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ОТ СЪВЕЩАНИЕТО НА СЕКРЕТАРИТЕ 
ГРАЛНИТЕ И ПОКРАЙНИНСКИТЕ 
НА КОМУНИСТИТЕ

НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА ЦЕИ* 
КОМИТЕТИ НА СЪЮЗА

ВЪВ ВАЛЕВО ОТКРИТ ПАМЕТНИК НА ЖИКИЦА 
ЙОВАНОВИЧ — ШПАНАЦ и д-р МИША ПАНТИЧ

Комунистите да бъдат 

в челните редици
ДА СЕ ЗАСИЛИ АКТИВНОСТТА

# Активността на провеждането на решенията на 13-ия конгрес на 
Съюза на югославските комунисти се задържа във форумите, 
организации на СК, като че ли изчакват проблемите да бъдат 
от страна на държавните и партийните органи 

АКТИВНОСТТА на Съ
юза на комунистите в 
осъществяването на Ре
шенията на 13-ия кон
грес макар че взема за
мах, засега главно се 
задържа в партийните фо 
руми и се свежда до про
грамирането на работа и 
обобщено съблюдаване 
на проблемите. Първични 
те организации на Съюза 
на комунистите обаче ка
то чели изчакват пробле
мите им да бъдат разре
шени от страна на по- 
еисши партийни и държа
вни органи. Дисонансът 
между прокламираната 
конгресна политика и дне 
вната практика може, до 
известна степен. Да . се 
обясни, но не и да се 
оправдае с факта, че пе
риодът след конгреса се 
съвпадаше с 
почивки —
нато на проведеното на 9 
септември трудово съве
щание със секретарите 
на Председателството на 
ЦК на СЮК и секрета
рите на Председателства
та на републиканските 
централни и покрайнин- 
ските комитети на Съюза 
на комунистите.

Недостатъчната 
ност, или по-добре каза

на ко-

а първичните 
разрешени

С '-ората трудно могат да приемат критика, ко
ито днес към нашата революция и общност отправят 
хора, които дълго време се намираха на най-високи 
постове

Спирайки се върху до- низиране и действуване 
дейност на на СЮК. На тези въпро

си ще бъдат посветени и 
три заседания на ЦК на 
СЮК до, края на година- 

подготовката на второто та. Програмата на рабо- 
на ЦК на

сегашната 
Председателството на. ЦК 
на СЮК, той отделно из
тъкна, че работата върху ве, а с такава критика за

почнаха да се занимават, 
когато вече не заемат те
зи постове. Известни ни 
са всички слабости на об
ществото. Вече няколко 
години еуфорично се из- 

I писва тази книга. Но вре 
I; мето за нейното напис

ване и четене изтече. 
Днес е време за онази 

р: храброст, ум, решимост 
I и способност, които ще 

2 успеят да разрегцат всич- 
: | ки проблеми, за да може 
1 обществото да стане на 
I здрави крака.

Хората трудно могат да 
приемат критика, която 
към нашата революция в 
последно време отправят 
ония, които се намираха 
на най-отговорни посто-

та на Председателствотозаседание
СЮК, като първа прове- вече е приета, а по про

ектопрограмата на рабо
та на ЦК на СЮК веро-

рка на отношението спря 
мо конгресните 
еще не с намерила съот-

задачи.
ятно ше се разисква на 
предстоящето заседание 
на най-висшия партиен 
форум. Наравно с тези 
въпроси дължимо внима
ние ще трябва да се по
свети и на идейно-поли
тическите процеси и по
литическото положение в 
страната. Това ще бъде 
дотолкова по-лесно, доко- 
лкото по-ефикасно и по- 
успешно обсъждаме клю- 

. човите въпроси от наше
то по-нататъшно развн- 

изтъкна между

ШМ

шМ

Тези думи произнесе 
на 15 септември на наро-

тие
другото Радиша Гачич.

годишните 
беше изтък- Слободан Милошевич (На 3-та стр.)Радиша Гачич

ветно място във всекидне 
вната партийна активност. 
Голямо внимание 
тихме и на осъществява-

НА 15 СЕПТЕМВРИ В БЕЛГРАД БЕ ОТКРИТА ИЗЛОЖБА
посвс-

»ТИТО И НЕОБВЪРЗАНОСТТА«
нето на становищата на 
двете председателства във 
връзка с 
твърдо становище е, че 
е необходимо по всички 
въпроси, отнасящи се до 
Косово, да се 
акционно и идейно един
ство в СЮК, защото 
такъв начин еднакво се 

във всички кра
на Югославия. От

В мемориалния център „Йосип тория. Югославия се ползува с огро- 
Броз Тито" в Белград на 15 септември мен престиж в движението на необ- 
бе открита изложба „Тито и необвър- вързаните.
заността” в чест на 30-годишнината — Към това отделно ни задължа- 
от историческата среща Тито — Не- ва към последователно и активно за- 
ру — Насър. На откриването на из- стъпване за основните цели и прин- 
ложбата присъствуваха Лазар Мойсов, ципи, както и за претворяване в жи- 
подпрсдссдатсл на Председателството вота на решенията на необвързаните 
на СФРЮ, Веселин Джураиович, член 
па Председателството ,на СФРЮ, Ми- 
лаико РсновИца, председател ма Пред- фин, създадени от 1951 до 1979 годи- 
ссдатслството на ЦК на. СЮК, Раиф на е засвидетелствувано раждането, 
Диздарсвич, съюзен секретар на вън- развитието и изявата на необвързано

то движение, както и пътуванията на 
президента Тито в Азия и Афрцка и 
срещите му с Неру и Насър на о-в 
Бриони, участието му в 15-та сесия на 

Обръщайки се к'ьм присъствуващи- Генералната скупщина на ООН, Изло- 
тс, Нснад Бучим, председател наПред жени са и документи и следващите 
седателството на Съюзната коифдрен- пет конференции на необвързаните, 
ция на ССТНЮ между другото под- страни, на които участвува Тито, 
черта:

Косово. Наше

актив- постигнс
но, неактивността 
мунистите — както изтъ
кна Радиша Гачич, сек
ретар на Председателст
вото на ЦК на СЮК 
имаше и отрицателни по- 

осъществява-

110

страни.
С повече от 230 избрани фотогра-третират

ища
отделно значение е 
бързо да 
връху самоуправителното 
свързване на труд и сред- 

със сдружения труд

по-
дсиртвувасеследици в 

нето на най-новите мерки 
на икономическата поли
тика, особено на закона 
за личните

шиите работи и мнозина, други гости, 
културни и обществени дейци, както 
и шефове на дипломатическите мисии 
в Белград.

етвр
в Косово. Това ще бъде 

каза Гачичдоходи. Пора
ди пасивно отношение и 
недостатъчно разяснява
не на целите на взетите 
мерки се създава мнение, 
че на една страна се на- 

Скупщииата нл 
и Съюзният из- 

а на

— както
отделния и 
към стабили- 

обстановка-

мерило на 
общ принос 
зирането -на 
та в Косово,

Говорейки за предстоя- 
задачи на Предсс- 

па Цснтрал- 
Съюза

Изложени са и признания, които 
Тито с получил от необвързаните стра-

— Югославяните се гордеят, че 
именно Белград беше домакин 
Първата конференция на необвърза- ни — поведи на почетен гражданин, 
нитс страни и цс благодарение пре- ключове ма градове, дипломи на по- 
ди всичко на Титовата способност да четен доктор на науките, грамоти, 
види световните исторически процеси Могат да се видят и марки с образа 
и съзнателно и в правия час с'-с сво- на Тито и лични сбирки на президен
те решения, инициативи и предложе- та Тито. Изложбата ще бъде открита 
пия да влияе върху съвременната ис- до края на април 1987 година.

мират
СФРЮ

нащитс
датслството
пия

съвет,пълнителен 
друга — трудовите колек
тиви Като че ли тези мс- 

Гачич

комитет на 
югославските комуни- 
Гачич излъчи три

— обществе
на осетирки — подчерта 

— ие са последица от 
обективните обстоятелст
ва и резултат на съвме- 

становища.

иовпи групи 
но-икоиомиче ските 
шения, политическата 
стсма и начина на орга-

отно-
си-

стно приети
/
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I) МАШАТА СТРАНА Еонн милиард 

неграмотни
ПЪРВО 

ДЕЛ КАСТРО
. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИ-

ОЦЕНКИ ИА 
ЗА ОСМАТА 
ТЕ СТРАНИ Съвместен стремеж към 

мир и развитиеУкрепна единството 

на движението
През последните 15 го 

човечеството осмие 
грандиозни гюсти- 

области

дини
НА

ничсството между двете 
страни, Фидел 
по-дълги разговор^ с 
председателя 
датслството на 
пан
ля па Председателството

ссбре па ЦК па
Реповица.' В приятелска и

стви
жения в много

живота и труда, но не 
крачка кт.м

на
Към края па миналата 

тридневно 
приятелско

направи ни 
изкореняването на негра 
мотността. Напротив. Се

СИЛНО Е СЪЗНАНИЕТО, ЧЕ ПО ИКОНОМИ
ЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ СЕ ВОДИ РЕШАВАЩА ЬИ1* 
КА ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕЗАВИСИМОСТТА И СВО
БОДНОТО РАЗВИТИЕ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ И 
РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ

Кастро внаседмица 
официално 
посещение в пашата стра 
на бе Фидел Кастро, пре 

Държавния

на Предее 
СФРЮ Си га светът е по-далече от 

тази цел, понеже през то 
зи период броят на нег
рамотните се е увеличил 
с 300 милиона. Днес око 
ло един милиард хора на 

планета не зна-

Хасаии и председатедеедател па 
и Министерския съвет 
Куба и генерален 
тар на Кубинската кому

паОбсъждайки отчета на югославската делегация 
за активността й на Осмата конференция на необ
вързаните страни от 1 до 7 септември 1986 година в 
Хараре, Председателството на СФРЮ оцени, че по 
резултатите, конструктивната атмотефера, съдържа- 

генералната дебата и приетите документи, 
на всички страни, осъщественото едии- 

най-голямото събрание

СЮК Миланко

нашата 
ят да четат и пишат.

нието на 
активността 
ство и акционната насоченост 
на необвързаните

20 деца за 

20 годиниЗимбабве може да се нарече
успешно.

Основна характеристика на 
ция бе общото определение за независим, глобален 
и извънблоков курс на Движението въз основа на 

необвързвансто, утвърдени

Осмата конферсн-

. Тези дни 35-годишната 
индийка Басанти Дарам 
Синг е станала майка 
за двадесети път. Омъжи 
ла се на 11 години, а 4 
години по-късно е роди
ла първото си дете. Отто 
гава е раждала всяка го 
дина, въпреки че е сърде 
чно болна.

коренните принципи на 
още на Белградската конференция преди ч25 години.

Целокупната работа на 
генералната дебата и

Осмата конференция.
разискванията в комитетите 

демократическа атмо- Рсновица и Ф- Кастро

сърдечна атмосфера бя
ха разменени мнения по 
въпроси па билатерално- 
то сътрудничество, най- 
актуалните международ
ни събития и Осмата кон 
ференция на необвърза 
ните страни. В изявление 
на „Политика” Кастро 
даде следната „Прогно
за" за бъдещите отноше 
ния между СФРЮ и Ку
ба: „Виждам отлично бъ
деще на крепки основи, 
взаимно разбирателство и 
доверие. Съществуват съ 
вместни цели. И нашите 
стремежи към мир и ра 
звитие”.

На Фидел Кастро бе 
Еръчено високо югославс 
■ко отличие.

преминаха в положителна и 
сфера, при подчертан стремеж към съгласие по най- 
важните въпроси. Конференцията премина под знака 
на по-нататъщно укрепване на единството и дееспо
собността на Движението на необвързаните страни- 
От особенр значение е акционната насоченост на 
Конференцията, намерила отражение в силната уве
реност в необходимостта от по-висока ангажираност 
и повече инициативи за разрешаването на основните 
международни въпроси.

Много важен е фактът, че Осмата конференция 
отдели голямо внимание за международните иконо
мически проблеми. Силно е съзнанието, че по иконо
мическите въпроси се води решаваща борба за опаз
ване на независимостта и свободното развитие на 
необвързаните и развиващите се страни и за повиша
ване на влиянието им върху общите процеси в света. 
На Осмата конференция бе потвърдена готовността 
на необвързаните за установяване на диалог с раз
витите страци, за координация на действията на не
обвързаните и развиващите се страни на този план,

Партийни разговори: М

партия. Това 
официално

нистическа 
бс първото 
посещение на кубинския 
ръководител в СФРЮ!

Отговаряйки на въпро 
са: „Кои събития отделя 
като най-важни през 60- 
годишния му необикнове 
но интензивен, тежък й

1 нанцпер = 

8 работника
интересен живот?”. Кае 
тро отговори.- „Има ги 
повече. Преди всички то 
ва е победата на кубинска 
та революция (1959). Но 
и .това посещение в Юго
славия е значително 
битие".

По време на краткия 
си, но твърде полезен пре 
стой в Югославия, който 

. бе 'оценен като принос 
за. развитието на сътруд-

Месечната заплата на 
канцлера на Федерална 
република Германия Хе.7 
мут Кол възлиза на 21 
675,52 марки. Освен това, 
както и всеки депутат 
западногерманския парла 
мент, и Кол получава 
4113 марки. Така месеч
ните принадлежности на 
бонския канцлер достигат 
25 788,52 марки (около 
5 милиона динара).

Средната месечна зап
лата на един промишлен 
работник във ФРГ въз
лиза на около 3000 мар
ки (към 600 динара).

всъ-

както и за предприемане на конкретни мерки 
разширяване и укрепване на сътрудничеството меж
ду необвързаните и останалите развиващи се страни.

за

16 СЕПТЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МИРА В УРУГВАЙ ЗАПОЧНА МИНИСТЕРСКА 
РЕНЦИЯ НА ГАТТ

КОНФЕ-

Блян на цялото
Бариери за протекционизма?

ПодземниБорбата за разоръжаване трябва да станс цел на 
всяка съзнателна човешка дейност

По повод 16 септември 
— Международния ден 
на мира Югославската 
лига за мир, независи
мост и равноправие на 
народите, отразявайки же
ланията и -стремежите на 
най-широките маси в на
шето общество, изрази 
готовност да развива още 

■ по-интензив-на и по-съдър 
жателна дейност в полза 
на мира и разоръжаване
то в света.

Възпитаването на бор
ба за разоръжаване и мйр 
трябва да стане цел на трудничество.

Опит да се реафирмират правилата на Общото 
споразумение за обмитяване и търговия конто дра 
етично се нарушават от протекционистическите мео 
ки иа развитите страни 1

В Пунто дел Есте (Уру
гвай). на 15 септември за
почна Министерска кон
ференция на Общото спо 
разумение за обмитяване 
и търговия (ГАТТ), която 
ще приключи на 20 
тември.

На конференцията Ще 
бъде направен опит да се 
въведе ред в световната 
търговия, която е „заду
шена" дотам, че 
всекиго обвинява за нару
шаване на утвърдените

домативсяка съзнателна човеш
ка дейност — еднакво пра 
во и задължение на всеки 
човек, на всекй народ, на 
всяка страна. Мирът е 
сложен и динамичен про
цес. Такава трябва да бъ
де и борбата за него. За
това Лигата за мир силно 
подкрепя и следи поли
тиката на необвързване, 
която представява инте-

преди четири десетилетия 
правила за фер-т'ьрГОвия 
Всъщност на

Специалистите твърд
ят, че напуснатите мини 
могат да се ползуват за 
отглеждане на зеленчук 
през цялата година.
1. м2 могат да се наберат 
180 кг домати, много по 
вече, отколкото в „стък 
лена градина" (25 кг) или 
в обикновена градина 
(4 кг).

Отгледаните „под земя
съдър

жат 14 цъти повече вита 
мини от „надземните".

световния
пазар владее истидижи 
хаос, създаден от протек
ционистическите 
на развитите 

Доколко

От
меркисеп- страни.

на конферен
цията се постигне „кон- 
сензус", наскорогрален концепт за мир, 

разоръжаване и' свободно 
развитие, свобода и неза
висимост, доверие и съ-

„ трябва 
да започнат преговори за 
истинска либерализациявсеки на търговията и 
гичйо по-енер- 

на про-
та" краставициосуетяване 

текционизма.
СТРАНИЦА 2
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ В ЮЖНОМОРАВСКИ ОЦЕНКИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪЮЗА 
НА СИНДИКАТИТЕ В СЪРБИЯ ЗА ОГРОМНИТЕ 
ЛИЧНИ доходи

Една от перспективите 

на региона Много пари, 

мално съвестДо края на десетилетието 
трябва да се увеличи

В Буяановац, една от 
най-изостаналите 
панско отношение общи
ни в Южноморавски ре
гион, в началото на сеп
тември бе открита специ
ализирана фабрика за 
преработка на неметални 
минерални суровини. На 
пазара в страната (съще
ствуват реални изгледи 
и за износ) фабриката ще 
доставя годишно 32 000 
тона преработен фелд- 
спат, кварц, лискун, гра
нит и други ценни мате
риали.

Фабриката в Буяновац 
, е пръв обект от този вид 

в южната част на Сър
бия. Трудовата организа
ция „Неметали” от Вран 
ска баня, в чийто състав 
работи новата фабрика, 
е „хванала добър курс” 
и се готви да организира 
по-голямо производство 
на неметали, с които изо- 
билствува този край. За
сега добре е организира
на експлоатацията на бен 
тонит в Запланье край

производството и преработката на неметали 
тона

Власотинце, докато в Пре ти геоложки изследвания 
шево, Буяновац, Враня, иа по-широки простори в 
Босилеград и Власотинце Южноморавски ■■ 
се вади кварц с високо Проучавдт се възможните 
качество- находища на графит,

на около 150 000

Синдикалното ръководство в нашата република 
ще предложи изменения и допълнения в' „Закона за 
заплатите”, с помощта на които трябва да бъде 
осуетено взимането на огромни лични доходи без

в сто-
регион.

труд
И да е позволено, -Не е честно! Това изречение 

от дискусията, водена на състоялото се тези дни за
седание на^Председателството на Съвета на синдика- 
тие в СР Сърбия, отразява „становището на народа" 
в’>в връзка с огромните лични доходи на отделни 
лица в известен брой организации. Докато десетици 
и десетици хиляди работници в републиката полу
чават средно по 35 000 динара на месеца, в един 
белградски институт например е взет юлски личен 
доход от над 910 000 динара?!

Колко нечестно и политически вредно е това по
ведение, показва още един факт. Около 400 000 ра' 
ботника в СР Сърбия са имали възможност да взе
мат увеличени лични доходи за юли и август, но не 
са ги взели, понеже са повишили грижата си за 
акумулацията-

председателството на Съвета на синдикатите в 
СР Сър)бия застана на становището, че личните до
ходи, надминаващи 500 000 динара, никак не могат 
да бъдат резултат на труда в нито една област. Та
кива •случаи трябва да бъдат всестранно проверени 
и да бъдат осуетени със законни мерки. Затова син
дикалното ръководство в нашата република ще пред
ложи изменения и допълнения в „Закона за запла
тите”, с които трябва да бъде осуетено взимането на 
огромни лични доходи без труд.

Ето още няколко примера за дестабилизиращо 
поведение, които също бяха изнесени на спомена-

м

Босилеградският кварц е „впрегнат" в развитието, но 
лисинските фосфати остават там, където са — в не

драта на земята

Понеже интересът талк, негматит, гранит и 
домашните и чуждестра- , пр. ’ 
нни производители към 
неметалите нараства еже- тисто производството и 
дневно, запланувано е уве преработка йа неметали 
личение на производство- трябва да. достигне око
то и преработката на то- ло 150 000 тона. 
зи вид суровина. За цел
та се предвиждат обемис-

До края на десетиле-

(В. В.)
тото заседание.

# Благодарение на така наречения екстра-доход 
работещите в някои фирми са взели „допълнително" 
по 600—900 хиляди динара, разбира се, без да се 
кахърят че хиляди работници с низки лични дохо
ди не могат Да купят на децата си ни маляко.

ф Нестопанските инвестиции в СР Сърбия вече 
са достигнали тревожната сума от 2400 милиарда 
динара. Изпълнителният съвет на * Скупщината на 
СР Сърбия иска и може да ги сведе до разумните 
700 милиарда динара, но общините не искат да се 
откажат от построяването на великолепни админи
стративни сгради, басейни и други „луксозни" обекти. 
Как. това изглежда на практика, показва следващият 
пример от Косово. В Прищина, Печ и Призрен се 
строят модерни — банки?!

Комунистите да бъдат в 

челните редици
демокрация. Тя 

исто- 
име и

вече надигат глас. В то
зи смисъл воденето на 

Валево политика в много среди

(От 1-ва стр.) никаква 
и в теорията и в
рията има свое 
презиме и се нарича анар 
хия, и това е първото 
нещо, от което трябва да 
се освободим.

На тържеството във Ва 
лево при откриването на 
паметника на революцио
нерите Жикица Йовано- 
вич — Шпанац и д-р Ми
ша Пантич присъствуваха 
Бранислав Иконич, пред
седател иа Скупщината 
на СР Сърбия, Богдан 
Трифунопич,

па Републиканската 
конференция на Социали 

СЪЮЗ, Хдшим

дния МИТИНГ във
е изкомпрометирано и всепри откриване на памет

ник на Жикица йовано- повече има млади хора, 
вич — Шпанац и д-р Ми- > които не желаят да учас- 
ша Пантич, СлободанМи- гвуват в политическия жи 

вот. Отчасти би могло 
да изглежда, че имат пра
во, защото политиката, 
която заиемаряиа интере- 

общсството и

лошевич, председател на 
Председателството на Це
нтралния комитет на Съ
юза на комунистите 
Сърбия.

— Спешно трябва да се 
освобождаваме от склон
ността да водим политика, 
с която на всички да се 
угоди. Защото има и не
приемливи интереси, а 
има и противоречиви 
тереси, сред които немо- 
же да става погаждаие. 
В този смисъл 
Слободан Милошевич — 
югославските комунисти 
трябв.а да се освобожда
ват от дребнобуржоазна- 
та потреба да с.е харесат 
па всички и от всички да

ДО 1988 ГОДИНА НА ДОМАШНИЯ ПАЗАР
в 30000 жилищаситс на 

мнозинството е политика, 
- 1941 ГОДИ-' 

Жикица Йова- 
Шпапац. Но

в която през 
на стреля 
нович — За целта с необходимо да бъде намален срокът 

за подготовка па локацнята и за изграждане на 
жилища

До 1988 година в Юго
славия трябва да бъдат 
построени 30 хиляди жи
лища, които ще бъдат 
продавани по пазарни це
ни й критерии. Според 
програма на Съюзния из
пълнителен съвет най-мно 
го квартири ще бъдат пре 
дложени на купувачи в 
Сърбия — 7900, след то
ва в Хърватско 6600, Бо
сна ц Херцеговина 5000,
Словения 3700, Македо
ния 3000, Войводи-на 2600,
Косово 1200 и Черна го
ра 850 жилища.

пред сода-младите хора и днес тря
бва да знаят както поко- 

Миша Пантич
тел

лениеТо на 
и Жикица йованович зна
еше, че нещата не ще се 

от себе

ин-
За Да бъде осъществен 

един такъв „бум”в жили
щното строителство, необ
ходимо е да бъде нама
лен срокът за подготовка 
на локацията. Занапред 
този срок ще бъде 6 ме
сеца. Ще бъде намален и 
срокът за построяване на 
жилищз (най-много една 
година).

Също така е необходи
мо да бъдат обезпечени 
благоприятни условия за' 
кредитиране на гражда
ни и строителни трудови 
организации.

етическия
Ред жени, председател на 
Председателството на Са- 
юза иа югославската мла- 

Михайло Швабич,

разрешат сами 
и че с онова,

общественото раз

каза
коетоси.

дож,
член на Председателство
то на Съюза иа бойците в 
Югославия, Петар Грача- 
пин, член на Председа
телството на ЦК иа СЮК 
и множество гости. Па
метника откриха и изнесо
ха спомени — народният 
герой Велко Ковачевич и 
Милорад Милатович, чле
нове на Съвета па Феде-

спъва
витис трябва и сами

борба — ка-
да

се хванат на 
за Милошевич.

коятоДемокрация, в 
всеки критикува всекиго, 
а при това за своята ра
бота и поведение не да
ва отчет никому, не е
социалистическа
крация, пито 
жоазна, и

имат подкрепа.
Приемствеността в бор

бата за програмата и 
литиката на Съюза на 
югославските 
особено е необходима 
днес когато, идейни
те противници все

по-

комунисти демо- 
пък е бур-

изобщо не, е рацията.по-
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ИЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
Д35М8ЯЙ» ОБШИИДИА СК В ТО „ТИП-Р—ДИМИТРОВГРАД"ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО И А ОК

Жизнените въпроси ие 

се губят от предвид
Местните конференции, Общинската конферен- 
' и Председателството и

тави най-масо-

Добре е, но може още по-добре
на ССТН в Босилеград и

положиха усилияща”, Все още повече се 
критикуват чуждите 
бости, няма самокритич- 
иост, па собствените сла
бости срамежливо се из
насят пред общественост

ции
от изборите досега 
ва организация на трудещите 
засили активността и да укрепи ролята 
стта и ролята потвърждава в раздвижването и реша- 

онези въпроси и задачи които са от общ 
интерес на хората. А вВДроси от общ 

снабдяването, икономичсс- 
отбрана и обще-

кция. П роизводитслност 
;та е значително под све-

В помещенията на ра-ц 
ботннчсския клуб на ГО® 
„Тигър—Димитровград над 
11 септември т.г. се със,- нище. 
тоя съвместно заседание

ела се и гражданите да 
си, Активно-товио и югославско рав 

Така например
на същ кръг за произвол 
ство на обувки в ТО „Ти 
гър—Димитровград”' про- 

40%

нането нана Председателството на 
ОК на СКС в Димитров
град, .Секретариата на изводителиостта е е 

конференц-

и непосрсдс1 вен 
интерес има много от

стабилизация до всенародната
та.

Наскоро ще се състои 
заседание на ОК на СКС 
в Димитровград, на кое
то ще се анализира осъ
ществяването па задачи
те на ПО на СК и на ПО 
па Съюза па синдикатите 
в стопанството па Димит
ровградска община вър
ху реализацията на поли 
тиката на икономическа 
стабилизация. Имайки 

това предвид Никола Ст 
ояпов, секретар на Пред
седателството па ОК на 
СК посочи още един ва 
жен факт Той изтъкна 
неосведомеността па ОК 
на СК за работата на 
ПО на СК.

ката
стисната самозащита.по-малка по отношениеакционната

ия на СК и Изпълнител- на производителността в 
\ ния отбор на синдиката Чехословакия, откъдсто е 

ТО „Тигър—Димитров набавен кръгът. Специа- 
град’Ч Тема на заседание 
то бе: осъществяване за
дачите на ПО на СК п 
ПО на Съюза на синдика

Като обединяващ Фронт на социалистическите 
сили подчертава Стаменко Пенев, председател на ОК 
на ССТН в Босилеград - Социалистическият СЧоз 
в общината в раздвижването и решаването на вьиро 

укрепвайки социалистическата демокрация но
сите, укрепва взаимодействието на социа-

и сега показва, че

на
листите, вероятно недо
волни от 
внасят малко

стимулациите, 
творчест

во в своята работа, па 
с години наред няма ра
ционализации и новатор
ство, а нерационално се 
ползува ра_ботното вре
ме п т.н. Малка е също

лага усилия /1а укрепва 
листичсскцтс сили. Практиката

по-голям ако всички сили — раз- 
има предвид компетенцията

натнте в стопанството 
Димитровградска общи
на в реализацията нд по 
литиката за икономичес
ка стабилизация.

ТО „Тигър—Димитров
град", като най-голяма и 
най-значителна организа 
цпя на сдружения труд 
има решаващо значение
за всички стопански и из комунистите, са погълна- 
вънстопански процеси в ти от лични проблеми — 
общината. Затова обще как да се излезе накрай 
стЕеността с изключител с всекидневните поскъпва ти за р
но внимание следи съби ния — а по-малко с проб СК само почти формал-

лемите от обществено н0. От тях нищо не се
значение, а СК ие смее, вижда, относно получава
бе - изтъкнато на заседа- се впечатление, че в ПО
нието, да позволи апа- на СК нищо не се рабо

ти, въпреки че в повече 
то случаи не е така. Ин
формираността е същест- 

На заседанието бе изтъ вено условие за правилно 
кнато, че твърде слабо с приемане на решения и

за успешност в работата 
На всяка ПО. На тези от
чети в бъдеще трябва 

градска община. Несът- ■ да се отдели особено вни

успехът с далече 
бира се, че трябва да сс 
— едновременно действуват.

Кои са сегашните активности на Социалистичес
кия съюз в общината? — Понастоящем разгърщаме 
повече активности. Активността се чувствува в мест
ните конференции, особено там където се водят ко- 

Всъщност, жизнените въпро- 
местна конферен- 

по-плодотворна дей-

така ролята на комуние 
тнте в разрешаването на 
тези и подобни пробле
ми. Изглежда, че труде 
щпте сс, наред с товд и

мунално-битови акции, 
си са на преден план във 'всяка 

Сега готвим планове за ощеция. 
пост,
тс. когато хората имат повече свооодно време

В общинската конференция на ССТН и в Пред
пазва Пенев — понастоя-

започне след месецкоято както считам ще— Ние в Общинския 
комитет получаваме отче 

абота на ПО на
седателството й — както

внимание се обърша на стопанисването. През 
тази конференция ще обсъди стопански-

с оглед ро-
тията в тази ТО, понеже 
положението

щем
този месец
те процеси в обищната и при

— ще даде принос в изнамирането на пъти- 
начини да се подобрят стопанските резултати, 

желаното равнище. Един друг.

на димит
ровградските ' гумарци на 
известен начин представ
лява и барометър на съв- тия и малодушие в свои

те редици:

това
лята си 
ща и
които все още не са на 
също така важен въпрос не бива да губим от пред
вид. Касае се за трудоустрояването и тъй като това 

само социален, икономически, но и политичес- 
въпрос ОК на ССТН наскоро ше обсъди възмож

ностите да се намали числото на нетрудоустросните.
Задачата на Социалистическия съюз и на остана- 

обществено-политнчески организации н Общин
ската скупщина в това отношение изобщо не е лека. 
Понастоящем в списъците на нетрудоустроените се 
намират над 1100 души, от които около 70 с виеше 
и полувисше образование, а възможностите на сдру
жения труд в общината засега са ограничени.

купните процеси в тази 
община.

На събранието с голя-
е немо внимание е проследен 

извънредно добре под- сътрудничеството на трудо 
вите организации от те-

ки
готвеният материал от 
страна на професионални риторията на Димитров 
те .служби за икономиче 
окото положение на ТО 
„Тигър—Димитровград".
Въпреки че се среща със 
сериозни трудности в сто 
ланската си дейност, ТО 
„Тигър—Димитровград" 
през първото полугодие 
успешно стопанисва. Рад 
ва и фактът, че износът

лите
рудничеството довежда и 
до абсурдни положения; 
да се търсят услуги нас гър-—Димитровград", 
трана, а не от организа
ции, които са им „отсре

мание, а това се отнася 
п до ПО на СК в „Ти-

В. Б.Предраг Димитров

СРЕВДИ С НОСИТЕЛИ НА СЕПТЕМВРИЙСКИ НАГРАДИ

НАГРАДА КАТО «ИЗНЕНАДА»по отношение на същия 
период на 1985 р.. е увели 
чен с 32%, па по този на 
чин ще се осигурят 2,5 
милиона долара, колко- 
то са необходими да се 
покрие вноса на възпро 

изводствени материали 
за тази година.

-■ре

Сред лауреатите на септемврийски 
награди в Бабушница тази година се на
реди и 48-годишният шлосер от „Тигър" 
— вътрешна автогума Светомир Тодоро
вич. Този пъргав и усърден работник, от 
който лъха лужнишка добродушност.

ствие и просто горя от желание да оти
да у дома си, да споделя радостта със 
семейните — казва Тодорович.

Инак Тодорович от .нищо не се оп
лаква. Той е жизнерадостен, пълен с вя
ра и оптимизъм.

Считам, че можем да постигаме и 
по-добри резултати — само трябва по
вече и по-старателно да работим — из
тъква той.

— Досега работех само в две тру-Въпреки че резултати
те на стопанската дейно дови организации: 16 години прекарах ■

„Ба.-хан" във Велико Бонинци, а 1<ъм 
9 години работа в „Тигър". Минах тук, | 

ща оценка е, че положе- за да бъда по-близо до родното 
нието е добро. ТО „Ти- Любераджа, за да мога в свободното си 
гър—Димитровград" има г 
обаче възможности, капа Тодорович-
цитети и професионален И досега получавах награди 
кадър да стопанисва още за мене стана нещо-„обикновено" — с дяволита ус- 
по-добре. Все още са на мивка казва Тодорович, , но другарите му потвърж- 
лице субективни слабос- дават, че той наистина е усърден работник и напъл- 
ти, които се премахват но е заслужил наградата.
бавно. Недостатъчно се — Право Да си ка>/д‘ този път и не вярвах че 
ползуват някои мощнос,- аз ще бъда тъкмо този щастливец. Получих покана 
ти, касае се предимно за за тържествената сесия,, но -никакво друго осведоме 
ФЛОК-линията и ДЕС- ние, че съм награден не получих... На бината не 
МА-пресата, понеже на излязох: помислих, че това е' някой си друг Све 
пазара не съществува ин томир.. . Има ги още. Но, все едно Наградата 
терес за такъв вид проду като всяка 'награда — ми доставя голямо удовол-

ст през първото полуго
дие са положителни, об-.

Може би и за това обоснованието 
за награждаването на Тодорович е съв
сем кратко: ... „Другарят Тодорович из

пълнява трудовите си задачи дисциплинирано и 
твърде качествено. Изявява самоинициатива, внимате
лен и твърде коректен в обноските, ползува се с ог
ромно доверие сред работниците.

С работата си С. Тодорович допринася щото 
производственият процес в „Тигър" Да се развива но
рмално, а допринася Да 
носните по поддържапето

си село
Светомир Тодорович

споделявреме да помогна на своите най-близки —

и признания. Това

се намалят чувствително раз
на машините”.

вич,ПсГ^рСаГс0Дв™уТч°каСТа ВРСМе' КаКТ° КМа Т°Д°Р°'
м ~ си, а от сърце се отзовава
сред които минавдШКИТе “а бабушнишките ловджии,

за голям майстор.
М- Андонов

СТРАНИЦА 4
Братство * 19 септември 1986



ОТ СЪВМЕСТНОТО ос и ИЗПЪЛНИТЕпнм-п-Н!11.НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 
“ ЛНИТЕЛНИТЕ ТЕЛА НА ОПО В БОСИЛЕГРАД СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИ 

МИТРОВГРАД

Да се използуват 

неизползуваните възможности
Решения от значение за 

комуналната дейност
До 12 септември 1986 

година Димитровградска 
община бе единствената 
община в СР Сърбия, ко 
ято нямаше комунално 
облагане и така наречена 
та градска рента (обеще- 
тение за ползуване на гра 
дски строителни площи). 
А това задължение е има 
ла още от 1979 година- 
На съвместната сесия на 
Общинската скупщина и 
Скупщината на Самоуп- 

. равителната общност на 
интересите за комунална, 
пътна и жилищна дейно 
ст едногласно бе прие
то въвеждането на спо
менатите облагания, я •-. > 'шжжтшшшт&втш.

самоуправителните общ
ности да бъде прието), 
Самоуправителната общ
ност за основно образо
вание с 0,30 да намали 
захващането от дохода 
на стопанството, а. тази 
здравна защита, . която 
има и 'значителни изли
шъци, с 0,50 на сто. По 
този начин събраните сре 
дства ще се насочват в 
Самоуправителната общ 
ност за комунална дейно 
ст със строго предназна
чение. Средствата би се 
ползували само за почист 
ване на улиците в града, 
за реконструкция на гра 
лекия волопоовоп, за ре-

По инициатива на Из
пълнителния съвет на Об 
щинската скупщина и из 
пълнителните 
обществено-политически 
те организации, през ми 
налата седмица в Босиле 
град се проведе съвмест 
тно заседание на твърде 
важна въпроса: 
резултати на стопанските 
организации и организа
циите от обществената 
дейност, осъществени пр
ез пързите шест месеца 
на настоящата година и 
развитието на дребното 
стопанство на територия 
та на Босилеградска об
щина. На заседанието 
присъствуваха и директо 
рите на организациите 
на сдружения труд в об
щината.

Образлагайки осъщес
твените стопански резул 
тати, през първата по
ловина на настоящата го 
дина, председателят на 
Изпълнителния съвет на 
Общинската скупщина, 
Спаско Спасков, между 
другото подчерта, че 
освен обективните при
чини, които обременя
ват повечето от стопанс 
ките организации, дори 
и някои от обществена 
та дейност, кактр Здрав 
ният дом, има и голям 
брой субективни слабос 
ти. В досегашната прак

тика каза той, по-голямо 
внимание

ва зле се отразява върху 
по-ускореното, продуктив 
но трудоустрояване на 
незаетите лица, чийто бр 
ой ежегодно се увелича
ва. Изходът, изтъкна се

Изхождайки от тези 
сракти, на заседанието бе 
взето решение а работна 
група, въз основа разис
кванията, да изготви съо 
тветни заключения с кон
кретни мерки за всяка 
организация. Сетне същи 
те да бъдат запознати вс 
ички трудещи се и при 
това уточнят и собствени 
мероприятия за наддел 
яване .на състоянието, а 
за всяко отклонение от 
договореното за всяко ли 
.це да-се търси съответна 
политическа и трудова 
отговорност 
ва което и най-много лип 
сва в досегашната прак 
тика в почти всички тру 
дови организации.

Що се касае за въпро 
са за състоянието на дре 
бното стопанство и пр-на 
татъшното му. развитие, 
бе изтъкнато, че по този 
въпрос в общината мал
ко досега е направено. 
Редица субективни, но и 
обективни причини об
ременяват по-ускореното 
му развитие, 
мнението на

се. посвещава- 
върху съблюдаване 

на проблемите, но 
върху

ше
тела на не и

предприемане на 
мерки за тяхното преодо 
ляАане. Това е и основна
та причина редица субе
ктивни причини в някои 
организации с години на 
Ред Да се' повтарят. По
ради това акцията за пре 
махване на субективните 
слабости, а с това и за по 
вишаване на производи
телността трябва да се 
води в организациите на 
сдружения труд, на техни

деловите

те самоуправителни ор
гани и тела, всред тру
дещите се, там където и 
възникват.

И останалите, 
взеха участие в разисква 
нията по този въпрос ко 
нстантираха, че незавид
ното стопанисване, преди 
всичко, се, дължи на ела 
бата организация на тру
да, недисциплината, сла
ба трудова мотировка, не 
стимулативното възнагра- 
ждяване, 
ното
чистия доход, като 
това
ние се посвещава 
задоволяването на 
ните потреби, а по-малко

които
тъкмо то

нецеленасоче- 
разпределение на 

при
по-голямо внима- 

върху 
лич-

На акция по уреждане на дворовете

Според това всеки пол гулация на атмосферни- 
зуващ строителна площ те води, уреждане, и под- 
трябва да заплати опре- държане на зелените пло 
делена сума в зависимо- щи в града, на улиците 
ст от това с колко квадра и тротоарите. За урежда 
тни метра разполага. не на градските гробища, 
Средствата ще се ползу- за санация и защита на 
ват за уреждане на стро природните извори на пи 
ителните площи в града, тейна вода, за изработка 
По този начин се създа- на документация и изку- 
|?а възможност за разчис пуване на площи за стро 
тване на предвидените за еж на комунални и вод- 
стросж локации в града, но-стопански обекти, за 
за изкупуване на стари поддържане на прелезите 
обекти за да се строят през железопътната ли

ния на територията на 
общината и за защита на 
човешката среда. Ползу- 
ването им за каквото и 
да е друго предназначе
ние извън това би пред 
ставлявало злоупотреба 
на средствата- Облагането 
е за следващите пет го
дини — от 1 октомври 
1986 до 30 септември 
1991. За какви средства 
става дума само да посо
чим, че до края на годи 
ната по този начин се съ 
.бират около 9 милиона 
динара. Средствата ще се 
изразходват въз основа 
на програма, която вся
ка година ще готви Са
моуправителната общно 
ще дава Изпълнителният 
съвет на Общинскатамжу 
пищна.

Двете решения са от 
значение за бъдещето ко 

, муиално развитие на гра 
да, по-точно за неговото 
по-бързо развитие в тази 
насока. А.Т.

Може би
Станко Миза укрепване и разширя

ване на материалната ос
нова на труда- Всичко то

селскостопанс- 
инак

ладинов,
ки производител, 
член на Председателство
то на ОК на СК, най-доб 
ре сочи какво трябва за 
напред да се предприеме 

отношение:
ВЪЗМОЖНОСТ

се, получа- 
локации.

СК В БОСИЛЕГРАДСКАИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
ОБЩИНА

Формират акционни конференции това
да сс даде 
по бързо да 
ват съответни 
да се намалят 
те облагания, да сс спре 

незакоуни

в

наскоро ще бъдат фо 
сре-

се наскоро

Идейно-политическо и 
акционно оспособяване и 
осъществяването на воде 
щата роля, договарянето 
и обединяването на акти
вностите на комунистите

ции
рмирани и в други 
ди. Очаква 
конференция да форми
рат комунистите в основ
ното образование, т.е. пър 
вичпитс организации в ос 

в Боси-

пови.
Комуналното облагане 

е един от начините за 
решаване - на бройните 
комунални проблеми в 
Димитровград, понеже об 
щинският бюджет за це 
лта разполага с минима 
лни средства. С това се 
съгласиха и делегатите, 
изяснявайки сс и за събн 
ранс на средства. .Средс 
твата _щс се обезпечат с 
процент от 0,80 на сто от 
бруто личните доходи 
без новото натоварване 
на стопанството. Именно, 
когато републиканските 
самоуправителни общно 
сти за образование и зд 
равна защита за свои ну 
жди захванаха направо 
от стопанството опреде
лен процент средства, 
съответните общински 
самоуправителни общно 
сти не намалиха своите 
захващания от стопанст
вото. Сега сс предлага 
(очаква сс тези дни и от

данъчни-

всякакъв вид 
занятия, да сс заинтере
суват млади хора за от
делни видове занятия, а 
а оо-възможност и да сс 
школуват съответни 
ца за така наречените де 
фицитни занятия, да се 
обезпечи организиран пл 
астмснт на изделията, ко 
ито сс произвеждат и_ да 
се откриват малки произ 
водствеии цехове в отдел 
пи села в общината.

преди всичко когато се 
касае за раздвижването и 

въпроси 
зана-

новните училища 
леград. Бистър, Горна и 
Долна Любата и Горна 
Лисина. Изхождайки от 

и исобходимо-

решаването на 
от общ интерес, 
пред ще дойдат до по-го- 

партцйния

Л11-

условията 
стта

ляма изява в 
живот в
община. Всъщност, 
чето лървични организа
ции на СК ще действу
ват в акционни конфереи 
ции. Като постоянен об
лик на идейно-политичес
ко действуванс и акцион- 

такава

от обединяването на 
конферен-

Босилсградска
иовс- активноститс, 

ция ще формират и пър 
вичпитс организации 
СК в Общинската скуп- 

Такъв облик на

на

щипа-
На заседанието бе взе 

то решение, компетентни 
те органи при Общинс
ката скупщина в съдей
ствие с комунално-услуж- 

организация „Услу 
га”, да. изготвят конкре
тен план и програма, 
кои занятия са нужни в 
общината и по кой начин

организи-дсйствуване и 
райе ще имат и първич
ните партийни организа
ции в Горна и Долна Лю 
бата и в Горна и Долна 
Лисина, а се изучават въз 
можиостите и някои дру
ги местни общности.

за Фор- 
тези конфе-

но организиране 
конференция досега фор
мираха комунистите в ТО ната„Босилеград", в която 

организация дей-трудова 
ствуват пет първични пар 
тийии организации. Подготовката 

мирапето на 
ренции 
с в приключитслен

същия ще може да сс ре 
алцзира.

в повечето средиВ Общинския комитет 
на СКС в Босилеград ка- 

конферен
етап.
В. Б М. Я.

зват, че такива
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тжттт^вяяшЛ на горската
ЦЕХЪТ НА „ТИГ” П КЛИСУРА ' | СЕКЦИЯ

Надежда, действителност, 

перспектива...

«тлениетепаното•и шшвш»

Трудовата дисциплина 

на преден план
I—VIII клас са до

за една
ка от
статъчпи само 
стая, но в училището ги 
има повечко. 13 
на учителя няма по-печа- 
лно събитие от влизането 
в полупразпа стая.

Вследствие на Дъдгос- рушението а съгласно са
р-»™ "р»^“а«"»:» ”г;и, ””.™»«»»■
та организация на труда зумении 
- Р*»Р«- ^« първите шв
деление на чистия ДО- 1 „ягтпашата
ход. горската секция в ст
Босилеград вече някол- делова година в I орска 
ко години ритмично из та секция производстве- 
пълня а производствения мият план, с изключение 
си процес и при това от- на заплануваното произ 
чита сравнително добри водство на строителен ма 
финансови резултати: По териал и д^-рво за отоп- 
нятисто дефицит или за ление, цялостно е реали- 
губа в тази стопанска ор зиран. Но ако се 
ганизация, която стопани 
сва в рамките на Горско 

,,Враня" 
непознато.

В „Дервен", между училището и коопе
ративния дом, се е приютила ниска, дълга и 
широка, нова и красива сграда. Това е тъкач- 

„ТИГ” от Гьцдслицп. Израстнал
живота

ният цех на 
е тук като дело на социалистическата соли
дарност и на една нова и — да се надяваме 
— трайна ориентация в инвестиционната по- Срсд планинския покой 

весело почукват „от шест 
до два" 32 стана. Редят 
се десетки метри 
от вълнена и, комбинира- 

прежда. 40 работника 
и работнички наливат ос
новите на бъдещето 
цеха и края.
Миладипова Вена

литика

тъканни, които искат да сс вър 
нат в родното село. Стра
шно Гюров с работил в 
Белград 12 години, а се
мейството му е живяло в 
Клисура сега и той, и 
съпругата му Вера рабо-

Всеки промишлен цех 
е голяма надежда на сре
дата, в която е построен. 
За цеха в Клисура това 
е валидно със „101 на 
сто". Като първи цех, по
строен в един селски цен
тър в краищата, където 
живее българската народ 
ност в СФРЮ, той обна- 
деждва и хората от оста
налите райнни центрове 
в Сурдулншка и Босиле- 
градска общини.

Първата надежда на 
кдисурчани, свързана е 
цеха, е да се подмлади 
родният им край. От над 
5000 жители преди две 
десетилетия, 
край е останал само с 
800—900 хора в напред
нала възраст. Занапред 
обаче Клисура няма да 
бъде „временно местожи
телство" на тамошните 
младежи и девойки. По
не за стотина от тях. Още 
първите дни на цеха по
казаха, че има клисурча-

иа
има

че търсенетона в предвид, 
на дърво за отопление иЙорданка 

Гиго- строителен материал ще 
бъде най-голямо през 
есенния период, в Горс- 

се надяват,

то стопанство 
от Враня, с 
Значителни средства се 
отделят за укрепване на 
материалната основа на

ката секция 
че и тук заплануваното 
производство ще бъде ре 
ализиран до края на го
дината. При такава сто
панска дейност, Горска -

труда, а личните дохо
ди по отношение на ос
таналите стопански орга 
низации в Босилеградс- 
ка община са сравнител
но добри. Но въпреки 
това, в Горската секция 
все още напълно не са 
доволни от всеобщото 
състояние на производ
ствения процес. Дирек
торът на организацията 
СВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ, 
подчертава, че все още 
има сметка и възможно 
сти за по-успешна стопа 
нека дейност. Преди вен 
чко тук не са доволни от 
трудовата дисциплина, 

нецелесъобразното пол
зувано на работното вре 
ме. икономиите, нести- 
мулативното 
даване и пр. Поради то
ва, не без основание су
бективните причини са 
били, а и занапред ще бъ
дат предмет на обсъжда
не на първичната партий- 

органи 
самоуправите- 

органи. От това

ГТЛРЕ през първотота секция 
шестмесечие е осъществи 
ла общ доход 167 426 000 
динара и по отношение 
на този период през ми

\

Клисурски
налата година .същият е 
увеличен с 98 на сто. 
реализацията на този до
ход най-голямо участие 
има дървообработвателни 
ят цех със 77,9 на сто, а 
след това осъщественият 
доход от залесяването 
на голини и други еро
зивни терени, а най-мал
ко засега само 2,1 на сто, 
реализацията от дърво за 
отопление. За осъщест 

възнаграж- вяването на този доход 
са изразходвани 80 788 
000 динара и същите са 
увеличени със 111 на сто. 
При това доходът беле
жи ръст от 89 на. сто и 
възлиза на 86 638 000 ди 
нара. а чистият доход 
68 656 000 динара, увели 
ченне 82 на сто. От чис-

В

Цехът на „ТИГ" в Клисура

тят в цеха. За тях е за
почнал друг, по-хубав жи 
вот. В цеха на „ТИГ” са 
и надеждите на клисур- 
ските учители. 35 учени-

ва. Ката Тодорова и Ра- 
дчца Миланова казват, че 
са разбрали основните та
йни на работата, „а щом 
е успешен стартът, всич
ко ще бъде както тряб
ва . .."

За построяването на це
ха са похарчени около 
310 милиона динара. 60°/» 
е обезпечил Републикан
ският фонд, а останалите 
са собствени средства на 
„ТИГ". '

— Косато се дооформи 
производственият 
цес, в цеха ще работят 
/25 работника в 3 смени. 
При пълна натовареност 
на становете годишната 
продукция трябва Да до
стигне 350 000 м тъкан 
— разказва Бранно Джо- 
кич, директор на развой
ния сектор на „ТИГ". 
Запланували сме цехът да 
заработи ,,на пълен обо
рот" от Нова година, но 
знаем, че не всичко ще 
върви лесно, защото тек
стилната промишленост е 
отрасъл с голям брой про 
блеми. Обаче величието 
на начинанието и значе
нието на цеха ни задъл- 

. жават да положим макси 
мални усилия, за .да из
караме работата докрай.

К. Г.

БОСИЛЕГРАД

Стопанството е обременено 

с големи лнхвн
В затруднените условия на стопанисване и на 

поредицата субективни слабости, стопанските органи
зации в Босилеградска община не изпълняват до
край заплануваните си задачи. Докато намаляват сре
дствата за 'акумулация и възпроизводство, увелича
ват се разходите в производството. Общият доход 
през първото полугодие на годината например, въз
лиза 2 109 290 динара и в сравнение със съ
щия на миналогодишен период е увеличен със 111,4 
на сто, а изразходваните средства са увеличени със 
115,6, на сто и възлизат 
При това особено бреме за стопанството в тази об
щина представляват лихвите, които заплаща.

През първото полугодие осъщественият доход в, 
стопанството възлизаше над 349 милиона динара 
(увеличение 90,2 на сто). През това време за лихви 
бяха' заплатени към 26,5 милиона динара и същите 
по отношение на миналогодишния период са увели
чени дори със 179 нд сто. Това голямо. увеличение 
безспорно отрицателно се отразява върху разпреде
лението на дохода и акумулацията. Най-много за

про- на и синдикална 
зация, на 
лните
значителна степен самоу- тия доход 150-те за лич- 
правителният работниче ни доходи са отделили

57 508 000 динара и съ 
щите по отношение на 
този период през изтек- 

■ резултат на то лата 1985 година са Уве 
ва, самоуправителният ра 
ботнически

ски контрол и дисципли 
нарната комисия са ак
тивизирали своята актив
ност. В

1 738 908 динара. личени със 129 на сто,
контрол, от 

началото на настоящата а във фондовете са от
делили 10 495 000 дина
ра, от това във фонда 
за укрепване на материа
лните основи на труда 
7 130 000 динара. Средни 

възлиза

делова година досега е
оазоткрил 
ши, които пр един или 
Друг начин са нарушили 

трудовата, дисциплина 
Същите са 
дисциплинарната 
сия, която тези 
проследи всеки 
случай и ще 
съответно тежестта

десетина ду

ят личен доход
предадени на на 45 395 динара (най- 

големият възлиза на 96 
539, а най-малкият 35 594 
динара) и същия по 
шение на миналата г0 
дина е увеличен със 124 
на сто. 1 М. Я.

коми- 
дни ще 
отделен 

превземе, 
на на

лихви е г/щлатила търговията, която в целокупните 
изплатени лихви участвува- с 48 на сто, транспорта 
— 20,9 и строителната дейност — с 20,5 на сто-.

отно

В. Б.

СТРАНИЦА 6 Братство * 19 септември I986
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Белград, 19 септември 1986

Мероприятия и цели ПЪРВА КОЛОНКА

Китайският
пример

а _ Д преДсеДателя на Предсе- (само) да се натиска поради контроверзния за-
с всички принадлежно- кон на Съюзния .изпълнителен съвет, приет с 

п пч.тт 3 Н3 окол° 230 хиляди динара, целта' да се защити акумулацията, но поради 
о реме средният личен доход в люб- целокупното състояние в сферата на създаване- 

" аРке™нг-инженеринг бе над 280 хи- то и разпределението на дохода. Недопустимо 
динара. кстремно високи лични доходи е и крайно щетно да се отлага това, което бе 

яха отчетени това лято в проектантското пред- неминуемо отдавна да се" направи. Това е на- 
прлдтаие в ран (повече от 630 хиляди динара), мираЧге на мярката за стойността на човешкия 
/ иститута ,,Синиша Станкович" в Белград труд на всички равнища в общественото въз- 
(над 900 хиляди динара) и другаде. производство.

Без такива мероприятия обществото е осъ
дено ца всевъзможни деформации — като се 
почне от нецелесъобразното определяне на мла
дежта за жизнената си професия и занятие, 
през сериозните стопански нередности, предиз
викани от неадекватното оценяване на труда и 
творчеството, все до раздора между отраслите, 
групациите, колективите пък и работниците в 
същие организации. Защо, например в първото 
полугодие на тази година банките и другите 

институции можаха да бъдат най- 
щедри в увеличението на масата на личните до
ходи? Какъвто и да е отговорът, той не може 
да действува успокоително ако от стопанството 
всекидневно пристигат обезпокояващи сведе
ния за неговата несъстоятелност да отделя за 
акумулация и за пристойни лични доходи на 
работниците. От друга страна,' бюджетните при
хода възлизаха през първото полугодие тази го
дина 55 на сто от масата на изплатените лич
ни доходи на всички заети в стопанството през 
същия период. Почти 90 на сто от средствата, 
които се събират за самоуправителдите общно
сти на интересите за обществените дейности са 
от облагането на дохода и от облаганията на 
личните доходи.

лянски

Неотдавна една вест от Ки
тай остана незабелязана, макар 
че заслужава — от становището 
на нашата практика и особено 
цублицитета на множество засе
дания на нашите форуми и ор- 
гани — поне внимателно да се 
прочете. Най-висшият политичес
ки връх в Китай оценил, че на 
много от заседанията на- високи
те форуми . се дава незаслужено 
голям публицитет в китайските 
информативни средства и преду
предил редакциите да имат кри
тично отношение към такива сре
щи и да им отделят толкова мя
сто колкото по съдържанието и 
мястото си заслужават. Следова
телно, не според йерархията на 
форума, но според съдържание
то и стойността на конкретните 
разисквания.

Макар че по-радушно изтъква 
ме това когато други се служат 
с нашия опит, изглежда че и 
този път бихме могли да научим 
нещо от другите. Защото, може 
да се каже, че и сами ценим ня
кои срещи изключително по ве
личината на форума, който ги 
провежда, също както и простра
нството във вестниците за функ
ционерите определяме според 
функцията, която изпълняват. А 
още в далечната 1963 година на 
едно заседание на Изпълнител
ния- комитет на ЦК на СЮК из- . 
тъкнатият революционер и пар
тиен ръководител Велко Влахо- 
вич критикуваше „привилегирова 
ната позиция на комунистите на 
функции, чиито речи или статии 
се печатат, без разлика на каче-, 
ството им", което както подчер
та, нарушава авторитета на О- ' 
юза на комунистите.

Всекидневно сме изложени на вълната 
информации за крайностите в разпределението 
на личните доходи, за неправедното възнаграж- 
даване на едни и за неоправданото забогатява
не на други. Да оставим на страна факта, че 
тази

от

вълна от информации за личните доходи 
става по време на особеното раздразнение пре
дизвикано от Закона за ограничаване на рас
тежа на личните доходи, който въпреки еви- 
дентните отпори. Съюзният изпълнителен съвет 
упорито „бута" стремейки се да въведе. какъв- финансови 
годе ред в разпределението. Но, да се спрем 
върху цифрените примери от началото на ста
тията. Социолозите и аналитиците на общест
веното мнение биха имали благодарна работа
ако питат гражданите какво мислят за възна- 
граждаването на челните хора в страната. Вяр
ваме, че отговорите не биха били съгласувани, 
което не би било само израз на различните 
становища по този въпрос, но на доста недсфи- 
нираното отношение къ.м стойността на човеш
кия труд, било да се касае за ръководителя на 
държавата или за която и да е друга работа.

Твърдите определения в сферата на разпре
делението не са нито прецизни нито ясни и за
това можа да се стигне до множество дефор
мации — като се почне от условията за създа
ване на дохода и до разпределението на същия. 
Резултатите на труда в тази и такава „система 
горе долу са несъществени За възнаграждавано
то и те служат главно като вербална константа 
в политическите документи, с която практиче
ски се изразява безсилие в определянето 
новните параметри За оценяването па 
Действително, не е и лесно да се установи няка
къв ред в разпределението все 
ствуват разлики в равнището на личните дохо
ди. Тези разлики са териториални, отраслови

Аналити-

Интервентният закон на Съюзния изпълни
телен съвст за временното ограничаване на ли
чните доходи с доказателство, че огромно чи-

своето мате-сло производствени организации 
риално положение „поправяли" за сметка на 
акумулацията, попадайки в твърде неудобно 

на ос- положение поради драстичните санкции. Само 
труда. ца територията на Сараево, например, около 55 

па сто от заетите ще се намерят под удар на 
докато също- законните ограничения в изплащането на лич

ните доходи. Това което ще се случи на сара- 
евските колективи, няма, съдейки по всичко, да 
отмине и други колективи в страната, които са 
имали същата практика. Последователността на 
администрацията в такива- случаи с един от ред
ките примери за ефикасност в цялостното про
веждане на едно решение. Била ли е неизбеж- 

са вътре в същите „а енергичиостта па новия Съюзен изпълиите- 
личиитс доходи на териториите ден съвет да се изрази точно в сферата на

личните доходи, така че същите да бъдат огра
ничени — тук мненията ме са същи. Същинско 
начинание, обаче, би било когато основно би 
се обсъдила областта на разпределението и въ
вели онези параметри, които е години призи-

както и в самите стопански отрасли, 
ците могат цифрено да изразят колко една съ
ща работа се различно цепи, т.с. колко някои 
други фактори, 8 не резултатите на труда и/

въз на граждава! I сто.въвраят преломна роля 
Най-изптжващите разлики Свободата и демократичното 

право на редакторите в реДакци- 
-з да оценяват и подбират как

во и колко трябва се публикува' 
одразбират, ясно, и най-голяма 

отговорност за пълна и обектив
на информация пред обществе
ността и форумите за чиито за
седания се пише. С това, без 
съмнение, би било премахнато 

докато четем

отрасли, където
различните публики се изразяват в пропорция 

онези, които имат ии- 
съотношение е 1:8, а и

в
от 1 -.4,5 и повече, а при
сок екстрадоход това 
повече.

се изправи За- ваме, ала ги няма и няма.Пред едно такова различие 
канът за ограничаване растежа на личните до
ходи и — естествено — предизвика необикно
вена суматоха. Един висок функционер 
на синдикатите преди петнадесетина Д1 ‘ •
че Законът „предизвика пълен хаос в тази об- сс заели с основната промяна на 
паст" Може” би поради последиците', които са „ разпределението, не занемарявайки при това 
различни в различни среди, е оглед на различ 0гр0мния идеен потенциал и енергия, които в 

| положение па работниците. такива начинания може да проявят самоуправи- 
дсйствува много подчертано. Ние 

своеобразен аларм за осто- 
не трябва

По-инак би било когато най-влиятелните 
в Съюза части иа обществото — СК и държавните орга- 

всски в своята област на действуваие биха
отношенията

впечатлението 
вестниците или гледаме ТВ днев
ника, — че целият живот и' ця-

пи

лата активност у нас са на засе
данията. Журналистите по-често 
би сс обръщали към базата и 
там търсили теми и вдъхновение. 
По-бързо би сс освобождавалилото материално 

това изявление , 
го разбрахме като 
рожност, Обаче, алармният

телите. Без разлика на отпорите, мнозинството

(На 2-ра стр.)(Иа 2-ра стр.)звънец
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ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА

ЗАБЛУДИ И ИЛЮЗИИ ПРЕЗ 70-ТЕ
II асистема за единството

и индивидуалнотоватаКак и защо оригиналното решение на самоуправителната 
стопанска система в практиката „безпогрешно" прерастна в ком- общественото обшия иг== к.гг=; г,г
анализите на д-р Драгут.ш Марсенич книгата му „Омнении ^ 1 сцоеобразно „насилие”
стопанската система и , терор" пад обществеио-иконо-

С.Д1Ш от жизнените проблеми управлението като обществено от м|1чсска.,.а действителност. Дока- 
дори и пошепне в съществуващите уело- с другата система се оказва 

вия не може никак да възникне 
извън контекста на стоковото мро

(От 1-иа стр.)
от заглушителната фраза и 
непотребните повтаряния,

достигат до читатели- 
сс губят и остават

от
които

вече и НС
те и в коргго 
незабелязани и множество ценни 
идеи и рационални инициативи, 
зашото, ако кой знае по кой път, 

след приемането на
на самоуправлението 
да не ос натрапен от кризата — 
е сериозно преизпитване на 
шата стопанска система.
че такива размишления не ере-' слоновото стопанство 
щат същински отзвуци наи-оче- да се „изоставя1 само е твърда ОТ КОНФУЗИЯТА

по държавна регулатива ,която зиа-

всичко това по силата 
спонящността е цел да оста

не наследеното „равновесие"

отпор ма три години 
Дългосрочната програма за ико- 

стабилизация се съоб- 
позволи

на- паневъзможно. наезоаче, изводетво. това е комическаои могло интересите. че няма /та сещава,
възобновяване на дебати по въп
роси за 
взето

Нито едната пито другата от 
системи не изиьл-

видно показа разяснението 
дългосрочната програма за ста- чи. отричане на еамоуправлсиис- 
оили^ацията. Неотдавна иуолику то. тази регулатива поради споя
ваната книга на д-р драгутин та неооходимост не може никак 

столан- да се премахне ... Стоковото, сто- 
и панство също не може да се ра-

които в тази програма е 
тогаватвърдо становище, 

общо, място и фраза, коя- 
чува или обър-

тези стопански
добре своите функции,

успява наличните 
ооще-

т.е.иява става 
то вече или нс сененито една

природни потенциали на
стопанството да тран- 
в ефикасни нроизво-

марсенич „съмнения в 
ската система на Югославия"

ква обществеността.
ството извива независимо от самоуправ-спада в опитите за разоистрява- 

не на актуалната „стопанско-сис- лението — то трябва Да дава 
темна енигматика". Авторът иска определен белег на стоковото про 

„възможно по-цялостна изводетво, по и да „приема" вли-
------ янията и ограниченията, които

недоуме- му налага стоковото стопанство".

таковаВместо повтаряне на
добре би било да 

зачита
сформира
дителни. резултати. Трябва

напомняме, че основ
ни ещновище, по 

сс каже кой и защо не
дали ще бъде по-

пзоощо да 
патаДа даде

представа на нашите спорове и 
несъгласия, на нашите
ния и дилеми за стопанската си- гю БЛЕДАТА НА РАЗРЕЗА 
стема, за нашите трудности в
растежа и развитието в края на Отделен проблем Марсенич 
седемдесетте и началото на осем- вижда в това, че стопанската си-

тоудностите стема катр герератор на криза- това, че времето все повече да
ваше право на критиците на си- 

икономичес- стемните реформи, извършени

функция на стопанската си- 
това да моби-

гтановгщето и 
викан па отговорност за такова 

ресурси [поведение. Също така и всекидне 
предупреждения за разо- 

развитие. 'рнтельото действие на инфлация 
(та вече нямат ефект. Защото, то- 

Ново ще бъде когато

стема е тъкмо в
лизира всички налични

постави във функция на Еиитги да ти
по-бързото стопанско

С мнението на Марсенич за
са се знае. 
се обяви вест, че тя е намалена 

един процент. Общество
десетте годцни, за 
които траят”.
ЗА КОНФЛИКТА И 
„ХАРМОНИЯТА"

та се отличава с.голям разрез: 
на обществените и 
ките отношения като желано оо- през 70-;е години, сег навлиза в 
щсствено състояние, като проек- кръга на онези въпроси, 
ция, от една страна, и на обще- още мъчат домашната „икономи- 
ствените и икономическите отно- ка, движейки се, от пазарно-па-

държавно-собстве-

млкар с
ността е заситена с определения.
взимане на становища, предупре
ждения и осъждания. Тя иска ре
зултат,; от акциите, за които се 
говори и пише. Затова и вестни
ците трябва да пишат за това, а 
повтарянията да избегнат, без 
разлика на кое равнище се чуват.

които
Дебатите за стоковото стопан- 

капитала.ство, дохода, пазара, 
натрупването и под. бяха очеви- шения, являващи се като неиз- ричното 

бежен продукт, на (не)развитост- ническото стопанство, от стопан-
и ския субект до обекта, от обще- 

до несоб-

до
дно_ повече под натиск на етич
но-идеологическите отколкото на 
научните становища: при някои 
участници в тези разисквания се

та на производителните сили 
на разнообразните поведения на ствената собственост 
участниците в стопанския живот ственрстта.

откриваше склонността им към целещи кЪМ осъществяване „а
идеологически начала, вместо собствените интереси, от друга з описаното състояние и е още 
към научно утвръдените факти.
На повече места Марсенич до- стРана' „ под силното въздействие на сто-
косва фундаменталните пробле- „Този разрез сам по себе панската система. а щастие, 
ми на двете характерни концеп- категоричен е Марсенич - „тла- очертанията на новата стопанска 
ции. „Нашата стопанска система ска Две еднакво неефикасни сто- система съдържа Дългосрочната
— казва той __ в своите прин- пански системи. Първата от тях програма за икономическа ста-
ципни определения и решения съществува като сума от правови билизация. Но до' нова стопан- 
представлява компромис" на те- правила, записани в разнообраз- ска система не се стига без про- 
зи концепции, между които не ни обществени документи като мени в политическата система, 
съществува равновесие. се почне от конституциите и все Тук, според Марсенич, пдеологп-

Понеже се идваше към по- Д° конкретните уредби и други ческите бастиони са по-силни и
правни документи. Тази стопан- От тях все още се вдъхновяват и 
ска система има своя идеологи- върху тях облягат протекторите 
ческа основа в различните поли- на съществуващата стопанска оп
тически документи. Друга сто- стема".

Освен това, в политическияНашето стопанство се намира
жиеот — следователно и в сред
ствата за информация — по-лес
но бихме отделили главното

по-важните от
от

второстепенното, 
по-малко важните заседания. Та
ка тези заседания се губят в мо- 
нотонпята на информацията и 
в обществеността остават запом- 

както се казваненп толкова 
в журналистиката 
трае и текстът във вестника

колкотоблизки нормативни определения 
с по оперативен характер "видимо 
бе надмощието на склонности- един ден.
те, почиващи върху идеологиче
ски начала. И толкова повече, 
според Марсенич, се увеличавал то действително поведение на 
конфликтът с действителността: актьорите в икономическите тран 
„Товд има негативни развойни сакции и в икономическите акти- 
импликации и води към дефор- вности изобщо. В тази стопанска 
мация на обществените отноше- система се осъществяват онези 
ния. Оттам явленията пазарните обществени отношения, които 
параметри _и критерии каквито спонтано и стихийно налага съ- 
са цената, лихвата, валутният ществуващата конфигурация на 
курс, загубата, печалбата, дохо- наличните разполагаеми произ- 
дът и т.н. да се явяват в своите водствени фактори и траектори- 
фиктивни облици като насока на Ята на интересите, която израст- 
преливане на новосъздадените Ва върху това. Първата стопанска 
стойности, противно на онези, ко система ни се представя 
ито предпоставя стоковото сто- имагинарна и утопичцека и като 
панство — фаворизиране на ико- такава остава в сферата на над- 
номическата неефикасност за стройната, а' втората като израз 
сметка на ефикасността •.

За разлика от

Йован Марковнчпанска система се представя ка- Саво Кържавац

Мероприятия н цели
(От 1-вц стр.) сигурно би имало сметка да се намери същин

ския кантар за труда на всеки 
Но. на малцинството
изгодно, защото то би най-вече загубило, 
защо то упорито защищава своите позиции, 
юва се забеляза и по време на дебатата коя
то организира ЦК на СЮК с цел да реафир- 
мира системата на разпределението.

Целите да се изнамери мярка за човешкия 
труд не са нови. Целокупното наше следвоенно 
развитие протече в знак на търсене на прави- 
диво (върху икономическите закономерности 
обосновано) разпределение. Голямата партийна 
акция, комбинирана със синдикалната, с която 
се предвестяват крупни премени в разпределе
нието се стреми към тази цел! До отсрещния 
бряг, до икономически отношения в разпреде
лението трябва още. дълго да плуваме. Кой как 
знае и умее. Слободан Куюнджич

отделен човек, 
това разбира се не е 

Ето

като

на икономическата сиромашия, 
онези, които върху която израстват образци 

твърдят че пазарното производ-'1 ца поведението на отделните хо- 
ство е не само ограничаващ фа- ра й социални групи, в които до- 
ктоц за общественоикономичес; минира .индивидуалният и групо- 
кото успешно действуване на са- вият над обществения интерес, 
моуправлението, но е в колизия отричайки на всяка кра„ука идео- 
с него, Марсенич казва: „Само- логическите заблуждения на пър-.

1
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Много повече от предложенията
Съюзният изпълнителен съвет обнародва решението 

мулирзне на строителството 
Това бе повод за 
някога и като

Съюзния завод за обще-. следствията се оглеждат в това, 
че общественият жилищен фонд 
недопустимо и бързо пропада, а

за сти-
на 30 хиляди квартири за пазара, 

разговор с, Марян Рожич, който дълго 
председател на град \Любляна, 

Председателството на Съюзната конференция 
занимава и с комунално-жилищната проблематика

та на
ствено планиране отделянето на 
обществените средства е реално
намалено с 6 на сто. Инвестици- гвартирантите като

тели са обикновено в отчужде- 
са но обществено-икономически по

вече,
самоуправи-а ето сега и в 

на ССТНЮ, се ите в жилищното строителство в 
общественото производство

_ д ГГТНт~ _ намалени с 6,2 през 1981, към 5,3 ложение по отношение на квар-
се определихме, ботните места се доближават до На сто в 1895 година. В първо- тирата, в която живеят. Ощевре-

че тряова да отидем по-далеч от работниците, . такива проблеми то тримесечие са построени око- менно, те стават все по-недовол-
предложенията на Оюзния из- са всс по-малко, или гючти ги яо 7000 квартири в обществения ни от работата на организации-
пълнителен съвет. Всъщност, тря- и няма. ' сектор, което е с 2,14* пъти по- те, които се занимават с поддър-
бва да реализираме всички ви- Според изследванията от стра вече отколкото през’същия пери- жане на жилищния фонд, па и
дове на приетата жилищна по- на на ЗИТ ЦЕМА Загреб пока- од на миналата година,, а съще- това намалява мотивировката им
литика.^ Необходимо е _да уско- зва, че една от най-големите временно числото на задочнати-
рим преди всичко кооперативно- причини за7 социалните разлики те квартири е увеличено с 5,2 на
то жилищно строителство и

за поддържане.
Дали и до какв# степен 

извършените нето на гражданите е
към жилищното строителство?

— Въпреки че съвкупният жи- 
еи стандарт през изминалите 

намалил средно с

песте- 
насоченопо и разслоявалия на домакинства- сто, стойносгтц на 

този начин да построим допъл- та произлиза от начина на ре- строителни работи е
нителните повече от 20 000 квар- шаване на жилищните потреби, със 115 на сто. Все пак в оцен
тири. Застъпваме се за подтик, Според процедената анкета 2/3 ката на тези резултати трябва
разширяване и увеличение на ли °т домакинствата жц.веят в •юб- да имаме предвид ниският обем 1767 години е
чното спестяване за квартири, в ствени жилища, в под наем се на жилищното строителство от 2,1 на сто , годишно, спестяване- 
новите обстоятелства (спадането намират 3—5 на сто от домакин- миналата година, високата ин- т0 На населението постоянно се
на стандарта) да се разработят ствата, а оставалите ползуват об- флация и недостатъчното стиму- увеличаваше, така че в края на
съответни условия на кредитира- ществени жилища (според пре- лиране от страна на икономиче- 1985 г°Дина достигна 4112 мили- 
не за кооперативно и индивиду- брояването От 1981 год. в Юго- ската политика за стабилен и рс- аРда ДинаРа' което представлява

маса с 13 на сто по-голяма от

по-голяма

ално жилищно строителство, да 
се обезпечи площ и комунални 
условия, да^ се намират и мо
тивират работниците, намиращи 
се на временна работа в чужби- 

, на, свои средства да влагат за 
квартира и да се изнамират възмо 
жности за икономически оправ
дана продажба на една част от 
обществения жилищен фонд.

Ощссгрува и интерес с изгра
ждане на нови квартири да се 
устройват таваните, съществува
щите жилищни обекти по-рацио- 
гупис за да бъдат използувани, 
каза п началото на разговора Ма
рян Рожич.

ален растеж на жилищното стро
ителство.

Строителните разходи, уреж
дането и подготвянето на зем
лището и другите разходи, кои
то влизат в цената на квартира- 

■ та постоянно се увеличават?
— Сведенията показват, че за 

™ второто полугодие в 1985 год. 
§гъ (съобщение на СзС 145) съвкуп 
ЙЙЗ пата цена, според която е дого-

изплатената маса лични доходи 
на 6,4 милиона заети. И в нача
лото на тази година спестяване
то на населението показва по-на
татъшно значително покачване. 
Не трябва да се доказва, че спе
стовниците не се „съвпадат" със 
заинтересованите за квартира- 
Но все пак може да се каже, че 

населе-

р! ' ** - ;.и
средствата спестени от 
нието, са недостатъчно насочени 
в жилищното строителство, па то
ва трябва да се обезпечи в пред
стоящата акция.

Ц варяно строителството за един 
I метър в Югославия в общестпзе- 
Й ния сектор е възлизала 124 153 
| динара. От това разходите за 
| уреждане и додгртвяне на зем- пррдзВИТО 
| лицето 26 232, строителните раз- с л МОУПРАВЛЕ1 [ИЕ 
& ходи 93 146 и останалите разхо

ди 5773 динара. Цените на дого-

I

к
До каква степен стагнирането 

в развитието на самоуправитсл- 
горените квартири са знащлтел- ните отношения е дала принос 

славия около 24 на сто от жи- н0 По-го.пеми. Тенденцията на по- сегашното положение в жили- 
телите са ползували обществен крчване на тези цени скоросно щНо-комуналната дейност? 

пазпологаемите ЖИ]МШ~СН Фонд]. Почти полови- продължава и в 1986 година, та- _ 0т обществено-икономиче- 
, половин милион тру- ната 0Т анкетираните са на мне- Ка че квартирите се уговарят за и<а гледНа тофа трябва отделно
факти, над полов РСУН ние, че отделянията за жилищно „,на 0т 15—20 милиона стари ,;а изтъкнем следното. Поради
дови хора все още който строителство в тяхната среда са „инара, а в отделните случаи и стагнация в развитието на соци-

примерни, а само 1/5 от тях ми- много повече. Това показва, че 
вече има квартира, черг°п И слят/ че тези отделяния напълно не сме направили почти нищо за обществено-икономически 
няма разбирателство за онзи ^ са правилни. Изследването сте- да изгррдим конзистентна систе- 
йто я няма. В това число, освен ИСМТа на удоволствието със съ- ма на стабилни критерии за цс- 

са без квартира, са ществуващИте усволи^ на живс- пата на квартирата. А най-важ-
които чакат еис „ а,{кстата показва, че даже мото с да напуснем хлъзгавата ния. За КОИто досега ставаше ду- 

разширяване или подобрение у2 на сто 0т анкетираните дома- скала, която отлага строителство- м„ ’и нс е последователно обез- 
на жилищните условия, но и кинства ИМа тоЗИ жизнен въпрос то на квартири и подтиква и‘н- Печавано самоуправителното ре- 
222 000 наемателни домакинства рсшен п0 едИИ напълно задоволи флацията с автоматичния рас- шаване от страна на работници- 
и над 165 000 сами — поднаема- ТСЛСп начин а около 7 на сто теж на цените, 
тели. При това трябва да имаме п0 твЪрдС незадоволителен. За 
предвид и друг факт, че според ;Килищии разходи се падат сред- 
преброяването от 1981 година чи н0 около ю ца сто от приходи- 
слото на квартирите; почти е уе- т(. )1а анкетираните домакинства,
днаквеид с чисдого на домакин само в па сто изпълняват усло- палите цени, преди всичко по-

почти 217 000 квар- вията За субвеиционираие па сд- |1ади увеличението на останалите последно време в течение са из- 
на част от жилищните разходи, разход и и политиката за защита менения в самоуправителните об-

ПРИЧИНИ ЗА АКЦИЯ
Кои са причините за такъв 

амбиционен подход на ССТН в 
жилищното строителство?

Според

жилищен въпрос. А онзи. самоуправителни 
отно-

алистическите

жилищно-комуналнатащения в 
област, се запазиха и от етатиз- 
ма се хранеха посочените явле-онези, които 

голям брор онези

те за отделяне, насочване и пол- 
сзуваис на средства за жилищноДългогодишното

На маемите за квартири продъД- строителство, както и за съответ-
свуващо разпределение на квар-, .

изоставане

жава и през този период, 
чс тс растяха по-бавно от оста- тири и рационалното ползуване

на съвкупния жилищен фонд, В

така

ствата и че 
тири не сс ползуват.

Кои са причините
— Интензивното

/
за това? щности на интересите за жили-Жилищното строителство ио- „а жизнения стандарт ,в градове- 

стоянно спада, особено в обще- те — често пъти повече частни Щно дело, които имат за цел по- 
егвецата собственост? отколкото същински. Ощеврсме рационално и по-ефикасно реша-

— Да докато в 1981 година шю бързо с<; увеличаваха остана- иане. но това е още далече от 
149 000 квар- лите жилищни разходи. По този реалните потреби, И жилищни-

прмвилегирова- ят съвет остава на опашката на

минаване
селата в гра

довете, в които жилищният про
блем силно се изостря, въпр имаше построени
™«=“а е ^ЗООО ТпсриодГ 0^981 штс "и “о^щЬствено дотиранитс самоуправлението и стагнирщза- 
един от аргументите, че трябва ^дд5 Г0Д са „островни общо ползуващи обществени жилища Щ°10 няма материална основа 
в СГ.ТИ да се заемем и да ось- бя0330 квар-|-Ири, при което обе- по отношение на оцези под на- за поддържадне на жилищата и 
ществим полицентричен развои. ^ ^ обществсното жилищно см, които в мнозинството примс- правото за Решаване по остана- 
Тпябва да сс изтъкне, чс гам ; п тв0 л0 отношение на ри плащат пазарната Цена и на лите въпроси. Убсдс •

планове сс про- стро ■ ср^д1Юсрочсн период онези собственици на квартири, ССТН в областта на самоупра
развитие пред сР10Ла индивидуално- които собствените си квартири лението на квартируващите с

го 1 «а сто Според сведения- поддържат по пазарни цени. По- <Нв 4'та с |м

на населението от

къдсто според 
вежда полидентричното

и останалите сели- 
фабрикитс и рана градовете 

ща, т.е. къдсто \
/
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РАЗГОВОРИ ЗА СТОПАНСТВОТО
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Кое развитие е по-важно^
обществото, ко и да я мени.

,Голямата сложност на усло- 
нашето общество налага

След разговора 
промишленост и редее датсл ят 

на ЦК ((а
Съдейки според съдържанието на най-новите разговори в 

Нишки регион все още не са използувани всички възможности 
за по-силни импулси на стопанството. Големите колективи и иау 
ката трябва да бъдат носители за изход от кризата,

Слободан Милошевич, председател на ЦК па СК в сьроия

та
на Председателството 
СКС Слободан Милошевич яосе- 

нишки5( Университет, къдсто 
ректора, обще-

вията в 
задълженияйод на всички среди, ин- 

членове Да направятти ституции и 
всичко, което е по силите им, за 
да се улесни и ускори развитие- 

а ((а всич-

черта води разговори е
— Доколкото оповестените и ния и до кови пазари, подчерта СТ1,СНо-политичсските и

равителии функционери в тази 
висока научна и образователна 

Д-р Димитрие Ми-

самоуп-
Съюзгшя той.вече приети мерки на

изпълнителен съвет за насърчава- Въпреки развитието,
не износа имат траен характер но е според мнението на СлоОо- ИЦСТИТуцИя.
— каза в разговорите в КИ Лю- дан Милошевич, КИ ((е е из- хайлонич, ректор ((а Университс- 
биша Игич, председател - на де- ползувала всички свои резерви. ,га и д.р Катица Хедрих, мрсдсс- 
ловия отбор на този голям ко- Преди всичко това се отнася Д<> дател на УК на СК, запознаха 
лектив — на стабилни основи мо прсизучавансто па някои нейни милошевич с'ьс състоянието и 
же ио-добре и трайно да се ор- програми, които бързо застаря- проблемите на нишкия Унивср-

ват, след тона по-широкото свърз ЬИТС.Г; куйто досега е дал на 
ване със сродни организации в ст0[|аисТ110Т0 ,1ад 18 хиляди спс- 

Електронната промишленосг Сърбия и в Югославия и, особс- 
от Ниш, в момента, по-вфгчко 
личи, най-успешен голям износи
тел в Сърб((я, твърде успешно ]Ю прав0Т0; СЪОтпстпо сътрудни-
стопанисва. През първите шест честв0 „ ИЗМежду развитите ((а- к и бавното прилагане 
месеца на годината физическият учни потенциали в Белград и .)цс|,0|,мата „а висшото образова- 
обем «а про(1зводството е увели- пр0]13ВОдСТВеПо-тсхнолож«итс в ‘ше п рспубликата. 
чен с 30 на сто в сравнение с Ниш защ0то реално е Белград Взимайки участие в разгово- 
миналата година, износът с 80, а със своя университет, институтите Слободан Милошевич под-
лнчните доход(( с Ю. В тоз(1 ко- и с традИцията си да има значи- та чс Университетът трябва
лектив нямаше връщане на не- телно по-силен развойно-проучва

телен потенциал, когото ЕИ все

то на обществото ((и, 
ни е известно, 

работят така".
Макар че на всички равнища 

се приема необходимостта от 
на мобилизация на всички сили 
в обществото в борбата срещу 

— пълна мобилност

очепид-
ЧС (1С ВСИЧКИКИ

пъл

трудностите
0(це няма и затова приетитс- 

бавно или
ганмзнра и износът”. все

задачи се решават 
изобщо не се решават. Нереша- 

тези задачи най-често

И други участници в 
особено изтъкваха 

проблеми

(.иалисти. 
разговорите 
големите материални

Университета, недоимъка на

по с науката.
Все още не е осчцсстве- Бането на 

се „покрива" със сложността им. 
Обаче нашето общество трябва 

всички бариери, създа-
нп

на
да знае
цени от захваналата го криза, и 

механизми, които могатвсички
ца ни избавят от кризата.

В. Филипович

заработен доход нито прекадено 
увеличаване на цени. благоприятно влияе върху функ

ционирането на комуналните де
йности и комуналното строител- 

по- ство. Поради това е необходим 
завой в тази област и това 
базата на вече приетите или не-

(От 3-та стр.)по-бавно ка-още недостатъчно приема —
са се увеличавали от инфлация- За сл0б0дан Милошевич. 
та, което доста потвърждава, че 

колектив спазва стабилиза- 
Още повече

могли да направим и много по
вече ако бяхме конкретни, 

обще- малко декларативни. Това е
ше постоянно задължение и от
говорност, но трябва да го про- осъществените ооществени опре-

стабилизационната

Подчертавайки особено отго- 
колекти-този

ционните мерки, 
ако е известно, че освен изно-

ворността на големите 
ви за излизане на нашето 
ство от кризата, председателят 

са на произведенията си Електро цК на ск в Сърбия посочи 
ината промишленост започна да огговорносттг, на ЕИ и на други веждаме.
изнася и знание: започна изгра- големи нишки колективи за изо Накрая какво бихме можали програма, 
ждането на втора фабрика на ставаието на стопанството в съсе- Да констатираме? 
цветни телевизори в СССР (стой- днитг общини: Бела паланка, — От тези няколко 
костта на работата е 10 милио- длексинац и Прокупие а след тащш произлизат и твърде ясни ществено-(1Консмическнте усло- 
на долара), на НР Китай са това каза. задължения за активност върху вия за реално оживяване на жи-
продадени съоръжения и знание „Обемът и характерът на ико- увеличения обем на всички 
за производство на рендген тър- НОМическите ни проблеми (без- дове на жшшщното стро((телст
би, з приключителен етап са раб"отица технологическо изоста- го. Това са и причините, поради ляване на жилищните потреби, 
преговорите за организиране на ване> раздробено производство, които в ССТН се поддържат пре- но и поради това, че жилищно- 
монтажни линии за производство ГОЛЯм външен дълг и пр.) са та- дложенията на Съюзния изпълни то строителство и организирано-
на цветни ТВ апарати във Фран- КИБа че ,с мет0дите на екстен- телен съвет и разгръщат допъл- то поддържане на жилищния
ция и Великобритания, а изчи- ЗИВНо развитие нищо не може нителни инициативи за да не фонд могат твърде благоприятно 
епителни системи лицензия на Да се р(,ши освен, може би, без- остане само на един вид граж- да повшшят за оживяване на
ЕИ ще се произвеждат или вс- работицата, и то” временно За- дани. Може да се направи зак- съгмсупната стопанска дейност,
че се произвеждат в Саудитска това е необходима насоченост лючение, чс обстановката в жи-' която не е зависима от вноса. 
Арабия, Турция, Италия и Ку ~ъм интеНзивно развитие, в кое- лищната политика и жилищното Условия за обществена акция съ- 
вейт. то най-голямата роля трябва да строителство е тврде сложна, но ществуват, па и това е причина

изиграят големите колективи, ка- същевременно съществуват ико- за невъзприемчивата инертност 
квато е Електронната промишле- комически условия и оправдате- и пасивност на онези, които тря- 
ност с високата си концентрация лни искове на онези — преди бва да я водят. Очевидно е, че 
на знания и обществен капитал, всичко имам предвид работници- за въпроса от тази област не са

нана-

деления в

Най-важната задача в този 
конста- момент е осъществяването на об

ви- лищното строителство и това не 
само поради по-бързото задово-

Докато стопанството в града 
има твърде добри резултати тру
довите организации в околност
та на Ниш имат много пробле
ми забеляза Слободан Милоше- Всичко това трябва да се ползу- те и младите — да строим по- заинтересувани онези които имат
вкч. ^Затова ЕИ трябва да бъде ва Далеч по-успешно. Това под- вече квартири. Бавно се провеж- решен жшшгцен проблем и че
готова и способна да влага в ра- разбира отказване от практика- дат обществените определения всички решения обикновено се
звитието на други. Само по то- та да се очаква помощ от така за изменение на обществено-ико
зи начин може да се получи си
ла и възможност за развитие на
равноправно сътрудничество и за ви трябва да бъдат носители на 
коопериране с чуждестранни па- изхода от обществената

търсят От страна на администра- 
наречената по-широка общност, комическите отношения и после- тмвните органи, които са твърде 
Напротив, тези големи колекти- цователно прилагане на икономи бавни в

ческите критерии в жилищно-ко
муналната област, което забавя

работата. Такава ориен 
тация е част от мерките и ак
тивностите. които се подготвят, _ криза- решаваието на жилищните потре

зари. Само по този път може и Обществото трябва да има опо- би драстично застрашава съще-
ра в тях". ствуващия жилищен фонд

с цел за последователно прове
ждане на антиинфлационната по
литика.да се стигне до нови произведс- и не-
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ПРОБЛЕМИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В БАБУШНИШКА ОБЩИНА Кога ще започне с работа 

амбулаторията в ПогановоБАВНО ПРЕУСТРОЙСТВО
Неотдавна на заседание на Изпълнителния съвет 

на Общинската скупщина в Димитровград дирек
торът на Здравния дом попита-, кога ще започне да 
работи новопостроената амбулантория в Поганово!? 
Виждайки и сам че въпросът е за учудване, той пот 
пита кога погановчани ще разрешат амбуланторията 
да се приключи на водопровода в селото, защото 
без вода тя не може да започне с работа.

Невероятно е в днешно време, когато нерядко 
гражданите на някои села сами събират пари и стро
ят амбулантории с местно самооблагане, само да 
имат лекар в своето село поне един път седмично, 
такова нещо да сс случва. За амбулаторията в По-

От началото на година 
та в Бабушнишка общи
на започна процес на пре 
устройство на

зширяване на материална бераджа" в Любераджа е 
та база на труда са били имала и известна загуба 
отделени 23 145 000 дина на шестмесечието, която 

вече е погасена. Тази ко- 
операция трябва да по
лучи от „Наисус" в Ниш 
електрична мелница с мо 
щност от 800 кг пшени
ца в час й 400 кг цареви 
ца и др. зърнени храни 
във вид на „премлина"- 
Воденицата е нагодена 
за производство на „чер
но” и „бяло” брашно. Та 
зи мелница е построена 
за . сметка на използува
нето на водите на Любе 
рзжко. врело за региона 
лния водопровод Бабуш 
пипа — Ниш, но ще тря 
бва да се вземат навре- 
нни мерки за обезпечава 
не на достатъчно „мливо" 
навреме, за да бъде до
ходно.

земедело 
ките кооперации. От че
тирите кооперации: „Бу- 
дучност” в Бабушница, 
„Ерма” в Звонци „Любе 
раджа” в Любераджа и 
„Слога" във Велико Бо

се сформира. но
ва селскостопанска 

(в състава 
АПК „Ниш”) със 
■це в Бабушница. В 
обединение трябваше да 
влезне и ООСТ „Талам- 
бас", който

ра.

Кооперация „Будучно- 
ст” за да подобри произ 
водството, както на обще 
ствения, така и на част
ния сектор, е 
сума от 120 милиона ди
нара за набавка на меха 

на низация, изкупуване на 
земя,, разплоден матери 
ал и реализиране на ня
колко изкупвателни пунк 
та и обект за преработ
ка на мляко. „Ерма” в 
Звонци приключва е ре-

отделила
нинци

орга
низация

седали- 
това

още се опъва, 
и в по-скоро време, и но 
восъздадената 
кооперация „Мая” в Зво

ализирането на овце—ко 
зе фермата на „Църни 
връх" за 1000 овце и 500 
кози. За тази 'цел досега 
са изразходвани 70 000 
000 динара, а обезпечени 
са още 78 000 000 динара 
за завършване и оборуд
ване на обекта и набав

пчеларска

нци, която 
зводство и продажба на 
мед се занимава и с изку 
пуване на ~ горски плодо
ве и продажба на др. сто 

. ки-

освен с прои

Очаква се, скоро вре
ме, обединяването на зе- 
мепелските кооперации 
в една организация в съ 
стага на Агропромишле- 
иия комбинат „Ниш" в 
Ниш да се създадат ус 
ловия за по-интензивно 
селско стопанство и в Ба 
буш нишка община, в коя 
то има налични възмож 
ности, особено в животно 
въдството и полевъдство-

Амбулаторията в Поганово

А разтакането със съз 
даването на новото селс 
костопанско обединение 
в Бабушница сйгурно мо
же зле да повлияе и вър 
ху осъществяването на ре 
дица мероприятия, има
щи за цел интензивира- 
не на този стопански от
расъл в общината и по
следните показатели за 
първите шест месеца на 
годината ярко говорят, 
че кооперациите не са 
работили със загуба, но 
че е могло и по-добре. 
Осъществили са общ до
ход от 937 576 000 дина
ра^ доход от 112 299 000 
и чист доход от 83 793 

. 000 динара, докато за ра

ганово жителите на селото, сигурно е, че не са дали 
нищо, че такава съвременна амбулатория им е ну
жна, сигурно е също че Здравният дом не е участву
вал със средства в строеж на селския водопровод. 
Ко дали амбуланторията. ще харчи толкова много 
вода, та за селото да недостига едва ли ще се случи. 
Не търсят ли тогава погановчани Здравният дом да 
им заплати част от водопровода? Всичко това личи 
па онази народна „преко зеляник сака баницу". Не 
са доволни че имат амбулантория, току търсят пари 
за приключване на водопровода вместо сами да пре
дложат и част по-скоро да свържат амбуланторията 
с водопровода. А кога същата ще започне да работи 
—■ не е известно.

Вкя на основно стадо, 
ход е. реализация на про
грама по изкупуване 
земята както и за изгра
ждане на -пунктове за из 
купуване на млякото във 
всички села в Звонски ра 
йон.

ня

С капиталовложения от 
300 000 000 динара ко
операция „Слога" във Вс 
лико Бонинци строи фер
ма от 3000 бройки едър 
рогат добитък. Тъй като 
при изграждането на обе 
кта са възникнали реди
ца затруднения (свличане 
на терена и др.) цената 
му значително ще се по
виши. Кооперация „Лю

то.
А. Т.М. А.

ОБВДИПРОТИВГРАДНИТЕ СТАНЦИИ В ДИМИТРОВГРАДСКА 
НА ЗАВЪРШЕНИ

Градушната пак си бие
брой лица са били на 
обучение да ръкуват с 
радети за работа в стан
циите, знае се, че през 
миналата година са има 
ли сключен договор с то 
гава още съществуваща 
та самоуправителна обш 
ност. Тази година тези 
договори не са сключе
ни, а противградните ста 
нции сега са в компетен 
ция на Съюзния хидроме 
террологичсски завод. Но 
това сигурно не интересу 
ва селскостопанските пр

година престана да съще 
ствува Самоуправителна 
та общност на интереси 
те за противградна защи
та в Нишки регион. Това 
лято градушката в райо
на на Висок направиха 
пустош и обраха напълно 
реколтата. Според преце 
пка на специална общин 
ска комисид съвкупната 
щета на обществения се 
ктор и частния в селата 
Сенокос, Вълковия, Болев 
дол и Горни /Криводол 
възлиза на 184 милиона 
динара. Наистина прието 
с решение селскостопан
ските производители да 
бъдат освободени от за 
плащане на данък за 1986 
година, ио съвсем оправ
дано се поставя въпро
са защо противградната 
защита не е действувала. 
Знае се, че определен

Няколко години деле
гатите на Общинската 
скупщина в Димитровгр
ад негодуваха защо не 
се изграждат противград- 
пи станции на територи 
ята на общината, когато 
и тя отделя средства в 
Регионалната самоупра- 
вителна общност за про 

защита. Цай-

Максимумът — 20 хектара?
Тези дни на съвещание в Републиканския завод за 

обществено планиране в Сърбия беше повдигнат и вь 
проса за промяна поземления максимум. Изнесено бе
ше че при днешните условия на съвременна механи
зирай обработка на земята и стремежът за повече 
производство е необходимо нещо да се промени и в 
таРзи област. Вместо досегашните 10 хектара ма^имум 

максцмум да бьде дори 20
тивградиа 
често отговорът беше, че 
през територията на об
щината минават въздуш
ни коридори за самолети 

запъва. (То

се тозиземя — предлага 
хектара!

от желаниетоТова предложение щ продиктувано ^ ^ ^
па село да сс задържат повс я 
периода отпреди двадесетина години рязко о тавяха 
селото и минаваха в по-големите градове, а на село 
оставаха остарели хора.

и тука нещо 
такива коридори има и 
пад други общини, а те 

противгра

оизводители и останали
те, които са имали ще
та. Тях интересува защо 
не са действували? Защо 
то от изграждането им 
досега пито една ракета 
пе е доставена. А праз
на пушка, знае се, не 
пука.

отдавна имат 
дна защита).

в селското 
на площи- 

земя, която може 
може

мероприятия Миналото лято - най-по 
стан

Покрай другите текущи 
като арондапия и комасация сле противградните 

ции на територията на 
Димитровградска 
на бяха изградени. Тази

стопанство
те, и увеличението яа 
да притежава 
да бъде полезно.

максимум
общи-производител А. Т.селскостопанският
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^ п Р □ е В ЕТА^ И ЗКНСТ В □ |91 КУЛТУ РАш
ДИМИ 1 101)1 ГАД

ЕСЕННА КУЛТУРНА ПЛИОРЛМЛКЬМ 200 ГОДИНИ от 
РОЖДЕНИЕТО НА ВУК 
СТЕФАНОВИЧ 
КАРАДЖИЧ

Фото-изложба 

на Мине АнтовРЕДИЦА КУЛТУРНИ ИЗЯВИ
БУКОВ ис са пристигнали от Ба- 

бушиица, Бела 
Блацс и Александровац 
Жупски.

В Алсксандровад Жуп
ски, града-побратим на 
Димитровград, Димитров 
градските самодейци осо
бено са радушно приети 
и както се предвижда те 
тук ще дадат три пред
ставления, в рамките на 

манифеста
ция в този град „Жупски 
гроздобер".

През есента се предви
ждат още: организиране 
на изложбд (фото-излож
би и художествени изло
жби), култуфю-художест- 
геии. програми, гостува- 
ния.

Димитровград, септември.

След продължителното 
сушаво културно лято в 
Димитровград, есенните 
културни дни носят пове
че пдрдородие. Това с и 
разбираемо, тъй като още 
в края па август (при под
готвянето па сатирично- 
хумористичната програ
ма „Проклело дсто") са
модейците започнаха да 
се събират в 
център ,

паланка.п дииждат сс редица кул
турни изяви, След сити- 
ричио
програма „Прокисло ло
то", която бс изпълнена 
два пъти в два дни после
дователно, в програмата 
е още една традиционна 
програма
па своя град". И 
програма ее

Обикновено през ля
тото в Димитровград, ос 

традиционното „Про 
няма ни- 

културно
СЪБОР"
В ТЪРШНЧ

хумористичната вен
кисло лято",

другокакво
събитие. Наистина случ
ва се да гостуват някои 
естрадни певци, но само 

случай да имат вече- 
концерт в Пирот, па

„СамодейцитеТези дни в Тършич/ ро
дното място на родона
чалника и 0СН0В0П0Ж1П1- 
ка на съвременната сръб
ска литература и култура 
и съвременния сърбохър
ватски език Вук Стефа
новци Караджич сс със
тоя 51-ия „Буков събор”. 
За делото на този баща 
на сърбохърватския език, 
науколюбец, събирач, за
писван н тълкувател на 
народното богатство, пред 
няколко хиляди почитате
ли на Буковото дело у 
нас ч от чужбина реч 
е произнесъл професор 
Михайло Митровнч-

Следва да изтъкнем, че 
цялата югославска култур 
на общественост се готви 
идната година да озна
менува 200-годишнината 
от рождението на Вук 
Караджич. Този юбилей 
има особено значение не 
само за сръбския, но и 
за останалите югославски 
народи, а мащабността 
на неговото огромно кул
турно дело, което е ста
нало достояние на цело
купната световна култур
на общественост, ще вле
зе в програмните юбиле
йни чествувания на Обе
динените народи.

Програмата все още не 
е уточнена, но според 
първите проекти се пред
виждат симпозиуми, науч
ни срещи, изложби и 
прочие. Нещо повече у 
нас ще се приеме закон 
за чествуване на 200-го- 
дишнината от рождение
то на този патриарх на 
югославската култура,, ко
ето ясно свидетелствува 
за значението на този 
юбилей, което му се при
дава у нас.

Бук Караджич е първи
ят събирач на народни 
умотворения на Балкани
те, кръстосвал е навред 
тези предели, контакти- 
рал е с огромен брой уче
ни в Европа. Неговото де
ло е основата върху коя
то се изгражда цялата 
съвременна литература и 
кулг(й'а у нас и по това 
той е незаменим. Но за 
делото на Бук Караджич 
тепърва ще се говори и 
ще се осветлява.

втази рсн
Димитровград е за 
подходяща

организира 
с повод: и чест Деня па 
освобождението на Дими- 

фашизма.

тяхизвестнатакултурния 
„25 май" и едно

възможност 
вземе още някоида се 

пара повече.
В тази монотоност по

и тровград от

чти изненадващо се пови 
изложбата на фотог 

на Миле Антов
яви 
рафии

хола на Центъра за кул 
тура в Димитровград. Ан 
тов е роден 
село Лукавица, където е 
завършил и основно учи
лище, а в Димитровград 
средно. В Белград завър 
шаза виеше образование 
— лесотехнически факу- 

Понастоящем рабо

в

в съседното
Разнообразяването на 

есенната културна прог
рама в Димитровград е 
възможна и поради запо
чването на новата учебна 
година и масовото включ
ване на учениците, особе
но на средношколците, в 
редица културни програ
ми. Едновременно в са
мата образователно-възпи 
тателна организация „^о- 
сип Броз Тито". както и 
при основното училище 
„Моша Пияде" започват 
да действуват различни 
ученически секции, които 
гъс свои точки дейно се 
включват в програмите. 
При училищата доста бо
гата дейност развиват фо 
лклорннте, музикалните, 
рецитаторските и остана
лите секции.

лтет,
ти в Горското стопанст 
во в Пирот, а с художес 
тБена фотография се за
нимава от 1958 година. 
Участвувал е на множес 
тво изложби, а през 1983 
година и на републикан 
ската в Смедерево. На 
изложбата в Димнтров-

Част от програмата в „Прокисло лето"

секциите, които действу
ват тук възобновяват ра
ботата си. А те не са ма
лко: самодеен театър
„Христо Ботев", култур
но-художествено друже
ство „Георги Димитров', 
което в състава си има 
фолклорна и музикална 
секция, танцов състав, ка
кто и други самостоятел
ни секции —■ по изобра
зително изкуство и пр.

Според есенния кален
дар за културна дейност 
на културния център, пре-

Цялата програма е про
низана с революцион- 
ност: революционни пес
ни и стихове, музика, 
нея се изпълняват народ
ни хора, с което се сим
волизира народностния ха 
рактер на революцията.

В

град той се представя с 
36 фотографии от Гор
но Понишавие, предимно 
с пейсажи.

Пейзажът като своеоб 
разен декор на природа
та, продължава свой жи
вот на снимките на Ан
тов, като при това неза- 
щитава нищо от своите 
стойности. Със своето зо 
рко око и с помощта на 
фотообектива, Антов ус 
пява да ни представи 
най-обективни мотиви, 

които обикновеният чо
век, .намирайки се на 
същото място, където е 
заснето, същите не виж 
да, не забелязва красота
та им. Сред изложените 
фотографии доминират 
скали, мощни стъбла, са
мотни къщи, цветни по 
лянки. Не ползувайки 
при това никакви „трико 
ве" авторът все пак усп
ява във всяка снимка, 
във всеки пейзаж да вне 
се и част от себе си. То 
Ра особено се чувствува, 
когато Антов с обекти
ва си се връща към ста
рите къщи, забравени во 
Деници. И макар че е_ 
само фото-любител той 
напълно е овладял с тех
никата на фотографията.

А. Т.

Тази есен самодейният 
театър „Христо Ботев" ще 
репризира пиесата „Зона 
Замфирова" в града, а с 
нея ще гастролира и 
някои градове в Републи 
ката- Покани за гостува-

в

Ст. Н.

БОСИЛЕГРАД

Семинари за учители
Във всеобщата ни соци 

алистическо-самоуправи- 
телна система, където 
правилно морално-поли
тически оформен човек 
е главен субект, отделно 
внимание трябва да се 
посвещава на възпитате 
лно-образо§ателния про
цес, творчески да се раз
вива, въз основа на социа 
листическия патриотизъм 
и научния марксизъм, ка 
то при това правилно 
се обясняват различните 
противоречия на наше
то общество и перспек
тивите, които то носи.
В това отношение опрес 
няването на знанията и 
подкрепата им с нови ме 
тоди и съдържания са 
от предимствено значе

ние, не само за ученика, 
по и за тези, които 
ги пренасят.

но възпитание, математи 
ка, и сърбохърватски ез
ик, като при това акцен 
тът бе сложен върху реа 
лизирането на програма
та за първи и втори кл
ас, относно пети и шес
ти клас, където възпита
телно-образователният пр 
оцес се провежда по но
вия учебен план -и 
рама-

им

Изхождайки от тези 
факти, през миналата 
седмица в Босилеград се 
проведе еднодневен се
минар за преподаватели 
те по, биология, физика, 
химия, основите по об- 
щетехническо образова
ние и сърбохърватски 
език. Организатор нц се 
минара, както и досега, 
бе Институтът за усъвър- 
шенствуване на просвет
ните работници от основ 
ното образование и въз 
питание във Враня.

прог-

Няма съмнение, 
минарите ще бъдат 
голяма полза за препода 
вателите. Още повече, че 
посочените

че се
от

се прове
доха в началото на нова 
та учебна година, тък
мо когато са и най-необ
ходими.

Подобен семинар пре
ди десетина дни се прове 
де и за учителите от на-

Ст. Н. чалния курс по музикал м. я.
СТРАНИЦА 8
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Младежка трибуна * Младежка трибуна I -ШШ

В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА НОСИТЕЛИ НА СЕПТЕМВРИЙСКИ ПРИЗНАНИЯ

РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ „ВЛАСИНА"

Големи шампиони от малко градчечленове на СК ф Внушителен десетгодишен актив: 17 първи, 10 втори и 9 трети 
места в отборно класиране, над 100 медала, многобройни признания ф От 
10 до 400 членове ф 300 обучени радиотелеграфисти

Да се изредят всички успехи, ре
зултати и признания на РК „Власи-, 
на” — това е доста трудна работа. 
Ние ще посочим само най-важните, 
надявайки се, че те ще бъдат доста
тъчно доказателство за плодовитостта

Само Н от общо 73 първични 
СК са „подмладили" редовете си

,,У11 1 КРС"! Това обозначение еорганизации на
твърде известно сред многохилядната 
армия радиолюбители в нашата стра
на. Това е „официалното име" на ра
диолюбителския клуб „Власина" от 
Сурдулица. Клуб на стотици млади ен- 
тузиасти! А там, където ентусиазмът на сурдулищкото радиолюбителство., 
е основа на дейността, резултатите са На републиканските и съюзните пър

венства по радиогониометрия пред^ 
ставителите на РК „Власина" са спе
челили над 100 медала, повече от ко
ито 'са знатни. В отборното класира
не са завоювали 17 първи, 10 втори тг 
9 трети места. Клубът е обучил над 

вят клуба си с над 40 пъти. Днес РК 300радиотелеграфисти. Носител е на 
„Власина" е голяма обич на над 400 две петосептемврийски признания на 
млади и „малко по-възрастни" сурду- ОС в Сурдулица, сребърна ' емблема 
личани. Само 15 години са били до- „Борис Кидрич" и бронзова и сребър- 

този самодеен клуб да на. емблема „Никола Тесла" (присъ- 
,,Втори дени от Съюза на радиолюбителите в 

СР Сърбия". Югославия) и много други колектив-

В периода януари — ра и Сурдулица (II). Пър- 
юли 1986 година партий- вичнатц организация в с. 
ната организация на Сур Горно Романовце е прие- 
дулиШка община е опре- 
енила редиците си със 78 
нови членовИ. 34 от тях 
са младежи и девойки.
Приети са в 11 от общо 
73 първични организации
на СК в общината. дежта са приели първич-

Най-много нови члено- ните организации на О"' 
ве на Партията от редо- юза на комунистите в 
вете на младежта е прие- Сурдулица (I, III и V), 
ла първичната организа- Алакинце и органите на 
ция на СК в образовател- управление, 
ния център „Моша Пия- Организацията на СК в 
де" — 14- По 4 млади Сущулишка община по- 
членове на СК са приели иастоящем наброява 2128 
първичните партийни ор членове, сред които, са 
ганизации в Лескова ба- и 75 младежи и Девойки.

ла в редовете си 3 мла
ди членове, а по 2 пър
вичните организации 
СК в Бедз поле и Йела- 
шница. По един член на 
СК от редовете на мла-

и многобройни, и високи.
Клубът на сурдулишките радиолю

бители е сформиран преди 10 годи
ни от десетина „запалянковци" за ра
диогониометрия. Само едно десетиле
тие им е било достатъчно да омасо-

на

статъчни на
завоюва ласкавото признание 
радиолюбителски клуб в 
Първи е РК „Нови Белград", клуб с ни и лични медали грамоти и други

признания.много по-дълга история и много по
добри условия за работа.____________ К. Г.

Броят на безработните намалява, но... ПЪРВИЧНАТА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ В СЕЛО ГЛОЖЙЕ

Сурдулишка община е 
сдна от малобройните об
щини в нашата републи
ка, която е успяла да 
преизпълни с висок про
цент плана по трудоус
трояване и Да 
броя на безработните ли- 

■ ца. В края нд първото по
лугодие в общината е има 
ло 1361 безработни лица 
относно с 48 лица по-мал 
ко в сравнение с мина
лата година.

свидетелству-те, понеже 
ва за положителен про
цес, носещ по-хубави пер 
спективи, но остава да бъ

Ново насърчение за младите 

гложани Iтде тревожен един друг 
факт. Именно, сред без
работните лица най-мно- 
гобройни са младежките 
и девойките.. До 25 го
дини има 716, а до 30- 
годишна възраст 276 без
работни лица. 376 безра
ботни са среднисти, 37 
полувисшисти и 20 с фа
култетска диплома.

намали
Години наред първичната младежка организация то на. делегатската систе

ма и пр. Досега е -изне; 
сена една сказка на тема 

Общинската „Самоуправителните от
ношения и ролята на мла

в село Гложйе е една от по-активните младежки ор 
ганизации в Боснлеградска община. Поради това на 
Комисията за отличия и награди към 
скупщина в.Босилеград не беше трудно да реши на 
коя младежка организация да присъди една от че- ч дежта в самоуправително, 

тазгодишни Осмосептемвцийски награди от то общество". По пред--
ложение на младежкататирите 

по 10 000 динара.Този факт, разбира се, 
еже- организация четири мла-: 

дежа са приети в Оюз^ 
политичес- . на комунистите.

може да разведри 
диевието на
............................................................................ *****

останалитеПредседателят на тази нас, но и за 
обществено ■

К. Г.безработни- младежка организация с 
над 50 членове Димитър 
Стаменов, 'за доссгашиа-

ки .организации в селото 
ни. Организирахме, а и 
занапред ще организира
ме богат; културно-заба
вен живот. Готови сме да

Трябва да добавим и 
това, че младежите и де
войките активно участву
ват и в работата на ос
таналите обществено-по-

СЕПТЕМВРИ ДО 20 ОКТОМВРИОТ 10 имта и предстоящата 
активност сподели:Срок за студентски Нашата младежка 

не само дадсм някое представле
ние и в друга местна об
щност.

Първичната младежка 
организация, весло Гло- 
жне, както ни уведоми 
делегатът от тази младе- 

оргаиизация в Об- 
конференция 

в Босилеград 
отделно

внимание посвещава 
в ьрху идейно-политичес
кото издигане и маркей- 
чсското образование на 

членове. А в акцио

организация е 
главен носител, по и гла-

литйчески организации в 
местната общност. Пона
стоящем. се готвят за съв
местната акция „Нищо не 
бива Да ни изненада".

Няма съмнение, че Ос- 
мосе.птемврийската

10 000. динара 
ще ги мобилизира за още

и ' 'по-съдържателна 
пост, А тези оредства, за
едно’със средствата ско- 

разполага тази 
организация.

вей организатор па поч
ти всички местни кому
нално-битови и обществе
ни акции. И няма какво 

почти
започна срокът за 

, който ЩС. подавгшс* ‘н^молби^за ^туде^гтски1 кредити 

ПРИГ;;ГГа“ИоТсиовс„' кредит могат да 
конкурират всички
„загубили" повече оу Аили „олувиещето учи-
си школуване на факултета^ б „задово-
лище. Освен това каидида ^ Л месечният доход 
лят") и едно материално У пери0да 1 януари — 
на член от семейството ^ от 20 000 динара.
1 август 1986 да ис бь"с условис изключение ще се 

Във връзка с второто у остроене, електроте- 
нрави при студентите по стр0ителство, селско

, минно дело, .соло . луващите се в неда-.зкуство и прииждащ вЪзпитатсли).

при условие месечния, 
им да не надминава

Да преувеличавам 
всички са твърде успеш
ни. Така например, през 
настоящата година прове
дохме дне-три. добровол
ци трудови акции, ма ко
ито

жка наг-
щинската 
ма ССМ 
Крум. Стоянов,

рада от

актив- .

отзивът бс твърде за- 
Почистих-доволителен. 

ме, а на места и разши- 
от Гложки

ито вече 
младежка
ще бъдат изразходвани ината си програма са на- и Д“1

белязани между другото за уреждане на помеще- 
и няколко сказки от об- нието. в което се събират 
ластта на социалистичес- и договарят глождите 
кото самоуправление, ме- младежи и девойки, 

отноше- ■

своитерихме, пътя 
дол до центъра на село
то ни. Почистихме и ня
колко махленрки пътища- 
През изтеклата зима мла
дежката организация се 
ангажира за обезпечава
не на дърпа не само за

хника
стопанство и 
готическите академии 
Те могат да получат «редит

семейство то
ждународнитс 
ния, ролята и М- Язначение-

доход на член от 
28 000 динара. СТРАНИЦА 9
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БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕЗДРАВНАТА ЗАШИТ А В 
ДОБЛИЖАВА ДО НАСЕЛЕНИЕТОБОСИЛЕГРАД, ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ВСЕНАРОД

НАТА ОТБРАНА И ОБЩЕСТВЕНАТА 
САМОЗАЩИТА

Проведено учение за извънучилищната 
младеж

Започва (до)изгражданвто на обекти 

Дукат и Бранковцн
„твърдите договори" ме
жду изпълнителя и инве
ститора изграждането да 
приключи на време, т.е- 
в срок от шест месеца 
от започването на рабо
тата.

Съгласно Конституцията и Титовата концепция 
отбрана и обществена самозащита,

• За завършаваио на здравната станция в с.
амбулаторията в с. Дукат преди 

започна и бързо след това 
бяха необходимц около

по всенародна 
според която всеки субект с и бранител и защитник 

конституционното устройство и всички други ре
волюционни и следвоенни, придобивки, в Босилеград 
се проведе обучение на извънучилищната младеж по 
всенародна отбрана и обществена самозащита. Обу
чението се проведе съгласно единната програма 
всенародната отбрана и обществената самозащита, а 
целта е младите момчета и момичета, които нс сс 
учат в средното образование да получат 
знания и понятия с ръкуваното и употребата па пу
шка и друг вид оръжие. Освен това те тук сс 
собяват и за различни други видове военни задъл
жения; командуване, разузнаване, оказване на първа 
помощ, пренасяне на ранени или повредени, снася

на природни и материални блага и пр.

Ьрлпкопци и на 
четири години, когато 
прекъсна изграждането им,

милиона динара, а сега много много повече 
над 48 милиона динара ф Сега вместо частен пред-

обектитс пое „Изградил"

на
два

приемач изграждането на 
от Босилеград и сс счита че тази строителна орга
низация ще изпълни задачата си на време.

по Със завършаването на 
два здравни обектитези

здравната защита, особе- 
много по-ОСНОВНИ МНОГО, мно-Тези дни ще започне да заплати

го повече — над 48 ми- ио основната 
вече
населението, В това отно- 

последните

доизграждането па здра
вната станция в с. Бран- лиона динара! 
конци и па амбулаптория 
та в с. Дукат — обекти, 
които бяха започнати 
преди четири години, но

ще се доближи дооспо-

Рашко Кирилов, секре
тар на Самоуправитслна- 
та общност за здравна 
защита в Босилеград ка
зва, че средствата с обез
печила Републиканската

шение през 
десет години, благодаре
ние усилията на общест- 

СОИване вот^. по-точно на 
за здравна защита в Бо-чисто изграждане спря 

поради прекъсването на 
работите от частен пред
приемач, който б.с поел 
да изпълни тази важна 
задача. На амбулантори- 
ята са положени само ос
новите, а обекта в Бран- 
ковци с сложен под по-

Покрай това, както изтъкнаха младите коман
дири Методи Георгиев и Аца Цветков, този вид обу
чение има и образователно-възпитателен характер, 
развиват се и създават другарски отношения 
младите, запознават се със 
устройство, насочват се в колективен живот и колек
тивно изпълнение на обществените задължения.

ейлеград, Регионалната и 
Републиканска СОИ, в об 
щината са изградени ня- 

здравни обекти. Ос 
новоизграденият Здра 

Босилеград,

СОИ за здравна защита. 
За станцията са отпусна
ти 21,2, а за амбулато
рията 27 милиона дина
ра. Инвеститор с Здрав
ният дом в Босилеград, а 

двата

слсд
социалистическото ни

колко 
вен
пен дом в

— Преди това малко знаех в това отношение 
Любннка Владимирова от село Дукат. Сега

само

поздравим станции са 
строени в Горна и Долна 
Любата, Горна Лисина и 
Долно Тлъ.мино и амбу- 
лантория в Назърица.

— казва
вече свободно мога да кажа, че овладях не 
да ръкувам и ползувам някои оръжия, но и да ока
жа помощ на повреден или ранен. А Славчо Хри- 

от село Горна Любата добави: — Този вид обу
чение за нас които по един или друг начин не сме 
продължили образованието си е от отделно значение 
не само, че научихме да 
други оръжия, но и по това, че се срещнахме от 

че се запознахме с войнишкия живот.

крив. Всъщност покривът изграждането на
обекта е доверено набе сложен по-късно с цел
строителната организа
ция „Изградня". Очаква 
се, това потвърждават и

да нс сс разваля постро
еното. Тогава за изграж
дането на тези два обек
та бяха нужни около два 
милиона динара, а сега 
обществото поради една 
конкретна
пост (за съжаление 
още неутвърдена) трябва

В. Б.стов

г САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТ 
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАЕЕ НА РАБОТА В БОСИ. 
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

ръкуваме с пушка някои 15*

безотговор-повече села и 
който ни очаква. все

М. Я
Основната организация на сдружения труд 
Здравен дом в Босилеград публикува

Конкурс
за попълване на следните работни места:

1) Лекар по обща медицина за работа в 
здравните станции в с. Горна и Долна Люба
та — един изпълнител;

2) Лекар по .обща практика за работа в 
здравната станция в с. Долно Тлъмино и в 
с. Назърица — един изпълнител.

УСЛОВИЯ: Покрай общите условия пред
видени със закона кандидатите трябва да из
пълняват и следните: да са завършили меди
цински факултет, да са завършили задължи
телната практика и да са. пцложили профе
сионален изпит.

Молбите с доказателства за 
на условията в срок от 15 дни от деня на 
публикуването на конкурса изпращайте на 
адрес: ООСТ Здравен дом Босилеград (до Ко
мисията за трудови отношения)-

Неподадените в срок и некомплетни мол
би няма да се разглеждат.

*+*•11ЧНИ

Ниш-експрес“ се инати!ПМУНПШРК 55

в„Ниш-експрес" търсейки двойна так
са. Поставя се въпрос, какво би прави
ли те ако автогарата се намираше на 
другия край на града и пиротските 
рейсове и без това, би минавали през 
целия град. Дали и тогава би търсели 
два пъти такса. Строго гледано в слу
чая само се оспорва компетенцията на 
Общинската скупщина тя Да опреде
ля начина на движение на рейсовете. 
Значи инат и нищо повече, защото 
средствата от таксата 'сигурно не мо
гат да наваксат загубата в „Ниш-екс- 
прес", пито да премахнат бройните 
слабости в работата на димитровград
ския автопревозвач. А забележките 
върху работата им в последно време 
са все по-чести и оправдани. Да спо
менем само превоза на учениците от 
Куса врана до Суково.

И на последната сесия на Общин
ската скупщина в Димитровград, про
ведена на 12 този месец, не се даде 
точен отговор на вече традиционния 
делегатски въпрос; кога рейсовете от 
Пирот ще започнат да идват до цен
търа на града?

И докато преди инатът идваше от 
двете страни (Автотранспортното от 
Пирот и „Ниш-експрес" от Димитров
град) сега „се инати'7 само „Ниш-екс
прес". Това е категорична констата
ция не само на председателя на Об
щинската скупщина в Димитровград, 
но и на делегатите. Именно, на една 
от предишните си сесии делегатите 
преправиха решението за движението 

ч на пиротските рейсове, понеже недо- 
реченото решение даваше възмож
ност на пиротския автопревозвач да 
не го опазват. И когато те бяха (по 
този начин) принудени да го спазват, 
сега „Ниш-експрес" е този, който е

изпълняване

ООСТ Здравен дом в Босилеград публикува
Конкурс

за избиране и наименование на РЪКОВОДИ
ТЕЛ на професионалната служба (преизби
ране).

Както изтъкна председателят 
Общинската скупщина в Димитров
град Слава Тодоров, Скупщината Ще 
бъде принудена, да вземе още едно ре
шение, което е единствено възможно 
— рейсовете от Пирот Да влизат 
града откъм мотела и след това да 
спират на гарата. По

на

Освен общите, предвидени .със закона 
кандидатите трябва да‘изпълняват и следните 
специални условия: да са завършили иконо
мически факултет или полувисше икономиче
ско училище и да имат едногодишен трудов 
опит.

недоволен и дава решението на Скуп
щината на съд. Разбира се, това е 
нова възможност за' неприлагането в
му. Всъщност, става дума, за това да
ли рейсовете от Пирот два пъти да 

-заплащат такса за престой в рейсо
вата гара в Димитровград или един 
път. По някаква логика, понеже те 
не(напускат фактически града, реше: 
нието предлага само един път да се 
плаща

този начин и
Молбина практика ще имат само един пре

стой в гарата, значи и една такса. А 
дотогава. ,$акто

с доказателства за изпълняване на 
условията се подават на адрес: ООСТ Здра- 

дом Босилеград (до Комисията за тру
дови отношениа). Конкурсът е открит 15 дни 
от деня на публикуването.

Неподадени в срок и некомплетни молби 
няма да се разглеждат.

вени досега цеха, т.е., ина 
на „Ниш-екСпрес" ще глащат 

жданите.
тът гра-

такса. С това не се съгласяват А. Т.
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Домакините не играхаФизическа култура В първия кръг на младежката лига Ниш — III 
група — Пирот, юношеският състав на „Асен Бал
кански гостува в Пирот, където трябваше да се 
срещне с отбора „Сеняк". Мачът обаче не се състоя, 
понеже домашният отбор не се яви на терена. Най- 
вероятно мачът ще бъде регистриран със служебен 
резултат от 3:0 в полза на „Асен Балкански''.

Пионерите на ,',Асен Балкански” ще стартуват на 
14 септември, в регионалната лига — Ниш, а ще

ФУТБОЛ: РЕГИОНАЛНА ЛИГА БАСКЕТБОЛ: РЕГИОНА 
ЛНА ЛИГАИзтървана победа Победен снлен 

отбор„ЕДИНСТВО (БЕЛА ПАЛАНКА) — 
КАНСКИ" 1:1 (0;0) „АСЕН БАЛ

се състезава в компанията на прочутите отбори „Ра- 
днички" (Пирот), „Раднички”, „Железничар", „Ястре- 
бац", „ЕИ" (Ниш), „Прогрес” и др.

Бела паланка, 14 
„Единство", теренът 
чево, зрители

„АСЕН БАЛКАНСКИ"
— „МЛДДОСТ—ВЕСНА" 

(БЕЛА ПАЛАНКА) 79:76 
(35:39)

септември 1986 г. Игрището на 
неравен и твърд. Времето 

около 500 души. Голмайстори: Сини- 
ша Димитров в 52 м за „А. Балкански"
Деспотович в 88 м за„Единство .
Радован Пейчич от „Единство" 
вич и Синиша Иванов от

слън-
Д. с.

и Славиша 
Жълти картони:

, а Милован Тодоро- 
„А. Балкански".

ШАХМАТ
Димитрарград, 13 

тември 1986 г. Спортният 
център „Парк", зрители 

200. Рефери: Ж. Костич 
и Б. Ценич от Ниш.

В твърде качествен бас 
кетболен мач

сеп Поражение на „А. Балкански"
ШК „А. БАЛКАНСКИ" — ШК „СВЪРЛИГ" 2:6Въпреки с отслабен със раатака „А. Балкански" 

тав, оез 5 6 стандартни откри резултата. Йменно
първотимци, „А. Балкан Синиша Димитров 
ски бе на разкрач от по едно спринтово надбягва 
бедата, но на две минути не успя да принуди вра- 
пред края на мача им бе таря на капитулация. И 
даден гол и така изтърва когато всчки очакваха, че 
ха една точка, която ве
че имаха в свои ръце.

Димитровград, 14 септе а по половин точка извою 
ваха Чеда Тошев и Бори 

В първия кръг на регио вое Йованович.
Инак този резултат от-

след мври 1986 г-баскетбо
листите—домакини ,побе 
диха солидния баскетбо
лен

налната лига по шах
мат, шахматистите на разява състоянието в шах 
„А. Балкански" загубиха мата, както и в Димитро - 
срещата от твърде солид- вградския икобщо. Липса 
ния шахматен клуб „Свъ та на помещения, добра 
рлиг", в чийто състав се организация и финансо-

отбор „Младост—Вс 
сна" от Бела паланка. 
Именно този отбор се съ 
стезава във висш ранг, 
но понеже в другата ли
га все още е.пауза (първе 
нстбото започва през ок
томври) тс като „Весна 
— П" играят извън кон
куренция в по-долна ли
га. Обаче този път те 
не доведоха втория, но 
първия състав, така - че 
бе наблюдавана твърде 
качествена баскетболна 
игра.
ниш бе доста напрегнат;

гостите ще спечелят две 
те точки, след едно раз- 

Домакините атакуваха брУкване пред ■ вратата 
постоянно, а гостите чрез на гостуващия отбор, до 
контраатаки застрашава- макините изравниха ре

зултата-

намират и няколко пър- би средства са главните 
вокатегорника. За „А. Ба причини за несъответно 

' лкански" цяла точка спе развитие на спорта в Ди 
чели Миодраг Дробняк, митровград.

ха вратата на домакини
те. От една такава конт- Д. С.Д. С.

■№ г&>г5г-

ТЪЖЕН ПОМЕН
Навършава се половин година откакто 

загубихме нашия обичан син

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

„Младост“ победи
„МЛАДОСТ" (Сувойница) : „МЛАДОСТ" (Босилеград) 

0:3/(0:2) ' ,
Тодор Колев-Цоцан

Самият фи
В събота на 27 сеп

тември 1986 година в 11 
часа ще посетим негова
та вечна къща на дими
тровградските гробища и 
ще положим цветя, като 
го залеем със сълзи- 

Каним роднини, близ
ки и познати да ни се 
придоужат.

за което допринесоха 
твърде слабите рефери 
от Ниш. Обаче повече

Добрата и резултатна игра от втория кръг на таз 
годишното футболно първенство в Междуобщинската 
футболна дивизия — група „Юг", футболистите на 
„Младост" от Босилеград, потвърдиха и в третия 
кръг. Въпреки че играха в гости, те извоюваха още. 
по-убедителна победа. С резултат от 3:0 се наложиха 
над „Младост" от Сувойница. С тази победа босилег- 
радските футболисти като че ли оповестяват тазгоди 
шните си амбиции — горната част на таблицата.

щастие и знание в пос
ледните минути прояви
ха домашните баскетбо
листи и заслужено побе
диха. Д. С.

„ПАРТИЗАН" (ЖЕЛЮ 
ША) — „ТЕМАЦ" (ТЕМ 
СКА) 4:2 (2:1)

гол за футболистите 
вто 

голмайс-

Опечалени:
Баща Милко, майка Лю- 
бннка, брат Драган и ос
танали многобройни род

нини.

Инак, футболната сре 
ща в Сувойница бе мъж
ка, но в рамките на Фут 
болните правила, така. че 
съдийската тройка няма 
ше големи проблеми в те 
чение на целия ход на иг 
рата. Босилеградските фу 
тболисти още при пър
вия съдийски сигнал с ДО 
бре организирани атаки 
към вратата на домаки- 

' ните и с още по-добра за 
щит*, пред своята врата 

че ще се 
мо-

вия
от Брсилеград. И на 

гол чийтория
тор бе Б. Воинович, не 
се чака дълго време. Сл 

минути.

Важна победа 

на „Партнзан"ед пет—шест 
при една добре проведе 

в наказа- В четвъртия кръг ма 
общинската лига — Пн 
рот, футболистите на 
„Партизан" от Желюгаа 
успяха да победят отбора 
„Темац" от ■ Темска. То
па бе средиокачествсна 

. игра, така че и двата от
бора с играта си не успя 
х;> да задоволят малкия 
брой зрители.

на контраатака 
телното поле 
бе най-добро поставен и 
не беше му трудно да по 

на 2:0.

ТЪЖЕН ПОМЕН:
С дълбока болка и безкрайна скръб съоб

щаваме на роднини, близки и приятели, че 
на 16 АВГУСТ тази година почина нашият 
скъп н непрежалим съпруг, баща и дядо:

Воинович,

пиши резултата 
С този резултат и нрикл 

първото полувреме. Любен Тодоров 

Манов
ючи

предвестиха, 
борят до последния 
мент зр победа- Но и до 
машният отбор не отстъп 
ваше от тези намерения.

През второто полувре
ме играта също така бе 
добра. Домашният 
бор,, като че ли ис се за
доволяваше е поражение. 
Организира всички сили, 
по и този път на

(1921—1986) 
от с. Рибарци, 
Боснлеградско 
НА 24 СЕПТЕМ 

ЗРИ, се навършават 
40 тъжни и тешки 
дни от смърта на 
СКЪПИЯТ -ни покой
ник.

На този ден в 13 часа ще посетим веч
ното му жилище на гробищата в с'. Рибарци, 
за да положим цветя и възкресим спомена за 
неговият светъл образ.

Каним роднини, близки и приятели 
нрисъствуват на тъжния помен- 
ОПЕЧАЛЕНИ: съпруга Николинка, синове:' 

Райчо и Арсо, снаха: Снежана, внуци; 
Ивица и Ясмина и останали миогобро- 
нни роднини_______________ _____

от- Д. с.

ФУТБОЛ: I ОБЩИНСКА 
ЛИГА — ПИРОТОбаче, колкото повече 

толко гола на 
отбориграта протичаше, 

ва повече босилеградски
те футболисти прев,зима- 

играта. Игра 
бързи и добре из- 

кои-

Катастрофа на 

„Партизан"
босилеградския 
се намираше опитният вр 

М. Чипсв, който ус-атар
пешно спираше , всички 
топки- В момента,

ха превес в
сха е
ведени контраатаки, 
то обикновено завършва- 

голови

когато В третия крп> футболи
стите на „Партизан" 1 от 
Желюша претърпяха съ
щинска катастрофа. Те 
загубиха мачд е, резултат 
8:1 (4:1) от отбора „Та- 
наско Раич" в Пирот. То
ва ,.бе твърде_лошо изда
ние па желгашки „Пар
тизан"-

отбор силно 
на М.

домашният 
атакуваше вратата 
Чипев, Р- Захариев, след 

финти излъга
'ха е извънредни

даПри такаваположения, 
игра, към средата на пър 

Звонко 
неб

няколко 
два—три играча на «оцм 
щния отбор И бтбеляза и 
третия гол за босилеград 
ския отбор. С това като

вото полувреме,
Младенов, използува 
дителността на вратаря 

отбор ина домашния 
от далеч, със 
чеи удар

Д. С.силен и то 
отбеляза пър-

М. я.
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НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Много хубава работо Учтивият демон струва от 
св сти пята—груби яи.

Френска пословицаучилище от иа-Жената на директора на едно 
шитс краища, иначе преподавателка в горните кла
сове, се готвела да държи професионален изпит в 
Ниш. И тъй като изпитът не .е шега-работа, а пре
подавателката била „каразлика" е 
внимателният съпруг решил да й помогне. По това 
време в Ниш работил кумъ-г им. Разбира се, дирек
торът „получил голямо желание да види кума си и 
ето го тук, та бива ли кумове да не се виждат 
Накрая „изплюл камиието":

— Моля ти се куме, намери тия професори и 
ги помоли да разберат положението ми.

Когато й дошло време, преподавателката издър
жала професионалния си изпит. Няколко дни по-

Да засучемо 

рукаве!
Учи се от чуждите греш
ки, защото няма да стиг 
пеш да ги извършиш, сам.

Б. Шоу

професията си,

Скоро две недел>е повече си оди по про- 
а овде празник, там празник, и мануКогато си шепнат двама 

— започва любовта. Шсп 
пат ли всички 
краят й.

елаве — 
да виджевам бабуту-

Све си идсо по гоейетия, а ка си дойдем 
, глава ми бучи, та тражим гор- 

она поче да ми бае:
Бре, щурчо, ти немой да се мериш с

имаш

идва

дома късно 
чиво каве,В. Булагович—Виб

късно директорът срещнал кума си.
— Куме, много те уважават в твоя град. Когато 

видях, че жена ми положи изпит за няколко минути, 
без да е казала повече от пет изречения рекох си: 
„Голям човек е моят кум!"

— Е, кумашине, с даване всичко бива . . .
— С даване? — попитал кумашинът „учудено".
— А, бе ... обед в мотела, вечеря в хотела . .. 

— обяснил кумът, надявайки се, че кумашинът ще 
компенсира „арчалъка".

— Ако куме, много хубава работа си направил
заминал-

К. Г.

младите по тея елаве: Нели знаеш дека 
притисак... а и не мора бъш на сваку про-Посредствснитс автори 

имат повече почитатели 
огколкото завистници.

Вовнарг

славу да идеш ...
— Защо да не идем? Та нели сам най- 

стар ... а и работа ми йе.
— Тека-тека. За идеше по теквея работе

речем— можеш ■. . нища ти нейе. А 
ютре да турамо зимницу — одма че прилс-

ако
Невероятно много хора 
бъркат понятията „сила 
на характера" и „твърдо- 
главост".

печеш.

— Ех, ти одма ме плашиш с работу. Де 
и ти измисли еднуш у животат нещо весело. 
Немой само работа и работа!

Те това ти йе най-голема „субективна 
слабост" що би рекли некои другари .. .

— Айде, айде Манчо, не бой се. . . Па 
нийе туримо зимницу. Само реко да видим 
кео че кажеш . ■. Тамъм работа ако чекамо 
на тебе!

— радостно отвърнал кумашинът и си
Аноним

ШЩЩкиМГАПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ |СПаз Невъзпитаните хора стра
дат от чудна болест -— те 
не чувствуват, че са не
възпитани.

С любимия и под храста е дом.
Азърбейджанска

Рабле
В голямата любов са големи и мъките.

Виетнамска
Тека ме ковлади бабата, и право да ви 

кажем, накара ме да се замислим. Убаво бе
ше овия дни док славимо, ама са ка требе 
да залегнемо на работу — нещо се гужвимо. 
А нели не требе да правимо тека. Колко пути 
смо се заклинили да работимо повече и по- 
добре. Свак дън си това оратимо, а йош не- 
смо запели из пегне жиле, що се каже.

И право да ви кажем, и сам си доодим 
до заключак, дека със завикуван>е и разнема- 
гувагье не може да победимо муйете.

Требе ни работа, и то съглам!

Са док славимо, нели отчетомо кво смо 
постигли, кво требе д?г'работимо — одеа на
там. И ако очемо тия „зацъртани" 
да остваруемо — требе да засучемо рукаве 
и да работимо, баян>е не помага.

Някои оратори поразите
лно приличат на шивачи: 
конците са техни, а мате 
риалът — чужд.

Дом без жена е като мелница без вода.
Арменска

За бездомника никъде няма място. СкворецкиРуска
№111111111111111111111111111111111111111111111Н!1ШШ1111и111111111

Бъдещето на детето е дело на майката.
Наполеон ХУМОР

. — З55Ц0 изгубихте и 
последното си работно 
място

Децата са живите цветя на земята.
Горки

питат нов кан
дидат за счетоводител.Дървото се крепи е корените си, а човекът — 

с роднините. — Поради болест.
— А от какво боледу

вате?
Абхазка планове

Роднините са добри, когато живеят далеч, а със- 
седите — зад висока ограда. — Шефът веднага се 

разболяваше, щом като 
ме виждаше!. . ,

Китайска
........................

БудилнинВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД
НОСТ В СФР ЮГО

СЛАВИЯ
Урежда редакционна

колегия
Директор и главен и 

отговорен редактор 
БОРИС КОСТАДИНОВ 

Телефони:
Директор: (018) 46-454. 
Редакция: (018) 52-751
Годишен абонамент 1500 
а полугодишен 750 дин.

Текуща сметка: 
62500-603-9529 СДК Ниш. 
Печатница: „Вук Кара- 
джич”, уя. Станко Па
уновия № 72 — Ниш, 
Адрес на Издателство
то: Кв* 29 декември. 

№ 8. 18 000 Ниш


