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14 фмдоря Л71 гадно
дотмсло „Братство" в 7Д» 
стоешо с Ордев Братство и 
сдинстга оьс срввврвж веаоц 
за особеви засдугв в вБхвст- 
га на информатик»! в гра
фическа дейност в м врв- 
нос в развитието ва братст
вото и единството между на
шите народи и народности

* ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *

ГОДИНА ХХУП * БРОЙ 1250 « 18 АПРИЛ 1986 Г.ЦЕНА 30 ДИН.

ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ,, НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ
ЗА МЕЖДУНАЦИОНАЛНИТЕ

ДИМИТРОВГРАД
ОТНОШЕНИЯ

Утвърдена листата за 
най-отговорни постовеЗА ПЪЛНО РАЗПРАН 3 ДОВЕРИЕ

На проведената на 11 
април кандидационна ко 
нференция на Социали
стическия съюз в Димит 
ровград беше обсъдена 
досегашната 

рна дейност за делегати 
и делегации.

За най-отговорни поето 
ве в общината в течение 
на изборната дейност са 
били предложени повече 
кандидати: 20 души за 
председател на Общинс
ката скупщина и 6 канди 
дати за председател на 
Изпълнителния съвет на 
скупщината. На кандида 
ционната конференция бе 
ше прието предложение
то за поста председател 
на Общинската скупщи 
на да бъде предложен 
СЛАВА ТОДОРОВ, 
нер-техник, а за подпред

БОСИЛЕГРАД

седател — ЙОВАН ЕЛЕН 
КОВ, пенсионер. За пред
седател на Изпълнител 
ния съвет е предложен 
КРУМ ВЕЛИЧКОВ. За 
председател на Обществе 
ни-политическия съвет е 
предложен БОРИВОЕ ЧИ 
РИЧ, а за негов замест
ник СТАНИКА ИВАНО
ВА; за председател на 
Съвета на местните общ 
ности — СИМЕОН КОС
ТОВ, а за негов замест
ник Веселин ГЕОРГИЕВ; 
за председател на Съве
та на сдружения труд е 
предложен ДРАГАН ЗДР 
АВКОВ, а за негов замес 
тник — ЦВЕТАНКА МА 
РКОВА. За секретар на 
Общинската скупщина е 
поедложена ВЕРА МИЛА 
НОВА.

а то заседание на Централния комитет на Съюза на комунис- 
е в ър ия се разисква за активността на Съюза на комунистите в ук

репването на братството и единствсто, равноправието на народите и на
родностите върху основите на социалистическото самоуправление, 

което е жизнена необходимост на всички хора в нашата страна и актуална 
и дългосрочна задача на Съюза на комунистите.

избо-

В уводния си доклад Жика Радой- 
лович, член на Председателството на 
ЦК на СКС подчерта, че с оглед на 
сложността на СР Сърбия, нейния мно 
гонационален характер, и проблеми
те в осъществяване на съдружието, СК 
има голямо

рените на всички националистичес
ки прояви. Било за чиито и национа
лизъм да се касае, той е опасен и 
носи в себе си дълбоки вредни после
дствия.

В разискванията голямо внимание 
беше посветено на този въпрос за 
което говори и Иван Стамболич, пред 
седател на Централния комитет на 
Съюза на комунистите в Сърбия. Той 
между другото изтъкна, че сред най- 
гажните задачи на СК в Сърбия и 
СР Сърбия се числи и по-нататъшна
та последователна и всестранна поли
тика на изграждане и укрепване на 
федерацията върху принципите на са 
моуправлението, националното рав
ноправие и единство.

Спирайки се върху най-актуалните 
събития в Косово, той подчерта, че в 
настоящия момент от съдбовно зна
чение е обективната и точна полити
ческа преценка на тези събития.

основание равноправието, 
да сложи в първи план на своето по
литическо действуване. За развитие
то на между националните отношения 
от значение са демократичните про
цеси, които неминуемо придружават 
нашето обществено развитие.

Контрареволюционните събития в 
Косово, както и тежките и дълготрай- 
дш дюсдедствия, предизвикани тгг -гях 
съществено нарушиха междунациона 
лните отношения в САП Косово и СР 
Сърбия с вредни последствия за наци 
оналните отношения в цялата страна 
и нейния престиж в света.

Макар че никой не може да подце 
ни усилията на организираните об
ществени сили в САП Косово да спре 
изселването и даде възможност на из
селилите да се върнат на родните ог
нища, жизнената действителност ни 
кара да се изправим с грубата истина 
че Косово все повече става етничес-

инже
А. Т.

Васил Танев, кандидат 
за председател на ОС

На кандидационната 
конференция на Социали 
етическия съюз в Босиле 
град за председател на 
Общинската скупщина е 
предложен Васил Такев, 
икономист.

За председател на Съве 
та на сдружения труд и 
поста подпредседател на

ОС е предложен Пенко 
Найденов, а за председа 
тел на Обществено-поли 
тическия съвет — Дан- 
ка Стоянова, докато за 
председател на Съвета 
на местните общности 
— Крум Велинов, селско
стопански производител.

м. я.

Говорейки за необходимостта от 
по-нанатъшно ангажиране на кому
нистите в преодоляването на тези 
проблеми Стамболич подчерта, че 
комунистите са тези, а отделно ръко 
водните, които трябва да бъдат в че
лните редици и да поведат всички до
брожелателни хора но посока, която 
смс избирали. Неотложно, трябва да 
започнат организационно и кадрово 
да се подготвят всички, а особено он
ия институции в Косово, ма чийто 
адрес се отправят най-много жалби с 
национални импликации.

ки чисто и че апелите на думи, иска 
нията и „заклинанията" не придружа 
ват ни най-малко действителните про
мени на положението. Очевидно е, 
че трябва да се направи прелом 
бора на метода и средствата за спира
не на изселването.

Говорейки за кризата в междуна- 
Косово Ра-

в из- БАБУШНИЦА

Трима кандидати за председател 
на Общинската скупщина

отношения вционалните 
дойдович изтъкна, че тя сскалира в 
последно време, което

В борбата за премахване па всич
ки проблеми в Косово, и в създанеч 
на пълно доверие и добри междуна- 
ционални отношения на всички на
роди и народности, които живеят 
там, трябва както Съюзът на комуиис 
титс в Косово, СмозИ' па комунисти- 

Сърбия, също така с този проб-

говори за със-
потребата за предприема- 

съотвени активности, относно да 
поуки, от които първата 

е сигурно — ефикасно разрешаване 
на проблемите на гражданите. При 

отделна задача имат държавни
те, политическите и правораздавате- 

Косово. Трайното раз- 
САП Косово

тоянието и 
не на 
се извлекат

Днес, 18, април, Канди- 
дациоината конференция 
па Социалистическия съ 
юз в Бабушница трябва 
да утвърди окончателната 
листа па кандидати за 
най-отговорни постове в 
общината.

За председател на Об
щинската скупщина са 

предложени: СЛАВОЛ- 
ЮБ МИЛАДИИОВИЧ, 
преподавател в образова 
тслиия център „Вук Кара 
джич", МИОДРАГ ПАН- 
ЧИЧ, директор на „Бал 
кай” във В. Бонинци и 
ПЕТАР ЙОНЧИЧ, дирек
тор на „Лисца” в Бабуш- 
ница. За председател иа 
Изпълнителния съвет на

ОС е предложен ПЕТАР 
СПАСИЧ, икономист в 
„Тигър" — вътрешна ав 
то гума.

За председател на 06- 
н:;с т.-еко-политическия съ 
взт п предложен МИРОС 
ЛАВ ПЕТРОВИЧ,
.1 омлет, секретар в „Лис
ца", за председател на 
Съвета на местните общ 
ности АЦА ДЖОРДЖЕ- 
ВИЧ, преподавател в ос
новното училище в Стре 
лъц и за председател на 
Съвета на сдружения 
труд — СЛОБОДАН ЙО 
ВАНОВИЧ, завеждащ 30 
МЛ „Дунав" в Бабушни-

това гс в
лем още по-пълно да сс позабави, 
ЦК ма СЮК и компетентните органи 

федерацията. На следващото си 
заседание на ЦК на СКС ще уточни 

активността на СКС по

лните органи в 
решаване на проблема в 
е съдбовен въпрос на настоящето и

Той по-

ико
на

бъдещето на нашата страна, 
нататък говори, че в подхранването

националистическата геология
активна роля - играе еснафски и н 
оналистически насочената часг 

което

становища за 
въпроса за по-иататъшното развитие 
на братството и единството, равнопра 
вието на народи и народности върху 
основите иа социалистическото само-

на
нл

подкрепи с 
за националис- 

иа културното, 
творчество.

и ос-

интелигенцията, 
все по-честите опити 
тически злоупотреби

и др. видове

управление.
ЦК иа СКС уточни предложение- 

членове на ЦК иа СКС Уставна-■го за
га и Надзирателиата комисия.научното

Затуй Съюзът яа
таналите субективни 
място е необходимо да

комунистите
сили на всяко 

подсичат

ца.
М. А.Б. Костадиновко-



ж НАС |и нI ПО СВЕТА
АМЕРИКАНСКА АГРЕСИЯ СРЕШУ ЛИБИЯСЛЕД ВАРВАРСКАТАД-Р КЕНЕТ КАУНДА В ЮГПОСЕЩЕНИЕ НА 

ОСЛАВИЯ РйИБОМАКИШ Ш РОИШ Р№НГОЛЯМО СЪГЛАСИЕ
Разговорите се оценяват 
като плодовити, а по от 
пошепне на двустранните 
в-ьрзки между двете ст
рани е 
ността отношенията да 
се задълбочават, особс 
но в икономиката.

Това посещение е едно 
от поредицата, ■ които ме 
жду
продължават и 
ъхновитсл бе 
Тиго.

Особено място в разго
ворите е отделено ма де 
йствувансто на Движени 
сто на необвързаните в

Замбийският президе
нт д-р Кенст Каунда те
зи дни бе на приятелско 
официално посещение в 
Югославия. В разговори 
те, които води е най- 
високите югославски ръ 
ководители — Радован Вл 
айкович и Видое Жарко- 
вич са разменени мнения 
по най-актуалните меж
дународни 
двустраните

Уайибъргър безчувствено 
заявяват, че „Ще удрят 
пак", а Либия призовава 
към
участничеството си и от 
критата подкрепа на аме 
риканската агресия, 
падна
Маргарет Тачър и 
мут Кол, безвъзвратно за 
губиха възможността да 
убедят Вашингтон да ос 
тави оръжието си. Мно 
гобройните приятели на 
Либия обаче са уверени, 
че тя и в сегашното теж 
ко положние ще прояви 
международна 
ност и по този 
още есднъж ще спечели 
победа над една от най- 
големите въоръжени 
ли в света.

пие, в което ще домини
ра рамбоманията?

Миролюбивата 
на общественост и всич
ки прогресивни сили 
гро осъдиха агресията на 
САЩ срещу Либия, 
това сега не е достатъч
но. Налага се многократ 
но п-оинтеизивна да бъде

Триполи и Бснгази вли 
зат в историята като но
ви невини жертви на вар 
варско бомбардиране, а 
Либия е още една сувс- 
рсно свободолюбива и не 
обвързана страна, срещу 
която бе извършена бру 
талпа агресия. Осемнаде
сет американски самоле
та „Ф—111", изпратени
от три американски бази 
в Англия и от корабите 
на САШ в Средиземно мо 
ре, в същност бомбарди
раха стабилността на Оре 
лизсммомористо и светов 
ния мир.

Сега вече нищо не е 
случайно и всичко е яс
но: политиката на Съеди
нените американски ща 
ти иска и създава стълк 
новения. Рейгън сурово 
посегна за оръжието си 
без истински повод и 
причина, но с нови и опа 
сни стратегически цели. 
Нима бомбардирането на 
Либия не е предвестник 
на военни интервенции 
срещу всички страни, ко 
ито се избориха за неза
висимостта и правото си 
на собствено вътрешно 
развитие и необвързана 
външна политика, без оп 
екунството на великите 
сили и блоковете Нима 
това не е крачка към 
голямо беззаконие на ме 
ждународната сцена, в 
което главна роля ще иг 
рае тероризмът, индивиду 
алният, и в което всеки 
ще крои световната прав 
да както си иска, беззако

светов-
отмъщение. Със съ-изтъкната готов-

ос

За-но
Европа, особено 

Хел-
Югославия и Замбия 

чийто вд борбата им за световния 
мир и бдителността им, 
която малко позаглъхна 

илюзиите за доб

въпроси 
отношения.

и
другарят

След , заключителните 
посещението 

оценено

поради 
рата воля и готовност на 
големите партньори за

разговори 
на Каунда е 
като полезно, както за 
континуитета на твърде 
добите
бийски отношения,

по отношение обме-

споразумяване.на отговор-г-ста, а в светлината
конфсрс-министерскатаюгославско-зам- Ключов въпрос на мо

мента е да се спре агре
сията и да не се разши
ри стълкновението. Опас
ността от това е реална, 
понеже Рейгън, Шулц и

начин
Координацион-та- нция на 

пото бюро и 
щия самит в Хараре.

предстояха и
на на мнения и опити на сипред

Бсл-
Непосредстпепо 

заминаването си от 
град е подписано спо
разумение за сътрудни
чество в областта на ин
формациите между Юго 
славия и Замбия. Инак

осново-
необвърз
важните

двете страни — 
положници на 
ването, поед 
срещи в Делхи и Хара-

1 ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ:

Най-остра осъда
Председателството на СФРЮ най-остро осъди 

Ц американската агресия срещу Либия и подчерта, 
■ че това флагрантно нарушаване на сувернитета и 
_ териториалната цялост на една независима и необ 
И вързана страна и опасно посегателство срещу ми- 
Щ ра и стабилността в региона и света. Създалата се 
= опасна обстановка дълбоко угрижи цяла Югосла

вия.

ре.
В разговорите е изтък- 

степен на 
всички акту 

наше-

ната висока 
съгласие по 
ални въпроси на 
то съвремие: 
ката в
конфликта Иран - Ирак 
СредизеМноморието и др.

разговорите са протекли 
в атмосфера на искрено 
приятелство, в дух на 
разбирателство и откро 
веност и голямо съгласие 
по вгички въпроси.

обстанов- 
Юга на Африка,

СЛЕД СЕДЕМНАДЕСЕТИЯ Й КОНГРЕСИКП

Със силиа[увереност 
към целта

ДЕЛХИ

Подкрепа на Либия■ Министерската■ На извънредно заседание на 
конференция на необвързаните страни в Делхи ос
тро бе осъдено Еарварското американско бомбар
диране на Либия. Министрите на външните рабе 
ти на необвързаните страни призоваха САЩ спе
шно да прекрати агресията си и изразиха безре 
зервна подкрепа на Либия.

ф По новия път на реформи ИКП 
новите поколения 
тията е готова веднага да влезе в правителство

разчита на 
италиански комунисти ф Пар

то
Избрахме трудна и ам

бициозна цел: да обно
вим идеите, културата, 
политиката и организа
цията. Да работим пос
тоянна и смело, да съз
даваме модерна рефор
маторска партия, пар
тия, която като съставна 
част на европейската ле
вица ще бъде способна 
да дава алтернативи, да 
владее и да върви към 
целта си при пълна ри- 

-горозност и последова
телност. Имаме сили, 
идеи и желания. Тук 
издържахме голям из
пит. Партията ни е по- 
динамична откогато и да 
било преди".

С тази силна уверено
ст, изказана в заключи
телната реч на генерал
ния секретар Александ
ро Ната, от фиренция 
се, разотидоха делега
тите на Седемнадесетия те, 
конгрес на Италианска
та комунистическа
тия. От конгресната редове, та. програмата за 
трибуна Ната призова европейско възобновле
членовете на ИКП да се ние да бъде близка на
сплотят още по-силно в всички и да стане съвме 
един фронт, готов да стна.

спечели 
битки и да осъществи оп 
ределенията си.

ИКП излиза от 40-го- 
рство, готова веднага 
да влезе в правителст
вото. Петпартийният съ 
юз вече не може да се 
кърпи и затова италиан 
ските комунисти в първа 
та следваща криза ще 
се борят за „извънред
ни политически избо
ри". Ясно е и предложе
нието ИМ:
на програма". Това

предстоящите

АЛБАНИЯ

Антиюгославството като учебен предмет
Абланските деца още в основното училище се 

и нейните наро-
се подкрепя мреденти- 
стическо-сепаратистиче 
ската програма за „тери 
ториално единство" на 
Косово, Дебър и други 
краища, в които се „го
вори албански". Деца
та се запознават и е офи 
циалните застъпвания на 
НСРА да бъде удовлет
ворен „правдивият стре 
меж на народа в Косово 
тази област да стане ре
публика".

При изготвянето на 
програмата е ползуван 
Енверовият 
„Титоисти", в който, ка
кто е известно, се изказ- 

открити претенции 
към „албански области" 
в Югославия — не само 
към Косово, но и към 
„албански територии" в 
Черна гора и Македо
ния.

учат на омраза кьм Югославия
ди и народности
Антиюгославската 

литика на ръководството 
на НСР Албания 
нала ■

чки учебници по история 
Най-пресен пример е 

учебникът по обществе-

по-

„правителство 
е те

хен дълг към италианс
кото общество.

е ста-
задъджителен от

делен учебен предмет 
албанските 
Още лани

ни науки за девети клас 
на основнотов училище.

училища, 
пролетта спи- 

Министерс-

издаден 
на. На 60 от общо 130 
страници на 
албанските деца 
на омраза към Югосла
вия и нейните

миналата годи-
Италианските комуни

сти е по-висока реши
мост се определиха за 
европейската левица. Тра 
нсформирайки себе си 
ИКП

санието на 
твото на учебника

културата пре- 
настоя-

се учатдвести, че през 
щата учебна година в го 
рните класове народи и 

и на претен- 
големи югос-

на десет- 
летката аце се преподава 
като отделен предмет из 
вестният памфлет на Би
сер Ходжа „Титоисти". 
По този предмет учени, 
ците се изпитват и оце 
няват. Всаждането на 
омраза у младите албанс

народности 
ции към 
лавски 
учебника се

изисква и от дру
гите сили на европейска
та левица — социалисти- пространства. В памфлет

„опроверга
ва реакционният тезис" 
че по време на феудали- 
зма в Косово

социалдемократите и 
— да извършат трансфо- 

пар- рмация в собствените си ват
са живяли 

сърби, реафирмира се 
идеята заки поколения към Югос

лавия и
етнически чи

сти части от „откъснати
те албански краища" и

иначе стана 
част на вси-съществена
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СЛЕД ОСМИЯ КОНГРЕС НА 
ДИКАТИТЕ В СР СЪЮЗА НА СИН-

ПСПЖтмиКЯШОВ СЪБРАНИ* НА МЕЖДУОЕШИНСКИТЕ КОНФВ
1 ШЦИИ НА СК

СЪРБИЯ

ПРЕДВОДИТЕЛ, А НЕ 

КУРИЕР НА РАБОТНИ
ЧЕСКАТА КЛАСА

НИШ

нови методи и от го 
ворност резултати

• В дейността на СК централно място вече
не могат да имат събранията и докладите ф Вла 
стимир Потич — нов председател на МОК на 
СКС

енергично премахване на 
спирачките в развитието 
на социалистическото са
моуправление и субектив 
ните слабости в дейност 
та на СК и останалите, су 
бективни сили.

Делегатите 
ход к^м се застъпиха за еднообразен 

остойностяването
под-

на труда според сло- Съ стоялото чени. физическият обем 
на производството расте, 
повишава се производи
телността на труда и по- 
високи са резултатите в 
трудоустрояването.

1986 година, каза Йовано 
вич, навлезохме с иконо
мически показатели, кои 
то са добра основа за по-

На идейното поле трябва да водим ре
шителна битка за съзнанието, че обществена 
та собственост е основа на нашето общество 
и че посегателствата срещу нея са нападения

се на 15 ап 
рил отчетно-изборно 
брание на мок 
Ниш може

жността, 
страна, за да се

отговорността и условията 
осъществи

иницип: за еднакъв труд и 
възнаграждение
Синдикатът трябва да 

се отличава 
висока бойкост

съ- Времето 
налага, бе подчертано, в 
дискусията СК да изнами. 
ра нови методи на дейст- 
вуване. Без нови методи

в цялата 
прокламираният пр 

резултати — еднакво
на СКС в

да се отчете 
като доста успешен 
да се оформи 
рамка на

опит
Вопипаема 

досегашните ре 
зултати и бъдещите 
дачи на 
Н ишки

ябва да мени начина и 
метода на действуването 

и да бъ- си. Той вече не може да 
де сплотен на всички ра бъде наблюдател на 
в нища, и във всички сре ществените 
ди. Крайно е време ръ
ководствата на Съюза на 
синдикатите да 
ят на

с много по- и отговорност няма ре-, 
зултати.

За председател на МОК

за-
комунистите 

регион.
Според докладчика АЛ 

П^САНДАР ЙОВАНО-вич.

воб-
събития и

регистратор на 
мите. но трябва да ,,сле- 

отговор- зе” сред работниците и 
на заедно с тях да води 

членовете, да променят борба. Работническата 
метода и начина на ра- Реч трябва да бъде реша 
оотата си. На работни- гагца винаги, пък и тога- 
ческата класа е необхо- Еа, когато се взимат 
дим деловит Синдикат шения за инвестициите и 
с ръководства, които ще развитието, 
умеят да се противопос
тавят на

пробле-
досегашен 

Дател на МОК, 
те трудности 
рана в Нишки регион бя 
ха и по-остри, 
през първите две 
от отчетния период. По 

високата зависимо- 
стопанството от

предсе 
известни 

в нашата стизискванията
на конституционната ни система.

С много по-голяма упоритост, знания и 
отговорност трябва да водим брба против 
всички идеологии, чужди на СЮК, а особено 
против най-голямото зло — национализма. То 
ва е дълг на всички комунисти към социалис 
тичсската революция и бъдещето ни.

'___________ (Александар йрванович)

особено
годинире-

ради 
ст на 
вноса на суровини и въ 
зироизводствен материал 
чести бяха застои 
згодството. Тежки бяха и 
последиците от инфлаци 
ята, остро намаля жизне 
ният

бюрократичес 
посегателства и наките

деформациите в собстве
ните си редове. Револю
ционната организация 
работническата

на СКС в Ниш бе избран 
ВЛАСТИМИР ПОТИЧ,

в прои висока резултатност на 
борбата ни за икономиче 
ска стабилизация.

Обаче проблемите все 
още са остри, а резулта
тите са недостатъчни. Ам 
бициозните развойни пла 

на ин- нове на региона, които са 
усилия на су и най-голямата задача на 

начело комунистите, не могат да 
отделно през се осъществят без матери 

ално насърчаване на рабо 
тническата класа и без

досегашен 
на ОК на СКС в Пирот, а 
за секретар на Председа 
телството ПЕТАР МА- 
ЛЕШ,

председател
стандарт на труде

щите се и се изостри про 
блемът с безработицата. 
Но благодарение

класа
смее да
обедняването на 
алната 
правлението.

Тези думи на новоизб
рания председател на 
Съвета на Съюза на син-

отстъпва пред
матери 

основа на самоу- досегашен изпъл 
нителен секретар на ОК 
на СКС в Ниш. Бяха избтензивните 

бективните сили 
със СК,
1984 и 1985 година, про 
блемите видимо са смек

рани Комисия за уставни 
въпроси, Надзирателна и 
други комисии на МОК.

К. Г.
дикатите в Сърбия Нови- 
ца Филипович кратко и 
ясно отразяват същнос
тта и поръченията на 
плодовитата 
която се води по време 
на тридневната работа 
(на 11, 12 и 13 април в 
Белград) на Осмия кон
грес на Съюза на синди
катите в СР Сърбия, След 
две пленарни заседания 
и работа в 5 комисии, 
делегатите приеха Акци- 
онна програма и изме 
нения в Устава на орга
низацията. Избран бе 
Съвет на ССС със 124 
члена, Председателство 
с 25 члена и делегати на 
Десетия конгрес на Съ
юза на югославските син 

На първото 34-

ЛЕСКОВАЦ
дискусия, Новица Филипович

За по-висока икономическа и политическа стабилностНа Конгреса бе подче
ртано, че развойните ни 
цели могат да се осъще
ствят единствено с по- 
добро материално нас
ърчаване на работници
те. Затова е необходимо 
Синдикатът да бъде мно 
го по-енергичен в бор-

Изтеклият четиригоди
шен период, бс изтъкна
то на състоялото се на 
15 април отчетно-изборно 
събрание на МОК на 
СКС, се характеризира с 
усилия на членовете и ор 
гамите на СК в Южномо 
равски регион за разре
шаване на сложни проб
леми във всички области 
на обществения живот. 
Тази активност с дала из 
вестни резултати, особено 
ако се имат предвид ус
ловията, при което е дей 
ствувал СК. А те са' би
ли сложни и обременени 
с противоречия в общсс 
твемо-икоиомическия и 

политически живот. Ико
номическата изостанало
ст на региона, междуиа- 
циоиалиитс проблеми в 
някои общини, предизви 
кани от албанския наци
онализъм и иредептизъм, 
и изселването на сърби 
от тези среди, както и на 
рушените самоуправитсл 
ни и междуличностни от 
иошения в един брой тру 
дови колективи и общи
ни изискваха от СК и ос

таналите субективни си
ли много по-интензивна 
дейност.

Изхождайки от реални 
те обществено-икономи
чески условия, каза в 
уводното си изложение 
МИЛОЕ СТОШИЧ, в пре 
дстоящия период СК тря 
бса да води

метода на действуването 
си и да изострят отговор 
ността на всички субек
ти.

Участвувайки в разиск
ванията, секретарят на 
Председателството на ЦК 
на СКС РАДИША ГА- 
ЧИЧбата си за разтоварване 

на стопанството. Делега
тите се застъпиха за ед
нообразен подход към 
остойностяването на тру 

сложността,

подчерта, че вре
мето н условията налагат 
дейността на СК да бъде 
много по-резултатна, съг 
ласно договорените опре 
деления. Той отделно из
тъкна необходимостта от 
по-ангажирано отношение 
на СК към проблемите 
на младите поколения.

За председател на 
МОК на СКС в Лесковац 
бс преизбран МИЛОЕ 
СТОШИЧ, а за секретар 
на Председателството, ко 
сто наброява 17 члена, бе 
избран БОЖИДАР СТОЯ 
НОВИЧ. Бяха избрани

решителна 
борба за осъществяване
на заплануваното 
че ние на производството 
и дохода, а с това и на 
личните доходи и матери
алната основа на труда. За 

. тога е необходимо да се 
усъвършснствува разпреде 
лснието ма средствата за 
лични доходи и да се 
проведат последователно 
задачите от Критичния 
анализ на политическата 
система. Занапред трябва 
по-успешно да сс реша
ва проблемът на безра
ботните лица и да се 
спре изселването на сър
би и черногорци от Буя- 
иовац, Прешево и Мед- 
веджа. Организациите и 
ръководствата на СК тря 
бва да усъвършенствуват

увели-
да според 
отговорноста и условия
та в цялата страна, за 
да бъде осъществен про- 

принцип:

дикати. 
седание на Съвета за пре 
дседател бе избран Но- 

Филипович от 1Чиш, 
Драголюб 

Майдаи-

клзмираният 
за еднакъв труд и резу- 

еднакно възна-
вица 
а за секретар 
Драгошан от

лтати — 
граждеиис.

пек. Делегатите особено се 
засУъпиха за 
но трудоустрояване

квалифицирани 
и за утвърждава-

Сплотен Синдикат, го- продуктив-тов да се залови с всич- 
проб- наки обществени 

леми, предводител, а не 
куриер на работническа 
та класа,
отговаря, но и да 
отговорност от други 
това са единодушните
определения на участни ^ реШаване
ците в най-високото с‘6- усг Р> проблеми на
рание на работниците в жт \ сс
Сърбия. Синдикатът тр- трудещи

млади
кадри трима изпълнителни сек 

ретари (СИМА ЙОВАНО 
ВИЧ, СЛАВКО КОСТИЧ 
и ЧЕДОМИР МАРКО- 
ВИЧ) и повече комисии 
на МОК,

отговорността на вси 
които не спазват за 

и самоуправите 
обла

способен да "е
«ки, 
коиите
лните норми в тези

Застъпиха се и за

иска

на
Б. К.
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ЗАСЕДАНИЕ ИА КОМИСИИТЕ 
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ

1СЪВМЕСТНО 
Л ГРАНИЧНО 
ФРЮ И НРБ

ЛИ импа-|;|-<!):""МТ1ГР!о;и'М опг-пто и*
•О ЛИ 1ИГ.Н1Н

цип:

БАБУШНИЦА- >1)1' МЙБЮЧДЖ И М

взаименНамалява стопанската престъпност
<П0Ш© гЛйю МДОКЖвММЬо

■;?Д|Гштч.®У43ЙС000 ЖЖ

дадаЬ в* да» ■тите тш 'шощииската''скуп1 ’ брей заявени-афестъини'' 'присъди-. Дори има слу 
щиназтешоивй1 ‘задоволитеци>«- 3'»йГ'реЦидивисти; 'Чай за по-леки - провинс- 
ЪяаГ<"*т1 Мокраи’1 нреванФИЬ-1 но са злоупотребявали пия да сс произнася* по 
ноточдеиствуваме;1^1 'оюГ«и служебен пост или ,са да тежки присъди и обра 
увеличен ОроАТ1 На ФЪЩа* 1 вали 'Нарй 'ФГ (кфеейя. тпо1 Това нещо освен, 
та! итрест^пначдеиност/ а - - Сред114го-ЛблЬвАит'е ЗЙруФс " с обществено вредно, под 
намален1-ОрОят1 на-’ степан 1 ни^ИГЧйШ и Ьучаят с бива и' авторитета на. 
скаТа-ФрестъпнЪотзСмцо11. чаЙЬй!я йре)(мрйсмай Ви правораздавателните ор- 
такат тенденци-я1 " към‘уве-1 дой,1Ф!'Вс'Личкбвич,' който тапи-.
личение е-отбелязана им е прикрил "от ■ йомпе+епт През изтеклата година 
в^рщаване^ на дела , ..<4АчЛЙ орШЙ' да ’ в облата па общата пре, 

■ --- •* ••• цъй"|-1г| 'сума'оч1 5 000' ООФ стъппост е имало 73 на-
дийара - СрРи^у йегО вече рушения, от които -14 тС

жки кражби, 18 кражби, 
..У,!' \

о уг-

< [: * ::ц‘и° <пхда»1 щдд %ч
стно заседание на комиси 
ите за гранично сътруд
ничество при Общинска-, 
та конференция наСоци- говор за сътрудничество

между Нишки регион и 
Софийски окръг. По-конк 
ретно за това сътрудниче
ство и за общините, кои 
то ще сътрудничат, ще

намали, но да се конкре
тизира и разшири. - В то
зи смисъл предстои до-

съюз, събоалистичсския
рияиската комисия при 
Общинската скупщина 
Димитровград (СФРЮ) и 
съответните комисии на 
общините Годеч и ,Дра- се договорят представи 
гоман, т.с, на Окръжния тели на Нишки регион, и 

Со- Софийски окръг в тече
ние на този месец. , На 
заседанието е изтъкнато, 
че граничните събори, ка

в

от непознати лица.

с в-1>ЬбудС11б' сИсдствйе.
народец съвст от 
фия (НРБ).

Както бе изтъкнато на

ца, поради -- концентрация и\ 
на население,-."стопански.: 
обекти и> др. - ооостоятедс Я 
тва. Общият,- брой и на -уг-ч* 
лавните дела през 1985. -к! 
година еч34- ко.ткого е * 
имало и през ■ 19,84 годи- И 
на. А-най-чест вид е'иму Ц

заседанието на комисиите 
от двете съседни страни, то най-масов и непосред

ствен вид на сътрудничещграничното сътрудничест
во през миналата година 
е било добре организи
рано и успешно реализи 
рано във всички по прог 
рамата предвидени ви
дове. Това е от взаимен 
интерес на жителите 
граничните общини 
оказва своеобразен при 
нос за развитието и укре и протокол, 
пването на добросъседс-

ство, ще се проведат и 
тази година и то; на 15 
юни в Димитровград, на 
13 юли на граничната ли 
ния между селата Дол
ни Криводол — СФРЮ и 

от Смолна — НРБ и на 28 
и септември в Драгоман — 

НРБ. За това е подписан

ществен делпкт. . ■ ■ н
От общо:; съставени ак • _

95 лица за уг Л- - ' • - -тове срещу
лавни , деяния- .73 се отна .) ’ 
сят до общата и 22 до §4^-
Имало^и314 ^непълнозре Да се подсичат коренните на незаконните стопанс-
липресгьтшйци, 10 реци- ки зделки
дивисти.-.В течСние 1на- В'отчета . на. Секретари . 3 измами, 5 случая- 
годината срещу 8 лица е аТд на вътрешните рабо- предизвикване на обща 
бил наложен предварите-- ти в Ба(5уШШ1ца се Под- опасност, ,3 за неприлич-
^ст^нската поестьпч - чсРтава. че в последно но държане и пр. За от- в стопанската престьп време е все по.добро сът бслязваие е „ Т0Ва,
ност е имало тенденция рудничеството между СВР сред нарушителите има 

м, увеличение-!, а . несъ и прокуратурите в Бабуш 14 напълнозрели лица, 7 
заИзло^ ! ница и Пирот' Добро еь - рецидивисти, 

потреба на В 77 съобщителни
1, за непозволена търго- се °с ществява и с с са Полуки е имало общо 3 
вия 1, за нарушаване '-на""3РуараВИТелНИТе .работ- убити и 13 повредени ли 
предписания за цените 1, и ки контроли в ня- ца> при което е предизви 
за прикриване на данък кои основни организации кана материална щета от 
1, за несъвестно от^ощ.е- аа сдружения труд, но над 4 461,000 динара. И
ибйфВй&ственбе :им# < у действуват ФГ Шнно ' 8'тази насока занапред 
щество 1, за злоупотреба д у ' именно ще 5ъде необходима по- 
на: служебен -пост -8,1.13а1 - гам' където слабо деист- широка превантивна ак
фалшифициране -нагдоку1 рзд^н^^^п^контрол^5^ ЦИЯ’ КЗТ° ПредИ ВСИЧК°

Договорено е сътрудни 
чество между местната 
общност на село Лукави- 
на — Димитровградско и 
село Габер — Драгоманс- 
ко. Прецизирани са . и 
множество детайли в об
ластта на

на
ките отношения между 
двете съседни страни.

Шо се отнася до прог
рамата за сътрудничест
во през тази година при 
ети са значителни изме-

че

нения. Именно, остава и 
по-нататък

спортното сът 
сътрудничест гудничество, което тази

зло

вото между Днмитровг- годлна щс се провежда 
г?мо по тенис на маса ,и 
шахмат, уточнени са бро 
ят на членовете на отбо
рите и т.н. . - I :

рад и Драгоман в област
та на културата, спорта, 
науката и образованието 

(за пръв път тази 
година) на обществено-по 
литически организации 
посещения по повод на
ционалните празници на

Следващо заседание на 
съответните комисии ще 
се проведе, през март ме 
сец следващата

БОРБА ПРОТИВ иРШЖга^тваасрс и^водТи^

МАТРАПАЗИТЕ щу общественото имущес Т°ЙННа б°рба Пр°ТИВ аЛ'
НЙй много пропуски е.' тво. У.” '<°холизма- в ™л-

“Е?""“””
кат<>-; са„ .регистрирани 
случаи на. изиграване щ ,
мерките',по стрпанска ста ш—...... .. ,, , .......... , ■<.

б”Р“?«пя; ГРИЖИ за социалистическото самоуправление
жаадажг.Ьй»*; —«х—

сто се>.ътт>'№угоде-: дадд.активнретта на Об-,7 ните конгреси.■: „ равителното сдружаване внимзниргГ 0ТДелн0
-в7Ру*ШШЯт9™ № Щипката организация , Активността на Общин на труд и средства Не оешавянетп ™

т^га,- на Съюз3 на синдикатите- ския синдикален -съвет,- по-мГлко внимание Об- ?е ску^и “
щеМо^РданизЗД,,№Ри:х|Ма„, в Босилеград за настоящ.цп Председателството му и - щинският синдикален гъ г, У щини-

от-' Птт -т щия ,п?йирц,.: приети:-на - останалите .негови орга вег, неговите ошани I ̂ стематанавеенарод-
У^Дч.еД.ЛЯсковац; поре-:,- от|Ч;етнр-изДорн.от0.- събра- , ни -и-тела--,през. настояща - Тела ще посветят и въп Т от6-рана и общест
ЩЖ.Д?«0И- М,« »: - ние. рбшинскиятг синди- . та -година ще -бъде насо- ху, по нататъшното угъпР‘ самозащита, също
%ЙЩнишк№кгобщинакален,съвет в..Босилеград, чела .преди всичко към . ршенствуване Тя така ще бъдат важна об

"Рй?1г;^Щта и,, дзетияшозн на проведеното-през-- ми, - пощнататъшното , укрепва делението «Ъ ^ Р Р® ^ст 38 Деиствуване на 
биШ т&Ш&Ънеза.белр налагарред^ццд.,, заседа--,;. не.и-гразвитие.на социали - |ванета,на' °Па ‘ общинския-- синдикален

ние,.,Обсъди,Й-,дрле..ориел-: • стинеските. самоуправите дарт на 1твмшиЪ. Г‘ Т И пРеДседателство- 
вЪиРнЖиаВтгЬЧ/гяп^?С^'1!| 'л1ЦИ0НПа ,Ра-.- ДНИ' отношения.,п-ри -това жилищното строителство

ШЖ--ЗН б0Та-РРе? насТ°ДВДта , го,,! приоритетно- място зае- ц А, трудоустрояването Ъ» „ продължение- на-засе 
' дина. Програмата ще бъ- мат -увеличението на пп 1ЙПЯ7тнп,^Р Данието, членовете на

През -1985 година ок-И де-допълнена''й'сфедйца ' оизводителностга, укреп ■ Т Както и КаДРИ' °СС избраха съответните
ръжният прокурор от -Пи,,п други активности ;й ;заг ! ванетб,.,на-, материалната ппрп Д ега. -и-зана - комисии, действуващи в 
рот е. дал заявления сре- дачи,/които щелпроизте.-:- основа на .труда, както - и лия зт угъ»ъО?ЛаГаТ уси"’ Рамките на Общинския

‘ у ршенствуване, синдикален съвет. М. Я.

ментй /2 и т.н. - пп ■)ОН

година.
двете страни, като Годе- Ако се яви нужда такова 
шка община участвува 
само в спортното сътруд

заседание може да се съ 
стои'й по-рано.1'- л Й!1НЗ,!

11' 1 1 М. А. ничество. До тези измене ■ А. Т.
03 ни
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ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ 
НА СК В БОСИЛЕГРАД

РОЛЯ в живота на човека, следовател
но и в политиката. Бившият Общин- снопът
ски синдикален съвет в Бпгмпртпзп * °Р Да, 6 де УРеДен в истинския 
обаче лошо е ва 6п,Г момент (след безрезултатността
ВНИЯ СМИСЪЛ на тази ППРЯка СН0" "Л1,1РеКТИвата") И на истинското му
Вместо по-малНкоТп облДеРГ , “ ПЪрВИ™И °Р
ко единство на пк крсп ганизации)? Не е имало никаква нуж-
дикален съвет е остявип ЩИНСКИ да отчетно-изборното събрание надикален съвет е оставил спор, които Скупщината да се провежда все до-
Да „произвежда"' лоши „п? М0Ж6 '<аТ° Не Се пРемахнат- в демократиче- 
Става лумя яя /„-\ . последици, ска атмосфера и с помощта на аргу-
Мелата на г (не)верификацията на менти и допитване с вишите синдика- 
ОССаТа На ° члена на новоизбрания

Необходима е по-голяма 

дейност в базата
33

на бившия Общински г 
вет не положи необходимите

синдикален съ- 
: усилия

на
ПРИЕТА Е ОЦЕНКА ЗА ПРЕДИЗБОРНАТА 

И ИЗБОРНА АКТИВЦОСТ И ОРИЕНТАЦИОННА 
ПРОГРАМА ЗА РАБбТА НА ОБЩИНСКИЯ 
МИТЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО МУ ЗА ПЕРИ 
ОДА ОТ МАРТ 1986 ДО ФЕВРУАРИ 1987 ГОДИНА

КО

вече
През миналата седми- Общинския комитет об- 

ца Общинският комитет съдиха и приеха и ориен' 
на Съюза накомунистите тационна програма за ра 
в Босилеград даде поли- бота на Общинския 
тическа оценка на преди тет и Председателството 
зборната и изборна ак- му за периода от март на 
тлвност в организацията стоящата година до фев- 
на Съюза на комунистите РУаРи 1987 година, 
в Босилеградска общи- Председателят на Об- 
на. Бе оценено, че благо- Щинския 
дарение на всестранната СКС в Босилеград, ИВАН 

ВАСИЛЕВ, обосновавай- 
рабо- 
под-

лни органи, явилите се дилеми и нес
ъгласия. Тогава нещата щяха да бъ- 

ни дат уредени много по-безболезнено, а 
изнесем подробно ис- новият Общински

коми
Просторните възможности не 

позволяват да
торията на^ спора и затова ще се сп- щеше да има „отвързани ръце" за ус- 
рем на най-съществените факти. След пешен старт, 
изборите в първичните

синдикален съвет

:
синдикални Защо не беше избран правилният 

организации, в ОСС се оценява, че 6 път? Защото беше силен 
новоизбрани делегати

комитет настремежът
Общинския на „най-влиятелните" хора от Предсе- 

„отговарят" на дателството и Кадровата комисия на 
закон- бившия ОСС да скроят състава на 

ОСС новия Общински синдикален съвет 
критериите на според един твърде опасен критерий 

Ръководството — все да бъдат „наши хора". Те изг- 
цздава „директива" да бъдат избра- лежда „правилно" са 
ни други делегати. Въпросните първи това е ясно и от частичния епилог на 
чни синдикални

в
и съдържателна 
вка исиндикален съвет не 

утвърдената структура, нямат 
но право да бъдат членове на 
или не 
кадровата

подгото
отговорността изОо ки програмата за 

приклю- та' между другото 
и навреме. **еРта' че дейността на 

ОК на СКС и Председате 
лството му преди

рнага активност 
чи успешноизпълняват 

политика. а пьрвичните партиини 
организации са изорани
НОВИ

всич-
^ Ръководства, а меж- ко бъДе съсредоточе- 

ду 61-те новоизОрани сек на ^вЪРхУ най-актуалните 
рстари 9 са

преценили, а

организации обаче спора, че нямат аргументи да осуетят 
остават при избора си. На 20 януари избора на някои от (безспорните де- 

новият Общински синдикален съ легати и са прибегнали до изхитре- 
вет се учредява с 19, въпреки че спо- но провеждане 
ред решението за броя и структурата изборното събрание на Скупщината, 
трябва да наброява 25 члена. Тогава за да могат да „пробутат" кадровите 
остават неверифицирани мандатите си кроежи. Как иначе да се разбе- 
на Симеон Захариев от цеха за чора ре, най-меко казано, двойното отноше 
пи, Боян Васев от училището в Гор- ние на тези хора към принципността? 
на Любата, Бранко млаеднов от „На- Те оспорваха избора на някои (без) 
предък", Занко Петрунов от Съюза спорни делегати с това, че според ре 
на инвалидите по труда, Владимир шението за структурата трябва да бъ: 
Младенов от Оюза на пенсионерите дат работници, но когато за делегат 
и Иван Деспотов от „Изградня". Въ- на X конгрес на Съюза на югославски- 
просните делегати търсят защита на те синдикати трябваше да бъде изб- 
правата си от вишите синдикални ор- ран работник, натрапиха досегашния 
гани и на 14 февруари в Босилеград председател на ОСС Раде Константи- 
пристига работна група, съставена от нов, който е пенсионер-инвалид по 
представители на Републиканския и труда. По интервенция на вишите ор- 
Междуобщинския синдикален съвет, гани този избор бе анулиран, а за 
Тогава се утвърждава, че въпросните делегат бе избран работник. Според 
делегати, освен Иван Деспотов, който кой принцип не кадровата политика 
е осъждан, имат правото да бъдат за един от трима кандидати за предсе 
членове на ОСС и се прави договор дател на ОСС беше предложен слу- 
мандатите им да бъдат верифицирани жащ с непълна година трудов стаж! ? 
на първото заседание на ОСС. На съ- Въпроси от този вид има повечко, 
стоялото се на 7 април заседание Об 
щинският синдикален съвет обаче 
верифицира само мандатите на Симе-

младежи, а въпР°си от обществено-по 
литическия живот, 
комическото развитие на 
общината.

^4-ма са от 2» до 35-го- 
жени. 

между

и икот. г.
дишна възраст и 6 
ларактерно е, че 
тях 46 души са за 
път

на отчетно- като при това
отделно внимание 
посвети на по-нататъшно 

новоизбра- то Усъвършенствуване и 
разширяване на доходно 
то сдружаване, както и 
на задачи и

първи
секретари. И още не 

що. От 61-те
ще се

ни секретари, 36 
са селскостопански 
зводители и

души
прои 

работници 
от прякото производство 
Този факт

активности, 
които ще произтекат от 
резолюциите инедвусмисле

но потвърждава, че 
избирането

станови- 
предстоящитепри щата на

партийни конгреси. 
Взимайки

са спазвани 
предварително утвърдени
те критерии и становища Разискванията, 
в ръководствата да се из 
бират възможно 
работници

участие в
председа

телят на ОК на ССМ 
Босилеград ИВАН БОР 
СКИ между другото изтъ 
кна, че през настоящия 
период трябва по-голямо 

комунисти, внимание да се посвети 
положението върху приемането на мла 

ди в редовете на Съюза 
коми- на комунистите, както и 

по въпроса за идейно-по 
на от литическото издигане на 

младите комунисти.

повече 
и селскосто- 

производители, 
преди всичко млади и 
афирмирани 
Подобно е 
и при състава на новоиз 
брания Общински 
тет и Председателството 
му, както и състава 
делиите комисии, действу 
ващи в рамките на Общ
инския комитет.

лански

Сега обаче от всички е по-важен 
въпросът: ще бъдат ли подведени 
под отговорност хората, които най- 

он Захариев, Боян Васев, Бранко Мла- Мц0Г0 „омърсиха конците"? Все дока- 
денов и на Раде Константинов, кой
то е избран вместо Занко Петрунов.

На заседанието на ОК 
на СКС в Босилеград бя 

членове на 
комисиите, - действуващи 
в рамките на Общинския

то нс сс утвърждава личната отговор 
ност, „силните на деня" ще задмина- 

принципи на
Предизборните и избо- ха избрани 

рни събрания, и изборна 
та активност изобщо, от 
повече партийни 
зации са използувани и 
за всестранно анализира- Междуобщинската конфе- 
нс не само на състояние ренция на СКС в Лесно
то в собствената

На пръв поглед „мечовете са кръс- ват демократическите 
тосани" в полето на принципността. кадровата политика и ще си служат с 
Ощността на спора обаче е в отго- опасния критерий, наречен „наши 

защо ръководсвото хора". Кирил Георгиев
органи комитет, както и предста 

вители в комисиите при
вора на въпроса:

среда, вац. 
и,о и на общинските пар 
тийни

НАРУШЕНИЯ В ДИМИТРОВГРАДИЗ ОТЧЕТА НА СЪДИЯТА ЗА
I м. я.органи и тела. 

При това повече партий 
ни организации са напра1 
пили отелни

По-висока ефикасност
забележки

върху досегашния метод 
иа работа на общинските * 
партийци органи. Имен
но, по време на изборна 
та активност, бе изтъкна- л 
та необходимостта от ” 
по-тясна връзка между

Нана е увеличен е 207.
116 лица (53 

през

ди неизправни возила. 
На 9 водачи са отвзети 
книжките им поради пи- 
яанство.

В сравнение с предиш
ните години, миналогоди 
шната работа на съдията 
за нарушения в Димитро 
вград се отличава с по- 
висока ефикасност,
879 дела са решени 
или 90 на сто. При това 
трябва да се има пред
вид, че броят на делата 
в сравнение С 1984 годи

казани са 
повече 
1984 г.), в това число и

отколкото

55 чужденци за неспазва За добрата работа на
не на правилата по дви- 

Парично са на 
Нару-

съдията за нарушения го 
пори още един факт: от общинските партийни ор
80 обжалвани решения ‘:а,ш и първичните парти 

ини организации.

От
жението.
казани 105 лица. 
тенията в движението са 
ло-малобройии. 25 
фьори са наказани пора

800

78 са потвърдени.
13 продължение на за

седанието членовете на
шо-

Л. Т.
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СТОПАНИСВАНЕ НА КОНФЕКЦИЯ 
ДА" ПРЕЗ НАСТОЯВА ТА ГОДИНА

„СВОБО
ОТ ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА „ВЪТРЕШНИ АВТОГУМИ"

Никога досега по-добро качество Необходимост да се
всички силимобилизиратреорганизация и Ос само 

то успешно провеждане 
па реорганизацията сс из
мени и подхода в компле 
ктното производство и об 
щсствсио-стопаиската пр
облематика па фабрика
та. С тимска работа, с ре 
дица ,стимулативни меро
приятия, с по-голяма мо- 
тивираиост на работници, 
с по-тясно сътрудничест
во па самоуправителните 
органи и обществено-по
литическите ор1'анизации 
и със самоуправитслиа 
структура, трудовите еди 
ници и СОСТ, като цяло, 
е създаден климат, в кой 
лно са заинтересовани не 
само за резултати на своя 
труд и размера на свои
те лични доходи, но и за 
производствените резул
тати и икономическото 
положение на целия ко
лектив. Всекидневно се 
контролират всички ета
пи на производството и 
анализират евентуалните 
пропуски. Покрай основ
ните трудови задачи, най- 
отговорните хора и не са 
мо те, получават и извън 
редни задължения, свърза 
ни с всички дейности от 
обсега на работата на 
трудовата единица, а нак 
рая на месеца се върши 
задължително анализира
не на проведените, относ 
но непроведените заклю
чения.

Общо в „Тигровата" 
трудова единица в Бабу 
чшипа владее нова атмос 
Фера, преодолени са мно 
го слабости, реално се 
съблюдава моменталното 
положение и навреме се 
индият подготовки труде 
щите се на „Вътрешни ав 
тогуми" своето утре под 
готвени пд перещат.

Предраг Димитров

От трудовата ' единица ми" значи още как твър 
„Вътрешни автогуми" те де много. През първото 
зи дни пристигат хубави тримесечие па 1986 годи 
новини. За пръв път от на са произведени 1 119 
създаването на тази фаб- 844 вътрешни автогуми.

От това количество само 
6996 (0,6 брак и 0,4 вто- 
рокачествсни) не са изпъ 
лиили строгите критерии 
за I качество. Следва да 
сс напомни, чс оператив 
иитс планове от април 

и 1985 година до днес напъ 
лно се осъществяват.

Изхождайки от дълго
годишната традиция тру 
довата организация кои 
фекция „Свобода" в Ди
митровград 
на своята 
осъществявала и осъщест 

главно задоволите 
Понеже

се изпълнят успешно.
Инак производствени

те мощности се ползуват 
цялостно. Произвежда се 
за известен 
страната и чужбина, та 
ка чс продукцията нами
ра отличен прием.

Тук трябва да сс отбе 
лежи, чс трудовата орга
низация се намира в сло 
жени обстоятелства, тъй 
като в момента се строи 
нова производствена фа
брика за таканаречената 
лека конфекция, 
инвестиции възлизат на

рика през първите три 
месеца на настоящата го 
дина качеството на прои 
зводството на вътрешни 
автогуми — I качество, 
достигна процента 99 на 
сто. Този процент е пое 
тигнат през януари 
февруари, докато през 
март бе малко по-нисък 
98,8 на сто. По отноше

купувач вв рамките 
групировка е

вява 
лни резултати.

годинапрез настоящата 
е запланувала според фи
нансовите и натуралните1 /•

Доколкото се касае за 
качеството, то е било на 
задоволително равнище и 
миналата година, но 

работата 
реоргани- 

СОСТ 
ноември 

м.г., когато дотогавашна
та ООСТ получи нов ста 
тус — трудова единица. 
С добра подготовка за

увеличениепоказатели 
от 20 до 50 на сто, необ- 

пълно мобили-
ние на същия период на 
миналата (1985) година 
качеството на производст 
вото е покачено с 1,4 пун 
кта. И онова, което е 
още по-важно, такава по 
ложителна тенденция про 
дължава и през април. 
Процентът 1,4 само на 
пръв поглед не е голям, 
но за „Вътрешни автогу-

ходимо е 
зираие на чиитовсички субек-

напрелом в 
представлява 
зацията 
„Тигър" през

на

В ОСНОВНИТЕ И ТРУДОВИ ОРГАНИЗАЦИИ 
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБШИНА

Работни места за 

около 200 души За да се запазят реномето, необходима е по-голя 
ма взискателност

около 700 милиона дина
ра. Според плановете, мо 
щностите трябва да бъ
дат пуснати в пробно про 
изводство през август 
настоящата година.

— И тази

трудовите задачи могат 
да се преодолеят изник
ващите трудности.

— Нашият колектив е 
доста зрял и аз изразя
вам оптимизъм по отно
шение на изпълнението 
на трудовите задачи. Вя 
рвам че и тази година 
ще постигнем запланува
ните резултати — споде
ли генералният директор 
Бранко Пейчев. — Ако 
всички се ангажират мак
симално и равномерно се 
разпределят силите пла
новите задачи могат да

Съгласно развойните . 
планове и насоки през 
настоящата година в Бо 
силеградска община реа 
лно е да се очаква да бъ 
дат трудоустроени около 
200 души. Наистина

телна степен ще се нама
ли.

За отбелязване е, че 
през изтеклата 1985 годи 
на бе извънредно резул
татна за реализирането 
на плановете по трудоус 
трояване. Именно в сто-

в

година, ка 
кто в предишните, се пре 
движда ръст наспо- износа, 
както и ръст на домаш
ния пазар. При това осо
бено внимание

ред изказаните потребно 
сти на основните и трудо 
ви организации и общно 
сти този брой е много 
малък, само 65. Но имай 
ки предвид, че в течение 
на годината ще приклю
чи изграждането на це
ха за ПВЦ кондензатори, 
който в Босилеград изгра 
жда Електронната проми
шленост от Ниш, а очак
ва се към средата на 
дината

ланските организации и 
трудовите единици и об
щности са заети 219 
ши.

се отделя 
на износа на конвертиру 
емите пазари — посочи 
Б. Пейчев. — Но трябва 
да отбележим, че 
лото на

ДУ-по-
От това 120 души

за неопределено работно 
време, 52 за определено 
и 47 стажанти. Най-мно
го 89 са приети в цеха за 
производство на чорапи, 
а след това в цеха за 
преработка и сушене на

в нача-
годината се чувс 

твува значително намаля
ване на качеството 
продукцията, което 
допустимо. Оттук изник
ва задължението 
чки трудещи се ■ да 
жат максимални

на
СУРДУЛИЦА е не-

овощия и зеленчук.
Но и покрай това, не 

заетостта в Босилеградс- 
ка община все още е 
един от най-актуалните 
обществено-политически 
и социални проблеми, за 
чието разрешаване тряб 
ва да се включат всички 
субекти. При това отдел-, 
но внимание трябва да 
се посвети и за премахва 
нето на всички несамоуп 
равителни и незаконни 
прояви в това отноше
ние, които досега не са 
рядък случай, и които съ 
здават голямо незадовол- 
ство, всред тези, които 
чакат работа.

го-
и „Техноеконо- 

мик" от Ниш в Босилег- Минерапна вълна и спирачни към вси 
поло-

рад да открие свой цех, 
където в началото ще бъ- 
дат трудоустроени око
ло 100 души, а вече е за 
планирано-, .разширяване 
на цеха;г^а 'производство 
на^*ор|гги и цеха 
преработка и.сушене на 

'и . зеленчук, зап
лануваната Число ОТ ОКО
ЛО 200 души е съвсем, ре 
ално. ■■ Към това 

доб;а

усилия 
и да запазят реномето на 
тази трудова 
ция, която има висок 
торитет сред чуждестран
ните потребители. Ето за 

организаторите на 
работата трябва 
явяват по-голяма 
телност.

Следва да се отбеле
жи още, че тази година 
е запланувано личните до 
ходи на заетите да се уве 
личат с 40

Фабриката за производство на минерална 
вълна „25 май" в Сурдулица поддържа добро 
делово сътрудничество с трудовата организа 
ция за производство на спирачни уреди „Унис 
-ферос" от Сребреница. Именно сребърнишка 
та трудова организация ползува продукцията 
на сурдулишката фабрика в производството 
на брони за спирачки и други спирачни уре-

организа-
ав-

щоза
да про 
взиска-ди.

През настоящата година, както посочи 
директорът на фабриката за минерална въл
на „25 май" в Сурдулица Милорад Стайкович 
ще достави на „Унис-ферос" в Сребърница 
100 тона минерална вълна.

число, 
вим и законното 

задължение за-приемане 
на около 36 стажанти, ес

ако

на сто, което 
в условията на растяща
та инфлация трябва да 
компенсира растящите по 
требности.

тествено е, че незаетост-1 
та в общината до значи- С.М.м. я.

Ст. Н.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕЛомунист
и на Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1514 година ХЬШ

Белград, 18 април 1986

Нашите идеали
Вече не е тайна 

било тайна — а защо изобщо би вербализмът не мол<е да се отстрани за ед- 
ге ням„„, „ югославският социализъм на нощ. Иван Стамболич

ностнатаДскаля на * обстановка- Стои- Резултати, за конкретни промени. А форум- 
“ “*а На обЩеството е на прицел на работа, вербализъм и опортюнизъм има
на силните странични сили на оспорване и ме недопустимо много" 
националистическа

али. За едни идеалите не са доведени под 
въпрос
и само трябва да отстраним някои По-ма 
лки или по-големи деформации в сегашния 
„етап" на революцията. За други идеалите 
ни стават все по-далечни и революцията на 
някои пунктове вече не може да се оправ
дава с великите си далечни цели.

Окуражаващ е фактът, че в разнообра
зието от идеи и концепции се съзира ра
ционалната мисъл, че все пак е време нови 
хора, предимно млади, да поемат бремето 
на революцията. Не е самотен гласът, че 
за излизане от кризата ни трябва 
силно ръководство. Защото е очевидно, че 
Съюзът на комунистите вече не може да се 
държи като опозиция на самия себе си. 
Нима не говорим прекалено често, че ос
новната причина за сегашната ни обстанов 
ка е в самия Съюз на комунистите и че съ
противата идва от хора, които живеят само 
за днес, а не и за утре.

преди няколко те се осъществяват постепенно

деструкция. Мнозина
правилно предупреждават, че нежеланите Републиканските конгреси, покрайнин 
процеси са взели такъв размах, че може да ските конференции и Тринадесетият конг- 
се говори за гриза на съществените обще- Рес на ^ЮК 

стойности. Революцията започна 
се разводнява и релативизира 
пунктове. В миналия брой на „Комунист” 
в това

ще се проведат при твърде 
да деликатна обстановка. По всичко

те трябва да бъдат конгреси на връщане 
към

ствени личи, че
на важни идеалите на югославската социалис- 

революция. Мнозина са се умори- еднотическаотношение можеше да се прочете
и следното: „Струва ми се, че най-големи- ли' мнозина са се разочаровали. Като 
ят ни проблем е това морално равнодушие, ли сме забРавшш лика на югославския 
пък и цинизъм". волюционер—идеалист, който прекалява с

увереността си, но не се колебае. Днес иде 
Оттам и големите надежди, които се алистите са заместени от прагматици; те 

свързват с предстоящите конгреси и кон- са най-голямата опасност за югославската 
ференции на Съюза на комунистите. В до- социалистическа 
клада си на Десетия конгрес Тито нарече с трябва да си спомним мисълта, че идеалис 
„бурен период" времето между Деветия тите имат предимството да виждат в реал- 
и Десетия конгрес, а в доклада си на Еди ния живот и онова, което прагматиците не 
надесетия конгрес окачестви периода ме забелязват или не искат да забележат. Ра- 
жду Десетия и Единадесетия конгрес като збира се, и с „великите цели" не трябва да 
„един от най-мирните в нашето развитие”, се прекалява, „Далечните цели на надеж- 
На Дванадесетия конгрес на СЮК беше дата никак не трябва да се поставят много

че
ре-

революция. Затова сега

Дали Тринадесетият конгрес на СЮК 
ще бъде конгрес на прелом и демократиче 
ски промени, най-много зависи именно от
настроението и съзнанието на силите в са 
мия Съюз на комунистите. Творческата ар 
тикулация на сегашното неразположение 
'и остри критики във всеки случай ще пре 
дставлява голяма крачка напред. В такъв 
случай силните удари на десните сили и на 
така наречената

подчертано изискването за „скъсване с вер далече, понеже може да се случи хората 
бализма". На този конгрес същевременно просто да кажат: не ни интересуват. Или 
бе изтъкнато, че той означава прелом в бо- да настанат нечовестини".

легална опозиция
имат малки или никакви изгледи за успех. 
В това е и историческата отговорност 

въпросът: в коя посока ще Оюза на югославските комунисти за съд-

щербата на Оюза на комунистите срещу вси 
чки видове национализъм.

Тъй като югославската социалистическа 
революция отново се намира на кръсто
път, възниква 
тръгнем от кръстопътя ?

на
Какво се случи в настоящия между-

бата на нашата революция. Връщане към 
идеалите — това трябва да бъде девиз 
Тринадесетия конгрес на СЮК.

конгресен период? Борихме ли се против 
вербализма? Между другото, борбата про-

вербализма е една от най-тежките във в?, че се предлагат няколко версии за нас-
наПроблемът на нашето общество е в то-

тив
всяко следреволюционно общество. Затова Мнрко Арсич■гоящия момент и състояние на нашите иде

41
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калности, слсд ерупцията па ве- тук говорехте. Това ви гаранти- основа, а не по това какво 
ликоалбанския национализъм и раме. Тук са ръководители от как работим. Всичко, което в по-

Покрайнината, Републиката, Фе следните дни става в Косово 
бъдете сигурни, поле много радва албанските на 

ционалисти

Страхуваш,
търпение

и .

иргдентизъм.
Тук чухме много от вашите дсрацията и 

мъки. Чухме за травмите, които имайте доверие", 
доживявате, Формирана е рабо-

и нредентисти, с 
които сме в люта вражда.

група и с помощта на неятна
и другите ще осъществим и пре 
дприсмем мерки неправдите дг| 
се поправят, същите да ис се по 

стигне до усно- 
положснисто в Ко- 

до укрепваме на братство- 
всички

На всеки честен човек е яс
но, че в Косово поле мнозинст
вото хора винаги бяха и сега саДелбитеСлед като изслуша 40 гражда 

ни от Косово, които в „Сава-це- 
иеволите, ко

привързани към политиката на 
СЮК и че тази маса никой не 

13 разговора на представите- може, не само да изравнява с 
литс на обществено-политичес
ките организации от Косово по
ле с републиканските и покра- 
йиинскитс

Вие сте пълни със страхува- аг[рИЛ) изс участие и Азем Вля
ния, трепет, недоверие и това си член на Председателството 
дълбоко ме трогна като човек, на „а „ косоио При то- 
който се е борил нашето време ва< ГЮКрай другото Власи гово 
да бъде период на доверие, си- рИ и за дСЛбитд между хората в 1 а за сърбите и 
гуриост за всички хора, гражда- този край 

Югославия, за всички ни,

втарят и да се 
кояваие нантър" говориха за 

ито ги принудиха да се оплак- 
се об- сово,

то и единството между 
хора, който живеят в Косово,

ват, към присъствуващите 
ърна членът на Председателство- 

СФРЮ Лазар Мойсов:
„Вече шест часа продължава 

днешната среща между нас, кои
то седим край тази маса и вас, 

дошли да се оплачете, 
множество свои за-

онззи която се опитаха да я из- 
манипулир.ат,. ползувайки се с 

(6 нейните проблеми и неволи...то на ръководители
На това югославско простра- 

иманство за никого няма да 
мир, ако такъв тук не съществу-които сте

да изнесете 
бележки и да ни кажете как ви- 

Косово.
черногорците.

Няма да има мир и за прогресиждате положението в вните сили на албанската народни па
за бъдещите поколения.проб „Нашият основен проблем е,

Желая да ви уверя, че нико чс со разединихме и отделихме
вас няма да падне и косъм като комунисти и почнахме да с насочено острието 

от главата поради това, което се познаваме върху национална налистите и враговете.”

Такова изправяне пред
1981 година, пост, срещу които преди всичко 

на нацио-
ко-лемите имах в 

гато в десетина градове 
в Косово разговарях 
тели от Косово от всички нацио-

и места
му отс много жи
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Зароботката като подтик
проектират, да построят и обо
рудват ПО-6'ЬрЗО, ио-добре и по- 
евтино от всички останали кон- 

Щк куренти от развитите страни в

ш
Югославяните имат голям опит в проектирането и строенето на же 
лезопътни линии, а също така са твърде опитни и в'в всички стро
ителни работи. С това можем да заработим и да намалим на 
шият валутен дълг. Не вярвам че, например, в производството на 
компютъри, като начинаещи, ще осъществим значителна валутна 
заработка, а също така и в производството на електрическа снер 
1-ия от атомните централи.

ъШ
света.

До цаква степен тези работи 
биха допринесли за намаляване 
на нашите валутни дългове?

Казах вече, че югославяните 
имат голям опит в проектиране- 
то, строенето и оборудването на 

Рш ж. и. липи, а също така сме твъ-

яЯ .<Лшорганизации които такаЕдин от миналогодишните по- добни 
лучатели на наградата на АВНОЮ работят? 
е Центърът за изследвания и
проектиране от Белград. В обра- малко. Черният списък на

са те организации, които са сгре
шили в чужбина, е дълъг. Споро-

За съжаление стават вее ио- 
наши

рдс опитни и във всички остана- 
строителни работи, където се 

нареждаме в редицата на най-це 
пените в света. Следователно, по-

шзложението на тази награда 
написани твърде ласкателни ду
ми за този

ли
колектив, но всички встс по тези поводи трудно се 

в разрешават. Понякога това усп- Ч‘жтези думи могат да се слият
две, а това са: върхова деловито ява даже на равнището на поела 

Центърът иицитс и председателите па
Излишно е да жащитс

добре организирани и единни в 
тези неща можем да намалим чу 

ж. н. линията, до ин- ждестранните дългове, 
това нанася женерите и техниците и пр. . . 

югославски пре През изминалите пет години производството на 
с дприятия, които имат връзка с над 500 човека от Либия мина-

партньори. От ха през нашите училища. В ход . —с осъществим по-значителна 
неделовитост би е подготовката на лицитация за валутна заработка, а също така

и оборудването пито върху производството на 
линия, което е из- електрическа енергия из атом- 

ключително голяма работа,
нашите грешки върху нея би могли да работят Е Югославия много се разисква,

предприятия от изразходват се финансови средс- 
мо една, за която мисля, че е строителната оператива, произ- ТВа, планират се нови валутни

Криехме се и работихме. Име във връха на самия списък. Име водителите на съоръжения за ж. задължавания. . . Това е твърде
нно, искахме да се приспособим нно, в света сме тръгнали разе- п. линии, производителите на разширено заблуждение. Спо-
къ,м изискванията на пазара, до- динени, всеки за себе си, подоб- вагони и локомотиви, релси и ред мое мнение, днес в света, а
машния и чуждестранен, а това но на начина на който се отнас- др. И за тази работа свободно а Нито в близко объдеще, наши- 
означава, че настоявахме всич- яме на нашия разединен югосла- може да се каже, че за Югосла-
ки работи да зазършим качест- веки пазар. Обаче, тази грешка вия в този момент това предста- енергия няма да имат много ку- 
вено 1! навреме. Трябва да се и не е толкова скъпа на нашия влява работа на столетието. За пувачи А ние ако желаем да 
признае, че беше значително по пазар, но на чуждестранния е работа, в която биха се включи- се осеооодим от бесилката коя- 
-трудно да се приспособим към стократно по-скъпа. По времето . ли най-добрите в Югославия, 
чуждестранния пазар, отколко- когато даже три държави, 
то на домашния, защото зако- да получат някоя
ните на нашия пазар не са стро- бота в чужбина, формират едно яма пречка е нашата вече дело- 
ги: на него магат да просъщест- предприятие, югославските ор- ва бавност в договарянето, защо 
вуват, та даже и добре да зара- ганизации тук се явяват отделно, 
ботват и неспособните, понеже като представители на „своите"

ст. Тази деловитост 
вече с години манифестира на правителствата, 
домашния и което е още по-ва- се споменава, че 

чуждестранния пазар, преда на всички
Не вярвам, че напремер, за 

компютъри, 
като начинаещи в тази работа,

жно, на
По този повор разговаряхме
инж. Милутин Мръконич, дирек- чуждестранните

югославскататор на Центъра.
Преди наградата АВНОЮ за можало да се направи същински изграждането 

Центъра за изследвания и про- наръчник за това как не бива на тази ж. п. 
ектиране малко се знаеше. Откъ- да се работи.

Списъкът на
и ните централи, а за тези работи

де тази някогашна незаинтересо
ваност на информативните сре- е много дълъг, а ще спомена са- нашите големи
дства ?

те компютери и електрическа

то ни стягат валутните заемода- 
за трудно е осъществима поради ре ватсли, трябва да уважаваме об- 

по-голяма ра- публиканските разделения. Гол- стоятелствата на световния па
зар, да му предлагаме онова ко
ето иска да купи. Ако това не 
направим, тогава шансовете да 
се освободим от дълговете са по
чти занемарени.

Често се чува оценката, че 
°и на пазарите на необвързаните и 

развиващите се страни същес
твуват огромни възможности, ко 
ито югославското стопапнство 
вече с години не успява да изпо 
лзува.

то ние вече три години се дого
варяме единствено да се явява-

всички свои грешки могат да републики и покрайнини. Зато- ме на лицитация за тази работа,
„покрият с високи цени. Обаче, ва загубихме крачка със света, а за това в деловия свят заин-
на чуждестранните пазари няма затова всички останали ни над- тересованите 
такова нещо. Тук може само ед- минаха. Трявба да кажа, че още
ин път от нещо да се извлече фараоните са били толкова
полза, но за сметка на това ве
че никога няма да ви предложат за изграждането на 
някоя друго работа. По 
мнение най-големият 
на югославското

предприятия
се договорили за три часа.

Да ли освен проектът в Либия 
умели, че за големи работи, нпр. в света съществуват подобни та-

Югославия би мо-пирамиди, кива, които
мое да направят кенцентрация на хо- лсала да реализира? 

проблем ра. Западните страни постоянно Енергийната криза в света 
стопанство е в правят концентрация на капита- обуслови седемдесетте години 

несъществуването на общ югосла ла върху големи работи, а исто- на това столетие ориентировка 
веки пазар и заедно с това нева- чните и на капитала и на хора- върху железопътния транспорт 
лидността на познатите и призна та. Трябва да използуваме по- Това особено се отнася за разви
ти закони на пазара, което всич- уките от историята и да започ- ващите се страни и необвързани 
ки ни засяга, а най-много моде- нем да се отнасяме на начин ко- те, които днес са на онази ете
рните и най-способните части йто изискват условията на све- пен на развитие

именно

Освен вече спомената 
диненост на 
нство и нейното 
ко излизане на

разе-
югославското стопа

неорганизира- 
чуждестранния 

голяма грешпазар, смятам че е 
ка и нашето неселективно пре
длагане, т. е. предлагаме на све
та какво ли не още. Необходи
мо е да се пренасочим върху 
онези услуги и стоки, с 
можем

на която
да вър- бяхме веднага след Втората 

сдружаване

ниена стопанството. товния пазар. 
Социализацията на загубите шим необходимото 

и национализация на резултати
те е. мотото на
ческа икономия, която сигурно 
ни отвежда в катастрофа.

Канят ли Ви чуждестранните

све
товна война. Значи, техните пот

на средства и хора, защото ние реби за строене 
нашата полити- сме малка страна.

Съществува ли шанс да 
навакса загубеното?

Разбира се, но само ако изли- 
партньори, за които вече сте ра- заме сдружени, като юголасвяни 
ботили?

които 
световнитена железопътни да следим 

нормативи на качеството, а сред 
тях всякак се причислява югосла 
вското стопанство, за да не ни 
се случва както

комуникации днес са най-големи 
се и в тези страни в следващите 

пет години според нашите изсле 
двания, е запланувано изгражда
нето на десетина нови ж. п. миналата годи- 

когата поради лошо качест
во ни врънаха стоки в стойност 
от над милиона долара. Следо
вателно, трябва да работим оно 
ва, което най-добре 
това да се усъвершенствуваме и 
да издирваме

ли-
„ . Например, Либия още 1978 год. нии, а също толкова линии
Разбира се, защото нито ед- ни довери изработката на ком- подготвят за модернизация

ин договор с чуждестранен пар- плетна. проектантска докумен- ето преставлява също
тньор не сме провалили, нито тация за ж. п. линията от Мису- работа ‘
на един договор не сме правили рата до Себехе на дължина от ви. Макар че сме една от гтя
анекс. Нашето отношение към 100 км. Тази работа ние като ните, която е построела ^ай
сроковете и към всичко онова, проектанти получихме в жесто много ж.п. линии след Втооата
което сме записали в договори- ка международна конкуренция световна война в света поилоби межДУнародното разделание на 
те, почти е религиозно и в стра- съединихме се на югославско ра- хме и неоценими опити Г ™ Труда'

и в чужбина. Това уважава внище, работата завършихме сро ния върху тези работи та „я
ме като светиня; затова мнози- чно и с това открехнахме врати- мнение гъм Я
на, веднага след като публику- те така вече следващата го- вува пътна мягигтпя 6 С щест‘ ства сте станали директор твър-
пат лицитацията, канят, не ча- дина либийският партнъор ни за класически сгапогти „„“т Дв МЛЗД' К0ЛК° Т03И факт * Д°'
каики ние сами да. се обадим. довери и обучение на кадри за км/х която югослюските*ПпД° "ри“есъл 33 успехите на Центъ- 

Да ли има още югославски про същата тази ж. п. линия — от приятия добре организирани и не’ изследвания и проектира-
ектанти, строители и други по- ж.п. работниците, чрез подър- единствени не биха можали да

на.се
ко-

толкова 
като изграждането на но-

умеем, в

своето място в

ната
Вие за югославски обстоятел-

(На 4-та стр.)
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СЪДЪРЖАНИЯ И ПОСТИЖЕНИЯ
ГОДИНА НА КОНГРЕСИ

би трябвало да бъде осъществя
ването на технологическо 
тво на големи системи, каквито 
са железниците, ПТТ и

на това малко югосла- 
пространство да позволим 

създаване на по-голям брой’ пода
многостоа- системи' които в кРаен 5^У‘чай , Р довеждат до обстоятелството че

по-евтино от как-вто и да имаме технологическа разпокъ- 
е валутен кредит, които Югосла- СаМ„т, а това значи неоРрган^зи
вия може да получи в чужбина. раност. Поради това ечи™ 
Тъкмо поради това в Резолюци- Съюзът „а комунистите на ' Сър- 
ята на 10 конгрес на СК на Сър- бия както „ ск Югосл^ р
бия както и в Резолюцията на трябва да '
13 конгрес на СК на Югославия 
трябва това и да се внесе.

единс-
Централният комитет на СК на Сърбия ня 74 
прие Проекторезолюция „а Десетия конгрес „а СК „я Съ^я
ДОЯ30ПаРприлаВКатоанашЛИЧНО °бсъжДане' което ще продължи
нието ня Гя ПРИН°С “ Т03и брой публикуваме
нието на двама автори и то в онази част на този документ 
ято се говори за задачите на СК ня Гъ„к„„ Документ,тме „„„„ А ' на на (-ъРбия В стопанското
тие и развитието на обществено-икономическите

други.повят по-големи финансови 
имули за тези банкарски работи. 
Понеже не трябва да се забра
вя, че събирането на валутни вло 
гове на гражданите 
нно

ст Не можем
вско

мне- 
в ко 

разви 
отношения

Забравени
заключения

стемата на стоково 
биха

производство 
утвърждавали работници

те-производители.
Тази „защита" именно заво

дите и СОИ

че

подкрепа на
големите системи.винаги са имали

по-големи лични доходи от про 
изводителите в строителството, 
а често и от купувачите на жи
лища. Затова сега „защитниците 
са най-големите

След това трябва да 
ваме всички видове съобщения 
да работят според

закономерности. Свидетели 
сме,, че нашата най-голяма

настоя-

Ред на 

интересите
Петар Саватович
член на Председателството 

Стопанската камара в Белград
В текста на Проекторезолю

цията. за Десетия конгрес на Съ
юза на комунистите на Сърбия 
се казва, че „ангажирането 
всички участници в 
строителство с мерките на кре
дитната, данъчната и землищна
та политика и с активирането на 
жилищната дейност, 
тавна част на стопанското разви
тие, трябва да се осигури по- 
ефикасно и по-ускорено задово
ляване на жилищните потребно
сти на трудещите се и граждани 
те. Считам, че с такава формули 
ровка, а имайки предвид и оста
налата част на текста „забрави- 
ят” становищата на Председате 
лството що ЦК на СК на Сърбия 
за развитието на обществено- 
икономическите отношения в 
областта на жилищното дело и 
жилищното строителство.

Именно, няма се предвид, 
че без укрепване на пазарното, 
стоково производство в жилищ
ното строителство, не съществу 
ва права основа за по-ускорено, 
по-ефикасно и по-евтино жили
щно строителство. Само произ
водители, които се борят за своя 
доход, имат истински икономи-

икономичес-
кина спирачи на па

зара, стоковото производство на 
жилища. Колко е тяхното 

личи от факта, въпреки 
закона дава възможност, на пра-

Сър-

сис-
гема железниците, така не рабо
тят. Поради тезивлия причини сме
доведени в положение при 
железопътните съобщения да се 
въвеждат цени, които са депре- 

директор на Югосла- сивни> които в краен сДучай вре- 
корабостроителст- Дят на железниците, на развоя 

на железопътните

ние че

ктика в много общини в 
бия не позволяват

на
Миодраг Трифунович 
генерален 
вското речно

жилищното строителство 
на жилища за пазара. Те пла
щат обществеността, че строител 
ите ще покачат високо цените за 
тази дефицитна стока, сякаш 
не съществуват мерки на кредит
на, монетна и данъчна политика, 
които могат да осигурят общес
твено влияние върху формиране
то на цените на жилищата, па 
и мерките на обществения кон
трол. По ния миналогодишната 
практика в Белград, когато за 
пръв път след 10 години, започ
на пазарното жилищно строи
телство и когато по този начин

съобщения, а 
с това и на други видове съобще 
ния. Ние днес в съобщенията тр- 

да имаме единна техничес
ко-технологическа 
неже днес товарният транспорт 
главно става по комбиниран на
чин.

во
като със- И досега СК в Сърбия се боре 

ше в рамките на трудовите 
ганизации и измежду ООСТ от
ношенията да се дефинират чрез 
доходни отношения. Обаче сви
детели сме, че тези доходни от
ношения. Обаче свидетели сме, 
че тези доходни отношения в

°Р“ ябва
система, по-

Едно от по-важните въпроси
рамките на трудовите организа- е и въпрос на отговорност в Съю 
ции не заживяха. Нам не са нео- за на комунистите. Когато се го- 
бходими само определения 
Съюза на

на вори за отговорност в Съюза на 
комунистите в рамки- комунистите, главно се мисли за 

те на трудовите организации от отговорност на ръководните от
ношенията да бъдат доходни руктури. Обаче 
но е необходимо да бъдат „под говори за отговорност на члено- 
контрол" на Съюза на комунис- вете на СК,

се произведоха около половина
та жилища, пролича, и не се дой
де до значителни разлики в стро 
ителната зона като резултат на 
жилищното строителство.

Във формирането на цените е 
значително влиянието на навре 
менно и икономично уреждане 
на строителното землище. Пок
рай купувачите никой не е тол
кова доходно заинтересован за 
икономично уражданс на строи
телното землище както произво
дителите на жилища.

Затова считам, че абзацът за 
жилищно строителство трябва 
да се измени в този смисъл.

След това в този документ се 
говори за изостряне отговорнос
тта на банките за с'ьбиранс на 
парични средства, 
оценка, тази 
нките особено с от значение в

по-малко се

техните ръководни
тите, а тогава по-лесно ще се ут- тела, па и на самоуправителни- 
върди дали се осъществяват те- те органи. Поради това въпросът 
зи доходни отношения. По моя за отговорност на трябва само да 
оценка такива връзки има твър- се свежда до по-тясна част, 
дс малко, понеже доходните доот- въпроса за отговорност на ръко- 
ношения „търсят" обща иконо- водителите, но трябва да се наб- 
мика, а ние досега това не сме людава по-широко, особено 
поставили. Именно чрез доход- всички структури в Съюза 
ните отношения ние трябва да комунистите. На 
разбием

за
на

мен ми е ясно,
групово-еъбственичес- че ръководителите трябва да бъ- 

ките отношения. За да се раз- дат челници в тази борба за ра- 
бият групово-собственическите звитие на нашите 
отношения, необходимо е да се икономически отношения но 
установи ред на интересите. Ние считам, че в тази борба трябва 
знаем, че съществуват интереси да имат отговорност всички .. 
на обществено-политическите об- нове на Съюза на комунистите 
щиости, общини, региони, до трудовата организация, па и ръ- 
трудовитс организации и ООСТ. ководствата не само на СК но и 
Обаче тук трябва да съществу- На Синдикатите, младежките 
ва и ранг на интересите. По ганизации и други, 
моя оценка висшият ранг тря
бва да доминира над интере- С Проекторезолюцията за 
сите на нисшите единици. Ако в Десетия конгрес на Съюза на ко- 
трудовата организация същес- мунистите на Сърбия се предви- 
тзува общ, висш интерес, безспо жда и доизграждане на система- 
рио е, чс интересите на ООСТ та на разпределение. Обаче ис- 
трябва да се подчинят на този кал бих да кажа, че в изгражда- 
иитерсс, а членовете на СК в нсто на системата на разпреде- 
тези ООСТ, доколкото желят лепне имаме опит от 20-тина го- 
об!ц напредък, трябва да се зае- дини. Ние и досега в системата 

техният интерес да бъде на разпределение измервахме

чески мотиви, които ги насърча
ват по-ефикасно и по-евтино да 
строят. От 1974 година в тази 
област е суспендиран пазара и 
се явиха професионалните слу
жби на заводите и СОИ, които 
трябваха да организират 
щното строителство и защища- 

купувачите.

обгцествено-

чле-жили-

Според моя 
отговорност на ба-ват интересите на 

Строителната трудова организа
ция, от организатор и произво- 

в организа- 
мотави, без тех-

ор-
събирането на валутни средства 
на гражданите. Както нещата 
днес изглеждат банките не само 
че не са стимулирани за тази 
работа, но владее абсурдна ситу- 

банка, която събере гю- 
средства от граж- 

сама себе си тласка към 
Именно раз- 

за тази работа, валутни-

дител, се превърна 
ция на доходни

организационнонологически и 
усъвършенствувания, с цел само 
да й се признаят разходите на 

С укре- 
на професи

ция, чспроизводството. вече валутнина властта 
служби и 

общности на интереси-

пването 
оналните 
вителните 
те обществено по-лесно да се вери 
фицират, системата е доизграде

на скупщи- 
които гласу-

даните 
по-големи загуби.

самоупра-

ходите
те разлики и лихвите са значитс- 

по-големи отколко финаисо тъцватлно
вият стимул, които банките полу 

Народната банка
в съзвучие с интереса на трудо- сложност, условията на труда и 

организация и да сс откажат друго. Обаче от тези мерила ние
много полза не сме имали. Име

създаванена чрез
ни на купувачите, 
ват цената, вместо до нея да се 
идва чрез професионална ра о 
та. Тази система доведе до на
маляване обема на жилищното

вата
от споите парциални интереси.

Друг проблем, който се явя- нно, ние се трудим да приемем 
ва в рамките на организираност, самоуправителни 
в рамките на стопанството, е оп- и 50-тина различни мерила, 
рсдслсиисто на СК за създаване когато дойдем до 
па големи системи. С оглед, чс приложение, ние като 
работя в съобщителна трудова на СК нс сме дстатъчно 
организация, считам, че едно от дователнн и обективни тези ме- 
опредсленията на СК на Сърбия рила да реализираме.

пачават от
Югославия,

Разбира се, би било лошо по
тръгнат 

на своята дей-
споразумениятова банките даради

към рестрикция 
пост около събирането иа валут 
„ите влогове на гражданите. Вмс 

би трябвало Съюзният 
съвет и Народпа- 

Югославия да уста-

но
числени непра

на жили-
конкретностроителство, до 

вилности в купуването 
ща, всичко с мотив: 
интересите на 
пувачи на жилища от 
на дефицитна стока, която в

членове
после-защита иа 

работницитс-ку-
цените

сто това 
изпълнителен 
та банка на



Комунист &
т.

БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯКОНГРЕС НАТРИНАДЕСЕТИЯТ

Предвестие на радинални промени
Освен тези ключови въпроси тук останала непроменена: откро 
вътрешното развитие, Конгрес- вено е казано, че в България ня- 

ът даде основните черти на външ- ма никакви „турски краища (Ьо- 
политика на Бъглария, със ян Трайков, директор иа ЬГА) и

проведената бъдгаризация на 
имената значи връщане на част

Маучно-технологичсската рсво ропроцссна технология, което е
предпоставка, че тя, палюция, -.откриване на процесите и основна 

на социалистическото самоуправ- инак в света разбрана като аграр- 
ление в стопанството и извън сто- на страна, до края иа века дсист- 
панството, а и укрепването на вителпо ще влезне в кръга на 
още по-тесни, връзки със Съвстс- развитите страни в света. С пау- 
кия съюз — това са основните оп- чек дигиитет се говори за цеитро- 
редсления на 13-ия конгрес . на встс па лсзерската техника, пък и 
Българската комунистическа нар- за отделите за космически изс- 
тпя. състоял се неотдавна в Со- ледвания (например Минчо Со
фия. В тези определения е залс- моя, ректор па университета „Кли 
гнала основната амбиция Бълга- мепт Охридски), но също така

пата
силно ударение върху отношени- че 
ята па Балкана. В уводното си из-

Живков подчерта потре от населението което е по-ра- 
но потурчено — към националналожснис

бата от водене на „реална поли
тика” в този район. За отношени- та българска матица^ 
ята е Югославия в отчета за кон- Конгресът, на който нямаше 
грсса бе констатирано, например, кадрови промени в партийния 
че съществуват „неизживени тру- връх (за разлика от многоброини- 
дпости", както бе прецизирано, а те промени в държавния апарат), 
които нашата страна инак нарича начерта значителни стопански, а

отделно обществени промени. Ма
рия до края на столетието да се имаше и непаучии разисквания, 
нареди между ■ напредналите ст- в които целият проблем на тех- 
рани в света. Разбира Се, за да се нако-технологическата революция 
постигне това, подчертана бс пот- се разбира чрез идеологическата 
ребата от мир и международно му димсизия. Тези пекритичпи 
сътрудничество, специално между въодушевления от близкото бъде

щс значително приземи самият 
Какво всичко се скрива и под- Тодор Живков в своето заклю- 

разбира под това, изнесе в увод- чнтелно слово, изтъквайки труд
ния доклад и заключителната постите, пред които обективно 
реч генерелнмят секретарат на се намира българското общество 
ЦК на БКП Тодор Живков, а от- по пътя на своето обществено и 
части това бе потвърдено и в ра- материално развитие. Защото тс- 
зискванията. Това дистанциране х; огогнческата

открити и нерешени въпроси ме
жду двете страни. Касае се до въ- кгр че протичаше в знак на „ап- 

идентитет рилската линия" (под този израз 
права на маке- българите подразбират решения- 

Бълга- та иа априлския пленум на ЦК 
на БКП от април 1956, когато за

проса на националния 
и националните 
донците, които живеят в 
рия. За това нс сс разискваше на
тази партийна среща, но затова почна процесът на десталиниза- 
бе говорено за българизацията и ция в тази страна), Конгресът по 
промяната на имената на числя- стяошение на тази линия, поста- 
щите сс към турската народност, ся значително по-радикални иска- 
От това, което можа да се чуе от пия за промени в българското 
кнгрссната трибуна и на прес кон общество, 
ференциите с чуждестранните жу 
рналисти, българската политика

балканските страни.

революция ис 
въпросите 

изграждане
се. отнася преди всичко на изграж решава сама по ссбс 
дането на самоуправление от „бъ- иа по-нататъшното 

' лгарски вид", зп което обширно на социализма, 
говори първият чозек на Българс-

Миленко Предрагович

Все пак, основната спорна точ 
ката комунистическа партия, но ка върху която се изграждат пла- 
този въпрос в разискванията бе 
изоставен. На обективния набл- ЗАР0Б0ТКАТА КАТО ПОДТИКновете за продължаване на тех

ническо-технологическата револ 
юция, българите виждат в свърз- 

стопанство със

/
(Оот 2-ра стр.) делено работно време и без 

Привърженик съм на мнение- оглед на годишно време. Също 
то което на приноса на отделно така, винаги съм бил на мнение-

юдател се налага въпросът, че 
премълчаването в разискванията ването на своето
на един от ключовите въпроси от стопанството на Съветския съюз. 
уводния доклад не са знак на Касае се за наблягането върху то- 
неговото отхврляне, но факт
духът на 27-ия конгрес на КПСС биха се валоризирали и 
— на който в София подчертано 
се позовават
вял в най-широките партийни люция. 
кръгове.

— Завърнахме се от Москва —

лице на ръководно място за съв то, а и днес това мисля, че иск-
че талпа интеграция, през която

амби-
купния успех или неуспех на ко рите на по-нататъшното напред- 
лектива дава голямо значение. Еане могат да запалят само мла- 
Но трябва да изтъкна, че върхо- дите, учени и храбри кадри. Ние 
ви работи и професионални ре- политиката на подмладяване 
зултати в областта на изследва- провеждахме всяка година, а то 

проектирането, с които ва ще правим и в бъдеще, за- 
ние се занимаваме, може да пое- щото това е една от предпостав- 
тигне само онзи колектив, кой-

циите, свързани с по-ускорената
— още не е зажи- техническо-технологическа рево

нията и
За да може да се прикачи към 

заяви Тодор Живков — решени общественото разделение на тру 
да направим прелом в работата да ките на нашата по-нататъшна ус 

цяла по- пешна работа.на по-високо международно 
на Българската комунистическа равнище, 13-ият конгрес на БКП 
партия, Самоуправителните ор- задължи своите членове да извър- 
ганизации тук се схващат преди ши структурни промени в общес- 
всичко, като нови облици на ор-

то в редовете си има
редица от добри и опитни спе- В работата си като директор 
циалисти от различни профили, най-много ценех принципът мо- 
които с младите специалисти ята реизборност да става 
представляват една хармонична тримесечно изчисляване 
цялост, оптимална

всяко 
на Цен 

път когато не би
твото, да децентрализира планира 

ганизиране на стопанството и ос- . кето, да въведе социалистическо 
нова за ликвидация на бюрокра
тизма в обществото, като нов

комбинация търа и пръв
стоково производство. Как тази на опит и младост. Мисля, 

ние в Центъра това сме
че уважал този 

постиг- гато Центърът не би
принцип, т.е. ко-от своите цени утвърждава на ра- 

начин. на планирането и демокра внището на СИВ, не е съвсем ясно. 
тизацията. Но на този текст от система би трябвало да функцио- 
доклада е даден и

осъществил
нали и в това се състои донякъ- този план. утвърден за изминали 
де тайната на нашия успех. При те три месеца, аз бих подал ос- 

работи онова 
най-добре знае, без оглед 
дините и върху онези работи къ дех 
дето техният

подтекст с пира когато България 80 
предупреждение, че не трябва да Толкова повече, че се изтъква че 
се разчита на възможността от цените иа стокихе и услугите, 
проникване на либерализма в пряко свързани със стандарта, ще 
българското общество. бъдьт под непосредсвен държавен

Но, особено изтъкнато място контрол. В този контекст възник
на 13-ия конгрес на БКП заеха ват
въпросите, свързани с българска- прсдвестеното въвеждаиеиа 
та техническо-технологическа ре- управлението. Но, въпреки всич- 
волюция. С гордост се изтъква, че ко, съществува убеждение, че 13- 
България е на шесто място на г.яг конгрес на БКП е преломна 

ранг-листа на произ- точка в стопанския и обществения

мас всекина сто което тавката си. Така това 
на го- става пъл

ни седем години. Винаги се тру 
в делови смисъл да изпълня 

принос е най-гол- онова което обещах на работни- 
в съвкупния резултат на ко- ците и винаги съм говорил оно- 

лектива. Зад всичкото, което до- ва, което наистина мисля 
сега съвместно сме постигнали да се страхувам 
стоят три десетилетия изключи-

ЯМ

бези дилемите за естеството на 
само- от нещо, което 

е допринело за създаването 
напрегната и със себеот- взаимно 

ридание работа на целия колек
тив в Центъра за изследвания 
проектиране на обектите навред 
из Югославия и света, без опре-

нател но доверие, излкючител- 
но важно за успешна работа на 

и колектива.световната
содителйте на компютъри и мик- м.ивот на страната.

Растко йоветич

Комунист дания на вестник „Комунист" Влаико Кри- председател Драгата Па, 
вокапич. изпълняваш длъжността помощ- • Адреси На пешлГтя Т 
ник главен и отговорен редактор Бо- на Кпмуни^-г." ??ИИТе' всички издания 
рислав Вучетич, главни я отговорни реда- ц Бел^т ^-е^щ°ЩаД ,,Л ркс и Енгелс"
ктгри на републиканските и покрай™. адрес нТ^едак™“ ЦвНТраЛа 333'06^
ските издания — Дубравко Цурач (Босна Гт*г,к„„ тч ред^С1р,-ята на изданието за СР 
и Херцеговина), д-р Живорад Джорджевич телефон^ТБулевард "Ленин" 6’ 
(Сърбия), Реджеп Хайрулаху (Косово), • Издава Издателока 
Рието Лазаров (Македония), Янез Коро- „Комунист" 
шец (Словения), Мирко Михалевич (Хър. • печата 
ватско), Матия Новооел (Черна гора), Кал- 
ман Петко-вич (Войводина).

© Председател на Издателския
„Комунист" — на изданието за СР Сър- 
“ЙвЙВЕ заместник

• С Указ иа Президента на Републиката от 
23 декември 1964 година „Комунист" е от
личен с Орден братство н 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.

в Урежда единна редакционна колегия; 
вен и

трудова организация

се в четвъртък на сърбохърватски, 
хърватско-сръбски (кирилица и 

латиница), словенски, македонски и ал- 
баноки езици, а в съкратени издания 
български, унгарски, словашки румънски,
-°Уддац^ггадианоки_езиця.' I

относно

съвет нагла-
отговорен редактор на всички из-

на
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В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО ГОЛЕШ — 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

СЪРЕВНОВАНИЕ ЗА ВИСОКИ

ИЗВЕСТНИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ Пътят и снабдяването 

— главни проблеми
Общинският отбор за кгр/ха. 

еьревно- В тоот 1 06 овце е получил 
по 88 литра мляко от 
една овца с масленост от 
7 на сто. Втора награда 
Ще получат ГОША АЛЕ 
КСОВ и ЦВЕТАН ДАВИ 
ДКОВ от Смиловци с 88 
и 86 литра мляко. Трета 
награда ще получат ЙО
ВАН АРСОВ от Височки 
Одоровци и ГЕРА РАДО 
ВАНОВ от Радейна.

провеждане на 
вание за високи добиви 
сред

производството на 
малини най-високи доби
ви е осъществил ПЕТАР 
С. МИТОВ от Поганово 
— 10 000 кгр/ха. Втори 
награди ще получат СТЕ 
юАН РАНГЕЛОВ от Бан 
ски дол — 9540кг/ха и 
ДЖУРГА АНДЖЕЛКОВА 
от Драговита — 8955кг/ 
ха. Три трети награди ще 
получат МАНОЛ ТОШЕВ 
и ЙОРДАН КОСТОВ от 
Поганово и ЙОВАН ВА
СИЛЕВ от Драговита.

селскостопанските 
производители в Димит
ровградска община на 
повторно насроченото и 
проведено заседание окон 
чателно

Председателят на Съве 
та на местната общност в 
село Голеш РАДИСАВ 
МАНАСИЕВ, който ведно 
е и председател на мест
ната организация на Со
циалистическия съюз и де 
легат на Общинската кон 
ферепция на ССТН в Бо 
силеград, не се стеснява 
като казва, че селото му, 
като че ли в последно вре 
мс е забравено от компе-

два проблема е по-актуа
лен, трудно е да се каже. 
Пътят от Караманица до 
нашето село на дължина 
от 5 до 6 километра, по
вече от годината 
ден за движение, а ние де 
сетината мъже, останали 
в селото трудно сами мо 
жем да го доведем в ред.

От друга страна общин 
ската скупщина 
рните за това органи ка 
то чели не искат

прие решение 
участници са най-до 

прие финансовия
кои 
бри, 
план за 1986 е него-година и оп
редели 
стие на подписалите 
моуправителното

процента на уча
Наградите ще бъдат 

връчени на
са-

спора-
зумение във финансира
нето на съревнованието. 
Членовете на

тържествено 
заседание на Отбора за 
съревнование. На засе-В производство на кра 

най-добър е 
ВЕЛИН Нацков от Гради 
нье, който от

и отговоотбора се данието, на което бяхаве мляко
съгласиха поканени и представите

ли на трудовите органи
зации, а се отзова само 
„Свобода", бе разисквано 
и за процента, който тру 
довите организации

във фонда за наг 
рг.дч и редовна дейност 
на Отбора за съревнова
ние. Тъй като

тази
наградите да бъдат нез
начително повишени

година
да зна-три крави 

е получил 3569 литра мл 
яко с масленост от 3,2 
на сто. На второ място 
са НИКОЛА ЗАХАРИЕВ 
от Градинье — 3083 лит
ра от три крави и БОРИ 
Н КА ДЖУНИЧ от Радей 
на — 2911 от три крави.

В производство 
нешко месо първа награ
да ше получи ИЛКО ДИ 
МИТРОВ от Брайковци, 
който е произвел 2500 кг 
от120 овце. Втора награ 
да ще получат ТРОЯН 
ТОДОРОВ и „ГЕРА РА- 
ДОВАНОВ от Радейна с 
1036 кг от 50, т.е. 1224 
от 68 овце. Трета награ
да ще получат ЙОВАН 
НЕНОВ от Смиловци и 
ИСТАТКО ИСТАТКОВ от

ят за това. Ето и тази про
ни забравиха. Очисти 

ха пътя само до Карама 
Ница, а не и до Голеш. 
Това

та- летка, че първа награда ще 
изнася 14 хиляди,
12 хиляди и трета осем 
хиляди. По разни облас
ти са доделени пет първи, 
10 втори и 10 трети наг; 
ради. Най-добрии 
делни области са:

вора
от-

нещо създаде голя
мо недоволство — 
рта Манасиев.

Снабдяването пък подче 
рта председателят на 
тната общност е отделен 
проблем, а

делят
подче

процента 
от 0,05 на сто от съвкуп
ния доход на трудовите 
организации е задържан 
от миналата година, то 
отсъствието на споменати

по от- месв про
изводство на пшеница Ни 
кола Димитров от «.село 
Градинье, който

на аг-
постъпките и

отношението на магази- 
нера, повече от това.

Не ни тормози 
че не винаги магазинът 
е зареден добре, 
повече ни тормози 
че не се знае кога е 
рен. Като че ли е собст
вен, а не обществен, 
за постъпките на магази 
нера спрямо потребители 
те и да не говорим — до 
бави

е полу
чил средно 4300 кгр/ха, 
второ място заемат ЙО
ВАН АРСОВ от Височки 
Одоровци също с 4300 
кгр/ха, но е засеял по-ма 
лка площ. и ЧЕДОМИР 
ИВАНОВ от Желюша с 
4200 кгр/ха. На трето 
сто са СЛОБОДАН НИ
КОЛОВ от Градинье, ЛЮ 
БИСАВ НЕЙЧЕВ от Ви

Радисав Манасиев това.те представители на сдру 
жения труд не се почув
ствува особено, но все 
пак тази постъпка не с 
на място. На заседание-

тентните органи в общи
ната. Като казва това 
има в предвид неразреше 
ните два основни, може 
би понастоящем и най- 
актуални комунално би
тови проблеми с които 
се срещат жителите на 
тога село с двадесет до
макинства — снабдяване
то и пътят от съседното се 
ло Караманица до село
то им.

Много
това,
отво

то е изтъкнато, 
процент е съвсем достатъ 
чен при условие всички 
които са подписали сама 
управителното споразуме
ние, на време да отделят 
предвидените 
А това в най-много слу
чаи не е така.

че този А
мя

Било. председателят на 
на местната общ-Съвета

ност.
сочки Одоровци и ОБ- 
РЕН ДЕНКОВ от Пърто- 
попинци,
ЧИЛИ

В производство на ов
че мляко първа награда 
ще получи ЙОВАН НЕ
НОВ от Смиловци, кой

средства.
Инак, както 

ми Манасиев, 
ящата година в местната 
общност са

ни уведо-които са полу- 
от 4100 до 4000 през наетоА. Н. Кой от посочените

запланували 
прочистването на пътя от 
Караманица г 
на селото, както 
ко махленски 
Освен това

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

Доганица - село с много неразрешени проблеми до центъра 
и някол. 
пътища. 

и тази годи
на както и предишната е 
запланувано 
то на телефонната 
ння, но дали ще бъде та 
зи акция

скупщина и по-широката общн
ост.

Местната общност в село До
ганица, Босилеградска община 
години наред се бори с редица 
неразрешени
проблеми. Отдалечеността 
селото от общината и районни-

неразрешени комунално-дица
битови проблеми, които по един 
или друг начин неблагоприятно 
въздействуват 
бит, активността ни през насто
ящата година ще бъде насочс-

Друга комунално-битова ак 
ция, която също така години ве
че наред е въпрос номер едно 
е разширяването и приспособя
ване за движение на пътя от На- 
зърица до селото ни. И в тази 
важна за солото акция очакваме 
помощ от компетентната служба 
па Общинската скупщина — за
яви Димитров.

И още нещо измъчва жите
лите на .топа планинско и средно 
но големина село.

Става дума за снабдяването 
и изкупуването на селскостопанс
ки излишъци, преди всичко на 
изкупуването на добитък. Дога- 
лица с село без магазин. Пора
ди това жителите му и за най- 
обикновени покупки отиват в 
село Назърица, а добитъка си 
закарват дори п Долно Тлъми- 
но или пък п село Църношица.

М.Я.

изгражданекомунално-битови върху селския
липа

реализирана 
пак ще зависи от готовно 
стта на Общинската ску 
пщина, която както 
кна Манасиев, вече 
лко години я разтака.

От другите

на, преди всичко на две акции. 
Една от тях е електрификация
та на селото. Имеино, според 
плана и вече уточнения договор, 
през настоящата година трябва 
и официално да започне елект
рифицирането на селото. Про- 
екът вече е готов, а ние в мест
ната общност акцията вече раз
движихме. Събираме парични 
средства и вършим всички други 
подготовки.

Разбира се, акцията няма да 
върви лесно. Това до толкова по
вече, че младите вече напуснаха 

които сме остана-

те центрове е една от основните 
причини за това. Поради това и 
миграцията на младежта 
би е най-рязка. Ежегодно млади 

напускат селото, а тези 
напреднала

може изтъ
няко

те хора 
които остават са в акции, ко

ито, кчкто и всяка годи
на и тази година ще бъ
дат

не са в състояние да 
бремето на комуналио- 

то(за

възраст и 
поемат 
битовото 
планинско и разпръскано 
те на Бела вода

изграждане на актуални не само
пред съвета на местната 
общност, но и пред 
такалитс

в поли- 
босилеградско ос-

обществено-посело.
Председателят на Скупщина- 

общност, кои-
литически организации, 
преди всичко пред първи 
чната партийна органи
зация е по-нататъшното 
укрепване на всенародна
та отбрана и обществена 
та самозащита.

та на местната 
то ведно с и секретар на г/ървич- 

партийна организация, Ев- 
Димитров за предстояща 

общно-
селото, а ние 
ли без тяхна помощ трудно ще

ната 
страти
та активност на местната 
СТ СПОДСЛИ:

— Освен това, че имаме рс-

В това отношение по- 
Общииската

успеем, 
мощ очакваме от м. я.
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гшо К. ЯВОРОВВ новото училище през септември?
Две хубави очищпия двор, относно да 

сс застеле и да се подгот 
вят площите за асфалти 
райе. Необходимо е да 
сс огради училищния 
двор, поне от входната 
страна, относно откъм ня 
когашнот пазарище.

Трябва да се отбеле
жи, че регионалната 
щпост на интересите по 
насочено образованее все 
още не е отговорила на 
иска, който им е доста
вен навреме.

Накрая следва да ка
жем, че във финансира
нето на строителството 
на новата училищна сгра 
да участвуват: Републи
канската общност на ин 
тсрссите за основно обра 
зование с 50 на сто, ре 
гионалната общност по 
средно насочено образо
вание с 40 на сто и мест 
пата общност в Димитро 
вград с 10 на сто. С пос
трояването на новата учи 
лищна сграда ще се раз
реши и проблема за осно 
ег:ото училище, което ще 
получи комплектно старо 
то училище.

и учебните стаи. Още ед
на част (2 вагона) трябва 
да пристигнат тези дни. 
Общата стойност ма ме
белите възлиза па око
ло 220 милиона динара,>■ 
с които ще сс коплекту- 
ва цялата училищна ме
бел: за кабинети, библио 
тека с читалня, учебни 
стаи и други помещения.

Засега иай-голям проб
лем представляват „клин 
ко" керамичните плочи- 
ци, конто не са според из 
искванията. От компетен
тните в училището с по
търсен атестат, за да сс 
види дали тс отговарят па 
качеството. „ Гра джев и - 
нар' 'от Ниш обаче про 
така решението на този 
проблем и най-вероятно 
ще се стигне до съд. Това 
обаче няма да попречи 
училището да започне с 
работа навреме.

Предстои през настоя
щия период да се напра
ви външното осветление, 
да се отведе атмосферна 
та вода и да се положат 
електропроводи за външ
но осветление. В училище 
то са запланували също 
така да се уреди учили

Ще започне ли с рабо
та димитровградското сре 
дно училище в новите ио 
мещения през новата 
учебна година е въпрос, 
който в момента тревожи 
най-много компетентните 
в ОВО (образователно-въ 
зпитателна организация) 
„йосип Броз Тито". Спо
ред сегашната обстанов
ка, има реални изгледи 
бъдещето поколение сре 
днисти да започнат шко; 
луването си в новото учи 
лище.

Именно в момента се 
завършава котларннцата, 
относно проверява се как 
ще действува отопление
то. Изпълнител на тази 
работа е „Термомонт" ка 
то подизпълнител на 

„Граджевннар" от Ниш. 
Котларннцата прави пък 
„Радник" като подизпъл
нител на строителното пр. 
едприятие „Градня" от 
Димитровград..

Инак техническият при 
ем на сградата е извър
шен. Трябва обаче да 
се отстранят някои дре
бни опущения. В момен 
та е доставена училищ
ната мебел за кабинетите

Две хубави очи. Душата на дете 
в две хубави очи: — музика лъчи. 
Не искат и не обещават те...
Душата ми се моли, 
дете,
душата ми сс моли!

Страсти и неволи
ще хвърлят утре върху тях 

булото на срам и грях.
Булото на срам и грях —

не ще го хвърлят върху тях 
страсти и неволи.

Душата ми се моли, 
дете,
душата ми се моли. . .
Не искат и не обещават те! —
Две хубави очи. Музика, лъчи 
в две хубави очи. Душата на дете.

об-

В БОСИЛЕГРАДСКОТО основно училише

Посещение в прмзводотвеште цехове
Неотдавна, учениците 

от вторите класове заед
но с преподавателите си 
на босилеградското основ 
но училище направиха 
посещения в производс
твени цехове и отделни 
заведения в града. Меж
ду другото те посетиха 
и разгледаха цеха за 
производство на чорапи, 
като при това непосредс
твено се запознаха с про
цеса на производството, а 
и с живота и условия
та при които работят за
етите тук. В обиколката

на града, посетиха Общи 
нската скупщина. Общи 
нския съд, аптеката, хо
тела и още някои други 
Еедомства. Естествено и 
този път преподавателите 
говориха за ролята и зла 
чекието на тези учреж
дения. Не изостана и 
практическото обучение 
„Какво знаеш по движе
нието". С една дума ка
зано, това дето се казва 
гРучение в природата, бе 
целесъобразно използу
вано.

Ст. Н. — В. Колев

ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

ПО-СКЪПА ДАРАТА...
М.Я.За една работа, която ня- знаят предварително, че едва ли 

ще намерят „чиновническа" рабо
та. И накрая се случва онова, кое
то е неминуемо. Свършилите „ад
министратори" след дългогодиш
ни безуспешни опити да се наста
нят на работа, идват на вратата 
на Гумарата или конфекцията, зна 
чи където се търсят специалности, 
за които те когато е трябвало не 
са се определили. Че това е така

колко 
народ казва 
колкото

пъти се плаща, нашият 
„Повече дара от- 

масло". ДИМИТРОВГРАДСКИЯТ КРАЙ В 
ГРАФИЯ

МОНОмъдростта
на тази народна поговорка 
няколко години се потвърждава при 
публикуване на конкурси 
тровградските

вече

ПЪРВАТА ВЕРСНЯ 

Е ГОТОВА
в дими-

трудови организа
ции „Свобода" и „Димитровград" 
(Гурмарта).

Известно е, че образователно-въ 
зпитателната 
Броз Тито" вече

организация „Йосип потвърждават и последните публику 
вани конкурси в споменатите трудо
ви организации, на които най-мно
го (особено в гумарата) кандидати 
са с правно-бюротехническа 
ка. Сега Гумарата е

няколко години 
гумарска

специалност, което е в 
унисон с определенията да 
луват кадри за нуждите на сдруже
ния труд в общината. Това

Въз основа на съдържането прието на за- 
колегия

се опитва да въведе 
текстилна

и седанието на редакционната
през април 1980 година, подготвен е ръкопис 
на монография на Димитровградския край 
които подготвят група автори. Те са предло- 

координационното тяло при общес
твено-политическите организации и Общи 
нската скупщина на съвместно 
септември 1984 година.

Така

се шко насо-
принудена 

да ги приеме, понеже гумарски те
хници няма. Принудена е също да 
заплаща преквалификация на 
щите, за което се изразходват не
малко средства. При това 
е от

са нае жени оттояния и на споменатите трудови 
организации, които гарантират, 
работа на свършилите ученици 
зи две специалности. Но в начало
то на всяка учебна година за съ
щите се обаждат по пет-шест

съ- заседание презте-
сигурно

значение фактът, че преквали 
фикацията не може

наречената първа версия 
писа на монографията 
на членовете на 
ито трябва да кажат 
шки на предложения 
15 май тази

на ръко- 
тези дни е доставена 

редакционната
кан

дидати. Разбира се най-много канди 
дати винаги има за правно-бюро
техническа

да даде таки
ва знания, каквито кандидатите би
ха могли да получат в редовното 
си школуване в образователно-въ
зпитателната

колегия, ко- 
своето мнение. Забеле- 

ръкопис, се доставят до 
година. Предвидено 

след това да подготвят, 
жките и предложенията, 
ние на редакционната 

дина.

специалност, а „гума
рците" и „текстилците" винаги са 
принудени да записват някоя дру
га специалност. Вече отдавна

е авторите 
въз основа на забеле-

организация. А 
не говорим за напразно прахосано-

да
материал за заседа

колегия през тази Iто време и средства, по време 
редовното школуване, в случая за 
списъка на незаети. Ето защо „По
вече дара от маслото”.

вко- на
ренилото се сред родителите мне
ние

жество събития особено тези от 
история.

„учи да не работиш в Гумара
та", ежегодно се потвърждава, ма
кар че и родителите и

за пъ- 
мно- 

най-новатаучениците А.Т.

СТРАНИЦА 1
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I

с«4К|1ПП1№НЦ
Работихме

. Г ДИМИТРОВГРАД №ГС1^11(»№!911|||| «ли 3111 вЩЩШАО№,1
Р' ю Н1/.Р/1 омсжм |;д сзО N иктаноч» НТМПШАИНАДТОЗИ«и интерес и отлични знания

‘ 11 -!,м 1 111 ','1 ВеНЗЩЧ и.) г; шчееч/.г] пд иибкдт нг.нтиз ниоза я<г8
Както и всяка така и тази година в образователно-възпитателната /!, орга
низация , йрсип Броз-Тиго” в,, Димитровград, се проведе 
под название „Тито-револгация-мир”, , което 
голям, интерес. , , ,

и с ръце,,ТППЦГ>

н със сърце
*' ,'Ч'Л пхниостч ,,,

-Както е известно, тези дни 
бе отбелязан един велики юби 
лей на, доброволния труд 
югославската младеж — 40- I
годишнината от първата съю- I 
зна младежка трудова акция | 
„Бръчко, — Бановичи”. В 
цията са 
бройни
бригади от всички

IX съревнование,, 
сред учениците,(1 предизвикани

'•ч/з (зли (.яелца -от оиг.ожш '/гнндодзря цяшъжйл 
‘•'II111 ;->1УИиТ ч ми г>тяие ДЗ .МУМНЗИВМ ЯОЮ ИДНТНТЗОД 3 КШвед?Жр'Г^' "р°: ■**■■"? с'щт од те ттт. втЗД1адШ|-?||У^етт.,да?,.;Нре^ЯКа вадотина.к,дак,, юШттЩ' хяатшл

-/Дтеерес;,! след,,лу.чавали;;,115,/ученикаЯот- 
н;й#' > •!^;'№ '^«•./г^а^цте в,)обЩира1га;/ззаотЩйДИщето)нг[гпуяаотвйвав5 'Р*°' *а и«ДгзоДзТази; р^маСз
ФАЙОВ: 'ЯД'110^ ^ °ТЗИВ! и У»?с-•" Утенвдескзз акциялв/стра / 
Лева° П^Ни1пдИ^п'Д5 ч;Т(*?,:,Р, с^евщванието..,-,,, //ЙЗтац, В „течение наша*0П
кова; ДАНИЕЛА' ГРО ,Инйк; ««А ««"Ь пооредегаомндшм».
РГИЕВА ц" СЛАВИЛА'" обрайЩ/фйрма на Йде»зч " _^ом^вввидаетервачелечт'ди,»^Д8?аайО'у«н'в -яуяклвгима ученици , се, пщкси- Учениците. света,и/у1;йае
раха,.?а, Общинското, с-ь- нр1а^!й3?ВаТеда0да3'' ' Цитеч Са-били 
резнезаиие. което се цро . °р™иза говорЦифаюад&о

V- веде Ш 5 април, с .учи- ‘еТетьЛ6 а;ойУипаСТИе' И В иьрвия цикъл някои уче 
астиРГ0. и на представи ,, ...= . илярт^а ,^к" , ници.'.Са получййк^нагва^1* *-**» I » л?естните ,общно

и ь-циниците от каза- ческм чИг':( •' гт " ч-нй втория цикъл Тойот^
пмите в Димитровград, ^ ,ас ' ПъРвият ци /резултат И на анг^йпз^п
На общинското Оревно Веден птТГ -*“4"* е про- не не- сУо на
* показа°бРДРАг1н 8 ноември Сгодиш,*а ' "° * на препоДаваТеЛи*’:'

“ ,Гог™ :йй»
чели 55 точки, КАМЕг; В двата .цикъ;ла /{(ЦГО/ /й , (Ус об А.Т,.;
ЛИЯ КОЛЕВА . с, 50. и щ : 17~“~--------—------- !--------- {----
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА. ’ '■ / ...Р.ьл<з
с 49 точки. Тези учени-

на

ак-
участвували много- «' I 

младежки трудови Щ Я 
краища щя 

на страната, сред които и <1 
три бригади от Димитровгра- 1 
дско. В една от тези три бри > 8 
гади е бил и Никола Георги- 
ев, преподавател по физичес- * 
ко възпитание в образователно 
-възпитателната организация Щ 
„Йосип Броз Тито" в Димитро щ 
вград. Щ

■

.
в

|МЙ^' а
р!

Ю.‘
в

НИНИ са получили' награч-

Юбилеят на доброво- ва на акциите?
— Работеше се при 

и трудни условия, но те 
представяваха 

високия ни ентуси
азъм. Работихме и с ръ- 

вие Де, и със сърце'. Никой 
не питате коДко работа

лния младежки труд бе 
повод да го посетим г
да поговорим с него 
тези’ тежки, но славни вр 
емена.

Другарю Георгиев, 
вероятно все още живо 
си Ъпомияте за цървите е свършил, нЪ още кол- 
следвоенш! годгши. Как ко трябва да се уработи. 
тогава се отиваше на ак- Обикновено 
ция?

за нищо не 
за тати 

СТЕФАНОВ,

ПРЕД -БРИГАДИРСКО ЛЯТО '86” ;■:! I снг.зт

Сурдулнчани на СМТА
П | - оп; ;,:тзо .зоке^а^Подринье^Колуоара"—

бъде г/.едцнадес^ВД^д 
съюзна акция на сурдули

пи се класираха за реги
оналноставахме в

съревнование;пет часа сутринта, но 
вре.ме никога когато трябваше, ставах 

не се забравя, защото то- . ме и в два часа'след по’ 
гава спечелихме още ед- лунотц. И'никой не' Се
на грандиозна победа: оплакваше от този жес- 
изнравихме на здрави ток трудов ритъм, 
крака разорената и бг- Какви спомени носите 
рабената ни родина. То- от тази акция? 
ва беше време, когато не
се питаше какво има &а хмс на железопътната 
се яде, но какво трябва линия Бръчко — Бано- 
да се уработи. От нас, вти и всеки ден ми. е

скъп спомен. 90 интерес
ни и незабравими дни! 
Все пак най-силни са

което
26 април в Куршумлия; • 

От участниците от мес-

ще се проведе наТова

тните общности най-до
бри резултати показа 
СМНИША ЦЙМОВ , йт’ бригада „Пера

."ГГсиеЕн" к й-г. гж^п*» 

™ =, • ж й-Шй !В1 шщШШ
показаха солидни знан- ье-Колубара' 86”. “

Младежката трудова ще 
Мачкато-

ко
— Три месеца работи-

Това ще укрепват братството 
- II единството.

младите, се очакваше да 
бъдем в челните редици 

трудова
офанзива и ние с безме
рна гордост поехме то- вото и единството- ни. Бя 

Тогава хме се събрали от много 
на страната ни,

и
онггзаеН

„ :• нукоХ,.
За бригадирите щ.брщ-,, 

гадирките от Сурдулица.
акцията в Лозница.;„.ще,г 

■П бъде още една,
и ч' носс за, спечелване, напг.о,-/,,

лям /брой1 бригадирски^ 
Младежката горапска лагГ', къдетб’бяха'залссе- отличия”и прй’знангйя,;'!-г'ви 

бригада при образовате- пи :около 301 хс.ктара гб-‘ който още йедн^ж1’1 ЙЙе-14 
лция център „Иван Кара ; ли--и срозйвнй' пйощи, с оправдаят 'най-вйсокото''а 
ивацов” в Босилеград из-1 около1 60 хиляди борови ’ *ь‘> н*"®Т
ползува хубавото/пролет-,: и арйшови фидайки- ’’
но време за реализираме В-Горската ейкций " йз-1’ на” • -съ1цзнатак.г)ем&1енд 

,ца.едма маст,,07-, заплану- тъквот," че ’ акщгята , Ье”' мащч(Велко>о\Влахович№он 
дарите ., .тадгодищци.,, за- ; твърде1' добре1 ' оргайизй- ''' V'11 ■(■"п'оцп м така
даНИЯ дк;гивнрсти,1Имсп- рана- мчне ‘крийт^зйдовбле Според думите-на->.Чпре)Т
по,, и съдействие,,е Горе- , твото си Ьт Герйбзйбстта1;’ дседатслй‘!!йа’ОК’"на^ЙЙКГ11 
ката секция,, от . Босидег- , дисциплината ’й1 Ьбговорч'; в 'Сурдулица1'Десймир '^а-Л' 
РЗЧ бригадата проведе, сд, постта на УчеШцйтЙ.' За ’1 сич еурдулищката 11 младеж
„иодиепна .трудова: акция : и^бшеШ^^уЙУга1", Тб! ’ - Р,....Л?,°
по залесяваме. За отбеля- ; рскйтгг еекЦйй ще' йодпо- ' КЗнч рУДП. пьбригада,, 
званс с, чс в залесителна., мо'тйе' 6 200 ОЦО" :дйнара ...

пТачакция, коятр ,ое прове: ОбразбваУеййия' цеФ'ър: в! зно"да!'се'готви1 ^'уСпей)!- 
дс. в. миналия, яствървЯ-к, ; рейлйзацйятй нй1 заплайу • на !йзяйа!’йа 'СМГА1' Що-”1 
,освен, учеиицито,/участву вайс1ТЙ"някоЛк6дневйЙ ’ек дйн'ье’КЬЙ5'бара'‘.1!| В: Ве|-’ 
яахд,.почти всички,прано- , скурййя с'УчейЙййтб от рйода до-йкцйМта''"^^-';1. 
даваггсли../ ■ /: ,.е■ кп/д 5 трети 'ЙЙЬ, коятЬ" според 1 лиЙкит'й,иЩЩкрГ йй-;’

I ’ Първата, , от, запланува- ; , к*;!, МШк
нит? /тазгодишни. две^за-; кЯОйао

д?шелйи..аднии.Бе..пР.ове... , коч.хщш

ЕДНОДНЕВНА АКЦИЯ НА ГОРАНСКАТА 
АДА ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР „ИВАН 
КАРАИВАНОВ” В БОСИЛЕГРАД

на тази велика БРИГ
спомените ми за братст

ва задължение.
на бригада се отиваше краиша 
така,- младежкйте . ръкб- дотогава никога не се бя 
водители ни съобщаваха 
колко ’ бригадира трябва първия 
да даде дадена младеж- ни; туптяха на една въл
ка организация й който. . ка? всички бяхме братя, 
имаше щастие, отиваше. Тогава нс се „ питахме 

беше ■йс-”’ от-коя република и , г/ок 
понеже райиина сме, какъв е на

Залесяване в ,,(1реслап'
хме виждали, но още от 

момент сърцата

Да, за теас това 
тинско щастие, 
изграждането на страна , цирналният ни .произход
та ни и на новото соди- , и й кщщо ссмс-пстно сме та.ни и на ново израснали, а МЩО . се
алистическо общество ое питахме крл,ф . работим
ше най-високият ни иде-, са ,0ру.;им.,
ал — разказва Георгиев 

Как вие тръгнахте?
__ Аз тръгнах заедно грандиозно,.

СЪС- съучениците си. В ко; дело, Никола; /I еор- 
Димитровград ее- ;качих- ■ гиев и през следващите 
мс в товарни вагони и.,, години отива иа/акции. 
Чувахме три дни.„ Работи на младежките

тръгнаха .и яцЙ^съ' ^Сараево”, „Нови Бел
нрРбавождай(Ги” ни’ с музи ' гра/Г и 0 аВи™ство”С'Р На
ка все ло Бръчко, Наши-”1 „Братство^динствр,,,.,, ца ка все до ор чко. тпчловите акции прекар
ят път до , акцията ш бу- труд
квално беше музика. ва 2Д М'Сееда|асил "Колев

Как се работеше тога-

111 Вдъхновен от първото 
бригадирс-

вечо! е заяочнала"сериоШ1-

„Шамацакциинас

дс на местността „Прсс-

ШШР-'
Братство *118 април 1988



ВМЕСТО КОМЕНТАР___
ОБРАТНАТА СТРАНА НА МЕДАЛА

Кой е виновният?Разшил и се ленснонернте по поп?
И без да искаме сами си задава

ме въпроса — къде през лятото, ако 
си останем в Димитровград? Кратко 
и ясно — кой къде 
снамсри! Ако вече нямаме 
ст да си търсим развлечение па река ц 
та и в басейна, то дай тогава и ние Щ 

предложение па някои пеисионе- Ц 
ри, да се разхождаме по кея I ? 1 Каква || 
връзка има сега кейът е басейна? Връ Ц 
зката им е твърде интересна на пр'ьв * 
поглед, защото излезе, че Спортният Ц 
център, басейнът, кея, пенсионерите и 
младите (о, какво съвпадение) 
свои допирни точки. Именно става ду 

за следните неща", заплануваният 
басейн трябвало да се направи преди 
две десетилетия в Спортния център 
(известен като „Паркът", но тъй като 
след слаганото на основния 
що повече не се превзело, на ред до- 
шел кея ( е регулиране тока на река 
та). Тъй като кеят бил по-важен, т 
изтласкал басейна на заден план и сега 
вече на града не трябва този „лукс".
А и защо му е, когато според мненис- 

няколко изтъкнати в момента 
пенсионери (тогава видни дейци) ба
сейна би само пречил на пенсионери
те да се разхождат по кея и вдишват 
чист речен въздух (понеже сме дале
че от морето). Накрая излезе, че ни р 
то те се разхождат по кея (защото по * 
него не може и да се върви), нито гра р 
жданите се къпят в басейна( защото й 
го няма). Една е само истината — мла р 
дите и по-нататък и покрай забраната 9 
за къпане в реката и по-нататък ще щ 
се къпят в нея, защото нямат друг из Щ 
бор. Но, ще се разхождат ли (ако в щ 
момента не се разхождат) пенсионер “ 
те по кея? Едва ли!

НЕОТДАВНАШНИТЕ пролетни 
горещини май успяха да заинтригуват 
мнозина димитровградчани — къде 
да намерят хладнина през горещи
те летни месеци, които ни предстоят? 
Във всеки случай трябва да разчита

на факта, че в Нишава това лято 
изгледите ни за къпане са минимал
ни. Тъй като процентът на нейното за 
мръсяванс в последните няколко го
дини е достигнал своя максимум, ед
ва ли това лято ще ни се удаде въз
можност да се къпем в нейните води. 
— Къде тогава на друго място? На 
басейна сигурно не, защото все още 
е заплануван, но нспостросн (разбира 

макета) и без добри изгледи за в

ТАМ СЕ КЪСА)(ИЛИ: КЬДЕТО Е ТЪНКО —

намери и как се 
възможно

са започнали да строят, 
разбира се със 
разрешение от съответна 
та служба. Мнозина те
зи дни се отзоваха пред 
гишето на банката, отно 

съответните общинс- 
служби. И сега се 

случва нещо, което рево 
лтира до крайност тези 
граждани, които още не 
са получили строително 
позволение.

Тези дни гишетата па 
Белградската банка — 
клон Димитровград, бук
вално са „окупирани" от 
хора. Банката дава креди 
ти за жилищно строител 
егвото 1:3 за валута, с 
16 на сто лихва. Тъй ка
то за подаване на иск за 
средства, са нужни реди 
ца удостоверения (строи
телно разрешение, удосто 
всрсние за собственост), 
тб отделни гишета и в 
Общинската скупщина съ 
що са „под натиск" на 
хората.

Именно, преди 
две години 
скупщина в 
град прие 
което мястото 
„Горски разсадник" е раз 
делено за жилищно стро 
ителство. То е дадено на 
трудовите организации, 
за да могат те, съгласно 
приетите критерии, да ги 
дават на свои работници 
без квартири. Решението 
бе прието радушно от 
заетите, понеже по този 
начин строителните пар
цели се получаваха мал
ко по-евтино.

Всички (или почти в си 
чки) получили по този на1 
чин място за къща, вече

законно

ме
по

сно
ки

имат

ма
се с
бъдеще. Басейнът е все още една от 
„несбъднатите мечти" на мнозина дими 

особено на младите.

Именно, когато е нап
равена парцелацията на 
„Горски разсадник". Об
щинската скупщина не е 
приела

камък нитровградчани,

Не струва повече да се обремен
яваме с една изразходвана тема отда 

сложена „под разни", когато сме
решениеоколо 

Общинската
тази

площ, т.е. тези некачест
вени ниви да се провъз-вна

обкръжени с множество други актуал- 
ни и съвременни проблеми. Басейн, 
голяма работа! То и други градове ня 
мат басейн, па нищо... Без басейн и 
търговска къща се може (стига да сме 
им видели макетите). А в нашия Спор 
тен център още преди две десетиле
тия е било запланувано изграждане- 

градски басейн, за който

Димитров- 
решение, с 

наречено
гласят за строителни плд 
щи. В този интервал се 
измени Закона ито па

всяка
промяна по 
чение на площите се зап
лаща.

предназна-

Парцелацията е напра-
през 1984, а онези, 

които са получили парце 
лите миналата година, а 
още не са събрали пари 
да започнат да 
не могат да получат стро 
ително позволение, 
ред Закона, 
тези площи все

то на един 
във всеки случай място е имало. Зна- вена

чи, условия и възможности са същест 
вували, обаче здрава 
телно т са ни 
случай дойдохме до факта, че в гра
да, през който протича река и в 
която открай време са съществували 
възможности за къпане, сега няма ни 
какви реални изгледи. Жалко е, че 
друга алтернатива не съществува.

воля и реши-
недостигали. В този

строят.

Сно
ва ниви, а

още та 
„водят" в кадастъ

ра, не се позволява 
ителство на къщи, 
не се заплати

ка сеЗденка Тодорова
стро-

докатоДИМИТРОВГРАД г САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТ] 
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В ЕОС& 
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

132 значителда 
сума пари, надминаваща 
стойносттаНовини в заплащане 

на комуналните услуги
на строителна

та парцела в оня период, 
когато е дадена на граж 
даните. Огорчени, граж
даните с пълно право 
питат кой е виновния:? 
С пълно

Строително занаятчийска кооперация „Гра- 
джевинар” ТО Босилеград публикува се

Известно е, че ООСТ 
„Комуналац" в края на 
годината имаше сравни
телно малка загуба, коя 
то вече е погасена с по
мощта на ООСТ „Хлебо 
пекарница" и Общинска
та скупщина (с някои 
предварително платени 
услуги). В структурата на 
въпросната загуба значи
телна част представляват 
средствата, които граж- 
дайите дължат за оказани 
комунални услуги (вода, 
смет и прочие). Тъй ка
то досегашните опити 

. гражданите редовно да 
плащат водата и остана 
лите услуги, не дадоха 
очакваните резултати, в 
„Комуналац" са подготви 
ли ново предложение. 
Според него заплащане 
на услугите би могло да 
става във вид на аванс на 
всеки два месеца, а отчи 
тане на водомерите са-

вода за всяко домакине 
тво отделно. Внасяне на 
аванса би ставало от 1— 
15 всеки втори месец. На 
пример за януари и фев
руари до 15 февруари, за 
март и април — до 15 
април и т.н. Окончателна 
сметка ще се прави, ко
гато бъде отчетено 
изказва водомерът, 
клиентите не си заплатят

Конкурс право и заетите 
в службата, която 
позволителни

даваза приемане на:
1. Шеф на ТО в Скопие
2. Стажант за ТО Титоград
3. Стажант за Т(_У Белград
4. Административен работник за ТО Тито
град
5. Стажант за ТО в Титова Митровица
Условия:

за строеж, 
не могат да издадат спо
менатия бездокумент 
разрешение на Общинска 
та скупщина. Тези, 
ито не е нужен 
от банката (а 
сем малко) могат 
кат до 18 април т.г. кога

на ко 
кредит 

те са съв- 
да ча-

какво
Ако Под точка 1. Дипломирал строителен 

жинер или архитект, полувисша или средна 
подготовка от същите специалности, 
година трудов опит.

Под точка 2. Дипломирал строителен ин- 
жинер или архитект, или полувисша или сред
на подготовка на същите специалности.

Под точка 3. Средна училищна подготов
ка, административно-бюротехническа или 
мназия.

ин-
предвидения аванс, „Ко- 
мупалац" ще „затвори" 
чешмата на несъвестните.

В „Комуналац" 
че по този начин гражда 
ните по-редовно ще изпъ 
лняват своите

то скупщината ще заседа 
ва, и ще приеме необхо 
димото

с една

решение. Но касчитат,
кво да правят 
то в

тези, кои 
кредита от банката

задълже
ния, още повече, че каси

виждали единственият 
шанс да започнат да стро 
ят. Казваме 
защото срокът за креди
ти изминава 
Ца преди сесията на Об
щинската скупщина. Зна 
чи, докато съответните ор 
гани поправят своята гре 
шка, въжето се къса там, 
където е най-тънко.

ги-
ерите в посочените 
ще донесат разписка (ка 
то за радиото и 
зията) да си заплатят во 
дата. Надяват се също, че 
ефикасността в събиране 
то на неплатените 
ки за водата ще бъде зна 
чително по-голяма, което 
същевременно значи 
маляване и на загубата.

А. Т.

дни Под точка 4. Средно образоване 
гимназия, с 1 година

„виждали".иконо-
трудовмическа или 

опит.телеви-
една седмиПод точка 5. Средно, образование, 

ителна или гимназия.
Молбите, е доказателства

стро-

за изпълняване 
дни от

смет
на условията се доставят в срок от 15 
деня на публикуването на конкурса. 

Непълните и
мо в края на годината. 
Данните са получени въз 
основа на

не в срока изпратени молбина- няма да се разглеждат.досегашното 
средно изразходване на

А. Т.
СТРАНИЦА 10
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}Изява на благодарност
ФУТБОЛ: междурегионална По ПОВОД 

скъп син и брат
трагичната смърт на нашияЛИГА — ГРУПА „СЕВЕР"

добрата игра ТОДОР КОЛЕВ
който даде живота си спасявайки давещия 

р. Миляцка, изразяваме благодарност на 
приятели, комшии и на всички онези, които 
в моментите на най-голяма болка бяха с нас 
и споделиха скръбта ни.

се в
3:1 1:0)

з г„с“Гз? *
““ „То: Гн,"»гр; р*~

е.“ *72-•,зм-
83 М. (3:1). Жълти картони: Бобан Манчич и Ди- 
щата Предраг Кръс™ -"добър"”' СЪДИЯ “ Сре‘

Небойша 
(също бивш 
„Раднички").

Но и покрай три гола, 
„А. Балкански" и по-на-

нички". Джорджевич 
играч на Благодарни: майка Любинка, ба

ща Милко и брат Драган

татък игра добре, но ос
вен почетния гол, който 
отбеляза Борислав Ма
нолов

митър Каменов от
ТЪЖЕН ПОМЕН

в 89 м не успяха 
да постигнат нищо по- 
забележително.

И в следващия 
футболистите на 
Балкански" ще

В твърде интересна, от 
време на време и твърде 
качествена игра, „Единст
во" от Пирот победи „А. 
Балкански" с 
3:1. А. Балкански" 
създава голови 
ния, докато домакините 
даваха голове. И двата от 
бора срещата започнаха 
твърде предпазливо, рес
пектирайки 
го. В 17 м. се дойде до 
грешка, повреда на защи 
тника Зоран В. Христов и 
в момента, когато домаки 
ните бяха числено надмо

Щни успяха чрез Радо- 
ван Анджелкович, 
рашен първотимец на 
ротски „Раднички" 
ведат. Оттогава

На 26 април тази година се навършават 
шест месеца от смъртта на нашата мила 
майка, свекърва и баба

доско-
пи кръг 

„Асен 
госту

ват и ще се срещнат с 
лидера 
класиране — отбора „12 
фебруар" от Ниш.

да по 
до края 

играта
резултат 

игра и 
положе

на полувремето 
превзеха в свои Надежда 

Александрова 

-баба Пада

ръце ди 
митровградчани, създадо
ха две—три стопроцентни 
голови положения, но не 
успяха да отбележат гол.

Онова, което не 
ха играчите на „А. Бал
кански"

на временното

Освен първия тим, та
зи неделя загуби и юно 
шеският състав на „А. 
Балкански" от „Единс
тво" (Бела паланка) е 
резултат 3:2.

един други- успя-

успяха футбо- 
на „Единство",листите 

които за 4 минути отбел- 
язаха още два гола чрез

от Лукавица
Д. Ставров

БОСИЛЕГРАД: МЕЖДУ ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ — 
ГРУПА „А” На този ден в 11 часа ще посетим гроба 

и на гробищата в село Лукавица и ще поло
жим цветя. Каним близки познати да ни 
придружат.Ново поражение на „Младост“

Опечалени: син Петър, дъщери Ве- 
рка и Данка, снаха Лидия, зетове 
Митко и Мирко, внуци правнуци 

.и останали многобройни роднини.

„МЛАДОСТ" (Сувойница) : „МЛАДОСТ" 
рад) 6:4, (1:2)

(Босилег кините в това отношение 
вървяха напред. Може би 
най-голям виновник за 
това бе -този път крайно 
пристрастното съдене на 
съдията от Враня.

Голмайстори за „Мла
дост" от Босилеград, през 
второто полувреме бяха, 
Р. Захариев и 3. Младе
нов, който отбеляза особе 
но хубав гол от над 30 
метра далечина.

И докато първият от
бор иа „Младост" от Бо
силеград реди неуспехи, 
юношеският отбор като 
че ли не знае за пораже
ние. И този път, те се 
представиха с добра и за 
разлика от първия отбор, 
твърда и мъжествена иг
ра. Самият факт, чс игра 
ха наравно 1:1 с връстии 
цитс си на „Младост" от 
Сувойница, потвърждава 
това.

Първият отбор на „Мла 
дост" от Босилеград този 
път игра в следния състав:
Д. младсмов, Д. Стефано 
иич, С. Якимов, ТЗ. Воипо 
пич В. Тасев (капитси), 
Б. Тасев, Р. Захариев, Д. 
Антаппсов. В. Чицев, Н. 
Мачасисв и 3. Младенов.

Следващият, четвърти 
кръг футболистите на 
„Младост” от Босилеград 
пак гостуват. Този път на 
футболистите на „Желез
ничар" от Враиска баня 
и ако се завърнат поне с 
една точка това ще бъде 
равно иа успех.

На второто си гостува 
не в пролетния полусезон 
на тазгодишното футбол
но първенство в Между 
общинската футболна ди
визия Враня — група 
„А", „Младост" от Боси 
леград претърпя и второ 
то поражение. В неделя 
по не най-подходящо вре 
ме за игра, босилеградс 
ките футболисти, въпреки 
че бяха равностоен съ
перник, на моменти дори 
и по-добър, благодарение 
на пристрастното съдене 
на съдията, загубиха сре 
щата с резултат 6:4 от 
„Младост" — Сувойница. 
С това поражение босиле 
градските футболисти ве 
че нямат шанс за плас
мент в горната част на 
таблицата, макар че мно 
зина от тях преди започ

ването на пролетната ча
ст на първенството бяха 
оптимистично настроени.

Инак, през първото по 
лувреме босилеградските 
футболисти показаха до 
бра игра. Почти всички 
те им линии добре фун
кционираха. Създадоха и 
няколко извънредни го
лови положения, от кои
то оползотвориха само 
две. Най-напред Р. Заха
риев, а след това и В. Чи 
пев. От друга страна до 
макинитс успяха само 
един път да вкарат топ
ката в мрежата на Д. Мла 
денов.

През второто полувре
ме играта бе далеч по- 
слаба и неинтересна изо 
билствуваща с взаимни 
неспортни прояви и гру
бости. Но всс пак дома-

ГЬЖЕН ПОМЕН

С дълбока болка и безкрайна скръб съобща 
ваме на роднини близки и приятели, че на 8 
НОЕМВРИ 1985 ГОДИНА почина 
скъпа и никога непрежалима съпруга, майка, 
тъща и баба

нашата

Еленора
Рангепова
Величкова

(от село Груинци, Босилеградско)
1-1А 4 МАЙ 1986 ГОДИНА се навършват 
ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта на скъпата ни 
покойница.
На този ден в 11 часа ще посетим вечното и 
жилище на гробищата в село Груинци, за да 
положим цветя и възкресим спомена за ней
ния светъл образ.
Каним роднини, близки и приятели да присъ- 
ствуват на тъжния помен.

ОПЕЧАЛЕНИ: съпруг Владимир, 
дъщери Ружа, Драга, Мария и Лю
ба, зетьове: Стойне, Владимир, Вла 
димир н Димитър, внуци: Сашко, 
Лнла, Весна, Пене, Оливера, Еле
нора и Весна

М. Я.
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НАШЕНСКИ ИСТОРИЙАтепето“ остана ки

=§ Дай гас, 

Димитрнйо!
»ш без наемете

Ш Прииудната управа нс може да с довск 
— за директур требеше да се найдс човек. Преди години 

въп Висок г^мжеха от на 
Тогава за коситба сс

селата произведетеОд нашинцц никой нетея да сс иаванс 
за Транспортното требе човек „са странс". 

1 Наеана се некой сн срсмлия Даша 
да оправи запасалата 'фирме ната.

= Една вечер он у Буенловград дооди
Атспето” е него пооди

род.
събирали „отбор-косачи". 
Косели са всички ливади, 
дори тези на връх на Ви

свакаНещо гледам, у последгье време,
опщина гради клаиицу. Имало, немало стока, 

ка виде дека нема 
демекопи си градс. Е, после,

колю, они деру потрошачите,длич, които днес едва ли 
косят вече остарелите ви 
сочаии.

Събрали се така брай- 
ковчаии да косят ливади 
те „на вър" близо до Ма 
рипа чешма. Между тях 
бил и някой си Димитрия. 
Косато слънцето вече „от 
рипило" и косачите се 
ггоизморили, седнали кр
ай чешмата да си почи
нат и да си пийнат студе

що да
нерентабилно работе.

До това дередже мораше да се 
Никой пече да свати дека на село издън оста 
ную свс повече само старци и бабичве. Они 

пут оде, едва некико гьпчу та чуваю 
А по опщи-

и секретаро на 
у хотело да го одведс па! конак, 
за положението да му поднесе реферат.

дойде.

Работи Даша повече од една неделя 
го залете пуста! нссрсча голема 

у вссннк излезе вссчпца мъничка 
за неге и компанията му мнтровичка: 
за мурдарни, явъшл - цп и превара 
у Мнтровица дебело! требе| да одговара. 
Ютредън пред хотело автобус закочн 
и Даша на пръвото седище се укачи. 
Уздумая момчето да се връча нетело 

| кой че му плати списнето у хотело? 
ц но Даша отъде по теливоно казал 
Ш ст директурстеото не се е отказал 

и наредил камион да му се откара 
чоЕекз целийо* багаш да си докара 
ама Саратлнята камион не испратил 
и човеко пак с автобусо се вратил.
От това скрома страшно се изнервирал 
и щом дошъл: веднъга отказ си дал.

едва по
по некою кравицу зарад млеко.

ви бройе йош за производители, иако 
купую леб оди пекару, или им изпрачаю 

ссойи од градовете.
Задрувете, истина, граде фарме и чине 

доста да се чува повече стока, ама дека може

но
нете
си

на вода.
Бай Димитрия предпо 

читал сливовата много 
повече от водата и в тор 
бата винаги си носел ши
шенце. И този път диг
нал шишето:

— А на здраве, друга
ри!"

да надвию.
Ка почне откуп 

кърмило: и задрувете, и некое търговейе ор- 
ганизацийе, а матрапазйете пак никой не 
же да претече.

сви търчу кико на

мо-
Они първи стигну да оберу

сметануту.
ЬЬи некико лабаво ви гони инспекцията. 

Наоде си пролуйе и се провлаче. А н>им най-
лъсно: несу уложили ни динар у прозводст- 
во и затова пък даду некю пару повече и то
ва йе доста за произвовачатога. Он нече мг 
го да му бере гайле — него кой даде пове
че — н>ему дава стоку.

И нещо си мислим кико би било свете 
опщине да се договоре: първо и първо, да си 
помагаю у производството. Да користе зайе- 
дно специялисти, науку що се каже. Исто те
ка. да се удруже по неколко и ка решава 
да граде нищо. Па йедна опщина че изгра
ди кланицу, друга нещо друго, трейа — тре- 
Йе, а свете зайедно — да си помагаю.

Ако тека почну да работе — белийим 
и за потрошачите може да има месото по по- 
малечйе цене. Овака, ка свак работи само за 
себе си — излази много скупо, ещо док сти
гне до потрошачатога 
руйе. И свак док огребе оно ем не остане ни
ща, ем скупо.

Ако имаше повече договаран>е и разби
рателство, стеше да се пресече пупак и на 
матрапазйете. Они най-добре вирею 
договор.

И докато 
да му отговорят, той из
плюл .ракията и започнал 
да псува жената.

останалите

А тя, когато отивала да 
си купи „едно—друго" в 
магазина, взела точно то
ва шише и в него си ку
пила гас за газеничето. 
Когато другарите разб
рали за това майтапили с 
Димитрия, викайки му 
постоянно докато косели:

— А^йде, дай гас, Ди
митрино!

А Димитрия само псу 
вас и още размахвал по- 
силно косата. Какво е 
станало вечерта, когато се 
прибрал в къщи, не ни е 
известно.

Миле ХРИСТОВ
а

©— Вижте какво — каз
ва патриархално възпита 
на девойка — моята ръка 
ще получите 
кате от майка ми.

— А друго?... Мога ли 
и за другото да се отнеса 
към нея?

Като отива при дъще
ря си бабата намира своя 
внук да плаче.

— Татко и мама се 
скараха — хълца детето.

— О, та това не е чак 
толкова сериозно и не 
би трябвало да се трево
жиш.

— Да не се тревожа... 
лесно е да се каже. Мама 
нарече татко тъпак, а та 
тко казва на мама, че е 
глупачка. Ако това е вяр
но, то какъв съм аз то
гава?

ако я поис-

мине през млого

Оплаква се жена на мъ 
жа си, че никаде не я из
вежда.

— Как не те извеж
дам? А кой те заведе в 
болница, когато си беше 
счупила крак?

ка нема
Разказал Делча Дими 

тров от Брайковци. Запи 
сал А. Ташков
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