроса откъде 
национализъм сред младежта. Този от 
говор ще дадем, ако ясно кажем за
що сме допуснали проникване на наци 
онализма в СК и ръководствата му.

Младите не искат, нито пък мо
гат да имат по-големи права от ра 
ботническата класа, но съЩо така
не могат вечно да бьдат резерв и ста 
жант на бъдещето си, а такова отно- МЛАДЕЖКИ „МЕТЪР"

Любиша Маринкович най-напред 
напомни, че младежта няма интереси 
извън интересите на работническата 
класа. Ние сме нейна съставна част и 
искаме всички проблеми в нашето об 
щсство да се ре ш ас ат по самоупрази 
телен начин, понеже от това зависи 
бъдещето на Югославия и затова не 
ни е все едно как ще изглежда това 
бъдеще. Когато става дума за млади
те, често се споменава и равнодушие 
то. Това равнодушие е по-опасно от 
всички спорове и проблеми, в които 
участвуват млади, защото то може да 
стане определител на политическото 
им бъдеще.

Младите влизат в света на възрас 
тните доста недоволни от завареното 
положение, .понеже е кризисно 
ка Милан Кучан. — Те имат правото 
да го меняваг и подобряват без сси- 
тименталност, към ония, които са съз 
дали този свят. Младежта има право 
то да измерва завареното състояние 
не с нашия метър, следователно с мяр 
ката на съществуващия разрез меж- 
цу реалните 
тото,
на разреза между съществуващото и

шение, другари, е видимо почти на 
всяка крачка в нашата практика, под 
подчерта Силвия Жугич—Риявец.

Според нейните 
се пасивизират политически

I
думи младите

най- Iчесто затова, че — когато се про
тивопоставят на някое

ротска околия.
До Сталач пътувахме в затворени товарни ва

гони, а след това минахме в теснолинейка. Така пъ 
тувахме от 12 април в 10 часа до 14 април 'вечер
та. От къщи си понесохме храна, но имаше и бри 
гадири, които бяха тръгнали без съгласието на 
родителите си, а това значи, че бяха тръгнали без 
храна. Проблема решихме много бързо: тия, ко
ито имаха, даваха и на останалите. На тръгване 
за Босна се разпяхме и това беше най-хубавият 
момент от пътешествието ни. Но колко повече се 
отдалечавахме от родния си край, толкова по- 
многобройни ставаха невеселите бригадири. Теж . 
ко понасяха първата си раздяла с домашните и 
родния кът. Ръководството на бригадата положи 
големи усилия да възвърне веселото настроение.

На првия трудов ден нашата и още 6 бри
гади от разни краища на страната се построиха 
пред бараките и ръководствата започнаха да изви
кват бригадирите. Излезе обаче, че го няма бри
гадирът Петар от лужнишката рота 
бригада. Къде е, кой последен го е видял, защо 
командирът не е гледал работата си? Веднага бя-

предложе- 
ние на по-възрастен член на СК, 
имащ власт — им се връща трой
но, а те не искат да „изгорят" в та 
зи борба. Още повече, че не полу
чават никаква защита от другарите 
си в партийната организация.

I
I
I

/•ейстьуването сред младежта, тря 
бва да бъде постоянна задача на револ
юционното нй движение, което може 
да се възобновява, единствено от мла
дото поколение — подчерта Слободан 
Боян.чч. — Младежта е все по-недо- 
волна и по-критична към обществото. 
Най-радикалната младежка критика 
с насочена към непоследователността, 
девиациите и несоциалистичсСката пра 
ктика. Младите се тревожат най-мно 
го от нарушаването на моралните по 
рми, неоснователните социални разли 
ки и иритиращия разрез между соди 
алпетичееките принципи и конкретна 
та практика.

ка-
|

на нашата
възможности и постигна 

но с много по-амбициозен метър
ха определени трима, които го познаваха, да го 
намерят. Бе свикано извънредно събрание на 
членовете на ЮКП и СКОЮ. Пешо бе намерен 
около кухнята. Беше се „смесил" е бригадирите 
от Бйсловар, за да закуси е тях, а след това и с 
пашата бригада.

Трудовият ни ден започваше в 6, а прнклю 
чваше в 13 часа, е пауза от 15—20 минути, когато 
получавахме слухоежбина. Почиствахме

желаното.
По мнението на Срета Стаич ня

кои се боят да не бъдат „режимлии", 
истинското цъз-НОВО СЪЗНАНИЕ ако допринасят за 

нитание па младите поколения в соци 
алистичсски дух и в духа па югослав- 

патриотизъм. 
най-много

Според думите па Драган Колич 
Съюзът па комунистите не трябва да 
се определя за някаква „широка мо
билизация" на младите поколения за 
разрешаване на проблемите им, но да 
създава условия за равноправно уча- 

младежта в разрешаването на 
обществени въп

ския социалистически 
Вероятно затова се дават 
филми,
секс и положителна социална роля па ц

трасето
ма ж.п. линията или ги настилахме е пръст и ка
мъни. Работихме само, с лопата, търнокоп и коли 
чка. Ежедневно се определяше норма на всяка 
бригада. Макар че нормите се увеличаваха, бри
гадите все ги преизпълняваха. Въведохме състеза
ние в бригадата, и между'бригадите. Нашата брн 
гада имаше честта първа да получи преходното 
знаме. Първа нишавска бригада бе и първата уда 
рна бригада в нашия участък, а 16 бригадири бя-

изобилствуващи е насилие,

религиозните организации.
Както привстствуиаха великите ис щ 

торичсски победи па нашата Партия, 
младите имат същото право да извикат 
Съюза на комунистите за нсоткриване 

перспективи и да търсят от сегаш- 
ръководство по-висока отговорно 

Жарко Митич и доба-

стис на
Iжизненотрептящите

Тога съзнание трябва да пре-роси
обладае най-напред в СК, понеже мла 

необходими на обществото, за надите са
да се извършат необходимите промени, 

младежта не може 
й обезпечават равне

ното ха провъзгласени за ударници.
Свободното ни време бе изпълнено е кур

сове и почивка. Понякога ни прожектираха фил
ми. Във вечерните часове често запалвахме лаге
рен огън, около когото пеехме и играехме парти
зански песни и игри.

Така беше преди 40 години.

ст, — изтъкна
Загрижаваща е недопустимо мис 
степен на единство в ръководство 

СЮК по най-важните въпроси, 
по-нататъшното ни

даи затова, че ВИ:
чака други да ката 

то и аположйние в обществото, но 
сама,

ггравно
за него трябва да сс избори

си, СК и делегат
които’ определят
обществено-икономическо

положението на младите.
развитие,

чрез организацията 
ската система.

а с топа и

СТРАНИЦА 3
Братство * 4 април 1986



ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СК В ЗВОНЦИИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НАБОСИЛЕГРАД: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 
ОБШИПСКАТЛ СКУПЩИНА Личният пример 

иай-сипно издействуваОбщинските органи 

подобряват работата си
сс-порсдната съвместна 

сия па Общинската скуп- 
щииа.

Па заседанието, па кос 
го присъствуваха и пред
ставители па отделни ор 
гаиизации па сдружения 
труд, членовете на Изпъл 
пптелпия съвет обсъдиха 
и приеха заключителния 
баланс на миналогодиш
ния общински бюджет, 
с констатация, че същи
ят е положителен и че в 
течение па изтеклата го

отношението на служа
щите към клиентите, ко

На проведеното през 
миналата седмица раз
ширено заседание на Из 
пълнигелния съвет на Об 
щинската скупщина в 1>о 
силеград бяха проведени 
повече въпроси, 
другото членовете на ИС 
^осъдиха и дадоха съгла 
сне на отчета за минало 
годишната работа на об 
щинските органи, отделни 
те и правосъдни органи.
Предмет на обсъждане малсни сроковете при 
бяха и отчетите за рабо издаването па различни 

удостоверения на граж
даните. Разбира се, това 
нс значи, че занапред ня 
ма място за по-съдържа- 
гелно действуваме във 
всички области на актив
ностите им, отделно кога 
го става дума за работа
та на инспекционните слу 
жби, които трябва по- 

вет, има определен на- бързо, ефикасно и снер- 
предък в работата поч- гично да действуват, 
ти на всички общински Отчетите ще бъдат пре 
органи. Подобрено е и дмет на обсъждане и на

муиистите, когато се ка
за комунално-битови 

акции. Не може в 
ва акции комунистите да 
се държат иострани. А 
има и такива. Някои не 
намират за нужно да ид 
ват на събрания на Соци
алистическия съюз, в мес 
тната общност и пр. Зна
чи, просто казано, нс про 
явяват интерес към проб
лемите на своята среда. 
Към такива занапред ня
ма да проявяваме тъпри- 
мост. Ше апочнем с раз 
граничаване с тях. И през 
изтеклите две години из
ключихме двама души от 
редогс-ге на СК, но твър
до сме решили занапред 
^ще повече да изостряме 
въпроса за отговорността. 
Комунистите трябва да 
служат за пример, а не 
да бездействуват.

В същото време, както 
ни уведоми Р. Стоянов, 
партийната организация 
в Звонци, наброяваща 25 
души, чрез разни фор
ми на идейно-политичес
ко издигане, ще действу 
?а към по-висока идейна 
подготовка на членовете 
на Съюза на комунисти
те. Вече дгама души по
сещават политическата 
школа при Общинския 
комитет на СКС в Бабуш 
ница. а и чрез други фо 
рми ще се действува в 
го^а направление.

— Трябва повече, от- 
колкото досега, да разви 
ваме критиката и само
критиката — казва Р. Сто 
янов. Шо се касае до кри 
тиката, тя не изостава, 
обаче самокритиката е 
слабо развита. Рядко се 
случва някой член на СК 
ла стане и самокритично 
га признае, че е сгрешил. 
От малко се засягаме, а 
това не бива да бъде при 
също на член на СК. Но 

. »:а този план може да се 
направи повече, разбира 
се, при повече активност. 
Хората винаги са готови 
да следят примера на ко 
мунистите. Затова и ние 
в Звонци се стремим пое 
тоянно да издигаме прес 
гижа и авторитета на СК 

■— и то само с активност, 
с действуване, с работа. 
Сега в навечерието на 
10-ия конгрес на СКС и 
13-тия конгрес на СЮК 
можем -да направим мно
го в това отношение.

РАДЕ СТОЯНОВ, мили 
циоиср в село Звонци, е 
преизбран за секретар на 
първичната организация 
на Съюза иа комунисти
те. Зарад добра работа 
наново му е 
доверие, 
тези дни беседвахме за 
дейността на СК и за про 
блемитс, с които се бори 
населението в това село.

сас
нто по една или друга 
причина се обръщат към 
съответни органи. В ре 
зултат на това е и фак- 

Между та, че иа края на изтек
лата делова година но 
отношение па ио-минала 
та с намаления брой на 
нерешените искове и де
ла, както и това, че до- 
значителна степен са на-

таки-

гласувано 
Срещнахме се

— На първо място, 
имаме проблеми в здра
веопазването. В този край 
има много остарели и бо 
лни хора, на които им е 
необходима по-добра здр 
авна защита. А касае се 
за следното: по време на 
уикенда (събота—неделя), 
в здравната станция в 
Звонци няма кол да бие 
инжекции. Нерядко се на 
гП'л хората да отиват 
иа инжекции в Бабушни- 
иа. Това нещо създава не 
поролство сред хората — 
споделя Стоянов. Хора
та тук също търсят от Зд 
равния дом в Бабушница 
да даде теренно возило 
на здравната станция, за 
да може да се оказва на 
временна помощ и на ос 
гарелите и изнемощели 
липа по околните села: 
Ясенов дел. Ракита, Бучи 
дел, Нашушковица. До 
пи тук съществува гото- 
зност сред населението 
да съберат средства за 
купуване на теренно во
зило — казва той.

дина мс са направени ка 
квито и да с нерациона
лни разходи иа предназ
начените за отделни 
доьс дейности, т.е. че из
разходването е било в уни 
сом с мерките за иконо
мическа стабилизация.

На заседанието, члено 
готе ма Изпълнителния сг 
вет обсъдиха и приеха и 
решението за 
план по залесяване.

гата през изтеклата го
дина н на общинските са 
моуправителни общнос
ти ня интересите, както 
и отчета за работата на 
Службата по обществено 
счетоводство.

През изтеклата годи
на, констатираха члено
вете на Изпълнителния съ

ви-

годишния

м. Я.

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИДИМИТРОВГРАД

Приети повече отчети
На проведената на 28 

март сесия на Общин
ската скупщина в Дими 
тровград пред делегати
те се намериха отчети
те на изпълнителния съ 
вет и останалите орга
ни на скупщината. От
чета на Изпълнителния 
съвет бе приет без рази

скване, като бе конста- Изпълнителния 
тирано, че този орган Без много разисквания 
успешно е изпълнявал бяха приети и отчетите 
поставените задачи. Ра- на останалите органи с 
збира се, съвсем е есте- изключение (и по прави- 
ствено, че той не е бил ло но пак бе приет) на 
в състояние да реши вси управлението за общест 
чки въпроси и затова с вени приходи. И 
част от тях ще се среш- път то претърпя 
не бъдещият състав на

съвет.

този
доста

критика поради неажур- 
ността си. Както бе изтъ
кнато, данъка се събира 
сама

ОТ ЧЕТВЪРТИТЕ ДЕЛЕГАТСКИ ИЗБОРИ
73 на сто, 

предпослед- 
Република-

със
ДИМИТРОВГРАД а това с на 

но място в
Кандидати за делегати в репу

бликанската и съюзната скупщини
— Кои задачи сте на

белязали в програмата 
си за действуване занап 
ред?

та.
Скупщината прие и ре 

вина решения, между
които и това да се фор
мира

• На 31 март в Пирот 
се проведе заседание на 
Кандидационната конфе 
ренция за уточняване на 
списъка на кандидати за 
делегат в Съвета на об
щините в Скупщината на 
СР Сърбия. Тъй като Пи 
рот и Димитровград да
ват заедно един делегат, 
то е прието предложени 
ето за делегат в спомена 
тия съвет да бъде канди
дат ХРИСТИВОЕ КОС- 
ТИЧ от Пирот.
• На 1 април в Дими 

тровград се проведе за
седание на делегацията 
на обществено-политиче 
ските организации и чле 
нове на кандидационната 
конференция, които уточ

На заседанието е уточне 
но предложението канди
дат за делегат от общи- общност 
ната да бъде ПЕТЪР ТА- яейност 
СЕВ.

в Инак, изборите за

Самоуправителна, 
за комунална — Ще трябва по-се

риозно да разискваме 
за пасивността на някои 
членове на Съюза на ко-

в рамките на 
общността за пътища и 
жилищно дело. А. Т.

делегати в съвета на 
сдружения труд, иа мес
тните общности и за де
легати в самоуправител- 
ните общности ще бъ
дат проведени на 7 ап
рил — понеделник. След 
това, а най-късно до 20 
април, трябва да бъде

БОСИЛЕГРАД

Намалена партийна отговоршост
През изтеклите четири 

години в Съюза на кому
нистите в Босилеградска 
община сравнително мал 
ко са прилагали идейно- - 

сре-

търсена идейно-политиче
ска отговорност.

Инак през 1982 година 
в СК в тази община е 
имало около 1020 души, 
а през 1985 до 1107 ду
ши. През изтеклите чети 
ри години са приети 265 
нове членове, а изключе 
ни са, отчислени от еви- 
денция или са се самоот 
лъчили 53 членове, от ко 
ито 46 души са отчисле
ни от евиденция или са 
се самоотлъчили.

проведена кандидацион- 
на конференция на Со
циалистическия съюз в об ЩУ безотговорно поведе- 
щината, на която тряб- ние на партийни члено- 
ва да бъдат уточнени пре ве. В отчета на Комисия 
дложенията за кандида
ти за най-отговорни фун
кции в общината.

• Първо заседание на 
новоизбраната Общинс
ка скупщина ще се про
ведена 21 април. А. Т.

политически мерки

та за уставни въпроси на 
тази общинска партийна 
организация се . казва, че 
е имало дори и едучаи 
чденове на СК да са под 
вежнани под наказателна 
отговорност, а

ниха предложението на 
кандидат за делегат в 
Съюзния съвет на Скуп
щината на СФРЮ от Ди
митровградска община. че не е В. Б. М. А.
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
БОСИЛЕГРАД ЗА НА ОБЩИНСКИЯ

ПРЕДИЗБОРНАТА КОМИТЕТ НА СК В 
И ИЗБОРНА АКТИВНОСТ

НЗЯВД НА ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ
ОЦЕНКА НА ИЗБОРНАТА АКТИВНОСТ В СК В 

ДИМИТРОВГРАДСКА ОБШИНА

ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ - 

УСЛОВИЕ ЗА ДОБРА РАБОТА
Изготвяйки материали

заседание
посовчана необходимо
стта за по-ускорено 
доляване на

за поредното 
на Общинския 
на Съюза на 
тите в

организации в местни
те общности. Може би, 
както подчерта ' Стамен 
ко Пенев, трябва да се 
изучи въпроса във връ
зка с провеждане на ска 
зка и в местните общ- 
но.ти; поне в районите

прео 
съществу

ващите досега слабости 
Изтъкната бе 
димостта за

комитет 
комунис- 

Босилеград, Пре- 
на пре

оценявайки предизбо шка работа на Съюза на 
комунистите в общината. 

Има, обаче, първични
партийни

и необхо- 
по-голямо

дссдателството 
веленото на 28

рната и изборна активно 
ст в общинската органи 
зация на Съюза на кому 
нистите Общинският ко 
митет в Димитровград,

март т.г.
разширено заседание 
«ду другото обсъди 
Формацията за 
зборната и изборна 
вност в Съюза

акционно единство, 
кто и необходимост 
гю-тясно

ка- организации,
за които не може да се 
ка.. е, че са работили до 

оцени че същата е прове бре. Повторените избори 
дена успешно и според 
утвърдените срокове. Как

ме заин взаимодейству- 
между първични

те партийни организации 
от една и ОК, 
органи и тела

центрове и съвместно за 
няколко първични пар
тийци организации.

Информацията във вр- 
зка с предизборната и из 
борнз активност, 
тоящем е на публично 

и някои проя- обсъждане в първичните
слабости в работа- партийни

та на отделни 
в повече- п-ртийцни 
партийни' цип. Преди всичко

преди-
акти

ване

в Здравния дом, органи
те на управление

на кому- 
в общината.

Председателят на ОК 
1 а СКС в 
Пган Василев 
гото
рната активност и избо
рите въобще 
то първични 
органиизации бяха 
е ти

неговите 
от друганистите както

ю е изтъкнато на предиз 
борците и изборни събра 
пия в първичните 
низации, а също и на Об 
щинската изборна 
ференция, в центъра на 
вниманието са били най- 

| важните въпроси от об- 
| ластта на обществено-ик 
I ономическите

и повторното гласуване 
за партиен 
митницата, 
само за

страна.
Председателството кои

понасБосилеград
между дру 

че избо-

секретар в 
говорят неорга-статира 

вени недостатъчната 
отговорност по време на 
изборните активности, но 
и за лошите отношения 
в тези среди. Освен това 
в първичната организа
ция на Съюза на

подчерта, организации, 
първични а след това ще я обсъ- 
организа- лят и членовете на Об- 

ста-
по-съдържа- 

идейно-политиче 
ско и марксистко издига 
не на членовете на СК 

ха- в първичните партийни

кон-

щинекмя комитет на по
редното си заседание, 
'югато трябва да й се 
гаде цялостна и обсто
йна политическа оценка 

м.я.

при-
като същинско об

ществено-политическо
събитие, при което имаха 
не само избирателен 
рактер, но и
идеино-политическа
ция, в

га дума за 
телно отноше- комуни

ния, отделно от Дълго;; стите в цеха за техничес- 
рочната програма за ки стоки, цеха за гумени 
икономическа стабилиза нишки в ТО „Димитров- 

въпроси град, митницата и орга- 
свързани с акционното и ните на управлението, на 
идейно единство в първи предизборните и изборни 
чните организации, орга събрания не е имало 
ните и форумите в СК в 
общината.

Що се отнася до ново- на членовете 
избраните

значителна ция, както и
ак БАБУШНИЦА

която бе критич- 
в се странноно и 

Еен По-малконапра-
анализ на досегаш

ната работа и
ни-

то едно разискване. То 
ва говори за пасивизация 

в тези 
първични организации.

Тези първични органи 
зации, заключено бе на

въз осно
ва на осъщественото 
готзени акционни 
рами

из- В течение на 1985 го
дина са били отправени 
19 жалби и оплаквания 
от страна на гражданите. 
Девет от тях са били от
правени до председателя 

по на Общинската скупщина 
или до други органи и 
тела в Общинската скуп 
щика, а 10 до комисиите 
в останалите обществе
но-политически общнос-

и оплаквания, отколкото 
през 198.4 година — 43.

Интересно е, че по по 
г од една анонимна жал 

ба за работата на 
директора на „Тигър" 
— вътрешна автогу- 

мз същият е бил сменен. 
След щателна проверка 
било устновено, че изне
сеното в жалбата е вяр
но и наскоро след това 
га последвали съответни 
мерки, които са били поз 
правени от страна на ра
ботниците в този трудов 
колектив в Бабушница.

М. А.

прог- 
и акти

ръководства 
цялостно са Спазвани кри 
териите за класовата, на 
ционалната и възрастна
та структура. Това, как 
то и тяхната идейна и 
акционна

за работа
впости за предстоящия 
период. Охрабряващ фа
кт е, 
тийни

заседанието на Общинс
кия комитет, ще трябва 
пече на първите си заседа 

оспособеност, ния да поставят на дне
вен ред конкретната от 
говсрност за безделието, 
неактивността и акцион
ното си единство. Това 

бота с членовете и оста- подразбира и пълно иДе-
налите субективни сили в йно
разрешаване на най-ак- тях.
туалните въпроси. Тази 
предпоставка ведно е и 
гаранция за продължава
не на досегашната успе щииата.

че в повечето пар- 
организации 

в семе на изборната 
тивност бе проявена пъл-

ак-
досегашната му 
ст и постигнати

активно 
резулта 

ти, са условие за по-ната 
тъшна мобилизираща ра

на отговорност.
сериозност

на състоя
нието не само в своя-

крити-
чност и 
обсъжпането

в

ти

Трябва да се отбележи, 
че през изтеклата годи
на са били направени 
двойно по-малко жалби

та среда но и по-широ
ко. Почти във всички 
отчети и в разисквания
та върху тях, както и в 
акционните програми за 
предстоящата работа е

разграничаване в

Попетите заключения 
ще обсъдят всички пър
вични организациии в об

А. Т.
ИИмат думата делегатите

КОНГРЕСЪТ - ОГЛЕДАЛО НА САМ0УПРАВ1ТЕЛШ ПЪТ Инак, изборът на Мо- 
мир Максимович за деле 
гат на Осмия конгрес на 
Съюза на синдикатите на 
СР Сърбия в Босилеград- 
ска община е случаен. То 
зп 5 4-годишен трудещ се 
вече 30 години твърде 
успешно и безпрекорно 
изпълнява всички възло
жени задачи. През изте 
' л::я мандатен период 
бе член на Председателст 
гото на ОСС в Босилег
рад, няколко пъти е бил 
председател на първична 
та синдикална организа 
■•"и в Секретариата на 
вътрешните работи. Но- 
стел е на повече общес 
свени признания и насра 
дн, между които и на Ор 
лен на труда, Възномена 
телна емблема на Репуб
ликанския и Мсждуобщ- 
ннеки секретариат на въ 
тпешпитс работи, Осмосе 
птемврийско публично пр 
изминие на Босилсградс- 
ка община и др.

изводствената работа и 
работата при по-трудни 
условия повече да се це
ни и възнаграждава. С 
други думи казано Кон
гресът трябва да бъде 
огледало на извървелия 
досега самоуправителеи 
път и насока занапред.

На въпроса, за какво 
би говорил ако му се уда 
де възможност, Максимо 
вич сподели;

— По този въпрос ве
че нямам дилема. В чет 
дъртата комисия, т.е. в 
Комисията за развитие
то па социалната полити 
ка, трудовите и жизнени 
условия п която ще рабо 
тя бих говорил за трудо
устрояването, жилищната 
политика, по въпроса за 
условията за работа и 
опазването на жизнената 
и трудова среда, въпроси, 
които лично считам чс 
са актуални в много сре
ди и които трябва бър
зо и навреме да се ре
шават.

очаква от КонгКакво
реса, бе вторият ни въп
рос с който се отнесохме 
към този усърден и вина 
ги готов да изпълни вся 
ка възложена задача.

Около 1300-те членове
на Съюза на синдиката от 
Босилеградска община на 
Осмия конгрес на Съюза 
на синдиикатитс на СР 
Сърбия, който ще започ 
не с работа след 6 дни 
в Белград, ще представя 
Момир Максимович — 

Босилег-

— От Конгреса нс са
мо аз, но почти цялата 
работническа класа и ре 
публиката очаква 
Очаквам да даде и отго
вор и разреши много па 
болели въпроси, които не 
благоприятно се

върху укрепването и 
обществс-

милиционер в много,
те-рад. По този повод

го попитахме кази дни 
кео за него представлява 
този избор. отразя М. Максимович

— Самият факт, че ще 
на Конгреса

ват пие и контрол. Необхо
димо е да се разширява 
самоуира витслмото сдру- 
жагане, свързване и пла
ниране па труда и средст 
ва ма сдружения труд, ка 
то едно от изходните на 
викания за по-бързо раз

развитието па 
но-икономическите и са 

отноше-
участвувам 
на Синдикатите на Сър
бия за мене е неповтори 
мо събитие, И няма 
зо да кРия/ особено съм 
щастлив и горд. Разби 
ра се, това црщо

моуправителни 
пия. Необходими са ко- 

в област-как
реини промени 
та на стопанството, ук- 

на колективна-репванетопък ме лична отговорност.
завита и

Очаквам един път 
маги да се реши въпроса 
в областта па обществе-

възпроизводство,
още работи

и занапред питие ма недостатъчно ра 
впитите краища. Коремни 

очаквам и в об

задължава 
още по-активгС) да дейст 

Съюзавувам, не само в 
на синдикатите, 
останалите общество но-

промени 
ластта па създаването ино и в

ното
над което все 
иците

разпределението па до
хода. както при това про м. я.организа-нолитически

цип.
нямат пълно нлия-
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ООСТ „СЛОГА" В БОСИЛЕГРАДБОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАН 

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИЦИИ

Резултати, които не охрабряватУСЛУГА« НА РЬБА НА 

РЕНТАБИЛНОСТТА
»

При това средният 
чсн

ли-о бщия доход бе- 
пуикта по-голямо увеличение. Лоши: 

общината пряко въздействуват 
увеличението па разходите. За лихва отде 

милиона динара.

по отношение наРазходите 
лежат 8 
те пътища в 
върху 
лени над 14

доход възлиза 28 950 
по отношение 

на същия през 1984 го
дина е увеличени с 58 
на сто.
И ПРИ ЗАТРУДНЕНИ 
УСЛОВИЯ СНАБДЯВА 
НЕТО ДОБРО

Когато говорим за ми

Ох)
ю/ уОО

ко* * ооьпреки че запланува
1ШП1' нлаа 11рС4 МкНЧЛЧ-
ла»а иудпИй с рсалпдл 
уаа, срппапвооите резу- 
лгаш, спрЦц

годишен оала- 
а*с за деловите резулта
ти през изтеклата тзбо 
1 оди па сочат, че осно
вната орА ашюация 
сдружения труд „Услу
га се намира в много 
затруднено 
и че са неооходпми дос
та усилия на всички 
счгюяниеш да се над
делее. преди всичко не- 
ооходими са коренни пр 
омени в укрепването на 
личната и трудова дис
циплина, много по-гол - 
ямо внимание на мерки 
те за икономическа ста
билизация, а разбира се 
и по-голямо внимание 
трябва да се посвети и 
върху ефективността и 
качеството на услугите. 
Към това, ако прибавим, 
и редица обективни при 
чини, които както ни 
уведоми директорът на 
организацията 1,'.ван Пе
нев, ще бъдат присъст- 
вуващи и 
Щата
трябва да се търси в ре
шителна борба за пре
одоляване на субективни 
те причини.

Инак, през изтеклата 
година 40-те тру

дещи се са осъществили 
общ доход от 74 154 000 
динара, който по отно, 
шение на същия от пре 
дходната година е увели
чен с 85 на сто. В осъ-

с динара и
00114 долид 01 -II 
динара, след това услу
гите от различите видо
ве комунални 1*1 91о оОО 
и теискиджииската еди
ница — 11 080 ооо дина-

ЗаклЮчп нвателната мощ на пот
ребителите. От субекти 
вийте цък причини на 
първо място са все още 
неизползуваните докрай 
вътрешни резерви, пре
ди всичко все още недо
статъчно се икономисва 
гориво, масло, ток и др.

Въпреки че и през из
теклата делова година ос 
поената организация на 
сдружения труд „Слога" 
отчете положителна ра
вносметка е остатък — 
доход от около 7 585 000 
динара, финансовите ре
зултати не са така доб
ри, както през предиш
ните години. Кагато ка 
зваме това имаме пред
вид, че изразходваните ДИНА 
средства през изтекла
та 1985 отчитат 8 пун
кта по-голямо увеличе
ние от увеличението на 
общия доход, а като ре-

гсЛНил

ра. чЗа реализирането па 
тОоИ доход изразходвани 
са 50 961 000 динара и 
същите по отношение па 
предходната година са 
по-големи е 91 на сто.

налогодишното стопани
сване на „Слога" не би
ва, а да не споменем 
факта, че общо снабдя
ването бе сравнително 
добро. Не е имало зас
той в снабдяването на 
някои стоки, преди вси
чко на стоки от първа 
необходимост. Това не 
значи, че снабдяването 
не може да бъде 
по-добро. В това отноше 
ние отделно внимание 
занапред трябва да се 
обърне на пътната мре
жа. До отделни магази- 

все още се закарва 
само с трактори, което 
създава значителни 
ходи. От друга 
Социалистическият 
юз, досега почти 
не е

на

положение
при това доходът отчи
та увеличение със 75 на 
сто и възлиза па 23 194 
900 динара, а чистият до
ход възлиза на 16 400 опи 
динара увеличение 80 
на сто. За лични доходи 
са изразходвани 16 323 
000 динара, увеличени* 
също 80 на сто, а за раз 
ширяване на материал
ните основи на труда 
са отделили само 77 000 
динара. Средният личен 
доход по зает възлиза на 
24 684 динара и след Ав
тотранспортната 
низация, където възлиза 
на 20 349 динара е най- 
малък между стопански
те организации в общи
ната.

ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУ 
ЛТАТИ ПРЕЗ 1985 ГО-

През изтеклата 1985 
година според заключите 
лния баланс, основната 
организация „Слога" в 
която понастоящем рабо 
тят 141 работника е ос
ъществен общ 
866 723 000 динара и съ- 
щията по отношение на

още

зултат на това средства 
та за разширяване на 
материалната основа на 
труда по отношение на 
същите през 1984 година 
4 пъти са по-малки.

Защо е така отговор 
потърсихме от директо
ра на организацията Ва 
сил Иванчов.

— Безспорно е, че де
ловите ни стопански ре
зултати са могли да бъ 
дат по-добри. Обаче рц 
дица обективни, а немал 
ко и субективни причи
ни въздействуваха за то
ва. От обективните пре
ди всичко

доход

ни
предходните година е по 
-голям с 64 на сто. Оба
че разходите, които въз
лизат на над 762 267 000 
динара, отчитат 8 пункта 
по-голямо увеличение от 
увеличението на общия 
доход. Поради това до
ходът, който по отно
шение на същия през

раз-
странаорга-

съ-
нищо 
един 

започ-
с работа потребител 

леките съвети, а не как-

предприел,, 
път за винаги, да 
натпрез настоя- 

година. Изходът Посочените финансо
ви резултати недвусмис
лено потвърждават, ча 
наистина състоянието в

то досега 
им да

активността 
самосе свежда 

ю избиране и нищо дру 
го. А тъкмо

1984 година е увеличен с 
21 на сто и възлиза 
104 456 000

натази стопанска органи
зация е загрижавагцо. 
Още повече, че през из
теклата година загуба 
отчетоха трудовите еди
ници: авотсервиза около 
3 милиона и 800 хиля
ди динара и тенекиджий- 
ската трудова единица 
около 3 милиона, тъкмо 
тези, от които най-много

м.я.

те могат, до 
значителна степен да да- 
лат принос по това

динара. Чи-
мисля на ви етият пък доход бележи 

лихви. Така пап- ръст от 27 на сто и въз- 
ример през изтеклата го 
дина за различни лихви 
сме изразходвали над 14 
милиона динара. Значи 
телна част отливане на 
доход ни създават и 
лежалите

1985 отно
шение, преди всичко бла 
гоприятно да въздейст- 
вуват за 
обслужване и целесъоб
разно ползуване на ра
ботното време, което не 
малък брой 
злоупотребяват.

соките
76 073 000 динара 

и е разпределен: за лич
ни доходи 68 452 000 ди 
нара, за съвместно и об
що потребление 4 161 00

лиза
по-качествено

ществяването на този до 
ход най-голямо 
има

за- и за разширяване на ма
териалните основи 
УДа 3 424 000

магазпнери
участие 

хлебопекарницата,
стоки, 

и намалението на
както
поку- на тр 

динара.
се очакваше.

МЛ.
СРЕЩИ Когато се съединят опит

МАКАР че в „Текстилколор" 
работи от две 
СВЕТЛАНКА ЧИРИЧ

и знаниемного. Преди този 
младежката политическа 
на „Борба", сетне

курс изкарах 
школа помещения и имаше извънредни 

условия за работа. Мога да ка
жа, че по-опитните и по-възраст 
ните работници ни оказват съдей 
ствие, винаги са готови 
учат.

години насам, 
си е заво 

юаала реноме на добра и усърд
на работничка. Тъй като отнача
ло нямало работа за нея

политическа- 
Общинския кота школа при 

митет на СКС в Бабушница 
Миналата година 
семинара във Връдник на тема: 
„Действуването

и др. 
участвувах вкато 

тя работила 
работничка. 

Надява се в скоро време да дой
де „на свое" работно място като 
техничка. Понастоящем Светлан 
ка Чирич е курсистка в Региона 
лната политическата 
Ниш, заедно с още — двама свои 
земляци от Бабушнишка община.

Попитахме я какво мисли за

да ни по-
текстилен техник, 
като обикновена

Светланка Чирич 
щем заработва на

на младите в понастоя- 
къмсдружения труд".

Когато през май се завърна 
на работното си място — ще се 
старая на практика да прилагам 
наученото в школата 
Светланка.

месеца
33 000 динара, но казва, че в ско 
ро време цената на точките при 
тях ще бъде много по-голяма,- та 
ка че ще заработва и над 40 000 
динара.

школа в
казва

В „Текстилколор", : 
боти Светланка Чирич

където ра- Неотдавна Светланка Чирич 
е избрана за заместник-секретар 
на първичната организация 
Съюза на комунистите в „Текстил 
колор". Активно работи и в мес 
тиата общност в село Д. Кърни- 
но, където живее.

лекциите в школата и колко пое 
ле наученото ще й бъде 
полза във всекидневната й ра
бота?

има още 
20 младежи и девойки. Попитах
ме я- как те се включват

от нав про
изводствения процес и какви про 
блеми имат?

Светланка Чирич
ствено-политически дейци и пре 
подаватели от 
считам, че тази школа ще ми бъ 
де от голяма полза. Тук научих

— Лекциите в Регионалната 
политическа школа са на високо 
равнище — казва Светланка Чи 
рич. Лектори са известни обще

.— Сега
вече лесно да се работи. От Но
ва година се пренесохме в нови

университета и „Текстилколор" ев

М. А.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
и на Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1512 година ХЕШ

Белград, 4 април 1986г л
АЗ И МОЯТА ОРГАНИЗАЦИЯ

И най-малко не е чудно, че контро- 
верзните процеси в обществото не 
ват без отзвук в младежките редове. Мно- 
гобройните обществени

кумеитите за младежките конгреси се за- ят настоящето може да принадлежат 
белязват наоста- известни нови неща, не само в бъдещето. Ако днешната младеж не про
стила, но и в програмите. мени своето настояще, тя не може много

..Следователно, четете, пишете, участ- да разчита на перспективното бъдеще. Кой 
вуваите. . . Недейте после протестира, че ще й „дарува" такова бъдеще? ! 
не сте имали удобен момент да кажете Същевременно, трябва по-радикално 
какво мислите и че това не е бил ваш да се отхвърлят митовете за младежта, 
(младежки) конгрес". Преди всичко, не може винаги отново да

,,Събуди се, нещо става!' се говори за това, че младежта е изклю-
,,Целта на тази програма (мисли се чително субект и еманация на прогреса и 

на Проекта на програмата за единствено- хуманното бъдеще. Впрочем, че това не 
то действуване на Съюза на социалистиче- с така показаха еуфоричните национали- 
ската младеж) не е младежта да я приеме етически вълнения и събития в края на 
с вдигане на ръка, пито да я прочете и за- ноември 1968 година в Косово, 1971 в Хър 
брави изхвърли. „Младежите поставят съ- гатско и 1981 отново и в още по-драстич- 
ществения въпрос: „Какво да се направи на форма в Косово. Поправо, своеобраз- 
и как да се организират, 
то на ръка на Конгреса (касае се за Два- ято младежта е единствената сила на про- 
надесетия конгрес на СЮСМ) и в практи- греса има свои причини нападани в наша- 
ката нещо да стане". Следователно, на се- та революционна история. Но, вълнения- 
гашните и на бившите младежки полити- та и процесите в нашето общество и в Съ- 
ци, във водовъртежа на нашето време, тр- юза на комунистите — това се знае добре 
ябва да се отправи старото възражение: — не могат да оставят спокойна и равно- 
„Филосфите само различно тълкуваха све- душна и младежта. Ако младежта се на- 
та, но касае се за това, че светът трябва мира на маргините на обществото, тя ис-

кала-неискала се прикланя. Може да бъде

въпроси, които 
а това е естествено — необикновано ос

тро се пречупват през младежта и в мла
дежката организация- се намериха кой 
знае по кой път, в младежките дневни ре- 

„Аз и моята (младежката) органи-
аащото

отношението на младежта към собствена-

дове.
зация"! Ни най-малко случайно.

та организация и на младежката организа
ция към младежта стана, на много пунк
тове, проблем номер един. Вече не 
но, че младежта не приема такава, транс
мисионна

е спор-

организация. която не е гра
дивна, и затова е принудена да подража
ва така наречените големи органзации (СК, 
ССТН. . .) Но, това комплицирано отноше-

че след вдигане- пата „триумфалистическа" картина на ко-

ние не изпъква у нас в пръв план само в 
този кризисен и обременен с проблеми об
ществен и политически момент. Още 
1972 година, имайки предвид по много бе
лези немладежкия стил в работата на мла
дежката организация, Тито забеляза: „Мла 
дежката организация, каквато е днес, не 
струва многб". И вместо тази важна кри
тична забележка да бъде разбрана серио
зно, младежките функционери продължи
ха — така излежда — по старому. Младе-

да се измени."
Защото, имаме впечатление, че сегаш- в първия ешалон на прогресивите, но и

ното младежко поколение не е заслужило в първия ешалон на консервативните и на 
толкова безцветен третман от обществото, :задничави сили.
То е често предоставено само на себе си и] 
на силните (националистически други) въ-Нреси прогресивните сили в югославското 
лни, които налитат върху самото общест-Цобщество. би трябвало по-сериозно да се 
во. Оттам и становището, че противоре-Чзамислят над и суптилната и улучената 
чивата позиция на младежта се манифес- мисъл: „Историческият опит на нашата 
тира и в това, че от нея се търси да бъде епоха по»;азва, че точно младежта е носи- 
деягел на обществения прогрес и съще- тел на политическите революции. И тога-' 
временно й е дадено мястото на перифе- ва когато не й принадлежи водачеството 
рията на обществените процеси, където в революциите, тя им дава жар и против, 
само не може да понася отговорността за сила и утопическа визия. Ярък пример на 
своята позиция, нито да решава собстве- младежката революция бе и югославската 
иите си проблеми. Младежките „лидери" социалистическа революция. Когато завъ- 
ясно изтъкват, че лисната на чувството на рши нейната въоръжена част, ролята ва 
сигурност в условията когато бъдещето не младежта постепенно намаляваше. Когато 
е пито светло пито известно — преди вси- революционните течения преминат в мир-

Пред младежките и партийните конг-
жта и младежката организация, предимно 
поради собственото си безсилие, са на ма
ргините на обществените процеси, решава
ния и събития. Продължи ли по старому, 
Съюзът на югославската социалистическа 
младеж ще стане синоним па анемичност, 
недостатъчна градивност, на неинициативно 
ст и, разбира се, на бездейност. А 
многократно вреди и на нашата младеж и 

нашето общество, особено по времето 
когато кризата има две лица: 
бъде подтик за революционизиране на 
обществото, на и знаме на силите на ста-

това

на
не може да

тус кво. чко поради ограничените възможности новремено институционално развитие, из- 
за работа — допринася, че младите хора глежда че младежта бива изтласквана от 

средство" в ръцете иа тях. И тя наскоро отново търси да дойде 
бюрокра- до изява".

В последно време нещата в този сми
съл вървят по-добре, защото и младежки
те активисти и ръководители чувствуват, че 
базата вече не им търпи

и малко или повече очевидио- 
Младсжкият бюрократ днес 

остра критика. Оттам и и до-

да стават „идеално 
рспубликанско-покрайнииските 
ции и националистическите сили. Югославската младеж днес се опитва

В нашето общество отдавна с популя- да дойде до изява. И трябва да се изяви.
Мнрко Арсичч

опортюнизма,
кариеризма 
то мълчание, 
е предмет на рпа мисълта, чс само онези, които промен-

V.
1КАК ДА УКРЕПНЕ АВТОРИТЕТЪТ НА СЮКГодина на конгресите

приемането в СЮК малко воде- не се виждат, а селскостопанско 
хме сметка за важните крите- то производство с несигур- 
рии. Именно, само онзи, който н.о, па не е ни чудно, че все по- 
маистима има стойности които с -малко са млади, 
работа се е доказал може да б'ь- на село. 
де член на СЮК. А ставаше и 
обратно.

Върхът като образец които остават

Трябва много неща да се ме
нят. Най-много ме боли, че сл
ед разискванията върху Проек- 
тозаключенията от 13-то заседа
ние на ЦК на СЮК, които наис
тина показаха силата и решите-

се намали, а авторитс-СЮК като цяло не 
Това осо бено се отнася за онези във „връ- 

’ биха отговаряли за направените греш- 
би действувало стимулирад(о върху „база-

Авторитетът на 
отделни членове 
Ако някои от тях 

това

Вече с години говорим да сета иа 
ха”.
ки и пропуски, 
та” и тя да изчисти редовете

премине от думи към дела, а то 
ва малко се прави. И това е ед
на от причините, чс отслабва ав
торитетът па СЮК напускат ра
ботници и селскостопански про- нищо не е направено. Мисля, че 
йзводители. Нас в селското ста- не ии отвеждат наникъде заклю- 
панство най-много ни загрижва

си.
трябва, като се тръгне от 

СК
лността на широкото членство,ля, че

първичната организация на
всички равнища, да сс по 

необходимо разграничава- 
иетинските

ЗАБРАВЕНИ КРИТЕРИИ
селско 

от Гли-
Радоица Стоянович, 

производител
на до 
веде
не като се отделят

от онези които

заключения. Доста 
диехармонията между цените на са писани обширни и не-
селскостопанските и индустри
ални произведения. Решения

чения следстопански 
бовец::

Авторитетът на 
ло не отслабина, 
на отделни членове

СЮК като ця-
а авторитетът

. Затова мис-

това 
че при

комунисти
не са

(Иа 2-ра стр.)
Беше погрешно,



«2 Комунист

ВРЪХЪТ КАТО ОБРАЗЕЦ(От 1-ва стр.)
разбираеми материали. В днеш
но време се живее и работи бър
зо, па няма врме за тълкувания.
Затова няма смисъл да се пиш
ат „трудни” материали, а крие и- -отговорни места в 
чески и на всеки ясни. Имам впе
чатление, че във форумите няк
ои другари се изпреварват кои 
по-сложни материали ще напра мунистите са повече от 20 на сто, тяхната отговорност за неизпъ- 
ви, за което се харчи много-вре- но иа отговорни функции няма лнсиитс задължения твърде ряд- 
ме, а -всичко това струва. Стига ни два процента. Дазке под 10 на ко ее утвърждава, 
онова — трябва. Важни са ак- ст0 са и СрСД делегатите за Кои- В навечерието на войната има 
ции, а не приказки. Прелом в греса иа СЮК. хме около 8000 членове на КШО,
работата на СЮК очаквам от .............................................................. във войната навлязохме е 12 000
предстоящите конгреси. Надя- членове. Днес са около 2,2 мили-
вам се, че така и ще бъде. МОРАЛ ПРЕДИ ВСИЧКО она, а това означава, че число

то на жителите по един член на

са югославски. На-значителни позиции, всички най- ве на СК. След това в Синдиката, Сигурно е, че която дру-

- -....... ” — Ж
те ги няма никъде, или са твьр- ности на интересите носители-на те и покраините. И Косов 

Ето, и в Съюза на ко- функции са членове на СК, а ше, югославско и народът е
го огорчен поради това, че 
можем да защитим почтените, а

е на- 
мно-

де малко. не

да осъдим непочтените.

Нашият народ преживя и по- 
-тежки моменти. Да си спомним 
за 1948 година. И тогава всички 
проблеми бързо решихме, защо- 
то бяхме единни. Народът и днес 
иска единна Югославия, от вър
ха до дъното, но това липсва... 

за Народът вярва, че Съюзът на ко 
мунистите може това да реши и

Милойко Мирянович, пенсион- СК непрекъснато се е увеличава
ло, а от друга страна ръстът на 

на общественото производство
Свето Колашннац, председател Югославия създаваха редица по- един жител е в постоянно спа- _
на акционната конференция на КОления и имаше един колекти- данс. Имахме стопанска рефор- трябва обезателно да ъде еди 
СК в „Лола-11рогрес” в Рашка: вен характер, който на негово- ма 1965 година. Не успя, но

■“ то членство помогна в борбата неуспеха никой не положи сме- 
ерещу неправдата и тиранията, тка. Незаетите изпратихме ,, 

е Тези морални качества на наша вънка” за да бъде мир у дома, 
та партия бяха твърде необходи очаквайки техните валутни из-

Слет Драган Марич, раоотник в Юго
славското речно корабоплаване,

ЗАЛУТАЛИ ЧЛЕНОВЕ ер от Валево:
Съюзът на комунистите

за иен-

Без съмнение с, че авторите
тът на Съюза на комунистите 
разклатен. За това най-много 
свидетелствува голямото чис
ло работници от непосредстве-

на-
ГОЛЕМИ РАЗЛИЧИЯ

ми в осъществяването на програ вестия с наложен платеж.
това кантрареволюцията в Ко
сово още 1968 година показа на- Белград: 

но тяхната морална сила беше меренията си, а ностителните на 
неунищожима. Пред тези каче- обществено-политическите фун- 
ства падаха властодръжци, ка- кции скриха главите си в пясък

и чакаха 1981 година. И затова 
Дойде следвоенното изграж- никой не е отговорен, 

дане. Постепенно в Съюза

мата, която масите приеха. Чис- 
ното производство, които напу- лото на членовете не беше голямо 
скат редовете на своя авангард.
И в редовете на организацията 
„Лола-Прогрес” в Рашка се чув 
ствува „вълнение”. Не малък 
брой членове желаят да станат 
безпартийни. Упрекват Парти
ята, че не се бори, че никого не 
упреква, а особено членове на 
отговорни функции, от общин
ските комитети па все до ЦК. Ка-

Огромното мнозинство работ
ници съзнава, че времето в кое
то живеем е тежко, както ико
номически така и политически.

риеристи, егоисти. . .

Съществуват много факти, 1 ревожи, че това трае по- 
-дълго време. Това е една от най-

на
комунистите се въвличаха хора. от които се идва до заключения, 
които не можаха да приемат те- че за авторитета на СЮК най-го- -важните причини дето намаля 
зи морални и други норми. Ко- пм враг с безотговорността. За- авторитетът на СЮК. 
лективният дух, който Съюзът това смятам, че в конгресните 
на комунистите с толкова мн.о.о документи трябва да вградим 
любов и топлина, постепенно се елементи на отговорност за чле- търси силна и единна Югославия, 
разпиляваше. Отделни хора, па новете на СЮК, от онзи в първи- единството на СЮК. Вместо То
дори и цели групи започваха да чната организация на СК.
се занимават сами със себе си, .................................................. .
обществеността им ставаше по
следна грижа. Кариеризмът и НАШЕ ИЛИ ЧУЖДО 
политиканството все повече из-

то че ли се е отстъпило от откри
та критика, но и самокритика, 
феномени, които дълги години 
характеризираха работата на Съ
юза на комунистите.

Работническата класа желае и

ва имаме феудализъм и частич
ни интереси. Почти и не трябва
да се подчертава колко се раз
личават становищата на СК в 
отделните републики и автоно- 

Мирко Стойкович, селскостопа- мни покрайнини. Това е изклю- 
нски производител от село Мъ- чително „дебела” причина че

отслабна авторитетът на Съюза 
на комунистите.

Също така считам, че и на
чинът на който е водена кадро
вата политика в Съюза на кому- тласкаваха старите норми.

В Съюза на комунистите всенистите много е влияел върху 
отслабването на авторитета сред 
членството, но и сред народа. 
Прокламираният принцип за за
връщане в базата на функционе 
ри след „определения” мандат 
в Съюза на комунистите не се 
уважава. Най-често се случва
ше функционер да замине на ня 
кое по-добре заплатено или вли 
ятелно работно място. Такава 
практика иритира трудовия чо
век и гражданин, особено защото 
за нея се говори, па дори и „кри 
тикува”, а най-гласни в такива 
настъпления са онези, които са 
забравили кога и откъде са тръ
гнали за „определено време” в 
Съюза на комунистите.

Как да меним съществуваща 
та обстановка, как да възвърнем 
авторитета на Съюза на комуни
стите?

повече се стига до редица проти- рчич край Валево: 
воречия. В нейните редове все
повече са кариеристите и хора, Селяните губят доверие 
които са загубили чувството за Съюза н'а комунистите поради то Много „парлив" е въпросът за 
солидарност и единство. Съюзът ва, че заключенията, решения- отговорността. Не е право на 
на комунистите все повече запо- та и всичко останало, което се работника когато вижда, че ня- 
чва да „тачи” компромисни ре- гласува, не се оживотворява. ма отговорност, когато вижда, че 
шения, което довежда до разе- някой е упропастил трудовата
диненост и недоверие. Борбата На пример, нищо конкретно организация, 
за привилегии се увеличава, а не се предприема в Косово сре- средства в погрешна инвестиция 
това е несъвместимо със Съюза ЩУ иредентата и спиране изсел- и за това изобщо не

на сърби и черногорци, Още

в

вложил големи

отговаря, 
виж-ванетона комунистите. 

Какво сега?
по-горчиво е, когато

изнасилванията, пл- дате, че този човек е „аванзирал” 
ячките, разрушаването на паме-
насилията,

Трябва да меним отделни чле
нове и ръководители, онези без- ТНИЦИ, принудително откупува- 
морални достойнства. Съзнате- ие на земя- Не се изпълняват ни- 
лен съм, че на нас в Съюза на то решенията на Скупщината на от положението, 
комунистите са ни необходими СФРЮ и Сърбия. Едно се реша-
неимоверни усилия у членовете ва. а ДРУго работи. Ние сме изключително вещи
повторно да заживеят тези до- гЗагрижава, че стандартът на в приемането на различни про- 
бродетели, но това трябва да бъ населението бързо намалява, и грами вързопи мероприятия" 

Първо редовете на Съюза 6ДНа °Т акциите ак0 желаем стандартът на селското населе- имаме много идеи, а когато тря-
• с“» ”“,‘нио

го са°ТзГлутаК10НПартиТтТа°тВрябе- ..................■...........:.................... ~....* изобилие™ Харч^ 46 ™ В меРопРия™я трябва^
~ ». 5.Д, и»,™ „ОЛТРОНСТВО “■ ^ “■
за половин членове по-малко, от Унгария
но това да бъдат хора, които ще Томислав П. Байс, електротех- три Унгарии, кюнци за печки 
се стремят към онези същите ник в ЕИ Ниш: стара хартия, стъклени буркани

членовете Нашето общество е в криза свински глави, шкембе-чорби и ’ 
на КП преди войната, в НОБ — икономическа и политическа, кой знае какво 
и, следвоенното строителство. а ние трудно признаваме, че чле 

След това, трябва да се даде новете на СК са отговорни 
възможност на младите хора. Не това. 
съм съгласен с онези, които твър 
дят, че младите хора сами тряб
ва да се изборят за своето поло
жение в обществото. Това е фи- 
нна демагогия, защото всички -

а работниците плащат цеха 
неговите несполуки.

Има много

за

решения за изход

да
да отговаря за 

слама онова което не се осъществи. Без 
а имаме я колкото разлика дали това е един човек.

тРУДова организация или Съюз
ният изпълнителен съвет. Кога
то се

Как когато
поправят такива грешки, 

почне да се работи така 
както е договорено, сигурно е ня
ма да има трудности, нито в 

на ко самия Съюз на югославските ко 
поради мунисти. Авторитетът му ще се

рат разискванията за товаДа чий вепиТтРХ°РаТа ° п°-голямо д0‘ 
чки инокосни органи и повечето са Дунав, Сава, Дрина водоцен ВСИЧК°’
членове на колегиума са члено- тралите и железопътните лин™ га

ли още не.
.<а това народът да не бъде загр* 

за жен.
Авторитетът на Съюза 

мунистите намалява и 
вечето са чланове на СК, пора- това, че не се е изборил 
ди „политическа подобност” вси

Делегатите в делегациите по-

договаря и предла-
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КЪМ КРАЯ НА МАНДАТА
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СЪВЕТ НА РАЗДРУЖЕНИЯ ТРУД
У НАС ТРУДЪТ „ДОЛУ” 
ТАКА ЧЕ 
ЗЯВАТ

В

ВСДГ?Ж?5ЙЕ Т,ТдКО,ВИ?к?'™™ 'К“
У ЖЕНИЯ ТРУД В СКУПЩИНАТА НА СР СЪРБИЯ

бимслени работи.
— На края на всеки мандат 

се свеждат сметките: за какво 
скупщинският съвет най-вече ра 
зискваше? Кои делегатски деба
ти сложиха печат . на този деле
гатски състав на Съвета на 
жения труд в Скупщината на 
Сърбия?

— Важно е приемането на 
Средносрочния развоен план, 
особено проблематиката във вр
ъзка с относителното изоставане 
на територията на Сърбия без 

Но, с
втория от тези два въпроса не 
: ме доволни. Делегатите казва-

По традиция 
смени са повод за разговори 
делегатите, чийто мандат 
края.

делегатските Друго нещо са инвестициите, 
не сме имали също от

ношение към основните и обо
ротни средства. Важно бе да по
строим фабрично здание 
го да сложим машините и обо- 

деец, рудването — без оглед на това 
директор каво ще правим със суровините 

комби-

сдру-с Никога
е към

По този случай Джодже Ян- 
е благодарен събестдник. и в не-кович

Дългогодишен е стопански
инженер. някогашен 

Коксно-химическия 
нат в Лукавац, сетне

„Хеминд” и лознишка бързо 
„Вискоза”, а след това бил 
Стопанската камара на Сърбия.
В момента е председател на Съ-

на и възпроизводството. Искахме автономните покрайнини.на белг- г-а вървим колкото се може по-радския напред, пък и нашите чу
ждестранни дългове допринасяха 
1<ъм тора: да влагаме ' колкото 
може повече за да може да зад- 

вета на сдружения труд в Скуп- ържим високия размер на ръста! 
Шината на СР Сърбия. Не сму- Взимахме 
шава го въпросът дали като ску- дори и за внос на кафе. Това 
пщински делегат и функционер много обеднява стопанството. В 
сс среща със своята база. Казва,

15 >.а това, тоест сегашните реше
ния са приети като нужни за да 
бъде приет Средносрочният пл
ан. Върху този въпрос трябва 

АКО ВСЕКИ БЪДЕ ИМАЛ СВ- да се работи и знапред, да се 
ОЯ ЧЕРНА И ЦВЕТНА 
ЛУРГИЯ, ТЕКСТИЛНА И ХИ 
МИЧЕСКА

кредити за всичко,
МЕТА търпят по-добри решения.

За Косово, също така, повече 
ПРОМИШЛЕНОСТ пъти разисквахме. Главно 

НИ зявахме
този смисъл сега положението израче през 

дини е бил седем-осем пъти 
заседания в Лозница с 
цията, не повече. Но

изминалите четири И Т. Н, ТОГАВА САМО 
ЛИПСВАТ

го- с чисто, поне знаем с какво раз
на полагаме, макър че това позна- 

делега- ние скъпо ни струваше, 
с базата

недоволствие и из-
МЕЖДУРЕПУБЛИ глежда — ще се разотидем не-

КАНСКИТЕ МИТНИЦИ КРАЧ доволни от това, което е напра- 
КА ПО КРАЧКА — ВЪРВИМ вено. Може би не съм 
1<ъм АБСУРД. впечатлението ни

— Съветът е обсъждал и въ
проса за отношенията в СР Съ-

прав, но— По време на съветите на 
се дойде и до

прекъснато във връзка с делега- дезинтеграционни процеси 
циите си. Важно е това, казва, стопанството? 
че хората добре познават проце 
сите в сдружения труд, знаят 
как стопанството „диша”.

— Въпрос е дал това сме до
бре замислили, не сме ли много 
повече формализирали и усло
жнили делегатските връзки. В 
крайна линия, цялата делегатс
ка система трябва да допринася 
за увеличение влиянието на 
сдружения труд в решаването.
Много години — казва Янкович 
— следя тези процеси и мисля,. 
че работниците, без оглед на на
шите недоволствия, все пове
че питат и все повече участву
ват в решаването.

Не смя
та, че останалите делегати са- не сдружения труд
има по-чести контакти. е такова.

При нас малко се разисква за 
организиране 
отношенията измежду 
ялостите, за сдружаването. Това

в
на стопанството, рбия?

репроц- — И пряко и косвено, 
се занимавахме с този 

са теми за които освен камар- Интересно е при това - 
мте, трябва пре«1мно да се зани- те делегати бяха главно 
мават тези съвети. Сега сме ка-

много 
въпрос, 

че наши-
— На дезинтеграцията куму- 

ваше нашата политика чрез при 
лагане на Закона за сдружения 
труд. Разбира се не Законът, а 
политиката по прилагане на За
кона. Икономическите критерии 
по време на реорганизацията 
бяха на нула, и стопанството е 
изцелено. Сега обратните про
цеси се осъществяват с много 
~"Улности. През това време в 
ООСТ с създадена дребна бюро- 

' кратия, на която отговаря да 
запази съществуващото положе 
нир. Но и този период не се 

всички еднакво. В 
няколко големи сто- 

в Словения съ- 
средиите 

постигат колективите 
„Първа петолетка”,

единни
в разискванията и решаването 

независимо от това дали са 
ии решения, а не скушщи- 0т покрайнините или от центра- 

нско тяло, което колкото може лната

то парламент, който гласува за
кони

част на републиката. Раз
по-конкретио да помага на стопа- личията 
нстовото. понякога се израязава- 

ха в разискванията по законите, 
лттт.т.*мп които се приемат съгласно член 
СПЕЦИФИЧ- зоо от Конституцията на СР Съ

рбия, когато делегатите
СКУПШИНСКА
НОСТ от сд ру

жения труд в покрайнините съо- 
тд с проектозкони, отчети и ана бщаваха едни, а от 
лизм като че ли подтиква деле-

— Обременсността на Ове-
останалата 

на републиката — другичаст
ггтите, че въц от дневните редо
ве и заплануваните дебати, редо 
вно поставят делегатски въпро
си?

отнасяха 
БиХ имат 
га°ки системи, 
що. И в Сърбия над

становища.
Инак, дебатите по множе

ство въпроси, отнасящи се само 
за „централната” част на репу- 

Хората говорят за онова, бликата — делегатите от пок- 
което става около тях. Тогава райнините актвино участвуват, 
дебатите по правило са най-го- — Скупщината на Сърбия е 
рещм. Когато има фенол в твърде специфична по това: има 
И бар, когато земунски ,3ман' делегати от територията, на ко
не може да продаде комбайни-

СКЪПО ПОЗНАНИЕ

Дали съветите на сдружения 
турд действуват така както с за
мислено? У нас трудът „долу в 
колективите 
ветите на сдружения труд глав- 

което

резултати
като

е разединен, у съ- .11 окомври” и други, които за- 
азиха цялостта си, които стопа-

ито не се отнасят законите, ко-сс нис.ат па съвместнияно изразяват онова, 
случга в обществото.

— Как да се обясни това, че 
тъкмо по време на съществуване 

съветите на

съвкупен
тс, естествено е че по този по- ито приемат? 
вод сс откриват отделни делегат 
ски дебати.

приход и доход. — Да, вероятно тук
Или делегатският неща не са регулирани. Затова 

въпрос за атомните централи — казвам

някои

— В Скупщината на Сърбия 
е направен анализ, в който 
посочва чс па 
вета на

когато бихме повечесдружениято на
труд се дойде до обедняване на 
стопанството?

— Тези две неща не бих до
веждал във връзка. До обеднява- 

повече дойде

членовете на съветите с това са-се разговаряли за сдружаването на 
интсрссоваиието стопанските колективи, за инте- 

идваг. грацията и съвместното развитие 
Мисля, чс тези и такива делега- тогава не бихме имали тези те- 
тски въпроси са с изключително риториални дилеми за компете- 
зиачеиие за обществото като ця- 

Да беше така по-рано вяр
ваме, толкова че не бихме се и посочвате? 
зацължили. Това е демократичен 
натиск на обществеността която развитието на недостатъчно раз
но позволява да правим нови витите части на републиката с
грешки. Хората сега сс разпит- ангажирането на колективите 
ват за всичко. Искат, например, от по-напредналите краища, за
да знаят колко сме се задължи- износа и създаването на условия
ли за нашите изследвания на за увеличение на износа, за
иеф^ и гас в Африка и подоб- самоуправителното организира 
но. Това е период на големи съ- ,ис па селското стопанство, осо-

делегатите в О- мо изразяват 
пп средите, от коитосдружения труд през 

мандат са доставени околотози
57 000. страници разни матсри-не на стопанството 

в началото на 
лини, а не от 
създадени съветите.

нциитс.
— Кои скупщински теми още«/Гко^Гбяха али. Пресметнали са чс това с 

45 страници на ден. Кой би вси- 
обедняването чко това прочел?

ло.

Посочвам разговорите за
В момента за 
стопанството допринесе

политика. Според
когато лихвите по:сче обременени,

и нана много— Да, делегатите сашата лихвена 
политика понеже гла 

като класичес- 
Съвегьт па сдружения

тази
биха се преселвали от организа- шю действуваме 

би билотовапия в организация ,,,г «и съвет.
Но голяма част трябва в известен

Някои” казват" че лих- да променя своята позиция в 
И сега не са рс- скуПщините, много повече 01 ос

занимава с въп-

смисълна място, 
лихвите замнения и търсене па истината. Осно за големите системи,

Металурги- 
комбинат в Смсдсрево и

жданите. 
вените размери При това делегатската система консолидацията на 

сс схваща като механизъм зае точно, чсския
утвърждаване на истината и ка- т, ц, 
то коректив за някои наши нсо-

таналите да сс 
важни за 

увеличението

вероятноални, което 
но н нашите условия 
стгото са високи, в някои 
сти трудно поносими.,

за стопа и-
обла- !>оси

създаването и 
па дохода. (На 4-та стр.)
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е. За конгреса на СКС бе извъ-

вместо '»Р^об;г^а; ршено „по-внимателно,’ изби- 
Р и Бела па- ране на делегати, но все пак от

четиридесет избрани делегати 
шестима са работници. Ср

ед избраните обаче има дори
функционера в СК, Сииди- 

Обхцинската скупщина и 
съюз, зами-

ИЗБОРИТЕ В СК правят и 
ции в КуршумлияРаботни малцинство лашса. самоЗа всички „челни” функции 
н МОК на СК са предложени 32

се-
двама Дам 

ката,кандидата, от които само 
ма са работници!

СЪЩИ ДЕЛЕГАТИ Социалистическия
По тези (и други) неспазва- нали от производството, 

иия^наТ()сновите "принципи на От нишката нартиица орга-
кадровата политика вероятно низация са избрани по двама

новоизбраните об- младежи и синдикални функ- 
шински и мсждуобщииското ръ- ционери, които ще бъдаг делега- 
Гводство И интерес на истина- ти и на партийните, и на младе

жките относно синдикалните ко-

В Нишки регион е малък броят на непосредствените производи
тели, които са изабрани в ръководствата на Оюза на комунис
тите, а особено на ръководните постове.

и със еекротири- 
на оо- 

за-

Подобно е
ния на първичните организации те на председателствата 
на и заседания на оищинс- щинските комитети. Г1а едно 
киге кимшеш и кадрови коми- седание на Председателството па

МОК на СКс ое изтъкнато че

па всички продизоорни.сюра-
ще разискват

спи ъ нишки регион ое заето „тъъ 
рдо еаноьище „да изоираме пн- от оз 
„ече раоогници а ръководшвчта ли и секретари иа Председателс-

комите-

та тук трябва да кажем, че на 
неотдавнашното заседание 
Председателството на 
СКС сс чуха ясни искания 
утвърждаване отговорността иа и 
такава кадрова политика в об- със стотина хиляди млади, тря- 
щините, но във връзка с това не бва да изпраща на конгресите на

обществено-политическите

кандидата за председате- това е очевидно „стес-на треси,
няване” на кадровата база. Нима 

за Ниш, със стотина хиляди заети 
32 000 членове на СК, относно

МОК па
оощинскигетвата на

щпа, кшато завършиха пзоо- 1 и само щестима са работници и
па съюза на комунистите .

рите в общинските партии една жена. 
организации, макар че ниго един Нреди 
форум в региона не е направил изборите в общинските партии- 
задълсачен анализ, лесно може ни организации, Нредседателст- 
да се ушанови, че и този път не вото на МОК иа ОК предупре- 
са оссцесчвени докрай предвари- ди общинските ръководства да

ст ру к-

да бъдаг завършени
ор-бе взето никакво решение.

гаиизации едни и същи хора.
Тези и други пропуски бяха 

забелязани и от Председателс
твото на МОК, което на февру
арското си заседание поиска от 

на нишката партийна организация 
да вложи „допълнителни усил
ия ”, за да подобри структурата 
па делегатите си. Това обаче не 
се случи. Подобни искания бя
ха отправени й към други общи
нски организации в региона, в 
които също бяха забелязани от
клонения от договорените кри
терии. Колко ни е известно, ст
руктурата на делегатите е ос
танала почти съща.

В Електронната индустрия в 
Ниш, най-големия трудов колек 

южната част на Сърбия и 
същевременно най-голяма парти
йна организация, бяха направе
ни многобройни забележки 
структурата на конгресните де
легати. За ХШ конорес на СЮК 
са избрани 16 делегата от Ниш, 
а сред тях няма нито един работ 
пик от ЕИ—освен сегашния секре 
тар на Председателството на ОК, 
който преди четири години е за
минал от този колектив.

тив втелно ушьрденше становища. спазват „договорената 
основното определение на кад- тура” на партийните ръководс- 
ровата подтика в оюоаа на ко- тва, но и това предупреждение 
мунистте в ръководствата да остана без достатъчни резул- 
се изпират (поне, толкова раоот- тати.
ници, колкото е процентуалною особено неприемливо с канди 
им участие в оощпя орои чле- датирането на функционери в 
нове на Стх, Ое осъществено гла- МОК (тези избори все още не 
вно в работническите среди до са завършени и все още могат 
равнището на оощинските пар- да се извършат поправки, и за 
тиини ръководства. За вишите Уставната и Надзирателната 
ръководства ояха предложени комисии на най-вишето партийно 
предимно специалисти, стопан- ръководство в регона. 
ски и други ръководители и до- „поправки” вече са извършени: много
сегашни обществено-полшичес- общинската организация на СК водители и политически функ- 
ки функционери. Сигурно е ооа- в Пирот е избрала' работник ционери.
че, и че това условие нямаше да-----------------------------------------------------------------------
бъде изпълнено ако за работни- ЗАЩО НОВ СЪВЕТ НА СДРУ тор, а нашето 
ци не бяха считани и ония, ко- ЩЕНИЯ ТРУД 
ито отдавна са напуснали произ- (от 3-та стр.) 
водството, а в партийното рько- — 
водство са „пристигнали” от ня- ние го на
коя друга политческа функция, бия за въвеждане на съвет на
Подобно е положението ко- сдружения труд в Скупщината ната да има и полза 
гато става дума за делегатите на СФРЮ? независимо от територията. Се- настроение към предложението
на партийните конгреси.
ХОРИЗОНТАЛНА РОТАЦИЯ

В ЕИ
Някои считат, че сред делегатите има 

стопански и други ръко-

Велимир Филипович

стопанство сега националните икономики и съз- 
обединено откол- даването на осем горе-долу не-

цялости.
е по-малко
кото преди Закона за сдружения зависими стопански 

Как тълкувате предложе- труд. Трябваше да бъде обрат- 
Скушцината на Сър- но. Не създадохме условия, че 

този който влага навред из стра
— Вървим ли в тази насока? 
— Да, индикативно 

от това, че Еече сега се показва
е това, 

лошо

— Нашите делегати се изяс- га той има препятствия и изгра- за въвеждане на съвет на сдру- 
ниха за това. Не се навлезе в жда фабрики в други краища, жения труд в Скупщината на 

Въпреки че на предизборните . ..зработка на предложението, само ако са му потребни суро- Югославия, което практически 
събрания бе осъдена „неприемли например какво тогава би стана вини, енергия и т. н. А и наша- значи, че би трябвало да оста- 
вата практика на дълго задър- ло със Съюзния съвет. Подраз- та данъчна политика, вмество да нем на сегашните отношения, т. 
жане на отделни хора на едни и бира се, ясно, че с това никой създава еднакви условия за без- е. да продължим с по-нататъш- 
същи функции в СК и остана- не оспорва ролята и характера препятствено стопанисване в ното закръгляване на национал, 
тлите обществено-политически ор на Съвета на републиките и по цялата страна, също допринася ните икономики, 
ганизации и прерастването на крайниците. Но ако 
професионалното изпълняване съветът на сдружения 
на функции в занаят” — този Скупщината на 
път не бе уважавано това мне-

— В ход са новите делегат
ски избори. Ще бъдат ли по-до

за бри ,новите” делегати от сега-

искаме на дезпнтеграцията и територи- 
в алпите делби.

— Защо предложението
труд

Югославия де
йствително да бъде това, някои формирането да съвет на сдру- шните?
неща трябва да се променят на жения труд в Скупщината на

На функцията председател на други места. И този съвет ина- Югославия не се приема всяка- ветите на сдружения труд бъдат
Общинския комитет в 15 общини че би функционирал като Съвет де? допринаяли за консолидиране и
бяха избрани само двама работ републиките и покрайнините, а — Възможно е, че с това ня- укрепване на стопанството, съз- 
ници. От избраните преседатели делегатите на сдружения труд кои би загубил сегашната 
петима са (до, сегашни предсе- биха били само нови прсдста- позиция. Защото този съвет

— Ще бъдат по-добри ако съние.

си даване на по-голям доход и т. 
■— н. Ако един такъв съвет нямаме 

датели на общинските скушци- вители на интересите на своите кактб виждам — би търсил еди- на равнището на цялата страна,
ни, един председател на ИзпЪл- краища. иство на югославския пазар и тогава поне за това
нителен съвет, двама професио Защо ни е потребно всичко единни интереси на работници- се може — да се грижим в репу
нални функционери в СК, бе това? Малцина днес се занима- те. Трябва да бъдем съзнателни бликанските и

рота- ват с проблемите на сдружава- за това, къде би ни отвело

колкото

другите скупщ
Разговора води: 

Бранислав Радивойша
извършена хоризонтална 
ция.

по- ини.
нето на целия югославски прос нататъшното закръгляване на

дания на вестник „Комунист” Влайко Кри-
вокапич, изпълняващ длъжността помощ- • Адреси на редакциите: за всички издания 
ник главен и отговорен редактор Бо- на „Комунист” Площад „Маркс и Енгелс” 
рислав Вучетич, главни и отговорни реда- 11 Белград, телефонна централа 335-061, 
кт: ри на републиканските и покрайнин- адрес на редакцията на изданието за СР 
ските издания — Дубравко Цурач (Босна Сърбия Нови Бешград, Булевард „Ленин” 6, 
и Херцеговина), д-р Живорад Джорджевич телефон 627-793.
(Сърбия), Реджеп Хайрулаху (Косово), • Издава Издателока трудова организация 
Ристо Лазаров (Македония), Янез Коро- „Комунист”.
шец (Словения), Мирко Михалевич (Хър. • Печата се в четвъртък на сърбохърватски, 
ватско), Матия Новосел (Черна гора), Кал- относно хърватско-сръбски (кирилица и 
ман Петкович (Войводина). латиница), словенски, македонски и ал-

• Председател на Издателския съвет на бански езици, а в съкратени издания на 
„Комунист” — на изданието за СР Сър- български, унгарски, словашки, румънски, 
бия Д-р Богдан Трифуаошч, заместник сгусински и италиански езици.

председател Драгиша Павловия.Комунист
• С Указ на Президента на Републиката от 

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

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

9 Урежда единна редакционна колегия: гла
вен 71 отговорен редактор на всички иа-
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НА ПОСЕЩЕНИЕ в КООПЕРАЦИЯ „ЕРМА" В СЕЛО звонци
5ЙЙ&5

Vкомолшаи По-яобрн дни за животновъдството?ЗАГУБЕН ПРИНЦИП 

НА ДОБРОВОЛНОСТ
В кооперация „Ерма" 

в село Звонци и покрай 
хубавите резултати, пос
тигнати през изтеклата 
1985 година, не са спо
койни. Затруднени са ус^
ловията за производство която пък е в състава на 
и пласмент на селскосто Агропромишления комби- 
пански продукти, изграж- пат „Ниш" в Ниш. 
дапето на фермата за
1000 овце и 500 кози на ни от заключения баланс 
„Църни връх" все още за 1985 година ясно гово 
не доведено докрай и рят, че „Ерма" е показа 
всеки ден закъснение по ла добри резултати по 
гкъпга кпайната сума.

Тези дни 47 работници 
в кооперация „Ерма" с 
референдум са се изясни 
ли за влизане в единна
та Селскостопанска орга 
низация в Бабушница,

8 000 000 динара. За от
белязване е и това, че в 
1984 година кооперация 
„Ерма" е 
от 539 000

имала загуба 
динара, дока- 

то през изтеклата годи 
на е работила с печалба'Комитетът за състезание 

селскостопански
между частните 

производители в селскосто 
панското производство на Димиитровградска 
община тези дни 
организации

от 3 400. 000 динара. За 
отбелязване е и това, че 
през изтеклата година 
чувствително са поправе 
ни и личните доходи — 
от 11 179,00 са увеличе
ни на 18 100,00 динара, а 

ЦЦЖЦ сума от 3 400 000 динара 
Цщ|§? е внесена във фондовете.

Едно от тесните места 
в дейността на коопера
ция „Ерма" е недоимъ
кът на собствени оборот 
ни средства. Затова „Ер
ма" е принудена да тег-

И най-основните дан-е доставил на 
предложение на

трудовите 
финансовия

план за настоящата година. С този план тря 
бва да се осигурят общо 720 
ра, които биха се използували за насърчава

хиляди дина
всички показатели. Така

не на частните селскостопански произволите 
ли към по-високи добиви от селскостопанско

Начипание, което само пото производство, 
себе си заслужава всетранна подкрепа и от 
трудовите организации, и от обществено-по
литическите субекти.

Всс пак има едно „обаче". Според пред 
ложението за награди на частните селскосто
пански производители, които постигат извън
редни резултати в селскостопанското произ
водство се предвижда фонд от 300 хиляди 
динара. А за останалите „разходи" 420 хил
яди динара! В тези „останали разходи" ме
жду другото се предвижда: „За^ награди на 
специалисти, които следят състезанието в от
делни отрасли" ни малко ни повече цели 
120 хиляди динара. Веднага изниква въпро
сът: къде се е загубил принципът на добро
волност?

ли краткосрочни креди
ти, които са обременени 
с високи лихви. Само за 
лихви през изтеклата го
дина е заплатила сума от 
3 100 000 динара.

Както ни уведоми Б. 
Николов, в скоро време 
трябва да бъде готова и 
фермата на „Църни вр
ъх". която ще струва 
67 000 000 динара. Очак 
ва се през настоящата го 
дина този обект да бъде 
напълно завършен и на 
първо време в него да 
бъдат вкарани 500 овце 
и 400 кози.

Тези дни кооперация 
Ерма" е започнала да 

изкупува агнета. Цената 
на агнета до 16 кг е 900, 
а над това тегло — 700 
—850 динара за килограм 

М. А.

например общият до
ход е бил 175 000 000 ди 
нара (спрямо 112 000 000 
в 1984), доходът възлиза 
на 22 000 000 (докато в 
1984 е бил само 10 000 
000 динара) и така ната
тък. За законни задълже 
пия в 1985 година са от
делени 4 000 000 динара 
(в 1984 — 2 000 000 дин).

Кооперация „Ерема" е 
осъществила чист доход 
през изтеклата година 
от 18 000 000 динара, до 
като в 1984 той е възли
зал само на сума от живо тегло.

— Освен това боим се 
от дублиране на мощнос 
тите
на Кооперация „Ерма" 
БОЯН НИКОЛОВ. Ето, 
При това, в най-отдалече 
ните и най-непристъпни 
села само ние сме задъл
жени да отидем; ние еди 
нствено влагаме средства 
в развитие на животновъд 
ството... Очаквам новото 
селскостопанско обедине
ние за кооперациите от 
цялата община много от 
тези въпроси да разре
ши — казва Николов.

казва директорът

На преди да отговорим на въпроса 
посочим и останалите разходи на фодна, ко

да

ито не са в съзвучие с насърчаването на 
селскостопанското производство. Така напри
мер за работата на комисията се предвиж
дат 100 хиляди, за дневни и пътни 50 хиля
ди и за непредвидени разходи още 50 хиля
ди динара. Тук единствено може да се уважи 
иска за купуване на образци, дипломи и бла- 

(действителни разходи) 
на стойност от 100 хиляди динара. Струва ни 
се, че останалото (което посочихме по-горе) 
е излишно обременяване на фонда.

Да поставим въпроса по-конкретно. Без 
да знаем колко души са членове на комиси
ята, която присъждат наградите,

необходими 120 хиляди динара за ией- 
работа, когато данните, които ще полу- 

земеделската кооперация ясно
най-добрите сслскостопаис- 

производители. Според нас тази комисия,
I много други

горадствени грамоти

ПРИКЛЮЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЕКТИТЕ ЗА ОВЦЕФЕРМАТА 
НА БОСИЛЕГРАДСКИ „НАПРЕДЪК"наистина

Храмата е още под въпросли са 
ната 
чат от ще

ществува възможност да 
ги подмени със селско 
стопанските 
тели. При това тази ор 
ганизация ще организи
ра производство на хра
на и на свои площи. 3» 
купуването на 210 ха пло 
щи са необходими око
ло 100 милиона динара.

обо- ло. Касае се преди вси
чко за обезпечаването 
на храна за овцете.

В „Напредък" подчер
тават, че са предприе
ли всички мерки за кои 
го са те компетентни и 
че сега част от задъл
женията трябва да завъ- 

и ршат други, в 
Общинската 
Да припомним, 
проекта за
овцете е запланувано да 

че сс формират площи на 
210 ха. на чоито да сс 
произвежда сено, силаж 
и пр. Такива площи са 
формирани (наистина вс
ичко е завършено на 
хартия) в Извор, Белут, 
Радичсвски рид, Млс- 
коминци, Ресен... На 
няколко места в тези 
села „Напредък" има 
свои площи така чс съ-

Изграждането и
рудиансто на обектите 
за овцефермата на „Нап 

' редък" във Въртача (кр 
ай Радичспци) е в зак 
лючителси етап. За ов
цефермата в която ще 
сс отглеждат около 4 
хиляди овце и 500 кози 
пече са обезпечени

очертаят кои са
ки производикакто впрочем и работата на

трябва да бъде безплатна, относно 
принципа за доброволност.

комисии,
да се подчини на 
И още една дилема: нима наградата на един 
най-добър селскостопански производител мо
же да бъде по-малка от „компенсацията" за 
работа на един член от комисията. случая 

скупщина, 
според 

прехрана на

Средствата вече не са 
Тук подчер 
Общинската 

взе-

най- две хиляди овце И СНЦИ- 
овцефермата ма

В сдружения труд (имаме предвид
организация „Тигър-Димит- 

отделят
под въпрос, 
тават, че
скупщина трябва да 
ме решение за аронда- 

тези площи.

те са в 
судрулишка „Власийа — 

Власииа. В
голямата трудова 
оовград") са категорични: 
тъпеените средства, но ие за „останали раз
ходи" но за действително възнагражданс на 
мй добрите селскостопански производители.

би ще бъде най-удачно да 
този фонд

ще се
.продукт" па 
„Напредък" казват, 
най-късно през май то- 

намери 
Труд-

засега дори и из-

ция на
Време за чакане сигу

рно няма. Но дали през 
тази година 
обезпечена 
да. зависи само от ажур-

общинските 
но и от .Напрс

ва стадо щс се 
пъп фермата им. 
по е, 
лишно,
ра бъдещето на 
рмата, която трябва да 
даде подтик на 
иовъдството в

Накрая може 
поставим въпроса 
не действува к'-м 

и без това
селскостопански

квалифицирано
най-добри.

бъдещеи така: защо 
земеделската 
следи резултатите

производители
и отговорно да

храна нямакооперация, 
на част- да се прогнози- 

овцефевкоято 
ните 
състояние 
каже кои

ността наи е
органи, 
дък". Защото, решение 
е лесно да се вземе.

жипот- 
община- 

личиот тях са всичкоСт. Н. та, по по 
че щс има трудно нача-
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ПРОСВЕТА • ИЗКУСТВОКУЛТУРА •
, ЙОСИП БРОЗ ТИТО" 

ПРИЗ 1986/87КОИ НАСОКИ в ово 
: I! ДИМИТРОВГРАД

СЕЛАТА 86" В ДИМИТРОВГРАДСКАЗАВРЪШИХА „СРЕШИ ГЕ МА 
ОБШИНА

ДУМАТА ИМА 

РЕГИОНАЛНАТА СИН 

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
шистата азааа - истински ат

До последно място 
изпълнената зала на Це 
нтъра за култура в Ди
митровград, (около 600 
зрители) в миналия пс- 
■гъх на (28 март) сс про- 
гсде финалната вечер на 
тазгодишните Срещи па 
селата в общината. Пред 
многобройната публика 
се представиха с най-до 
бритс си точки от с'ьс- 
тезате«ската програмгч 
самодейците от Гомндол,
Жслюша Белсш и Лу- 
кавииа. Накрая на про- Част от програмата 
грамата бяха пров^згла 
сени и победителите.,
Общ победител тази го
дина е местната общ
ност на Гоиндол, коя
то като награда спече
ли 23 хиляди динара.
Желюшани са на вто-

образованис в Динено
митровград. Както и в до

Ше б'ьдс ли зачитано 
мнението иа сдружения 
труд в Димитровград, пр 
о:,нетните работници и 
граждани, отнасящо сс 
до насоките в средното 

образование

сегашните разисквания, и 
този път присъствуващите 
бяха
занапред трябва да оста 
нс природно-техническа
та специалност за техни
ци по физика и химия и 
машинна специалност —

единодушни, че и

и „Срещите на селата" насочено 
или не, трябва наскоро 
да се знае след като око

край. Тазгодишните Сре 
щи ма
пеш но и тази година ор- 

съвмсстио 
съю

жюрито. самодейците от 
споменатите четири се
ла показаха своето май
сторство в песни и паро 
дни хора. Беше истинс
ко удоволствие за пуб
ликата отново да се сре
щне е вече стандартно 
дебрите гиондолчани в 
трите остава, от които 
„Ветераните” и този път

селата, които ус-
ичателно решение за то 
ва приеме Регионалната 
общност на интересите за 
средно образование.

Iапизпраха 
Социалистическият 
ю { и Съюзът на социали 
.пчсската младеж в о4 
!;м• 1-ата, още един иьт 
показаха, че такива сме 
сени програми винаги 
т4м т загарантирана пуб 
лика. Показаха и това, 
че освен проверените до
сега кадри в областта на 
музикалното и фолкло
рно изкуство, има цяла 
плеяда млади певци, и 
инструменталисти и фо
лклорист!',
Срещите и този път по-

и двете с четвърта сте- . 
поп. Отново е предложе
но въвеждане на тексти 
лна специалност с трета 
степен въз основа на ну
ждите на конфекция 
„Свобода", която_^аранти 
оа че ще приеме на ра
бота свършилите тази 
специалност средношкол

ро място и получиха 12 
В кул- 

част го 
също бях& 
пред само-

Именно, на 26 март в 
обрясователно-възпита- 

телнт. :а организация „йо 
син Броз Тито” в Дими
тровград, в присъствието 
па представители на сдру 
жения труд, образовате
лната организация и ре 
тоналната общност на 
интересите за средно об 
разование от Ниш се 
проведе заключително об 
съждане на предложени
те специалности за нас
тоящата учебна 1986/87 
година в средното насо-

хиляди динара, 
ту рно-за бавната
икдолчани 
най-добри, 
дейците от Белещ. Най- 
много знания 
рината „Мир, необвърза 
ност и движение за мир" 
както и в областта 
селското 
казаха

се представиха със стара 
та си програма. Но ис
тинско
предизвикаха белешани. 
Те се представиха с тра 

в нашия

въодушевлениевъв викто

диционния 
на край „Нишан".

Онова пък, което най- 
много радва е фактът, че 
именно чрез тези изя
ви се съхранява тачи 

народните обичаи

ци.
стопанство що 

^ желюшани пред
белешани. Желюшани са 
най-добри и в спортните 
състезания. Наградата за бита 
фер-плей 
вица.

артисти...
Все пак, след двучасо

во разискване, последна 
дума има спомената 
гионална общност за на
сочено образование.

казаха, че има с какво, 
освен с „Прокисло лето”, 
да се попълни оргомна- 
та празнина и моното- 
иия в културния живот 
на града.

ре-
получи Лука- и истинските народни пе 

сни и въобще богатото 
културно наследство на 

пред гадленето от нашия
Освободени от 

ние и вълне-
треперене А.Т. А. Т.

ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО , ИЗКУСТВО В 
ДИМИТРОВГРАД

ДЕЙНОСТТА НА КУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪР >/25 МАЙ" В столетие".
В програмата за рабо 

та на културния център 
обаче и тази година ли 
псва създаването на ху
дожествена галерия „По 
гановски манистир". Ве 
че няколко години се 
раздвижва 
за създаване 
художествена галерия, 

тъй като Димитровградска 
община има към 20 ху- 

които актив- 
които са

ПРЕДИМСТВО НА ИЗЛОЖБИТЕ
С цел да презентира и 

доближи образителния живот в 
града. Съвме.стно с кул 
турния център ще бъ
дат организирани под 
ходящи изложби. •

Предвижда се също 
така организирането на 
тематични фотоизлож
би, с които ще се озна- 
мечугат важни дати 
юбилеи от нашето ( 
то историческо мина
ло, По традиция такива 
изложби се организират 
в чест иа 25 май 
ня на освобождението 
на Димитровградска об 
шипа от фашизма 
пр. По повод Месеца 
ня книгата също 
бъде организирана под
ходяща изложба на кни
ги и списания, 
вод Деня на 
гската народна армия 
— фотоизложба из жи- 
Рота и работата на ар
мейците.

В изобразителния жи 
вот на града важно мя
сто заема изработката на 
подходящи декоративни 
елементи в чест на юби
леите, Първи май. Де

ня на малдостта, борче- зачланувата изложба под 
ските и други празници. название „Димитров- 
Заслужава внимание

изобразител
ното изкуство до непо- превоз последнотосредствените производи 

мла-тели, 
дежта 
поколение.

гражданите,
инициатива 

на такава
и подрастващото

културният 
център „25 май" в Ди 
митровград 
но ще работи върху ор
ганизирането на

перманент-

ложника, 
но работят и 
съгласни

художе 
ствени изложби чрез ии 
дивидуално да отделят по 

някоя картина и да се 
'ъздаде

или колек
тивно
жудожници. В 
на годината 
организирани 
мостоятелни 
вени изложби 
тни художници,

колективни изло- 
това е запла

представяне на
постоянна худо 

жествена галерия. Без
спорно за това ще бъ- 

необходими средс- 
които в момента не

течение 
Ще бъдат 

осем са- 
художест- 
на извес- 

както

Дс-

дат
II тва, 

достигат, но струва ни 
се с по-голяма упорито 
ст и воля и този въпрос 
може да се реши.

Все пак любителите 
на изобразителното 
куство през

щеи две 
жби. При
нувано три изложби да 
бъдат на 
българската

а по по- 
Югосла-художници от

народност, 
а една от тях на худож
ник-самодеец.

Установените добри от 
ношения

из
настоящата 

имат възможгодина ще 
ност Да видят художе
ствените твообй на мно
зина
безспорно 

но ще се отрази 
изграждането на 
ческия им

с Октомврий- 
салон от Белград 

и сътрудничествъто с му 
зея „Понишавие" от Пи 
рот трябва да 
сат за обогатяване на из-

ския художници, което 
положител- 

върху 
естетидоприне-

вкус.
Ст. Н.
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Младежка трибуна 41 Младежка трибунащ
От посрещането и изпращането на Щафетата на младостта в нашите краища

БОСИЛЕГРАД
ДИМИТРОВГРАД

С безмерна преданост 

Титовото дело
ГР г^к1 аПРИЛ' ВТ0РИЯ Ден 0Т пребиваването 
СР Сърбия, тазгодишната Съюзна щафета на мла
достта — символ на братството и

Символ на титовската 

младост и вдъхновение
КЪМ

На своя величествен п^т, носена с ръцете на 
стотици хиляди младежи и девойки, пионери, во
йници, и млади работници, Съюзната щафета на 
младостта на 2 април мина през Димитровград
Младите от Димитров

град щафетната палка 
приеха от младежта на 
Бабушница край село Су 
ково. Щафетата, този сво 
еобразен символ на веч
на младост и вдъхнове
ние, братство и единст 
во и привързаност към ле 
гендарния ни вожд Ти- 
то и неговото непреходно 
дело, най-напред привет- 
ствуваха граничарите от 
заставата Иван Караива
нов" и числящите се към 
службата на гранично-пр 
опусквателния пункт „Гра 
дина". Оттам щафетната 
палка, носена от младите 
на Димитровград дойде 
д!> централната трибуна 
в центъра на града.

си в то и изпращането на Съ> 
юзната младежка щафе
та, прочете . младежкото 
поръчение.

След това младата ра
ботничка, Вера Стоиме
нова, придружавана от 
група младежи, пионери 
и войници, понесе щафе 
тната палка с топлите пр 
ивети на босилеградчани 
на по-нататъшния й път, 
а на младежите -От ?\ър- 
на трава я предаде 
ЕТЕМ КОЛЕНОВИЧ,

В продължение на 
тържеството бе изнесена 
културно-художествена пр 
ограма, подготвена от уче 
ници—членове на само>е 
йнсто дружество „мла^ 
дост" и войници от под 
делението в Босилеград.

единството на 
югославските народи и народности и на любовта и 
предаността на нашата младеж към революционно
то дело на другаря Тито —

дето димитровградските 
самодейци изпълняваха тъ 
ржествена програма пред 
няколко хиляди жители, 
трудещи се и младежи, 
дошли да посрещнат и 
приветствуват Щафетата.

На трибуната щафет
ната палка донесе пред
седателят на Акционата 
конференция на Съюза 
на социалистическата мла 
деж в образователно-въз 
питателната организация 
„йосип Броз Тито" СА- 
ША СТАНУЛОВ. Поръче 
нието на тъзгодишната 
Щафета на младостта про 
чете председателят на ОК 
на ССМ НЕБОЙША ИВА 
НОВ. „...Това е време за 
промени. Ние друг избор 
нямаме. Затова да пока
жем на всички, че като 
млади поколения сме го
тови да се срещнем с вси 
чки предизвикателства, за 
щото ние не сме по-мал 
ко добра генерация от 
предишната... Затова ни
кой да не се съмнява, че 
днешната младеж е тито 
века, — се казва в поръ
чението. •

пристигна в Босилеград.
По този повод градът 

бе тържествено украсен 
още в ранните утринни 
часове. Пионерите и мла 
дежта не скриваха своята

ведомствено училище, до 
иесе щафетна палка от 
Тлъмински, СНЕЖАНА 
РАНГЕЛОВА. 
ничка

седмоклас 
предаде щафетна 

палка от Лисински, а ос-радост и гордост, че им 
се оказва възможност и 
тази година да й привет 
ств.уват и още един 
потвърдят своята 
ност и

мокласничката НЕВЕНА 
МИТОВА от 
район. Десетникът ЕОР- 
КО МИТРЕВСКИ 
се щафетната палка от 
граничните застави.

Любатски
път

готов-
решимост, че нео 

тклонно следят Титовия 
път и че винаги 
ви, съвместно

доне

са гото-
с останали Председателят на ОК 

на ССМ в Босилеград 
ИВАН БОРСКИ привет- 
ствувайки присъствугащу 
те, по повод посрещане-

те, да защищават 
те и придобивките от ре 
волюцията ни. Това един 
ство и готовност най-доб
ре потвърдиха силните и 
дълготрайни аплодисмен-

идеали

м. я. къ-

БАБУШНИЦАти на многолюдния 
тинг, който за 
от досега, тази година бе

ми-

Неотклонно по Титовия пътразлика

устроен в кръга на цеха 
за преработка и сушене 
на зеленчук и овощия ко 
гато сирената на патрул
ната кола предвестн идва 
нето на най-любимия 
младежки символ.

Щафетата на младостта, символ на братството 
и единството на нашите народи и народности, на 
2 април т.г. тържествено бе посрещната и нзпра- 
тева от Бабушнишка община.

готова и решена и зана 
пред неотклонно да вър
ви по Титовия път на из
граждане на нашата са- 
моуправителна и необвър 
зана социалистическа ро 
дина. След това бе проче 
тено поръчението на Ща
фетата. на (младостта.

В 11 часа и 15 минути 
НЕНАД ЯКИЦА, работ
ник в конфекция „Първи

В 10 часа и 20 мину- социалистичсската мла
деж Стоян Нсшич щафет 
мата палка бе връчена рт 
МИЛИНА РАДЕНКОВ- 
ИЧ, ученичка в образо 
вателния център „Вук Ка 
раджич" и победителка в 

щампи

ти при село Завидинци 
младите от Бабушн/шжа 
община поеха щафетна
та палка от младежта на 
Гаджин хан. Първа я по- 

ученичката ЯДРАН-

На импровизираната. Заедно с двете местни 
щафети от районите на 
Забърдне и Невля Съюз
ната щафета понесе поз
дравите и решителността 
на младите и гражданите 
на Димитровград, и занап 
ред да вървят по Тито
вия път. Щафетната пал 

три-

но тържествено украсена 
трибуна, след като преми 
на от ръка на ръка през 

хале. нссе
КА КРАСТИЧ. в центъра 
на Бабушница, край Па

на освободители

производственото 
щафетната палка донесе

тазгодишния май" и председател 
онат „Тито — революция първичната младежка ор 

ганизания в този колек
тив, понесе
палка ча път към Димит

на

— мир".и я предаде на председа 
на Общинската кон мстника щафетнатателя

ференция на Съюза на со 
циалистическата 
младият работник

СТОЯН КРЪСТЕВ.

Говорейки за непрехо
дното Титово дело, СТО 
ЯН НЕШИЧ между дру
гото изтъкна, чс п младо 
жта от Бабушнишка об
щина, както и младежта 
от цялата пи страна,

няколко хиляди 
депо- 

се и граж-

те, пред
пионери, младежи,младеж, 

в то-
община. Ба ка от централната 

буна понесе младата ра
ботничка на конфекция 
„Свобода” ДЕПА ПЕТРО

А. Т.

ровградска
буншишкитс младежи и 
девойки предадоха щафе 
тната палка на 

с ‘ при Суково.

йкн, трудещи
Бабушница и око 

на прсдседа- 
К011

дани от 
лните села, 
теля на/Общинската 

ма Съюза

зи цех
ИВАН ХР 

осми 
под

младите
М. А.Преди това 

ИСТОВ, ученик от 
бистьрското

ВА.
маференция

клас в
тво”, която миналата то

на Ою-111Ш11111111111И№11! ЛЯТО '8КПРЕД „БРИГАДИРСКО дина участвува 
зната трудова акция „По 
сочйс 85", на 30 март бе 
про елена акция по у ре-, 
ждане на околността на 
Дома за стари и изнемо- 

лица в Димитров-

Димитровградските уче
ници и горани и мла
дежката трудова брига
да „Братство и единство 

тазгодишио’1 о
лято Два 

първи април
доброволния

Именно 
1500

диция по залесяване
ЩС продължи и 
следващата ссдми 

залесяване на 
гораните

места
преззапочнаха 

бригадирско 
дни преди 
— деня на

щели 
град. 
околността

Освен Уреждан.ето
на Дома ще 

бригадири-

наиа.
голини.нови

значително време и труд 
изразходват и па 

местата, къдсто

продължи, а 
те ще проведат и други 

подготв-
младежки труд- . 
иа 30 март

ще миналаоколо
основното. И

се наме
ка Ко-

мсстни акции,
I янки се 
I кото лято
I йки ИО този начин сред- 

за оборудване

мозалесяваха, за бригадирс- 
п обезпечава-

ученици от 
средно училище

голините

та година
фидам-поради сушата

най-много случаи 
трябва

риха на 
зарица, където 
към 40
борови фиданки, 
сявансто на голините не 

част на оо 
други

ките в
са изсъхнали и 
ми бъдат подменени.

13 рамките ма подгото 
, младежката бри 

„Братство и сдинс.

засадиха 
млади 
Зале

пиства
бригадата преди 
иаваие на 
младежка акция.

хиляди зами-
някоя съюзна

А.Т.от многоброните си акциивката па На една
само в тази гада .

но и иа СТРАНИЦА 9щината,

1Я8«Братство * 4 април



двА МЕСЕЦА СЛЕД СРОКА ЗА 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ПОД 

ЗАПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК

БОСИЛЕГРАД: 
ЗАЯВЯВАНЕ НА 

ЛЕЖАВДИ НА
ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ДИМИТРОВГРАДЗА ПО-ДОБРО

Изграждат още един резервоар Няма богати?
бва да завърши до 30 
юни тази година.

Ведно с подобряване 
водоснабдяването на гра 
да и околните селища, 
предприемат се необхо
димите мерки за да се 
подобри 
е питейна вода на села
та в района на Забър- 
дисто. Вече е направен 
проект, според който са 
необходими около 30 ми 
лиопа динара. С реали
зация па същия ще се 
реши
па селата Смиловци, Ви 
сочкм Одоровци и Гу- 

„Комуналац"

паОг първи април тази година започна строеж 
още един резервоар от 500 мЗ вода за нуждите 
на гражданите от Дими гровград.

Именно, още е първо
началния проект е било 
предвидено за „ редовно 
снабдяване на Димит
ровград с питейна водд 
да бъдат построени два 
резервоара от по 500 м'3 
вода. Поради вече поз 
патите причини (недос
тиг на пари и подобно) 
преди пет години е на
правен само един. Граж
даните на Димитровград 
и околните селища, ко- 

се снабдяват с вода 
от регионалния водопро
вод, неведнъж са почуе- 

какво
чи през летните дни нли 
при аварии на водопро 
вода да останат без во
да. За да се реши това 
градът и при аварии и 
липса на ток да има во
да, основната организа 
ция на сдружения труд 
„Комуналац" от Димит
ровград, грижещ се за 
снабдяването на Димитро 
вград с вода, тези дни 
подписа договор с трудо 
вата организация „Гра- 
дня" за строеж на още 
един резервоар. Той ще

Мария Якимова, дирек 
тор иа Управлението за 
обществени приходи в 
Босилеград казва, че и 
миналата година от сдру 
жения труд никой не е 
заплатил данък върху ли 
чен доход. Сега се вър
ши проверка дали наис
тина през миналата го
дина никой не заработи 
повече от посочената су 
ма. Проверка, т.е. изчис 
ляване се върши и на за
работените суми на зана
ятчиите тоест на дейст
вителния им заработен 
личен доход. Очаква се 
че всред тях ще има по
вече души, които ще зап 
латят данък върху лич
ния си доход. През мина 
лата голина такъв данък 
заплатиха 16 занаятчии.

В. Б.

месеца 
сро-

Измипаха два
приключиоткакто 

ка за заявяваме на лични 
те доходи, подлежащи иа 
заплащане па данък, по в 
Управлението за общест
вени приходи в Босилег
рад формулярите за то-

бъде построен покрай 
съществуващия. По то
зи . начин ще сс създаде 
възможност градът да 
има резерв вода от 1000 
мЗ или за десет часа. А 
гова с достатъчно вре
ме да се премахнат а- 
вариитс па водопровода 
или на електрическата 
мрежа.

Финансовата констру
кция е затворена бла
годарение па факта, че

снабдяването

ва заявяване останаха 
празни. Да припомним, 
граничната сума на осъ 
щсствения личен доход 
през миналата година бе 
1 192 283 динара; по-ви
соките от това трябваше 
ц.з минат през закоиопре 
дп исатсл 1 шта п роцедура. 
Без оглед, че се считаше 
п' вече души от сдруже 
пия труд да попълнят 
формулярите, личните 

им доходи, поне до сега, 
останаха в гра17г)!ата,_ко- 
ято не ги задължава на 
заплащане иа данък.

водоснабдяването

ито ?тсрмтелната 
пия ..Градим'' дава на 
„Комуиллац" 6 милиона 
и 300 хиляди динара за
ем с лпхга от 45 па сто. 
Задно с десетте милио
на от фонда за насър
ча“ а не
изоставащите

организа- леповцм.
вече е отправил иск до 
Фонда за неразвитите кра 
и щатвували зна- за средства. Досе
га от тези средства не бе 

финансираневъзможно
па водопроводи в сел
ските местни общнос- 
I и. Тъй като сега 80 на 
сто от стойността па този 
обект може да сс фина
нсира от фонда ,,Кому- 
налац" и местните об
щности

развитието на
краища 

тези средства са доста- 
къпи и. В „Комуналац" из ИЗ ДЕЙНОСТТА ИА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В 

БОСИЛЕГРАДСКА ОБШИНАтъкват, водопроводът тр
ябва да бъде продължен 
до -Братство" в Желюша 
п го Гоиндол, а това съ 
що е предвидено в пъ 
рвоначалния проект. Сп 
оред подписания дого
вор с ..Градня" строежът 
на втория резерзоар тря

Съвместни акциина селата 
Забърдпето тря

бва да предприемат ме 
оки за обезпечаване на 
останалите средства (най 
-вероятно чрез работа 
на трасето!. Това трябва 
да напра пт 
ро, тг-й като, и Са.моупра 
вителната общност за 
водно стопанство в ре-

от

яването в тези села, чий- 
то магазини след зимата 
почти вече са без продо 
волствени стоки. Такива 
съвместни акции, вече 
.е преведоха в Горно и 
Долно Тлъмино, Долна 
Ръжана, Дукат, а през ми 
палата седмица и в мест 
нцте общности Назърица 
ц Ярешник. Именно, по - 
инициатива на Общинска 
та скупщина, Горската се 
кция за посочените две ме 
стнп общности даде един 
булдозер и в ход е про
чистване на пътя от Бис 
гър към Назърица през 
село Ярешник на дължи 
на от около 12 километ
ра. В акцията добре се 
организираха и двете ме 
стни общности. Ежеднев
но по няколко души от 
двете местни общности 
участвуват в акцията.

— Преходността на пъ
тя за нас е от отделно 
значение. .Магазинът ни 
от който се снабдяват и 
голямо число дукатчани 
и църнощичани вече по 
чти е празен, а мнозина 
са вече и без стоки от 
първа необходимост, па 
дори и без брашно. Ос
вен това през настоящата 
година трябва да започ
нем и с акцията по елек 
трификация на нашия ра 
йон и затова проходност 
та на пътя ще бъде от 
отдблно значение за ус
пешно провеждане на та 
зи благородна акция — 
със задоволство изтъкна 

на председателят на Съвета 
на местната общност в 
село Назърица, Асен Ан-

м. я.

С настъпването на про 
летта местните общности 
в Босилеградска община, 
съвместно с Общинската 
скупщина главната акти 
вност насочват преди вси 
чко към приспособяване
то на пътищата за движе 
ние. Акциите са до тол
кова по-значителни ако 
се има предвид, че от 
преходността им непос
редствено зависи снабд-

час по-ско
МЕРОПРИЯТИЯ НА ЖЕЛЮШАНИ ЗА ВОДОПРО 
ВОД

Всички на акция! гиона предвижва средс
тва за тези цели, но при 
условие да се обезпечи и 
собствено участие.Дори ни най-големите тръби. Между тях има

ше и такива, които из- 
видя- лязоха на 

няколко стотин

оптимисти не вярваха на 
очите си, когато 
ха как

А.Т. •
акцията и

през двата дни.
Инак от всяка 

излезе
довеждане Остава още да

души се 
Грапа да 
акцията за

запътиха към 
участвуват в

къща 
по един човек. ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЯТА ЗА НАРУШЕ 

НИЯ В БОСИЛЕГРАДсе изко-
на вода в селото.

Следователно, 
шното 
юшани

пае километър и поло- 
си1 а, който ще бъде 
копан в още 
ви доброволни 
Не за пръв 
шани показват,

Ако стието
всичко върви както е за 
планувано,
студена грапска вода хце бре 
пристиигне

Увеличена е ефикасността 

в решаването
отдавна 

желание на жел-
из-

две трудо 
акции, 

път желю- 
че уча- 

им в акции не е

да имат хубава 
планинска питейна вода
по домовете си започна 
да се реализира.

никакъв 
и лност.

лозунг, а реа- 
Само трябва до- 

да се организират, 
явно умее мест 

пата общност в Желю
ша, която огласява Йо
рдан Алексов, тридесе 

общност в Желю- тгодишен работник 
организира брига- .-Тигър-Димитров рад". 

възрастни и мла- Големият

чистата
Общинският съдия за 

нарушения в Босилеград 
през миналата година е 
разисквал върху 808 де
ла, а в края на година
та не е

движението — 335, след 
това из областта на об
ществения мир и спокой 
ство — 111 и пр. Пора
ди различни нарушения 
съдията парично е нака
зал 749 души, на които 
ричното наказание възли
за около 7,6 милиона -■ 
нара. Парично са наказа 
ни 52 правни и 31 
рни лица, 625 пълнолетни 
и осем малолетни

Една от трудностите 
в работата на този орган 
е неажурността на достав 
ната служба. ТУ* като ня 
ма собствена служба ус
луга му върши доставна 
та служба на органите 
управлението към Общин 
ската скупщина.

в желюшки- което 
средатате домове през 

на април т.г.
На 29 и 30 март мест-

решаваио само 
за осем дела. Макар че 
е увеличена ефикасност
та в решаването 
че няма (поне

статистиката) увелича 
ване на нарушенията, 
чуЕ|твУва се необходи
мост от превантивно дей

ната вша па
да от 
Ди, която 
реализацията 
проект. Първия ден

ТРУД, който
пристъпи към вложи в тази акция то- 

този зи радетел по селските 
за работи заедно със Съюза 

на бойците и младеж- 
организация, не ос 

тана напразно.
И още нещо: желю- 

шани казват, че това 
е само една от акциите, 

дву- които са запланували 
за тази година. Следва 
щата ще бъде за ка
нализация.

и макар ди
в числата,на т.е. отгово

копаене на водопрово
ден канал и полагане на ката лица.

тръби из 
260 души, а на 

втория , ден още над 160 
души, а заедно с мла
дежката бригада в 
дневната акция участву
ваха общо над 480 души. 
Те изкопаха един кило
метър канал й в него 
положиха водопроводни

водопроводни 
лязоха стлуваие от страна на ме 

стните общности, орга
низациите на сдружения 
труд и обществено-поли
тическите организации.

От общото число дела 
най-много е имало из об 
"астта на стопанството 
— 320, из сигурността вВасил Колев В. Б. донов.
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Шизическа иудтура (|^рф ФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА „СЕВЕР"

Победи по-слабият!отборБОСИЛЕГРАД: МЕЖДУ ОБЩИНСКА'
ЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ- ГРУНД А ФУТБО

„БУДУЧНОСТ" (ПЪРВА КУТИНА) — „А. БАЛКАН 
СКИ" 2:1 (1:0)

Първа Д<утина, 30 март 1986 г. Игрището на 
..Будучност": теренът тревист, времето слънчево, 
зрители около 200 души. Голмайстори: Мирослав 
Тодорович в 15 м. (1:0), Драган Дончев в 56 м. 
(1:1) и Новица Таскович в 69 м. (2:1). Жълти кар
тони: Новина Таскович от „Будучност". Съдия: 
Новица йованович от Зайчар — отличен.

„А. БАЛКАНСКИ": Си 
миша Иванов 6, Никола 
Найденов 5, Зоран В. Хр 
иетов 6, Милован Тодоро 
вич 6, Новг/ца Алексов 5,
Славча Димитров 5, Си- 
ниша Димитров 5, Бобан 
Манчич 5 (Новица Тодо
ров), Александър Стан
ков 6, Кръста Кръстев 5 
и Драган Дончев 7.

игра, осоебно за изравня 
ващия гол.

Най-добър на терена 
бе лявото крило Драган 
Дончев и ако бе по-съоб- 
разителен можеше да от
бележи още някой гол. 
Рад] а обаче, че „А. Бал- 
ьат ки' се връща в ста-- 
рата си форма.

Инак мачът, който тря 
трябза да се играе на 6 
април т.г. е насрочен за 
2 май, поради реновира- 
не на терена на „А. Бал 
кански". Следващият мач 
„А. Балкански" ще играе 
на 13 април в Пирот сре 
щу „Единство".

Започна : и първенство
то на пионерските отбо
ри. В първия кръг „А. Бал 
кански" победи „Единст
во" от Пирот с резултат 
4:0.

Победа и добра 

игра на „Младост“
„МЛАДОСТ" 
3:2, (1:1)

БОСИЛЕГРАД „ППРО" ВРАНЯ „А. Балкански" (не тръг
на вратарят, а на врата
та застана играч, както 
ни най-добрия нападател 
Борислав Манолов) през 
течение на целия мач 
бе по-добрия съперник 
и има няколко възмож
ности, от които оползот 
вори само една. Домаки
ните .освен едно по-се
риозно голово положе 
ние пито веднаж не зает 
раШи вратата на „А. Бал 
кански". Обективната пу 
блика с аплодисменти на 

отслабен гради гостите за добрата

Босилеград, 30 март 1936 година. Игрището 
Босилеград. Времето подходящо за игра Зрите
ли около 150 души. Голмайстори за Младост" 
В. Чипев в 28 и 53 минута и Р. Захариев в 79 
3. Стаменкович в 9, и М. Стоилкович в 8з' ми 
чута за „ППРО". Съдия на срещата 3. Пешич 
от Сува Морава.

в

а

■В»*“-'
На футболистите на Захариев, който 

„Младост" от Босиле- орото полувреме влезе 
град в неделната фут- на мястото на В. Ивков, 
болна среща срещу фу- отбеляза и

през вт

Обща констатация от 
този мач е, че по-добри
ят загуби, и то благода
рение на собствени гре
шки. Въпреки

третия гол,
тболистите на футболн- победата вече беше из
пя отбор „ППРО" от вестна. Още 
Граня, трябваше 20 ми босилеградските

повече, че' 
футбо

листи не се задоволява
ха с

д. С.
нути, докато средят сво
ите редове. От друга ст- 

футболистите
постигнатия резул- 
И по-нататък СПОРТНА СТРЕЛБАрана 

„ППРО"
на тат. прод-

използуваха не ължаваха да играят обми 
организираносттта на до слено с добри комбина- 
макините и още в наче- чии. В 83 
лото, след една грешка Стоилкович, 
на отборната успяха да грешка на отбраната на 
отбележат гол, който до 
голяма степен

Регионално състезаниеминута М. 
пак след ПО СТРЕЛБА С• СЪСТЕЗАНИЕ МЕЖДУ ИНВАЛИДНИ ЛИЦА 

ВЪЗДУШНА ПУШКА И ПИСТОЛЕТ

1986 г.
година в Ниш. На състе 
занието участвуваха 6 
общини с над 50 състеза 
тели. В отборното кла
сиране всеобщ победител 
е отборът от Ниш с 1412 
точки, на второ място е 
отборът от Пирот с 1237 
точки, а на трето място 
се класираха домакини
те от „Тигър—Димитров- 
1*рад">с 987 точки. Лично 
то класиране с въздушна 
пушка е: Сима Груич от 
Алсксинац със 168 точки, 
Никола Пейчич от Пирот

мали резултата на 3:2.
В тази среща пърза в 

пролетния полусезон на 
футбол

но първенство „Младо
ст" игра в следния със
тав: Д. Младенов, 
Златков, С. Стефанов, Б.

със 142 и Сава Джордже 
вич от Ниш със . 135 точ
ки. В състезанието с въз
душен пистолет (мъже) 
класирането е следното: 
Илия Манчич от Ниш 

179, Раде Илич от 
Ниш със 134 и Зоран Ву 
кайлович също от Ниш 
със 121 точки. При же:

(въздушна пушка) 
най-добра бе Анита Ми- 

Димитровград 
със 128 точки и възду- 

пистолет Ружица

направи
смущение в редовете на 
босилеградските футбо тазгодишното 
листи. Затова не без ос-

Димитровград, 23 март
Комисията за спорт ' и 

рекреация при Съюза на 
инвалидите на труда в 

Д. Димитровград твърде ус 
пешно организира регио 
нално състезание на ин
валидни лица по дисци
плини въздушна пушка 
и пистолет. Състезанието 
е проведено в чест на 
22 март — Деня на инза 
лидни лица.

Ведно това бе и квали
фикация за републикан 
ско състезание, което ще 

М.я. сс състои на 5 април 1986

нование преовладавше 
мнението между зрите
лите, че и тази среща 
босилеградските футбо 
листи ще загубят.

със
Тасев, й. Глигоров, С. 
Якимов, В. Ивков (Р. За 

Б. Воинович, В. 
И. Рангслов и 3.

Едвам към 
първото полувреме, 
машният отбор среди ре 
довете си, 
организирано и 
започнаха да се редят ат- 

вратата 
отбор. А го 

В. Чипев от-

средата на хариев), 
Чипев, 
Младенов.

до- нпте

ланова отпо-заигра Следващият втори кръг 
футболистите на „Мла 
до:т" гостуват на „Парти 

на зан" от Масурица — Су- 
рдулшпка община.

по-често
шен
Алексова също от Димит
ровград със 160 точки.аките към

гостуващия 
лът, който 
беляза в 28 минута, с ко

д. с.

изравни 
че ли

: и ь_‘йто всъщност и
резултата, като 
дойде в правия 
След него 
ските

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 19 април 1986 година се навършават 

40 СКРЪБНИ ДНИ
от преждевременната смърт на нашия мил и 
никога незабравим съпруг, баща, син, брат, __ 
зет, чичо, внуки шурей

ТЪЖЕН ПОМЕНмомент, 
босилеград-

На 13 април 1986 година се навършавафутболисти още 
заигра-по-организирано

средиха всички свои 
линии и напълно 
зеха превес в играта.

до края на първото 
въ-

ЕДИА ТЪЖНА година
мила и никога попреда. прев- от смъртта па нашата 

майка и баба \АлександърОб жалима

Младенкааче,
полувреме не успява,

че имаха две-трипреки
по-головиизвънредни 

ложения да обърнат ре- 
своя полза.

от Димитровград
зултата в

През второто полувре- 
футболистите 

„Младост" още в начало
то навестиха, че са тнър- 

извоюват

роден През 1949 годинаот Димитровград
г с. БолсвдолнаМС На този ден в 10 часа 

нейния гроб 
димитровградските 

гробиша и ще положим

На този ден ще посе- 
неговия гроб в 11 

залеем вечно- 
сьл-

зи и щс положим цветя. 
Каним близки и познати да присъству-

щс посетим тим
часа, щепаде рошили да 

победа, която
то му жилище съскакто каз

цветя.
Каним близки и позна- 

ни сс придружат.
срещата тре 

стиму-ваше преди
ньорът Георгиев, _ 
лативно ще вВДдеиству- 
ва за следващите срещи. 
В 53 минута, след кат/ 
бе добре проигран,
Чипев повторно 
топката в мрежата

А когато г..

ти да ват на помена.
Опечалени

съпруга Биляна, син Далибор, брат Асеп, 
ецаха Беба, племенници Жслько и Жслька, 
баба, дядо и шурей ________

ОПЕЧАЛЕНИ:
Милованка, снаха Милка, 

Катя, Федя и Андрей.Иван, дъщеря 
Васил, внучета

син
вкара зет

Н.на
СТВАНИЦА 11Стоянович.
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Хубави чорапи. ■ ■

1960 година. В драни, заоглсжда стоките.
Всички я следяхме, ио никой ни 

що ис я питаше. По едно време тя 
поиска чорапи.

Магазинерът й подаде. Тя започ
на да ги превръща и като чели не й 
харесваха. Тогава един от нашата ком 
напия подхвърли:

— Вземи, вземи, момиче. Добри 
са тия чорапи за в Борово,.,

— А, не са за в Борово... Аз съм 
от Грапа, дъщеря на... и каза и чия е, 
и кои са п роднини в Погаиово. Купи 
чорапите и си излезе, а Евстати Миял 
ков изнесе цяла кутия е локум...

м. Андонов

Това стана през 
магазина в село Погаиово, седяхме не 
колцина другари и както обикновено, 
си разказвахме за едно, за друго. По

Евстатии
Подкараме
часовникатедно време магазинерът 

Миялков забсляза, че откъм Сърбино 
ва махала идва хубава мома. Макар
че имаше мост, а реката беше силна,
все пак тя започна да прескача по го
лемите камъни и така мина. Видяхме, 
че не е от тукашните села, но никой 
не я познаваше. Този въпрос всички 
ни „измъчваше” в момента. Магазине 
рът каза:

часовникът е йедънТия дни подкараме 
саат. Дсмек, очемо да идемо по европейско 
време. Убаво нещо йе това. Значи, че се ди- 

идемо по-рано и на работу, 
си легамо е кокошйе-

замо по-рано, че 
а затова пак увечер че
те. . .

Арно йе що е часовникат се устроимо 
кико требе. Са ка би могли и нещо друго да 
уредимо — би било йош по-убаво. Напри
мер, да работимо барем 6 сата. Ония що ра- 
боте по канцеларийе, да не кзлазе час, по 
час по град; да не иду у работно време да 
си завършаваю часне работе, или далеко би
ло — у касену. А има и теквия: улезнете у 
кавену преди обед — пълно с народ. Значи,
I да има оди тия у кавенуту кои су у другу 
иле трейу смену — има и кои су излезли „за 
частък", па су се сретли с приятел>е, да сй 
поорате.. .

— Кой открие откъде е давам 
кутия локум.

Момата след малко влезе в коопе 
рацията. След като културно се- поз-

ЩЙ штж!РОЩА ПРЕЗ ВЕК(Две приятелки разго
варят за мъже:

— Какво мислиш за 
тях?

— Би могла да им на
правя много- забележки, 
но все пак те са най-доб 
рото, което съществува в 
този вид...

ДОБРИТЕ думи са отрова — горчивите: ле
карство.

Китайска

ПОХВАЛАТА, както и виното, дава сила, ако 
не опие.

Кико що подкарамо часовникат — тека 
ка би могли да подкарамо и повисимо и про- 
дуктивностту — е това му йе маййата! А ние 
некико по тия въпрос смо мейшпаре. Има 
некой койи не могу сьвесно да поработе ни 
три саата. А заузели су може би места на 
човеци кои чекаю на биро и койи би цели- 
вували прагат на раднуту организации). Не- 
ло, и за теквия има лек. Требало би да Ьи 
постегне самоуправната контрола, а койи 
су пред пензню — да иду. (Ега се скрати и 
родният стаж на 35 годнне за мужйе и 30 го-‘ 
дине за жене) та тегая йош по-бърже да се 
ослободе радна места.

Ама да оставимо това що требе да се 
дискутуйе и решава топърва.

Нийе би требало да се развреднимо ки
ко що праве на село. Щом съвне — 
чаю работу и се не прибираш до 
За ни нейе ни важно колко йе часът.

Истина, на суботу 1)и претичаю и мно
зина оди тия що работе по вабрийе и канце
ларийе. Не знам само дали су тека 
и у раднете организацийе куде работе?

Луй XIV

В телевизионно интер
вю питат добре запазена 
дама:

— Омъжена?
— Да, два пъти!
— Години?
— Двадесет и четири! 
— И то два пъти...

СПРАВЕДЛИВОСТТА е добродетел на вели
ките души.

Платон

НА справедлива дума само дуракът се сърди.
Бенгалска :

КАМИЛАТА нс вижда гърбицата си.
Арабска

— След колко часа ще 
стигнем в първото село?

— Ако вървите напра- 
во — за два часа, а ако 
вървите наоколо — за по 
ловин час.

— Може ли когато се 
върви направо да е по- 
близо, отколкото когато 
се върви наоколо.

— Така. По правия път 
има три заведения, а по 
околовръстния 
едно!

ЖИВЕЙ с хората така, че приятелите да не ти 
станат неприятели, а неприятелите да ти ста
нат приятели.

Питагор сви ва- 
мрак.

РЪКАТА мие ръката, а ръцете — лицето.
Асирийска

ЕДИН играч не прави свацба. вредни
Даргинсканито
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