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14 февруари 10ГЯ годиха ка- 
датолство „Братство” е удо
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ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА СЬЮчл 
ТЕ ВЪПРОСИ ЗА ОКТПРгтвр НА КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ ОБСЪДИ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ

1ВЕНО- ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СР СЪРБИЯ ПРЕЗ 1987 ГОДИНА

Реални планове вместо илюзии
На третото си заседание, 

яло се на 6 октомври 1986 
Централният комитет на Съюза 
комунистите в Сърбия обсъди идейно- 
политическите

състо- ИЗ СТАНОВИЩАТА НА ЦК НА СКСследователно провеждане на записа
ните в нея определения, отнасящи се 
до цените.

Участниците в дискусията между 
другото подчертаха, че стопанството 
незабавно трябва да бъде защитено 
от превалени облагания. Това не е 
илюзия, а неизбежност. Защото вече 
стигнахме до последната възможно
ст за нормално решаване на пробле
мите- В идната година непременно 
трябва Да се разшири и засили ядро 
то на успешните организации, които 
с резултатите си ще „теглят" напред 
цялото стопанство. Комунистите и ра 
ботницие са готови за борба срещу 
външния и вътрешен враг, но не мо 
гат да отбранят „тялото от главата 
му".

година.
на Сбогом" на безделиетопвъпроси за обществе 

но-икономическо развитие на републи 
ката през 1987 година. Изнасяйки уво 
ден доклад, д-р Борисав Йович 
дупреди:

&
Централният комитет подчертава необходимо

стта от по-нататъшно укрепване и усъвършенствува- 
не на системата за насърчаване развитието на изос
таващите общини и САП Косово чрез непосредстве
но самоуправително свързване и сдружаване на труд 
и средства с организации от развитите краища

# С икономическата и развойна политика за 
1987 година трябва да бъде открит процес на енер 
гични промени в стопанската структура и повишаване 
на техническо-техноложкото равнище на стопанството 
съгласно промените в световното стопанство. Необ
ходимо е да се насърчава производството, с помощта 
на което ще се увеличи износът и намали зависимост 
та ни от вноса, по-бързо да се активират съществу
ващите природни, производствени и кадрови ресур
си, да се развива производство, за което са нужни 
по:малко суровини, материали и енергия... Налага 
се да' пристъпим към енергично премахване на причи
ните за нерационално инвестиране, скъпо и нерента 
билно производство и загуби.

пре-

— В периода след приемането на 
Дългосрочната програма за икономи
ческа стабилизация загубихме битка
та срещу инфлацията. Това е най-го- 
лемият неуспех
ни политика. Налага се и тук да бъде 
казано, че причина за това е непосле 
довател^ото провеждане на Дългосро 
чната програм^ и погрешното и непо 
ИЗВАДКИ ОТ УВОДНИЯ ДОКЛАД НА Д-Р БОРИСАВ ЙОВИЧ

на икономическата

Акумулацията — ключов 

идейно-политически въпрос
В 1987 година трябва да бъде осъществен дина 

мичен стопански растеж и качествени промени, отра 
жение на който ще бъдат конкретни 
резултати. Борбата за тези цели трябва да се 
на два фронта: да бъдат създадени условия за ефн 

стопанска дейност и да се насър 
към ползуване на въ

в За да се изостри трудовата и технологиче
ска дисциплина, Централният комитет инсистира час 
по-скоро да бъдат извършени необходимите проме
ни в трудовото законодателство, с помощта на които 
ще бъде отстранено безделието и безотговорното от 
ношоние към трудовите задачи, включително и пре 
местване на работник на друго работно място и от
пускане от работа.

ф Развойната политика за .1987 година трябва 
да уважава факта, че в трудовия процес не са вклю 
чени голям брой трудоспособни жители. Тази огро 
мна производствена сила на обществото възмож
но повече трябва да бъде активизирана. Трябва да 
се създадат условия За намаляване броя на безрабо 
тните. Налага се да бъде прекратено линеарното не 
продуктивно трудоустрояване във всички дейности и 
организации, особено в непроизводствените облас
ти н администрацията. По-интензивно трудоустроява
не трябва Да сс осъществява чрез съответна разво 
йиа политика, особено чрез ускорено развитие на 
преработвателните и услужните дейности, дребно
то и селското стопанство, както и чрез приспособява 
нс на образователната система към изискванията на 
стопанството включително и преквалификации.

икономически 
води

С промени към прогреса:
Д-ркасна и рационална 

чават трудовите организации
БОРИСАВ ЙОВИЧ

Технологическият прог
рес и промените в стопан
ската структура, с които 
днес- сс отличават бол
шинство национални . ик 
ономики и езета, са дъл
гогодишна задача на сто 
пакетното ни. Осъществя 
нането на гази задача 
пай-нспоорсдстисио с свъ 
рзано с разполагаемата 
акумулация. Но при за 
почнатите стопански обе
кти нс сс спазват сроко

-грешните ресурси.
рамата за стабилизация.
В противен случай уси
лията на стопанството и 
на Съюза на комунистите 
няма Да бъдат достатъч- 

за подобряване на но 
ложснистр. 
от тази битка за Съюза 
на комунистите значи за 

ориентация

Предвидените промени 
в стопанската и полити- 

система тряб 
възмож-

ческата ни
ва да създадат 
ности за действуване на 

законо- 
. То

ниикономическите 
мерности и критерии 
ва е предпоставка за ус- 

на со- 
самоуп-

Отказвапето

корено развитие 
циалистическото 
павление, пълноценно во
дене на икономическа и 
развойна политика и ста 
билизиране на столански- 

Налага се

губване на 
и приемане па идейна бо 
рба на „хиляда фронто
ве" с безброй отделни, 
противоречиви

проблеми, с неизвест
на перспектива, 
ПРОГРЕСЪТ ЗАВИСИ 
ОТ АКУМУЛАЦИЯ IА

и нереши встс и проектосметната 
стойност.

те продеси. 
решително да бъде отхвъ 
рлсн натискът да сс дева

непослсдовател-
приетите ре 

на Прог-

безработицата 
с псе по-тежък проблем.

ми

• Налага сс да бъдат извършени промени в 
данъчната система и политика съглаоно определени
ята от Дългосрочната програма за икономическа ста 
бицизация. ЦК на СКС се застъпва за единна данъч
на система в страната. В данъчната политика тряб 
ва да бъде намалено участието на посредствените да

лвират и 
но прилагат 
тения в курса

а догодина ще „пристиг 
пат" и рспрограмираии- 
тс дългове. Тъй като за ма, 
пред вече нс можем да 
разчитаме на донъллитс- 

средства от чужби- 
отиошшисто ни към

трябва 
изборим за проме 

разпределението
на акумулация и 

' За акумула 
трябва да се отдел 

повече средства 
изискване трябва

Преди всичко 
Да се 
ни в

ЗА ЦЦГНИТЕ И 
ИНФЛАЦИЯТА на

лни
Ясно е, че не ста

незнание.
дохода 
потребление.

нъци, да бъдат съответни данъците на населението, 
да бъдат по-виооки облаганията върху доходи, конто 
!пс са резултат на труда, да се насърчава

дейностите, които играят важна роля 
обществените цели и да бъде 

поли

на,
ва дума за 
Това са отпори от 

мате-
създаваието, защитата и 

употреба селективноцията 
ят много

рационалната 
на акумулацията е едно 
от ключовите идейни и

позициите на 
риални интереси, по 
неже промепите

развитието на
и това
да бъде задължителна сь 

част на
в републиката и

организации

в в осъществяването на
политически въпъроои в обуздано прекаденото потребление. Данъчната

и социалната
междуотношенията 

цените предизвиква 
в матери

всички 1987 година.ставна
планове
трудовите

тика трябва да засили икономическата 
си функция.и промени 

алните позиции. (На 3-та стр-)



НАС IИ У| гТо СВЕТА
Н СТОЛИЦАТА НА ИСЛАНД

ЩЕ СЕ СТЕЩНАТ' ГОРБАЧОВ И РЕЙГЪНХАСАИИ « СКУПЩИНАТА НА СФРЮИЗ ЕКСП03ЕТ0 НА СИПАН

Отговорност за съпбата на свата Крачка напред
месен в Рейкявик ще се

сметнат, генералният секретар на .
Горбачов и президентът на САЩ Роналд Реигън. Без 
оглед че с трудно да се говори за резултатите, оча- 
к»а се срещата на двамата държавници да бъде пре- 

отнопгенията между двете велики силили кра- 
подббрявансто на международните от-

Па 11-ти и 12*ти този КПСС Михаил

Осмата конференция в Хараре бе събра 
най-голямо значение за необвързани* 

Югославия- За-
:ние от

те страни, следователно и за 
щото необвързването сублимира нашата не
зависимост, същността на целокупното ни ре
волюционно обществено-икономическо разви
тие и международното положение на Юго- 

— изтъкна председателят на Првдсе-

:
лом в 
чка напред в 
шиления. преговори,съветско-американски

имаха и драматични мо-Доссга шиите
които от време, на време 
мепти, гьпчеха на място

главния проблем на съвременния свят 
въпросът на общата сигурност. Температурата меж
ду Вашингтон и Москва вече дълго време не 
спада от критичната точка. Тя сигурно

спре надпреварата във въоръжаването-

когато се касае за реша-славия
цателството на СФРЮ Сипан Хасани на със
тоялата се тези дни сесия на Скупщината на 
СФРЮ, на която бе обсъден и приет отчет 
на нашата делегация в най-високото събра
ние на необвързаните страни в

нането на
се

няма даЗимбабве.
спадне ако не

По общата си интонация, по резо- 
решения 

наистина ' бс

Постиженията и значението ма 
конференцията в Хараре могат да се 
оценяват само в контекста на светов
ната реалност. А светът, с под силен 
натиск на блоковата раздсленост и 
конфронтация. Недоверието сс е на
трупало толкова много, ,чс дори п 
при идеални условия непременно тря
бва да се разчита на дълготрайни уси
лия за отсраняванс на утайките от 
подозрения, предразсъдъци и страх. 
Надпреварата във въоръжаване на
пълно отразява пагубната логика на 
протагоннетнте си. Това е обезпокоя
ваща реалност, която не оставя рав
нодушен никого и никъде в света. 
Затова все по-успешно си пробива път- 
съзнанието за общата съдба на света 
и За общата му отговорност. От дру
га страна, обновените преговори ме
жду великите сили и свързаните с тях 
надежди обективно п реално показ
ват, че съдбата на мира в най-голяма 
степен зависи именно от отношенията 
На великите сили. Затова ни остава да 
се надяваме, че насрочената среща в 
Рейкявик ще премине в духа на на
деждите на целия свят — в духа на 
разведряване и конструктивност.

А1ГГИЮГОСЛАВСКИ СТАТИИ И КНИГИ В БЪЛ
ГАРИЯ

люцпнтс и конкретните си 
Осмата конференция 
конференция на единство и акция по 
ключовите въпроси. Казвам „по клю
човите”, понеже когато говоря за кон 

нс забравям

Сега фашист
предвожда
кампанията

ференцмя па единство, 
разликите. Тс са неизбежни в дсмо-

различникритическо движение на 
страни. Мисля за единния подход към 
съществените проблеми на междуна- 

отношения . • ■ Движението
ПО-СПЕЦИАЛВ АНТИЮГОЛСАВСКАТА И 

НО АНТИхМАКЕДОНСКАТА КАМПАНИЯ, КОЯТО 
СЕ ИЗЛЪЧВА ОТ ОФИЦИАЛНА СОФИЯ, ДОЙДЕ 
РЕД „ХОРО ДА ВОДИ” И ЕДИН ПРОСЛОВУТ 
ФАШИСТКИ ИДЕОЛОГ

Това е Коста Цървошанов. Осъден в България 
войната, той прекарва в затвора няколко годи- 

Наскоро след това обаче намира ефикасен на- 
„поправи” поведението си и да „подобри"

родните 
ни с обща опора, а цс всемогъщо 

измерва с 
нито

оръжие. Силата му не сс 
мегатонп разорително оръжие, 
пък с икономическо надмощие. Него
вото значение с в силата му, с която 
настоява за мир и свобода, развитие 
и международна правдина.

Факт С, че прокламираните в Ха
раре становища преди всичко са по
гледи към бъдещето, такова, каквото 
искаме да бъде. Но желанията ни се 
сблъскват с ограниченията на действа 
телността. В това отношение никога 
не сме имали илюзии. Работихме с 
увереност, че реализмът на нашите 
становища, платформи и предложени 
програми :— е дело За бъдещето, но 
и наш стремеж да меним по-бързо 
действителността.

Какво с мястото на Югославия в 
тази визия? Какво от своя страна пра
вим, за да се сбъдне тя?

В ползата на тази визия действу
ваме с целокупната си вътрешна по
литика и с начина, по който изграж
даме отношенията си с всяка страна. 
Изхождайки от принципите на необ- 
сързването, изграждайки самоуправи- 
телна социалистическа общност на ра
вноправни народи и народности, с ед
наква принципност развиваме отноше
нията си с великите сили и със съсе
дите ни, както и с всички останали 
страни, независимо от политическите

след
ни.
чин Да
обществените си позиции: в редица текстове съживя

към Македония ива великобългарските претенции 
отрича македонския народ. Тези дни Цървоша- 
нова дата „гов принос” за антиюгославската кампа
ния в България. В последния брой на списание „Из
вестия” той, „намира нови сръбски-свидетелстга за 
българската народност в Македония". В статията до 
минира тезисът, че „въпреки че Вардарска Македо
ния 23 години е била под сръбска власт, въпреки же 
стокия асимилаторски натиск, българското население 
е запазило националното си съзнание”. Това е било 
„особено видимо при посрещането на българските 
войски като освободители 1941 година”.

в Във витрините на софийските книжарници 
видно място заема новото издание на книгата „Бъл
гарите в Македония” от Йордан Иванов, която за 
първи път е издадена през 1915 година. За съдър
жанието на книгата достатъчно

ПРИЗНАНИЯ ЗА ТИТО

Конференцията в Хараре мина и 
под знака на юбилея на Движението, 
който бе ознаменуван с тържествено 
събрание. Това бе повод и удобен 
случай на преден план да 
именно принципите, дефинирани на 
Белградската конференция, да сс 
ни силното желание на необвързаните 
страни тези принципи и цели и зана
пред да насочват акцията на движе
нието. С високо уважение и призна
телност бе подчертана ролята на ос
новоположниците на Движението — 
Тито, Неру, Насър, Нкрумах, Сукар- 
но и други, като дело от непреходно, 
историческо значение.

Признанията, отдадени на Тито и 
Югославия именно по този повод, бя
ха голямо задължение за нашата де
легация в Хараре и за нашата стра
на. Положихме усилия да бъдем на 
равнище, което се очаква от една 
страна-основоположничка на Движе
нието, да оправдаем и потвърдим мя
стото, което Тито обезпечи на Юго
славия на международната политичка 
сцена.

говори заглавието 
й. Преди 7 десетилетия тя очевидно е била актуал 
■на по великобълпарското си поръчение, че в Маке
дония живеят „българи" и че Македония е „неотчу- 
ждима част от българската територия". Издавайки 
отново тази книга, българското 
ка и изкуство' изглежда е преценило,- 
нието й не е загубило актуалността си. Досега нито 
един официален фактор 
даването на книга, с която се 
и експанзионистически апетити 
България.

Ф Седгхщникът „Литературен фронт", орган на 
Съюза на българските писатели, е обявил през септе
мври обширен обзор за Балканите като литературна 
вдъхновение в делата на български поети и писатели 
от средата на миналия век. И в този обзор са по
българени

изпъкнат

изя-

издателство „Нау- 
Че поръче-

не се е дистанцирал от из- 
оправдават агресивните 

- в социалистическа
им определения, сила и влияние. Со
циалистическа самоуправителна Юго
славия практически и не може да има 
по-инакви опции, освен укрепване на 
доверието, разбирателството и сътруд
ничеството... На нашите простори _
на Балканите политиката на добро- 
съседство е първият ни изпит по по
литика на необвързване. 
разбиране на добросъседството 
зява стремежа ни Балканите 
нат зона на мира и конструктивно 
сътрудничество, освободена от ядре
но оръжие и ■ други средства за масо
во унищожаване.

известните деятели на македонската лите
ратура и култура братята Димитър и Константин Ми 
ладиновщ както и македонският поет—революционер 
Никола Вапцаров. Видно място е получила и една ба 
„ I ? на енко Марковски, информбюровски емиг- 

‘ п'"звес™ На нашата общественост, по антиюго- 
те и антимгщедонските му становища.

(Според ТАНЮГ)

Това наше
отра- 

Да ста-
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Акумулацията 

идейно-политически
ИЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА РЕЧ НА СЛОБОДАН 
МИЛОШЕВИЧКЛЮЧОВ

въпрос ИСТОРИЧЕСКИ
КОНФЛИКТ(От 1-ва стр.) са способни да покорят 

нови простори на пазара, 
да крсират нови произве 
дения, да създават по- 
висок доход и акумула 
ция, да откриват продук 
тивни работни места... 
Друга опора трябва да 
бъдат ‘специалистите. Ди
ференциацията в кадрова 
та политика ни е нужна 
повече откогато и да 'би 
ло преди. В предложени 
те становища на Центрд 
лния комитет е записано 
изрично задължение на 
общинските комитети и 

между успешните и нсу междуобщинските конфе 
спешните, способните й ренц-ии да се застъпват 
неспособните стопански за кадрови промени там, 
организации. Ийономиче- където не е обезпечено 
ската политика трябва да перспективно развитие 
намира опора в организа 1 или пък се отчитат загу- 
циите. които-и в кризата би-

няма да има горна, гра 
ница на личните 
Ди, | разбира се, при ус
ловие и оправданието за 
тях да се намира в осъ
ществения доход 
не са нарушени утвърде
ните пр-опорции» между 
акумулацията и потребле 
нието. Доколкото не се 
спазват самоуправителни- 
те актове и обществените 
норми, комунистите тряб 
та да бъдат поведени 
под отговорност.

Налага се да бъде из
вършена диференциация

дохо-РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
И-ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ 

Положението на 
нстбото. трябва Да се об 
лекйи и с рационализа
ции в мрежата на обгцее 
твените институции и пре 
разглеждане и ревизия

Сега ни предстои много по-важната и по- 
тежка част от работата: да осъществим на пра
ктика приетия политически курс, та трудовите 
хора и гражданите Да го почуетвуват като про
мени в системата и поведението, промени от 
лентяйство към трудолюбие, от пилеене към 
икономии, от нерационална към рационална 
стопанска дейно-ст- Без това идейно-политичес
кото определение на Съюза на комунистите, 
колкото и .да е правилно, ще остане нереволю- 
ционно, ще остане фраза.

Онова, което от днешното заседание тряб
ва да понесем като ново, е определението на 
СК в Сърбия за,, диференциация не въз основа 
иа определенията — понеже определенията са 
многократно потвърдени — но. въз основа на 
готовността и способността за провеждане на 
приетите становища, за последователна борба 
за пазарна икономика, а против бюрокрацията. 
Да открием простори за творчески инициативи 
и труд, да премахнем ограниченията и да съз- 
дадем условия на всеки да покаже колко може 
да допринесе за изхода от кризата.

В момента Съюзът на комунистите няма 
по-важна историческа. задача от стълкновението 
с носителите на отпори на тази ориентация. 
Следователно процесът, в който се намираме, в 
основата си е идейна конфронтация между бю- 
рократическо-волу-нтаристическите сили и сили
те, които в себе си носят способност за разви
тие на самоуправлението.

стопа
и да

иа някои установени пра 
м. При това не трябва 
да се довежда под 
рос

въп
нормалното изпъл- 

> нение на обществените 
функции, нито пък лич 
ните доходи в обществе 
ните дейности да изос 
тазат зад онези в стопан 
стеото... Съюзът на ''ко
мунистите трябва Да се 
бори никой да не изли 
за от границите на дохо
да си. Това означава, че

АКЦЕНТИ ОТ ДИСКУСИЯТА НА ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКС

Да се съобразим с неизбежността
повече от 20 години, но 
малко се прави на * този 
план. Затова се питам, ф ЗДРАВКО ПЕТРОВИЯ 
каза Йович, кои са тези 
сили, конто не ни позво 
ляват да намалим бреме
то на стопанството. Ра
ботническата класа вина 
ги е била за това, ръко 
ЕОДстЕата също. Кой то- 
гаЕа нн пречи? Също та 
ка много се говори за 
пазара и пазарната ико
номика. От тези приказ
ки можехме да се освобо

На стопанството трябва да се създадат усло
вия да поеме дъх, за да може да заработи и за себе 
си и за обществото като цяло. А това не може да 
се осъществи ако доходът му не се защити от много- 
бройните и високи облагания, от препаленото потре
бление. Работниците не са доволни.. \

пр. Трябва Да се знае, че 
става дума преди

Колко много е натис
нат стопанският динар,

един ко За осуетяване на 
за ко чки

Работниците не са доволни от положението си. 
С личния доход осъществен на работното място, 
едва ли могат Да живеят достойно. Много от тях 
са на ръба на егзистенцията. Работниците разбират 
трудностите, знаят, че не можем лесно Да ги прео-

една част от

всич-
най-добре показва 
пример от „Клуз", 
йто говори
та Милка Китович. Нап 
ример цената на един да материалната основ> на 
меки балтон е увеличена сдружения труд и за по

вишено участие на сто
панството в разпределе; 
кисто на дохода.

вси
опити за ново обре-

работничка-' меняване на. стопанство
то относно за укрепване

долеем. Готови са да се лишат от
дим отдавна и да минем' дохода, но не искат и не могат да се примирят с 
■та стоково производство, факта, че за четири години не направихме по-серио

зна-крачка в осъществяването на Дългосрочната про
грама за икономическа стабилизация, а за четири 
години, както знаем, сме спечелили война.

един до два пъти, а от 
друга страна облагания
та за образование са уве Работниците в Памуко- 

комбинат във Впан.я
Влайко Йович изтъкна, 

облекчаване на 
говори

личени е 15, за социална 
192, вия

отдавна работят така.
зазащита със 

здравеопазване с 8, за 
трудоустрояване и социа 
лна сигурност на работ- щ 

със .

че за 
стопнаството се

МЛАДЕН ДИМОВ:*ника с 3,5 наемите 
72,' общинските данъци 
с 4 и републиканските об 
лагания с 6 пъти-

Затова, както изтъкна 
Бранислав Иконич, обле- 
кдаване положението на 
стопанството не с

Чрез преразпределение по повече средства.

Гпипайки сс иа предложени- п тези общини живее 36 на сто от средствата на фонда се насо- 
“ по-павиомепио от населението в републиката, чват към програми в промишле-

те становища за удли; броят па заетите лица само с постта, докато капиталовложе-
ретиоиално развитие ‘Р У ,о;4»/. 0т общия брой работещи, нията в селското стопанство са

тМОбшинския 'комитет па а броят па безработните достига намалени от 39,4»/. през изтек- 
на Общинския ко СТ 26 4“/« от общия брой без- лйя на 23,3°/. в настоящия пла- ,

СК .псвгЗпията не са спорни работни, налага се да бъдат изу- нов период. Димов се застъпи 
че определенията не са Р възможностите за отделяне за отпускане на повече средства,
И Ка™ Т,юй вакните задачи иа на по-големи средства за разви- които да бъдат насочени към 
една- реализация- тисто на тези краища. Тези. сред рокомплекса в недостатъчно раз-
то “м е огр ничеиа ■тошже дей- ства не би били допълнително витите кращца-

възможности за „а- Увеличените средства за
сърчаване се движат в рамките редслскйе- като сс извърши развитие на изоставащите кран-
„я 5™

— В периода 198641994 .«Ц .' .'.пЙ^май^Х^П^ТС У ТР.оини.- ,могат да Се обезпечат чрез реви- 
Лимов 09, общини -.се «т^йкс^ИтуЦЙйМИ сафиб*!,, <*г вегиощ . зия „а някой права и премахва-

,Шаттт '
6 йа крайгранични. Тъй като ^ Като напомни, чс над &/. служби ___

нито 
нереален 

не из б еж
илюзия, нито 
радикализъм, а 
пост. Обаче има и таки - ката,

телва, каза Иконич, които 
говорят, дори и намират 

да доказват, 
становища

за сходно аг-
че приетите 
във връзка с радикално 
то освобождаване на сто 
панството от прекадени 
облагания Няма Да 
лат осмцествени. При то 
ва тс привеждат 'аргуме
нти като например.-, не 
обходимо е да сш№СТВУ '
ва здравеопазване, обра 

■ мили-

дина, 
третират

Ш ито
като

зоваиие, армия, 
ция, държавен апапцт и
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т ДЕЙНОСТТА ИЛ СЪЮЗА НА СИНДИКАТИ 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАСКУПЩИНА В БАБУШНИЦАОТ СЕСИЯТА 11А ОБЩИНСККЛТА ТЕ В

Отговорно по проблемите 

на трудоустрояването
Трудно щв се изпълни планът 

по изкупуване на пшеница
не, като при това напра
ви анализ за действител 
но незаетите, а трудови
те организации да про
верят списъците и видят 
кои професионално ос- 
пособсни лица могат вед 
мага да приемат па рабо

Едно заключение, при 
сто още през април т.г. 
от Общинския комитет 

СК и Общинския син 
дикалеп съвет, тори дни 
отново се намери на за 
седаписто па ОСИ, на ко 
сто участвуваха и остана 
литс
кти. Именно 
разисква но проблемите 
на трудоустрояването 
незаетите лица. При това 
е констатирано.

разователния процес от
рицателно се отразяват 
върху успеха на ученици
те. Досимир Джорджовци 
от с, Студена между дру 
1-ото изнесе, че

за пролетната 3050 илиПодготовката за есен
ната и пролетната сеитба общо 3 730 тона 
и отчетът за осъществя- вени торове; 250 тона 
ване на програмата в ос- пшеница за семе, 40 то- 
новнитс училища и обра- ' па хибридна царевица и 
зователння център „Вук т.и. Изтъкна се обаче и 
Караджнч" бяха главни това, че поради високата 
теми на обсъждане на цена на торовете — про

изкуст-
на

поради 
промяна па учеб 

се получи
честата 
циците вече 
така, че две и 
нравят четири, ами три

заинтересовани субс та-
Общинският синдика

лен съвет възлага ' на 
трудовите организации 
от производството да на
правят програма за ква 
лификация на работни
ци за производствени 
профили, като се започ
не од полуквалифицира- 
ните и програма за сти- 
псндиранс и кредитиране 
на учащи се за производ 
стесните профили.

Също така се възлага 
на всички трудови орга 
низации да приемат ста
жанти според законните 
задължения. Същевремен 
но пред самоуправителна 
Та общност по трудоуст 
рояване се поставя зада 
чата да премахне от спи 
съците всички онези, на 
конто се предложи рабо
та, а те откажат.

Едно от заключенията 
е основното училище 
...Моша Пияде" и образо 
вателно-възпитателната 

организация „Йосип Броз 
Тито" да предприемат 
конкретни мерки за въве 
ждане на английски и 
германски език в обуче
нието вече от идущата 
учебна година, като по 
този. начин се даде въз
можност на завъошпващн 
те ла специализират в чу 
жбина.

две ме отново сеизводптелите не са в съ-съвмсстната сесия на три
те съвета на Общинската столпис да приложат 
скупщина в Бабушница. обходнмитс агрохимиче- 
състояла се на 7 октомври ски мерки и това във все 

км случай зле щу ее от
рази върху добивите.

нс-
поисчс.■■надесет, или на

Драгослав Мамич изтч,- 
иееднакните

че зак 
ОК на СК

тази година.
Пред делегатите беше 

изнесен и отчет за из
пълнението на плана но ■ 
изкупване па пшеница 
през настоящата година. 
Както се посочи, досега 
са изкупени към 70 от 
общо 180 вагона пшени
ца колкото трябва да бъ
дат изкупени.

Взимайки участие в ра
зискванията по този въ- 

, прос, председателят на 
Общинската скупщина 
Славолюб Мнладнновнч 
подчерта, че трудно ще 
може да се изкупи предви 
денот.о количество, пре
ди всичко поради небла
гоприятните климатичес 
ки условия, които владе
еха в този край през 
юли и които съдейству- 
ваха добивите от пшени
цата да бъдат намалени 
с около 20°/°. Също така, 
посочи Миладинович, по 
време на жътвата и вър
шитбата е имало и изве
стни слабости и пропус
ки, като незачитане на 
направения договор от 
отделни частни собстве
ници на комбайни и вър-

гькма, че 
критерии па оценяване в 
основните училища дове
ждат дотам, че когото те
зи ученици постъпят в об 
разователния център — 
показват лош успех. Той 
също посочи, мс с недо
пустимо занапред в обра 
зоватслиия център да сс

лючснисто на 
и на ОСС не е напълно 
реализирано. 11ричипитс 
за това са: едно 
трудови организации нс 
са били в състояние да

Затуй по предложение 
ма Изпълнителния съвет. 
Скупщината ирис реше
ние да се изучи възмож
ността от обезпечаване 
на средства за репресира
не при набавка па каче
ствено ссу/1 и торове. Съ
що така беше решено 
всички основни коопера
тивни организации в об
щината в най-скоро вре
ме да изработят опера
тивни планове по прове
ждане на есенната и про
летната сеитба, като за 
взетите мерки навреме ос 
ведомяват компетентни
те органи.

число

изпълнят това, а от дру
га страна, мнозина незас 
ти отказват да рцботят в 
определени трудови ор
ганизации, каквито са 
например строителната 
ТО „Градия" и земедел 
ската кооперация „Сто 
чар”.

На заседанието с каза 
но, чс субектите на пла-

търли недостиг па смоци 
алисти мо предмети от 
текстилната 
пост, като сс зиас, чс в 
Бабушнишка община име 
нно най-много кадри сс 
подготвят за тази специ
алност. Изнесени бяха и 
редина- други забележки 
отнасящи се до недоста
тъчната възпитателно-пе
дагогическа работа с по
драстващото поколение; 
ппобл-мчте на пътуващи
те ученини и пр.

промишле-

нирането не са направи
ли програми за преквалн 
фмкация на незаетите за 
производствени профили, 
а една част от тях не е 
изпълнила законното сй 
задължение да приемат 
стажанти. При това се 
посочва, че самоуправите 

.лната общност на интерс 
енте по трудоустрояване 
с положила лоста уси
лия. но трябва да напра 
ви реални списъци на 
незаетите, тъй като за 
незаети сс водят и трудо 
устроени лица.

След обстойно разис
кване Общинският син 
ликален съвет е приел 
нг--о заключение, с кое
то на СОИ за трудоустро 
ягане се възлага Да сле
ди реализацията на прог 
рамата по трудоустроява

ЗА ПО-ТЯСНА ВРЪЗКА 
МЕЖДУ ОСНОВНОТО И 
СРЕДНОТО ОБРАЗО
ВАНИЕ На отделна сесия на 

Съвета на сдружения 
труд беше прието заклю
чение този съвет в най- 
скоро време да обсъди 
най-обстойно причините 
за загубите в „Пъпни 
връх”, хим. промишле
ност „Лужница” и др. 
трудови колективи . като 

шнина от основаването се набслязат и конкретни 
мерки ?а оздравяване на 

в разискванията подчер- положението в тези ор- 
таха, че честите проме- ‘ ганизации. 
ни във възпитателно-об-

Голям интерес сред де
легатите предизвика и ин 
формацията за осъщест
вяване на програмата на 
основните училища и об
разователния 
„Вук Караджич" в Бабу- 

Единодушно беше зак- шница, който в скоро вре 
ме ще чествува 100-годи-

център
шачки и др.

Общинският синдика
лен съвет до края на те 
кущата година ще ана
лизира до коя степен при 
етите заключения се реа 
лнзират на практика.

Ст. Н.

лючението, че поради 
удребненостга на площи
те. несъществуване на ра- си. Мнозина участници 
йонизация на културите
и др. причини, е трудно 
да се прилага механизи
рана
значително поскъпва при
бирането на реколтата. ОТ ПАРТИЙНАТА АКТИВНОСТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

М. А-обработка, което

за предприемането на съ
ответни мерки и решения 
за по-нататъшното разви
тие и укрепване на сред
ствата за масова инфор
мация, преди всичко на 
средствата за масова ин
формация на български 
език, като при това съ
щите и по съдържание 
и по идейно-политическа

Форирана комисия за информиранеПРЕЗ НАСТОЯЩАТА 
ЕСЕН — 2 270 ХЕКТАРА 
С ПШЕНИЦА

I

Съгласно Устава 
СЮК и СКС, както и Ста- 
тутното решение на 06-

на нитс членове сс запозна
ха и с ролята,и задачи
те на тази комисия. При 
това, между другото бе 
подчертано, чс комисия
та ще обсъжда, следи и

ството му, на 
се обсъждат въпроси 
тази област, да сътрудни 
чи със съответната коми
сия 
ската

конто ще
През тазгодишната се

итба на пшеница, която 
трябва да започне от

от
щинската организация на 
Съюза на комунистите всредата на октомври 

• е предвидено в община- Босилеград иа 1 октом- 
та да бъдат засети 2 270 ВРИ т г- се проведе учре

дително заседамие на Ко-

Междуобщин- 
конференция на

анализира осъществява- СКС в Лесковац Тя 
мето политиката на Съю*

към

ще насока да бъдат във функ
ция на нашето социалис
тическо.

хектара с пшеница, а 
през пролетната сеитба ' мисията за информиране 
2568 хектара с царевица, към Общинския комитет. 
205 хектара с ечмик, 1 570 На заседанието освен, че 
хектара с овес, 30 хек- бе избрано ръководство 
тара с тютюн, 1003 хек- — за председател е из-

контактира с първичните 
за на комунистите в об- партийни 
ластта иа информативна
та дейност, да следи 
насърчава развитието

организации, 
със съответни органи и 

и тела действуващи към ос 
и таналите обществено-пб- 

- литическн организации
тара със зеленчуци, 568 брана Данка Стоянова, формирането в Съюза на Общинската скупщина и 
хектара с фураж или об- преподавателка по бълга комунистите в общината отделни организации 
що 5944 хектара. За ус- реки език в средношкол- актирно да участвува в сдружения труд 
-пешно провеждане на есе ския образователен ценг подготовки на отделни л„ 
ината сеитба Ще бъдат тър „Иван Караиванов” заседания на Общинския щата си ВСе°6'
необходими 680 тона, а в Босилеград, яоюизвра- комитет и Председател- внимание щс пщвети „

самоу правите л 
но и демократическо раз 
витае, т.е. и занапред да 
изразяват интересите и 
потребите на трудовия 
човек и гражданин и да 
бъдат мобилизатор при 
Формирането на всички 
обществени мнения.

осъществяването на ин-

на

отделно
М. Я-
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Е ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА 
В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ ЗАПОЧВА ПРЕДИЗБОРНА ДЕЙНОСТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОСС В ДИМИТРОВГРАД

Защита на стандарта 

на заетите
се засилена активност

Тези дни в Димитров
градска община започват 
изборните активности за 
избиране на 
водства в местните общ
ности. Предкандидац 
ните събрания трябва да 
приключат до 22 
ври, а изборните 
пости до 10 ноември 
зи година. Това бе 
нато на заседание на Пре 
дседателството на Общин 
ската конференция на 
Социалистическия 
Д им итр о в гр а д, 
но на 3 октомври.

трябва да бъде 
активността и 
пето на социалистически
те сили, оообено на Со
циалистическия

засилена Последните трябва да 
ангажира- станат истинско място за 

ангажиране на всички су 
бективни сили, инициати- 

в ви и договори за разре
шаване на всички жизне^ 
ни въпроси. Изхождайки 
от този факт, изтъкнато 
бе на заседанието на 
Председателството, са и 
промените които ще по
следват в начина и мето
да на работа. Преди вси
чко, всички въпроси от 
общ интерес, които са 

це- в компетеция на Социа
листическия съюз да се 
обсъждат в бройните му 

по-на- видове на действие — в 
на координационните тела, 

единството комисии и секции, а то
ва значи в базата, а не 
на Председателството и 
Конференцията. По този 

активности в . цен- начин и форумната рабо 
та до значителна степен 

ва да се намери и акцио- цте се премахва, което е 
нно-политическатр оога- от голямо 'Значение за 
низираност, . съдържание- по-нататъшното демокра 
то и методът на работа тизиране на отношенията, 
на Социалистическия съ
юз в местните общности.

нови ръко- В изминалия шестмесе- сто по-малко от този в 
чен период жизнените ра републиката, тогава е яс- 
зходи са увеличени с 83,3 но че 45 на сто от зае- 
на сто в сравнение със тите в' общината не по- 
същия период на мина- лучават и средния личен 
лат^-година. При това са- доход. Това значи, че жи 
мо разходите за храна са зненият стандарт на око- 
увеличени с почти 90 на ло две хиляди заети се- 
сто. Констатирайки това риозно е нарушен. Спо- 
Общинският синдикален ред предложението на 
съвет в Димитровград на Общинския синдикален 
заседанието си от 1 ок- съвет във всички трудови 
томври, прие програма организации стандартът 

на заетите трябва да бъ
де съставна част на раз
войната им политика. 
Тъй като в общината ня
кои трудови организации 
се намират наистина в 
затруднено положение и 

синдикални най-вероятно не са в със
тояние сами да помогнат 
на своите най-малко пла
тени работници, трябва 
да се изучи възможност
та на общинско равнище 
— да се създаде опреде- 

сто- лен фонд (^редства да 
сдружат от всички трудо 
ви организации). Синди
катите вече провеждат 
акцията за набавка на 
зимнина по сравнително 
низки цени и на изпла
щане, а подобни акции 
се предприемат и за на
бавка на огрев.

Приетата програма от 
страна на Общинския син 
дикален съвет е само пре 
попъка в коя насока тру
довите организации 
действуват. Всяка трудо
ва организация въз ос
нова на положението в 
своята среда и възмож
ностите си ще предприе
ме конкретни" акции- Мо
тивировката на заетите 
за по-високо пропзводст- 

Ако се знае, че сред- во и занапред ще бъде 
ният личен доход в об- основно условие За пови- 
щината през първото по- шаване на стандарта на 
лугодие от годината е заетите, 
около 40 хиляди динара, 
което е за почти 37 на.

съюз
разрешаването на най-ак- 
ХУалните и жизнени

ион-
въп-

роси, които поставят тру- 
дещите си и гражданите. 
Още повече, че избори
те в местните общности 
се провеждат след прове
дените партийни конгре
си, по време на решител 
ната борба за провежда
не и осъществяване 
лите на обществено-ико-

октом-
актив-

та-
изтък

съюз в 
проведе-

.на активност за защита 
на жизнения стандарт на 
заетите с най-низки лич
ни доходи в общината. 
Това всъщност е ориен
та ционна програма, въз 
основа на която всички 
първични 
организации в трудовите 
организации трябва да 
направят конкретна про
грама за оказване на по
мощ.

От над 4000 заети в 
димитровградското 
панство до 30 хиляди ди
нара личен доход полу
чават 800 заети или 19 
на сто, от 30—40 хиляди 
динара — 1111 заети или 
26,50 на сто, а от 40—50 
хиляди 1123 работника. 
„По-щастливите" с лични 
доходи от 50—60 хиляди 
динара месечно са 15 на 
сто или 607 лица. От 
60—70 хиляди получават 
214 заети, от 70—80 —
117, от 80—90 са 86 лица- 
Между девет и десет ста
ри милиона получават 61 
лице, а до 15 стари ми
лиона 69 души. Над 150 
хиляди, има четирма — 
двама в митницата и два
ма в „Циле".

комическата и политиче
ска стабилизация, 
татъшното укрепване 
братството и 
и съдружието на нашите 
народи и народности.

По време на предстоя
щите
търа на вниманието тряб

Изборите за. ръковод
ства на /гостните общно
сти бе подчертано на за
седанието, представляват 
значително 
събитие и 
мо за Социалистическия 
съюз, но и за Съюза 
комунистите и всички об
ществено 
ооганизашги в общината. 
По време на предизбор
ните и изборни активнос 
ти в местните обнщости

политическо
задача не са

на-

политически

Д- Т.

НА 14 ОКТОМВРИ ТАЗИ ГОДИНА В БОСИЛЕГРАД

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
настоящата учебнаНа 14 октомври т.г. в 

Босилеград ще се прове 
де третата поредна се
сия на Общинската скуп 
щина, на коятр делегати 
те на трите съвета ще об 
съдят и приемат някол
ко информации, преекто 
решения и отчети. Меж
ду другото на дневен ред 
са информациите за осъ 
ществените полугодишни- 
финансови резултати на 
стопанските организации 
и организациите от обще 
стаената дейност, за съ
стоянието на регионал
ните пътища в община
та, информацията .във 
вртзЗка с опазването на

общественото имущество 
и пр.

Делегатите на трите съ 
вета отделно внимание 
ще посветят и на образо 
Еанието, здравната защи
та и осъществените досе 
га резултати в тази об
ласт, на социалната за
щита, както и информа 
пи ята във връзка с фуи 
кцкснирането на делегат 
ската система.

Не с по-малко внима
ние, делегатите ще обсъ 
д ят и
успех на учениците от ос 
ногното и средно насоче 
но образование и състоя 
нисто в тези две просвст 
ни ведомства в началото

на
година.

На дневен ред са и ня
колко проекторешения за 
които мнение трябва да 
дащат делегатите всред 
които проекторешението 
за ползуване на неизраз
ходваните средства от ме 
стното самооблагане за 
финансиране изграждане
то на една част на мре
жата с високо напреже
ние на територията на Бо 
силеградска община. Ста

■' да

ва дума за средства от 
десетгодишното местно 
самооблагане предпазна 
чено за електрификация
та па общината.

миналогодишния

А. Т.М. Я.

Колчина гарина и в Караманица, което 
бе под въпрос и в началото на тази учеб
на година.

Когато се касае за миграцията тряб
ва да се подчертае, че за спирането й през 
последните десетина години са положени 
доста усилия, преди всичко чрез икономи
ческото развитие, на общината. В Босилег 
рад са изградени няколко производствени 
цеха, ток получиха човечето село (нееле- 
ктрифицираии са още четири и в тях ак
цията е в ход), прокарани сд или се прока 
рват нови пътища, в селските центрове са 
изградени или пък се изграждат здравни 
обекти... Без оглед «а това резултатите не

тази година в Горна Любата, някога едно 
от най-числеиитс села в общината, п първи 
клас участ само пет ученика. В някои села 
в този или някой друг долен клас или 
ма ученици или е съвсем малко числото им.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПОВЕЧЕ 
СЕЛА ОСТАВАТ БЕЗ МЛАДОСТ

ня-Миграцията яаирива училища
Босилс 

все още се
С намаляване числото па учениците въ 

проблем — училищата се
В икономически изостаналата 

градска община миграцията 
чувствува. Търсейки по-хубави условия за 
живот или работа младите отиват в по-разви 
тите среди. За ометка на това в голямо чи 
сло села има все повече старчески дома-

зииква и друг 
закриват или пък работят с малък брой 

което с доста скъпо. Следствиеученици,
малък брой ученици през последните де
сетина години в общината са закрити към 

първоначални училища- Малко пък 
повторно

десет
е числото на училищата, които 
се откриват. През тази 1 година е

училището в Мусул.

кинства.
Едип от по-сигурните барометри за то 

зи процес е основното ^ра3°Ва™^ото на 
чки депа се школув#т т. • ■
учениците и училищата. чи * сдинеи0 
едните и на другите намалява. ВI обединено
то основно училище в ^общщ ^ учеш

отколкото лани, или 
—6' го-

сложсн
съотаетствуват ята усилията-

Една идея, без оглед че не е нова, тря 
бва отново да се изтъкне. Всъщност, без 

на стопански обекти, поне в по-

ключ па вратите ига 
Общинската скупщина, имайки предвид 
трудностите при закриването, през 
та година взе решение според което пър 

училище не може да бъде за

минала
откриване
големите селски центрове, миграцията не 
мож-с да се спре. Засега обаче все още ня- 

инициативи за това. А без
воначално
които вее докато в него има поне четири 
ученика. И при, такова решение догодина 
ще бъдат закрити още две—три училища. 
13 училището в Бооилеград подчертават, че 
това сигурно ще се случи с училището в

ящем например,
ка т е 54 по-малко г
360 по-малко в сравнение с прс^” п0,

Чиепото нз учениците намалява по Числото на У Ссри03Н0СТТа на въ
и следният факт-, през

ма конкретни 
тях нс може да се очакват резултати, т.е. 
хората- и занапред ще отиват, а селата ще 
остават без младост. В. Божиловдини. 

чти във 
проса потвърждава

всички села.
СТРАНИЦА 5
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' ПОКАЧВАНЕ ЦЕНИТЕ НА „НИШ ЕКС

ЯМ. I „й I—
АВТОБУСИТЕ ПА „НИШ-ЕКС-

явлениеь

ТИЧССКИ СИЛИ И ЦСХП Заиа
ос бо-

• ПРЕВОЗЪТ С 
ПРЕС ПОСКЪПВА С 24НА СЮ

ионечето о-т зп-
нецслесъобразмо пред решително ще

рит. Ако тази битка, иодче 
рта накрая Захариен, ня- 
лости'0 получим, считам че

'пюст и а 
етите,
ползуваме на работното 
време от страна ма отде 
лнп работници и пр.

В цеха за производство 
на чорапи в Босилеград, 
който стопанисва в съста 
ва на текстилната фабри 
ка „Зеле Велкович” от Ле 

тези дни е моби 
А'как

та дс/)на година трудо- 
„Ниш-покачване110СЛСДМ0Т0

цените на превоза е ав
тобусите на 
нрсс'' от 34, 75 на 
беше през февруари, та- 

В него са би-

вата единица на 
експрес" отчита загуба в 

над 8,27 мили-
„Нмш-скс-

размер от 
оиа динара,
109 на сто повече в срав
нение със същия период 

година- Съ- 
обшият до- .

стопи ресковац.
лино състоянието, 
и да не, когато, дсвстмс-

косто е съсПрОИЗВОДСТ11С1ГИТС
зултати ще бъдат далеч 
по-добрм.

— Безспорно между 
обективните причини —- 
подчерта Захариев, 
най-оегър е проблемът' с. 
различните п чести де
фекти, конто понякога 
преди всичко, поради не 
доетнг па резервни час
ти по-дълго време траят. 
По този начин през иър 
вито девет месеца на нас
тоящата година в цеха 
загубихме около 112 000 
трудочаса шцт 49 тру
додни. Естествено при 
премахването на дефек
тите има и наши слабо 
стн, неопитност на отде 
лнп майстори, но в мове 
чето случаи основна при 
чина с липсата на резерв
ни части. В това отноше 
ние не малка вина имат 
и тези от техническия от 
дел във фабриката. Има 
ло е случаи, че някои ре 
зервни части чакаме и 
по седмица—две, а сътци 
те ги има в магазините, 
или пък ни изпратят дру 
ги вместо поръчените. А 
всичко това протака пре 
махването на дефектите 
срещу • което организн 
раните обществено-поли

зи година.
включени нови шепитесочният производствен 

план е осъществен само 
е 60 на сто и не дава га 
ранция за цялостно рсалн 
зпране на 
производство, от около 
1 88*0 000 чифта чорапи. 
Именно през 
девет месеца в този пър
ви производствен цех, из 
граден в Босилеградска 
община въз основа на

ли на миналата 
шев раменно

бележи ръст 46, до- 
121 и чистият до- 

63 па сто. Бруто лич-

цепи на разходите, амор
тизацията и личните до
ходи. Взимайки предвид 
покачените цени па

Инак, понастоящем в 
цеха работят 197 души, 
преди всичко млади ра 
ботппцн п работнички, а 
средно в оборот са около 
Iоо машини. Средният ли 
чел доход с около 35 000 
динара. Тук активно дей
ствуват и дават принос 
в разрешаването преди 
всичко премахването на 
субективните проблеми 
първичната партийна и 
синдикална организации, 
както и първичната мла

ход
ХОДЪТ 
У 0 4.
нита доходи са увеличе
ни със 125 на СТО, но ка
кто с" посочва,
! агастгане на облагания/

беп-годнниюто
части.зина, резервните 

автомобилните гуми и по
добно, като при това 
образявайки се със загу- оост

съ-първнтс поради

бота, която има 
..Прпград" к Димитров-

г 11иш-скспрес" Изразходваните
ва пък са увеличени с 

за 34 на сто, в рамките на 
кс ито само за амор-тпза- 

стделени 101 на

личните доходи.
средст-

та на
град
) '..чтат, че са. се 
нс:«ки обстоятелства

сдружаване на средства и 
труд, са произведени 
1 045 000 чифта чорапи, 

най-много, около

стекли

ново покачване на цени
те на превоза, и то с 24 
на стс.

Върху този въпрос се 
разисква на заседание на 
Изпълнителния съвет на 
Общинската скупщина, 
ка което ' присъствуваха 
представители на „Ниш- 
гкспрес" и на Междуоб- 
щннекия завод за цени
те от Ниш. Дори на ше
га бс подхвърлено, 
най-евтиният билет 
разстояние от 3 до 5 км) 
струва, колкото две коко 
ши яйца на пазара.

Инак след първите 
шс-т месена на текутца-

пия са 
сто.от това 

60 на сто дутски чорапо- 
слец това мъж 

кн чорапи около 30
женски чорапогащни

дежка организация и са- 
м оуп равителНи ят р абот- 

Редов

наОсвен покачването 
цените ка бензина и ав
точастите, причина за но- 
еотс покачване на цената 
на прегоза се корени и в 
необходимостта да се съ
здаде възможност за по-

гащннци,
на

нически контрол, 
но сс провеждат произвосто

ци. дствеии заседания, които 
имат договорен характер.Ръководителят на цеха 

Симеон Захариев въпре- 
че за неизпълнението 

на плана изтъква преди 
всичко обективните прнчи 
ни: чест недостиг на су
ровини, енергия, резерв
ни части, не 
редицата субективни при 
чини -.слаба трудова дис 
циплина и навик, неопи

а крайната цел е да се 
• мобилизират занапред 
всички сили, колкото е въ

голяма акумулация и за 
набавката на нови авто- 

че буен. Средната старост 
(за на автобусите в клона на 

„Ниш-експрес" в Дими-

ки

зможно пропуснатото да 
се помпеисира, а с това 
и годишното производ
ство да се реализира.

тровград е над седем го
дини. Имайки предвйд ло 
шите пътища, по’ които 
се движат авто^уфчте, яс
но е, че .те бър|б (пропа
дат н са .в, окаяно състоя
ние, а това зле се отразя 
ва върху качеството на 
услугите към пътниците.

А когато става дума за 
пътниците, техният брой

изоставя и

М. Я

-ходиш и за лошо време.
И занапред трябва да 

се свързва трудовата ор 
гз'-чзация с 
къщи, които едновремен
но са и производители.

„ТИГЪР—ДИМИТРОВГРАД"ИЗ ДЕЙНОСТТА НА

НА ИЗНОСА — ПЪЛНО ВНИМАНИЕ търговски
ли пръстени, а едновре
менно. в трудовата орга 
низация ме са положени 
достатъчни усилия за ус 
лояванс на производство 
то на нови виповс.

Профили в чужбина 
годни по сс доставят по 
двадесетина тона, а то 
па е недостатъчно. Прччи 
ката за недостатъчния

Твърде видимо е пара 
стването на износа на 
западноевропейските па- 

износът зари. Касае се предим
но за износ на спортни 

бено на конвертируемите обувки „Степс" уплът
пазари. Вследствие на 
това през настоящата го

През последните три— 
четири години в трудова 
та организация „Тигър— 
Димитровград" 
постоянно нараства, осо-

и доставчици на пазара, постоянно намалява, кое 
Прч това не бива да се то пряко се отразява и 
забравя необходимостта върху приходите на дими

тровградския автопревоз 
и пгрл извиква загуби.
Следва да се -каже, че 
гм.л още много субектив
ни Фактори, влияещи на 
съвкупното стопанисване 
на клеча на „Ниш-екс- 
пр~г'" в Димитровград. 

Сигурно е обаче, че и 
ного оборудване, което новото поскъпване на би

летите не ще може да 
компенсира и погаси за
губите и че трябва Да 
ге гшитават всички (и обс 
ктични, и . субективни) 

те потенциали . могат да проблеми едновременно, 
се произвежда конкурет- 

организация не е неспособна продукция за 
в състояние да задоволи външните пазари. Ссгаш 
домашните потреби, тъй вият момент на стимули

от -■'лебцяган.е на тех-
’.....—г'-п оберу леност.
к" 'тГ. ще гарантира нс- 
об' " -ч/мото каче-тво'.

нителни плочи, различ
на видове профили, ко
ито се доставят на пот- 

във Федерал-' 
на република Германия, 

своя продук- Италия, Холандия, Анг
лия и Швейцария. И до- 
като за спортните обувки 
„Степс" съществува огро

дина трудовата органи 
зация своите валутни по ребители 
требности ще задоволи

От друга страна, не би 
вз да се пренебрегнат и 

износ е високата им це- техническите стоки- Тук 
на, която над световните твърде належащ е въпро 
цени за такъв вид про- гът за обезпечаване на

с износ на 
ция. Един бегъл поглед 
върху реализацията на

дукция.
Едно засега с твърде 

ясно: „Степс" спортните 
обувки и занапред са твъ

износа, през изтеклите го 
дини убедително потвърж мс-н интерес, износът на 
дава това. Така напри-

ще даде възможност за 
го-висока производително 
ст на тпуда. Единствено 
с модернизация на тех- 
ническо-технологически.

гумено-технически стоки 
(с изключение на уплътни 
телнитс плочи) относно 
пласментът на профили

мер през 1983 година са 
изнесени 5000 обувки и 
660 000 т. технически сто

рдс търсен артикул и на 
чуждестранните, и на до 
машния пазар. Интере
сът не отслабва и трудо 
вата

ки на конвертируемите несъответству-ва на въз- 
пазари и на клиринговите можностите. Вече няко 
още 961 000. Тази годи- лко години няма същс 
на обаче през първите ствено увеличение на 
девет месена са изнесе- пласмента, дори и на 
ни 571 000 обувки и пласмента на гумени пръ 
1 226 000 тона техничес стени за канализационни 

стоки на конвертируе тпъби, който намалява- 
мите пазари и още 197 Причината е, че се напу 

ска ползуването на кръг

Но с оглед на сегашните 
Ч''С'<и цени, членовете на 
Изпълнителния съвет все
пак дадоха съгласие за 
увеличение на пените е 

за да се 2-1 на сто, което влезе в 
увеличава постоянно из- сила от началото на този

месец. '.

райе на износа от страна 
на. обществото трябва да 
се използува.

като този артикул главно 
с предназначен за износ. 
В „Тигър-Димитровград" 
подготвят нов вид „Сте
пс" от скай, който е под

ки

(А. Т.)606 на клиринговите. , Ст. Н.носа.
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и на Съюза на комунистите > Сърбия Белград, 10 октомври 1986

БЮРОКРАТИЧЕН» СИМФОНИЯ
М ще открие възможност, че не чакайки про

мени в Конституцията да почнем вече един 
път Да се извличаме от кризата. Примар- 
ното условие на една такава философия е 
укрепване на съзнанието и отговорността 
на Съюза на комунистите За съдбата на 
ооществото и издигане на още по-високо 
равнище на идейното и акционного един
ство на членовете му, а особено на ръково 
дствата. Илюзорно е, например, да се го
вори за единството на югославския пазар, 
ако не съществува идейно единство в Съ
юза на комунистите по въпросите за паза
ра изобщо (да си спомним само разисква
нията за единството на ръководствата в 
СК, но и по заключенията от Тринадесето
то заседание на ЦК на СЮК и от Трина
десетия конгрес на СЮК). И на края, мно
го вредно би било, кризата Да бъде един
ствената, изключителна грижа на Съюза 
на комунистите. Това би била още една 
победа на бюрокрацията, която е платила 
(а кой би друг) работническата класа. На
против, кризата би трябвало Да бъде под
тик и мотив на Съюза на комунистите в 
откриването и перспективата и предлага
нето на нови алтернативи в развитието на 
революцията. За такава ориентация само 
субективният активизъм, все пак, не е до
статъчен и първо ще бъде в полза на бю
рокрацията, отколкото в полза на работ
ническата класа. Излиза, че бюрокрацията, 
в момента, е по-опасна и от самата криза. 
Може Да се, каже просто взето, премахнем 
ли причините за репродукцията на бюро
крацията, ще открием перспективата за 
развитието на разширеното материално въз 
производство на самоуправлението. Просто, 
а така тежко. Защо? Съюзът на комунис
тите би трябвало да знае отговорите.

за това да се задържа съществуващото 
състояние, защото — ето трябва да бъдем 
няясно за да може да се тръгне напред. И 
докато „нещата не се разяснят",' инфла
цията например полека но сигурно минава 
в троцифрено число. Не съществува такава 
сметка, която би показала, че инфлацията 
дългосрочно някому ползува. Обаче, ней
ният ускорен ход и статус кво са решите
лен повод за манипулации и „доказване" 
как, например, това е от полза за Слове
ния или Хърватско, а вредна за Сърбия 
или на някого другого. Оттук до раздух 
ването на националистически страсти има 
само една' крачка. През това време бю
рокрацията „измисля" нови начинания за 
да се избегнат евентуално нови сътресения, 
защото не би трябвало Да се забрави: 
примарнато условие за нейното съществу
ване (и целта) е — арбитражът. Все дока
то съществуват причини за арбитраж, има 
условия за съществуване на бюрокрацията.

Точна затова, между другото, е дълг 
на Съюза на комунистите Да изтрае върху 
инициативата (наречена програма за стаби
лизация), която сам раздвижи, обаче не 
само и не изключително със субективен

■оже ли само, така да кажем, със субе-
биткатактивен активизъм да се спечели 

за реализация на стабилизационната прог
рама? Времето, което остана зад нас и в 
което сме сега говори, че е неуместно и 
самото поставяне на този върпос. Показа 
се, впрочем, че субективният активизъм 
без необходими промени на 
относно

стопанската, 
обществено-икономическата сис

тема може да служи единствено на бюро
крацията и . нейните интереси. Живеем, из
глежда, във време, 
се потвърждават думите на Ленин, че всяка

в което поразително

революция застрашават две опасности — 
реставрация на преживелите отношения, 
от една, и собствената бюрокрация, от 
друга страна. И без особено задълбочава
не, ясно е, че днес сме изправени и пред 
едната и пред другата опасност. Всъщност 
пътят за изхода от кризата е определен с 
изхода на борбата против тези опасности, 
а Съюзът на комунистите е дължен да 
осмисли тактиката за извличане от челюс
тите на бюрзкратпческото размисляне за 
преодоляване на кризата.

Очевидно е, че бюрокрацията със свое 
образната си способност успява и на Съюза 
на комунистите и на обществото цялостно 
да наложи илюзията за „голяма подготов
ка" — да откъсне нещо от програмата за 
стабилизацията, хвърли помалко от вече 
преживелия арсенал на интсрументите, ко- 

друго време може би 
оправдание, всичко това посоли с лозунги 
за дългосрочните интереси на работничес
ката класа, разпределението в определени 
„фази и етапи" с обяснението, че с необ
ходимо да се създават условия за „безбо
лезнено" преминаване на по-инакво повс- 

живеене, защо внезапните и ради- 
завои биха довели до сътресения с

активизъм, но с такава акция, която ще 
има резултат в ефикасни промени, то 
ест в оформяване на системата, в която 
субективизмът и бюрократическото посред
ничество, например в сферата на разпре
делението, ще бъдат заместени с логиката 

производство и с пазарнияна стоковото 
арбитраж, всякаде, където е възможно то
ва. Това е, казали бихме, бюрократическо 
схващане, което наглед с правилно, оба
че в същност е много вредно и (и затова 
откровено бихме го нарекли бюрократичес- 
ка уйдурма).

Ето защо ни се струва, че Съюзът на 
комунистите трябва Да се избори за една 

— бихме казали философия, която

имахаито в някое

денис и 
кални Слободан Игнятовнчтакаванебивали последствия.

В стремежа да се избегнат „небивали
те последици", всичко в името и за сметка 
на работническата класа, на тази съща кла 
са от година на година сс стеснява мате
риалната основа на самоуправлението, а 
самото самоуправление с продукцията на 
нови закони, законопредписания, меропри- 

се свежда па уреждане 
отношения. Струва ни сс 

Съюз на комунистите е 
бюрократизма, 

своето действу-

АКТУАЛНО

МЯСТО И МЯРКА
Само напечата, радиото и телевизията, 

съвместното заседание на двете комисии в 
ЦК на СК в Сърбия разискваха осем ди
ректори, главни и отговорни редактори и 

заместници. Очевидна, без съмнение 
и оправдана, бе тяхната строгост в крити
ката на пропуските ч. осъществяването на

ятия . . . постепенно Миналите седмици изминаха в знак на 
критичен анализ на средствата за общест
вено информиране от аспект на ролята им 
в идейната и политическата борба за со
циалистическо самоуправление и осъщест
вяване на становищата и задачите па XIII 

СЮК. с-ъстояха сс четири засе-

на маргиналните 
дори, чс и самият 
попуонал пред замките на 

че с метода на технии с това, е „позволил", нерядко 
и членовете му 

кратко-
ване и практика 
да попадне в прагматизъм
* “ ГГи3ТешекГ щщ-яякои негови 

застанат зад частичните идарти-

Сьюзът на комуиис- 
да се направи 

че застана

конгрес на
даиия, почти едно след друго: съвместно 
заседание на две комисии (за идейна ра
бота и информиране в ЦК на СК в Сър- 

Комисията за идейна 
С1< във Войводмна, за-

редакторската политика.
Добре е, че такива разисквания се во

дят в сданието „през Сава" и те, без съм
нение ще влияят върху комунистите в рс- 

обществените информативни

срочни
части да
кулярните интереси.

фактът, чс точно 
тате даде почин за идеята 
програмата за а че

същността^ многсГнеща ^трябваше вече 
ко.ато мн °отиово вмссто прак-

да се пред 
, чи-

Как инак бия, заседание на 
работа към ПК на 
ссданис в Комитета на СК в органите и 
организациите във' федерацията и заседа- 

Ко мис и ята за информиране в Пред-

дакциите на 
средства и издателските организации, че с 
повече политическа отговорност да изпъл- 

осъществявансто

ни

по няват своите задачи в 
на редакторската 
седания ще имат 
разискванията 
дължат 
в първичните организации 
датслските и програмните 

(На 2-ра стр.)

ние ма .
ссдатслството на ЦК на 01Ш).

Основна черта па всички тези заседа- 
разисювшшя е твърде острата кри- 

идейиите и политическите пропус- 
част от печата. Ха- 

болшинството

политика. Такива за- 
желания ефект.

зад
времето
да бъдат завършени, „ти

- ля&я. -ито носители са 400 т ю тсзи недоу- 
-Съюза на комунистите Гошо гсз ^ ^
мении са добрз при™' “ бюрокрацията) 
ротацията (и не дамо на шор

ако
на тях про- 
в редакциите, 

на СК, в из- 
съвети. Тогава

започнати
пия и 
тика на
ми, направени в една 
рактерно с също така, че 
в дебатите бяха журналисти и редактори в

тически, на мястото
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иа народите п точи район. Особено значе
ние има съзнанието, проявено в Хараре, 

необвързани страни в Средичем
МНО

СЪВМЕСТНО КЪМ СЪТРУДНИЧЕСТВО че самите
номорието . трябва Да предприемат

се подобрят условия 
отношение го-

жсство акции чц да 
та, в които 
лямо е

Безспоиен е фактът, че Балканите и ] говори за" многостранното сътрудничество. 
Р н Ккспе1)титс па правителствата па петте пра

се договориха за конкретните видове на 
промишленото коопериране и специализа
цията, И този път дойде до изява схваща
нето, че сътрудничеството трябва Да се 
развива псиквде, къдсто за тона има съв
местен интерес.

Към края па миналата година трябва
ше да се проведе още едно заседание 
специалисти па правителствата, па което 
трябваше да бъдат разгледани възможнос
тите Балканът да сс освободи от ядрената 
опасност .и да се постигне договор за раз
ширяване на всеобщото сътрудничество. 
Обаче, срещата не се проведе, тъй като от
ношенията между отделни страни значите
лно сс бяха влошили. Освен споренето ме 
жду Гърция и Турция около Нгея и Ки
пър, отношенията между България и Тур 
ция се влошиха поради натиска на който 
е изложено турското малцинство в Бълга
рия.

живеят. Б това
значението на сътрудничеството 

само между държавните органи, по и
сили. Ма

Средиземномористо и ден-днешен „плащат 
данък” на непреодолените итсоричсски не
доразумения. Множество трудности са пре
дизвикани от намесите от 
продължава с десетилетия, а са поради об- 

на отделни страни от 'гази район

ни
ме
между всички демократически 
това, инак, своевременно 
реицията на прогресивните партии и дви
жения в Средиземномористо,

страни, което указа и конфе-

лягането
върху съюзници вън от региона, които все 
пак водеха сметка предимно за своите ин-

съсгояла сс
II Белград.

Па дневен ред на предстоящата минис 
I конференция на срсдиземноморс- 
нсобвързани страни, чийто домакин

натересп. терска 
китс
ще бъде Югославия, ще с" намерят всич- 

въироси — от сигурността, 
взаимната

Но, в едни такива, твърде неблагопри
ятни обстоятелства, народите от тази част 
иа света вее повече чувствуват потребата 
от укрепване на собствената н колективна
та сигурност. Пътят до тази цел, сигурно, 
е доста сложен. Потребно с да сс преодо
леят развойните, културоложките, верските 
и други противоречия. Но, понеже тези 
противоречия са много, все повече изпък- 

възможнб да бъдат

ки жизнени
11 олити ческото сътрудни чсство, 
икономическа помощ, до защитата на жиз 
йената среда- В един такъв конкретен раз
говор необвързаните може много да полу
чат, така не трябва да се очаква, че на 
тази среща ще дойдат със съвсем опредева съзнанието, .че е 

преодолени и в това направление сс дви
жи ангажирането на по-голям брой тука-

лсни предложения.
Нашата страна с готова като домакин 

на конференцията и активен участник 
събитията в тази част на света, да даде пълен

укрепване

вшнн страни-
Към тези усилия Югославия дава за- 

често относително
Поради този възел па обстоятелствата, 

бяха спряпи конкретните крачки насочени 
към установяване па зона па мир и съ
трудничество без ядрено, химическо и 
друго оръжие па Балканите. Наистина, съ
трудничеството в някои области горс-долу 
успешно сс развива (съобщения, здравеопа
зване, туризъм, спорт). При това сс забс-

напринос на стремежите за 
връзките между средиземноморските стра 
ни, с цел за по-успешно решаване на сери

Оче-

бележителен принос, 
много по-голям отколкото с съвкупната й
сила. Абсолютно е ясно, че югославското 
залагане за по-голяма сигурност, за укреп
ване на мира и всестранното сътрудтшс- 
стбо е насочено преди всичко към иаи-не- 
посрсдственото съседство. Тази, балканска
та област по наследените проблеми все пак 
се отделя" на картата на света и точно по
ради тога е нужно тези проблеми по-бър
зо, със съвместни сили да се решават.

Истина е, че балканските страни по 
много работи нямат единствени погледи. 
Но, това е Еероятно и нормално отраже
ние на факта, че те твърде много се раз
личават по своето вътрешно обществено 
битие и външнополитическата си ориента
ция. Гърция и Турция са членки на Атлан
тическия съюз, България и Румъния на Вар
шавския договор, Албания се държа на 
страна, а Югославия е последователно не
обвързана страна.

И въпреки всичко това, Югославия и 
другите балкански страни не се отказват 
от усилията да обезпечат условия за общ 
напредък на този 'регион и на всеки на-, 
род в него отделно. Вече три десетилетия 
се работи върху създаването на зона на 
мир и сътрудничество без ядрено оръжие, 
което се смята като- условие за надмина
вате на „балканизацията и като термин и 
като израз на затваряне в собствени гра
ници. Първоначално идеята за балканска
та зона се приобщаваше към подобните 
идеи в Средна ЕвроПа и Скнадинавия, оба
че в последните години се обособява като 

. само-свойствен стремеж на балканските дър 
жави да укрепят овоята сигурност и обез
печат по-спокойно и по-плодовито бъдеще!

Акциите по междубалканското сближа 
ване получиха замах с провеждането на 
заседанието на експертите на петте прави
телства преди две години в Атина- Пред
ставители на Гърция, Румъния, България, 
Турция и Югославия на тези заседания из- 

■* разиха готбзност за възможно по-интензи
вно издигане на сътрудничеството на Бал- 
канокия полуостров. Подчертана бе необ
ходимостта от последователно зачитане на 
независимостта на всяка страна, а голямо 
значение бе дадено на откриване на възмо 

за безпрепятствена циркулация 
между гражданите на балканските държави. 
Същевременно, всички се изясниха за беза- 
томен Балкан, макар че бяха съзнателни 
за обстоятелството, че 
лесно до се стигне.

След атинското заседание, Белград бе
ше домакин на, една среща на специалис
тите, на която също така бяха водени раз-

озните въпроси, с които се срещат, 
видно е, чс са потребни по-смели пробиви 
за създаване на по-благоприятна атмосфе 
ра в отношенията между така различните 
страни и народи. Затоза от югославскалична, че в такива активности участвува и 

Албания, която досега отхвърляше идеите 
за конструктивно балканско сътрудниче
ство.

страна се дава подкрепа на всяка идея на 
сочена към надминаване на историческите 
и актуалните недоразумения, за създаване 
на по-благоприятен климат. С такива, бла
городни цели са мотивирани и усилията, 
които се полагат да се оживотворят идеи
те за безатомен Балкан и Средиземномо
рие, за зоните на сътрудничеството и мира.

Александар Поповия

Обаче, и покрай застоите, тази тема 
пс е счета от'„дневния ред". Напротив, за 
нея често се разговаря при срещите меж
ду ь-исоките представители на балканските 
държави. Такъв неотдавна бе случаят с ра
зговорите на гръцкия ммнистър-прсдссда- 
тел Папандреу'в Букбурсщ и София. По
требата от укрепване на балканското сътру
дничество бс подчертана и по време на 
срещата на члена на Председателството на 
СФРЮ Стане Доланц и мипистър-председа 
теля на Гърция Папандреу в Атина, а то
ва щ: бъде тема и на предстоящите срещи 
на ю -ославските представители с държав
ниците на Турция и Румъния.

ГЗ тези и други обстоятелства.

(От 1-ва стр.)
би били по-плодотворни; защото там, къ- 
дето стават такива неща, където се пишат 
и редактират вестниците нещата ще се 
разрешават и това конкретно и веднага 
когато се появи идейно и политически не
приемлив текст или предаване. Защото, оче 
видно е, по това което бе казано на тезинашата

стр:л а последователно както и досега 
— поддържа инициативата за сближаване 
на балканските народи 
иа Хелзиншката харта. Безостатъчното- за- 

- читако на независимостта,

заседания — същинският проблем не-е в 
онези, конто пишат от противни на поли
тиката на СЮК п нашето общество пози
ции (малка е вероятността, че ще ги пре
възпитам), но в тези, конто пускат тези 
текстове.

Някои от тези заседания, специално за
седанието на двете комисии на ЦК 
СКС, имаха необкновено

върху принципите

суверенитета, - 
пълнотериториалната цялост, ненамесата, 

то равноправие на всички народи — това 
е единствената възможна оонова за укреп 
ване иа сътрудничеството между страните 
в тази част на света.

Нужността да сс даде по-голям принос 
иа кризисните положения, 

за издигането иа сигурността и премахва
нето иа всичко, което'пречи и а сътрудни
чеството, се протяга и върху Средмземно- 
морието. На това указаха и необвързаните 
страни н,а Осмата среща, приемайки

на
голям, може да

се каже конгресен публицитет. И 
впрочем, има свое значение и своеобра
зен политически отзвук. На една подобна 
среща, която през 1976 година се състоя 
Председателството на ЦК на СЮК, Едвард. 
Кард.ел и на въпроса за публицитета — 
как, колко и какво да се публикува от 
такива заседания — обърна особено .вни 
мание. Спирайки се върху 
по-широко съобщение за обществеността 
Кардел тогава

това,
в решаването

в

реше
нието за провеждане на отделна конферен
ция на ръководителите на подготвенотодипломациите
Иа средиземноморските страни, чийто 
макин ще бъде Югославия.

На срещата в Хараре, съвсем оправда 
но, бе изразена голямата загриженост по
ради конфликтите, които обременяват 
зи регион. Вместо на средиземноморски
те брегове и води да царува мир, който и 
единствено отговаря на тукашните наро
ди, тази област е една от най-застрашени 
те в света. Необвързаните г- 
ясно казаха, че не се примиряват 
обстановка. Подчертано бе 
искане да се уважава независимият път на 
общественото и икономическото

до каза: „Страх ме е, че с това 
по мое мнение — само бихме драмати

зирали цялата работа, създавали 
обстановка

тревожна
, като че ли сега сме пред една 

такава криза, така че 
трябва да изостряме 
борба срещу 
тивно

то-жностите на всички страни 
нашата политическа 

врага, което е напълно про- 
на истината. А смисчпът на нашите 

разисквания, всъщност, бе каква 
политическа акция трябва 
средства и ро кой начин, 
чо по-малко да имаме 
положения".

днешнидо това не може страни твърде 
с такава да водим, с кои 

така че възмож- 
такива алармантни

решителното

развитие
С. Кържавац
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ИМАШЕ 32 432 ЧЛЕНОВЕ 
ДНЕС СА 32 135. СК И 
КАТ РАБОТНИЦИТЕ

IВ
ГОДИНА В НИШКА ОБЩИНА щия метод и съдържание нара-' ветата конференция нищо не сме 

НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ, чии а «а първичните организа- направили. 
ПО-НАТАТЪК НАЙ-МНОГО НАПУС- ции, ь нарастващия щгорионизъм На тези съвещания — а две- 

и сучене на доверие на раччпси- те бяха твърде добре подготве- 
ците в Ск. шие главно донася- ни —- се чуха и други причини 
ме заключения,- а тяхното реа- защо работниците напускат СК. 
лизйране недостатъчно следим.. Като се тръгне от (твърде) висо-

11о повод неотдавнашното 
сещение в Електронната индус
трия в Ниш Слободан Милоше- 
вич, председател на Председател
ството на ЦК на СК в Сърбия, 
покрай другото е информиран и 
За това, че през изминалите 
години Съюза на комунистите 
ЕИ са напуснали 217 
Ако се има

по- МЛАДИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ

Никога досега в партийната 
организация на мин не е има-

пзразително е нрисъствуващ пер кия членски внос, неединството 
Ьализмът, които само създава в СК, безотговорност и „отчуж- 
илшзия, че нещо раоотим, а ре- даване" на кадровата политика, 
зултати няма" — записано е в па до отношението във. Федера- 
материала За съвещанието в ЕИ. цията и в Косово, но всякак е 

На двете събрания няколко добре да се забележи мнението 
пъти чухме, че стопанските, ръ- на Младен Панайотович от „Пла 
ководства в ООСТ същевремен- стика" в ЕИ: 
но са и ръководства в първични
те организации на СК. Така' Та- съберем
домир Вучкович посочи върху »ие трябва да им предложим 
вредата от деиствуването на та- ясна перспектива и акция. А ка
ка наречените координационни кво ние вместо това им предлага 
тела в ООСТ. Освен стопанските ме: опортюнизъм, куп доклади и 
ръководители, тези тела обикно-. заключения, които никого за ка
нено съчиняват секретарят на квото и да е не задължават, и 
първичната организация на СК празни събрания, 
и председателите на работничес- 

процен- кия съвет, Синдиката и Младе- СЛЕД ДВА МЕСЕЦА

ло повече „чиновници" от раоот- 
ници. сюаче, сега е обратно: от 

МИН з2две 2УЧ4 члена на СК в
в процента са „чиновници", а 45 

членове, раоотници
пРгАвид средното производство — чу се на заседа- 

число членове в нашите първич- нието в този колектив, 
ни °Рганизации, произлиза, че за В Електронната индустрия, 
две години сме загубили четири този най-голям колектив в южна 
първични организации 
или

от непосредственотов

— Ако искаме около нас да 
младите работници,

на СК, Сърбия, положението е още по- 
неолагоприятно. В края на ми
налата година тук са действува- 

се има пред- ли 3176 членове на СК, свърза- 
вид, че имаме още 34 иска за ни в 61 първични организации, 
напускане редовете на СК бе за- „Ако съблюдаем числото на чле- 
познат Милошевич ат страна на новете с работнически професии, 
председател ствуващият 
чната конференция 
Електронната индустрия Мило- 
ван Младенович.

Тези отрицателни процеси в

6,8 на сто от 
вете. Този факт става 
благоприятен, ако

члено- 
все по-не-

Темати- тогава то възлиза 40,4 
на СК в та". ' жта:

Интересен е, струва се, и 
друг факт. Партийната органи
зация в МИН е имала през 1984 

класово-социалната структура на година 2455 членове. Тази годи- 
СК не са
ЕИ. Подобно е и в

И именно тази „ясна перспек 
тяло да бъде място, където ръ- тива и акция", след разискване-

заседанията трябва на 
утвърдената всички комунисти и работници 

политика, то все повече става да предложат първичните орга- 
място, където политиката се изгра низации на СК. Така на съвеща

нията бе договорено. След това,

— Вместо координационното

ководителите ще се договарят за то на 
изпълняването на

характерни само за на в СК са приети 238, а са на- 
останалите пуснали 259 членове.

наши колективи, защото За шест В Електронната индустрия за жда. Па даже и предлагат зак- 
месеца т.г. оощинската организа две години са напуснали 217 чле- лючения за заседание на първич трябвало да се води разискване 
ция е „намалена" с 217 члена. на. Това са споменатите четири 

Тази „статистика" би била първични организации, които ве- 
приемчива, ако ставаше дума за че в ЕИ ги няма. Тези отрица- организации. Това личи 
идейно разграничаване в първи- телни процеси продължават: за 
чннте организации, ако СК след пет месеца през 1986 година в

пата организация на СК и оста- на заседание на Общинския ко 
обществено-политически митет на СК. Обаче, изглежда,

преди че всичко това непредвидливо се 
всичко на разискване, па не е протака.

налитс

Когато в началото на септем-малко- числото на комунистите,
аргументирани разисквания на- МИН са приети 28 нови членове, КОито общото положение в своя ври ЕИ посети Слободан Мило- 
пускат неговите идейни против- а Партията са напуснали 59 чле- та организация оценяват като не- шевич, председателствуващият Те .

Затова матичната конференция го ин-ници, хора с разклатен морал, нове. що натрапено от страни.
или опортюнисти, макар че и то- На тези съвещания, а подоб- и не виждат целта на членуване- формира, че е направена „Акци- 
ез се случва. В най-голямото чи- но е и в цял Ниш, особено е то в Партията. онна програма", в която „най-
сло случаи, става дума за работ- изтъкнато, чс твърде малък е — Индикативно е, че СК са изтъкнато място заема работата
ияци, които, недоволни от поло- интересът на младите За влиза- напуонали голямо число работни с младежта". Задължени са и

първичната организа- не в СК. Разбираемо е, че в цИ _ каза в МИН Първослав кадровите комисии „постоянно
Причините -за да следят процесите в тази

в ласт, да разговарят с членовете 
на СК, които са се пасивизира 

«а ли, или искат да напуснат СК,

жснието в
ция и в Партията изобщо, на- „Гарджевинар" и другите колек- Маринкович. — 
пускат нейните редове. Такива в тиви, които са останали без ра- хова трябва Да търсим както

някои явления в колектива, така

об-

са ботнически . млади поколения.Ниш само през тази година
154 Ако към това се прибавят Съюзът на комунистите остарява. и в недостатъчното влияние
и „отчислените от списъка" (47) Но, защо в Електронната индус Съюза на комунистите в общест- да съзират причините 
и изключените (19) тогава става трия, колектив с повече от 4500 вото, положението да се подо- явления и да предлагат на пър- 
ясно чс работниците са най-мно млади, в Партията има само 401 брява. . вичните организации на СК ме
гочислената социална структура, член по-млади от 30 години и за- и в МИН се чу, че все по- рки за тяхното премахванб".

големия МИН все- всчс е изразително явлението да ЕИ са убедени, че по
младеж е член Сс решава преди договарянето, в чии ще бъдат спрянп отцриател- 

тссни кръгове, преди самоупра- ните процеси и ще се. увеличи 
иителми постъпки и 
ки процедури, което предизвик
ва все по-голямо недоволство не низации на 

да само сред членовете па СК, а и палата седмица За. проблемите ,
СК от страна

за тези

В
този на-що тогава вкоято напуска СК.

Тези предупреждаващи факти ки единадесети 
са забелязани в Ниш още преди 
Апгреса, па тогава бе раздви
жена инициатива в най-миогочи- 
слснитс нишки колективи да се
организират съвещания, да сс Дълго още бихме могли 

изучи проблематиката" и утвър- посочваме фактите съобщени в сред всички работници,
ли програма от мерки и. акции ЬИ и МИН,ди проч а Окоп- твърде неблагоприятните проце- За отлъчването
положението да с . ■ си в Ю1асово-соЦ1*1лиата структу- итс от СК обвиняват всич- мо в осем първични организа-
чателна .оценка за р Ц ек Но и това което ка- ки нас — каза Любиша Джорд- ции. Както ни информира Пър-
класово-социалния състав на захмс Зд най-го лемите нишки ЖОТич, зает в ТО „Рад". — Все вослав Маринкович, председател
трябва Да ДаДе ООЩИН ^ колективи ясно показва, чс Съю- по-малко с числото па работни- ствуващ Тематичната конферен-

заседанието пр за н комунистите най-често на- цИте в Партията, за да си по- ция на СК в СОСТ, партийните
мири, когато ще бъдат У пускат онези, които в него тряб- стапям въпросът дали ние наис- организации се намират пред ре-

вемчки р Фв ра да са най-многочислени. Също типа сме авангардът? Този въ- организация, па това е отсро-
с индикативно, че младите Прос задавам, защото е извест- чило работата. Обаче, след като

най- се конструират постоянни акци- 
ОИ1Ш конференции, според 

- вия Статут, този въпрос ще се. 
намери в дневния ред на воич- 

т ки пъовични организации.
Според негова оценка ч оно-. 

ва, което досега е направено в 
споменатите осем

на СК?
политичес- приема.

От шестдесет първични орга- 
СК в МИН до ми-

КОЙ РЕШАВА?

по напускането на
— Тези поразяващи факти на работниците и становищата 

на работни- от съвещанието е разговаряно са
които сочат на

митет на

заключения за 
организации в общината.

така
нс проявяват голям интерес 
прием в Партията.

На споменатите

зя но. че в СК нс са всички 
добри работници на МИН.Сигурно с, обаче, че това ня- 

бъде пито лека, пито про
пейте спо-

но-
съвещанияма да 

ста работа, защото На кого е необходима не- 
миозипа се опитаха да дадат от- ,сфикаС[(а първична организация? 
говори защо това с така.което слушахме на 

Машинната и Ьлс
причиии-

ред онова, допита Джорджевич.
Основните причини преди ние още на Петата 

всичко са в иеефикаоността нл конференция на СК приехме за- 
и Съюза на комунистите да мени ключението да меним Правил- 

в иссъотвстствува- шика за награждаване, а до Де-

съвещанията в 
ктронна индустрия

тематична
организации,паработниците

многобройни
тс, поради които 
пускат СК са 
сложни.

(На 4-та стр.)положението,



Комунист Д
ВЪЗПОМИНАНИЕ НА ВЕЛКО ВЛАХОВИ1!

трансформация па целокупната 
обществена структура и борбата

общсствено-произподст- 
пени отношения. Неговият тсорс 

интерес нямаше грани-ЧЕСТНО ПРИЗНАНИЕ за пони

тически
ци, включвайки и въпроса за ме
ждународното 
Югославия в Движението на ис- 

ИЗОбЩО-

присъдена на Цен- 
студии и

„Велко Влахович" еПървата награда
търа на ПК на СК във Войводина за 
марксическо образование „Стеван Доронскн~ кггкггг = 

-.-.вягГ!“ ;«Г.”ГГ Г^Г 3™1» X™ —, ™««у
ческитс стойности на югославска защото имаше претояини кому- комунистическите социаг 
тГГциалГйческа революции, пистичсеки и хуманистически мо ските и народ,гоосвободителнитс 
ас с цел трайно Да се ознамену- рални принципи. Гои бе любим дмижении.
;а делото на Велко а»ахЬ^ЧсСС и исторически задачи на

тешри ДмеВссц Яв когото е родей „околепня, особено за комунис- Велко Влахович подчертаваше
Р революционер Наградата тите, които, както каза Тито отговорността на комунистите,

Р общсст- трябва да бъдат такива какъвто както за всестранното укрепване
Прсдссда- беше Велко Влахович". па маркси че ската мисъл в рево-

Още от юношеските си дни, люциоината практика, така и за
революционния нейното плодотворно афирмира-

области на общсст

наположениеполитически

на
възстановена 
1984 като

В поредицата на актуалиитс 
СЮК, днешните потребност 

срочната ориентация 
комунистите". В крак е 
Велкови формулации са и съвре
менните ни усилия за свързване 
на теоретичната работа и марк- 
сичсското образование е револю- 

практика на милиони

и дълго- 
особено за 

тези
този
присъжда Центърът за 
вени проучвания към 
телството на ЦК на СЮК, а ре
шение за присъждане взима Съ- когато тръгна 
ветът на Центъра за обществено път, Велко разбра че за рсволю

цнонера не е достатъчно само да вения, политически, научен и кул 
„Велко нека и да се бори, но трябва и тури живот и събития.

Влахович изтъкваше, че „Съ-

по
не във всички ционната 

субекти на сдружения труд и си- 
социалистическо са-проучаване.

Тазгодишната награда
Влахович", първата досега, е при да умее и да знае, че социализ-
съдена (25 септември в Белград) мът е и борба и наука. От то- ЮЗЪт на комунистите непрекъсна 

Центъра на ПК на СК във гава па ДО своя последен ден ця- т0 трябва да прокарва пътища 
Войводина за политически сту- лата си революционна дейност и За нови прогресивни обществс- 
дии и марксическо образование борба просмукваше и осветлява- ни промени и да настоява за на- 
„Стеван Доронскн". Този център ше е марксичсска теория, увле- изливане на възможностите за 
в течение на дългогодишната си кателно се занимаваше е проуч- възпроизвеждане на стари отно- 
работа даде значителен принос ване и със студии на различни шения". При това, според него, 
в разширяването на марксичес- проблеми в общественото и кул- „става дума за по-нататъшно раз 
ката мисъл подобряването на турното развитие, застъпваше се витис на революцията, за конти- 
теоретическата и научнопроучва- и успяваше на развитието на нуитет на революцията", което 

работа, както и в систе- марксиечската мисъл у нас да означава, че в тази основна ис
торическа задача трябва да се

стемата на 
моуправление. Това е една от ос 
ловните предпоставки за 
татъшния успешен ход на наша-

по-на-
на

та революция и за осъществява
нето на водещата идейно-поли
тическа роля на комунистите в 
нашето общество, понеже, както 
изтъкваше Влахович, СК „може 
да върви напред при условие да 
разбира действителността и да 
бъде способен да организира тру 
дещите се за нови битки и нови 
революционни проникновения". 

Не ще и съмнение, че награ
дата с името на Велко Влахович 
ще бъде не само честно призна
ние за ония, които я заслужат, 
но и насърчение за по-плодовита 
дейност не само на наградените, 
но и на всички, които по един 
или друг начин допринасят за 
развитието на марксизма и таче
нето на етическите стойности 
на нашата революция.

телната
мата и практиката на марксиче- даде и свой личен принос, 
ското образование и идеоложко- 
политическото оспособяване на си живот бе в грозничави инте- та теоретична работа. Следова-

и лектуални усилия, проучаваше телно и в областта на марксиче-
активирането на обществената действителност и ското образование, според думи-

на те на Влахович, „се налага да

Велко Влахович през целия вижда смисълът на марксическа-

комунистите, трудещите се
младежта, за
общинските марксически центро ровеше по съкровищниците 
ве и за развитието на сътрудни- мъдростта, не заради академиче- минем на по-систематична, доб- 
чеството на тези центрове е по- ски титли и признания, но за да рс обмислена и добре насочена 
крайнинските организации на обогати и да задълбочи съзна- работа... и да се определим за 
СК като при това постигна зна- нията си, с цел да бъде по-поле- дългосрочни програми, като при 
чителни резултати в издателска- зей на онова, което считаше за това съблюдаваме най-съществс-

свой жизнен път.
Заинтересован за всички съби

та дейност.
За живота и делото на Вел

ко Влахович говори Киро Хаджи тия на епохата, Велко Влахович 
Василев, директор на Центъра, бе отрупан с пробивите на соци- 
Той изтъкна, че „в този момент ализма в днешния свят, проце- 
нащите мисли са отправени, пре- ситс на великата антиколониал- 
ди всичко, към личността и де-. на революция, особено с облици- 
лото на Велко Влахович, извест- те на действуванс на работниче- пение на две или три организа- 
ният и любим революционер, не- ската класа и политическите дви чии. към този проблем се е при- 
устрашим борец за освобождение жения в различните условия на стъпило с много формализъм и 
на работническата класа и на отделни страни и континенти. В главни причини за

нитс моменти от значение за М.Б.

(От 3-та стр.) бъде „отчислен от евиденцията", 
а нито и „своеволно да напусне 
СК", без задълбоченов по-голямото число от тях не е 

емтравено както трябва. С изклю
разисква

не на заседание на 
организация. Обаче, може би и 
със закъснение, ние нашата част 
От работата ще завършим 
роятно ще- забавим напускането 
на СК от

първичната

и ве-
„излизане"

всички трудови хора, за свобода този общ контекст съблюдаваше на работниците от СК са търсе- 
и равноправие на всички народи развитието и облиците па юго- ни в обстановка 
и народности, не само в нашата славската социалистическа рево- и извън първичната организация 
страна но и нашир из света, към люция, нейните обществено-исто- което всякак не е цялата истина

Ще търсим

страна на работниците. 
Но, казва Първослав Марикко- 
внч, другата част, с нищо по- 
малко важна от нашата — 
динството в СЮК, неефикасността 
на партийните форуми, 
нието в Косово и всичко, 
е извън нашите способности — 
ще трябва някой друг да завър- 
ши- В. Филипович

извън ООСТ

нее-марксическия творец, плодотво- рически възможности и нейният всички неуспели
рен и изтъкнат теоретик и публи- хуманистичен белег. В социалис- събрания да се повторят Нико-
цист". тическа самоуправителна Югосла га няма да спрем напускането на

Велко Влахович с хуманност- вия, според Велко Влахович, с Партията от страна на работни-
та и с делата си се нареди в десетилетия съществуват драма- ците, ако
редицата на великаните на на- тически процеси на

положе- 
което

първо не разберем 
епохална причината. Никой не бива да

главен и отговорен редактор на всички из- д-„ Богдан ТпигЬ™п„„„ 
дания на в-к „Комунист" Влайко Кривока- дселател Е п 3аМестник-пРе
пич, заместник главен и отговорен редак- « ' Д Р Драгиша Павлович-

С указ на Президента на Републиката ВУ™’ ГЛаВНИ ** «говорни ,)МарДРе‘ Бе™> Пл<™аа
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СЕИТБА НА ПШЕНИЦАПРЕД ЗАПОЧВАНЕТО НА ЕСЕННАТА В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО РИКАЧЕВО

Механизация има, но семена 

и торове недосткгат
Време за чакане няма

:Г'" • ■Когато съвместно се предприемат акции, и ко-—- 
гато всички се застъпват и полагат усилия догово
реното Да бъде и реализирано, тогава и — резул
татите са налице. Това е характерното за работата и 
дейността на местната общност в село Рикачево. Тук, 
както ни уведоми председателят на местната органи
зация На ССТН, Крум Младенов, който е и член на 
Скупщината на местната общност, почти всички 
ции договорно се провеждат-

— От всички акции, комунално-битовите, са

След тазгодишната сре 
щна реколта (получени са 
-4,8 милиона тона пшени
ца, което е над 500 000 то 
на изпод плана) след при 
бирането на есенните пл 
одове с пшеница трябва 
да бъдгт засети 1 379 000 
хектара площ. Това вед 
но е една от най-важни
те задачи пред югослав

ските селскостопански 
.производители. Ако този. 
план се реализира — в 
идната 1987 година би 
■трябвало да бъдат пронз 
ведени 5,5 милиона тона 
пшеница-

производители чу-вствител 
но намалиха площите с 
пшеница, а очаква се та 

-зи тенденция да продъл
жи и през настоящата.

твеии торове и няколко 
десетина хиляди тона за
щитни средства.

По изразходване на ак-
изкуствени торове

па преден план, а коя кога разрешаваме диктуват 
ни времето и условията. Преди год-ина-две, с всестра
нна помощ на общината и солидарността на широ
ката общност започнахме и уопешно приключихме 
акцията по електрозахранване на селото. Предприе
хме и мерки за поправка, а до някои махали и про
карване на нови пътища. На преден план е селският 
път — път който минава през селото ни на дължи
на от около 6 до 7 километра. И не само че взехме 

вече започнахме. В ход е

11г .. •; ‘I

"г%

Л

и решение, но и акцията 
обезпечаване на средства. Влязохме във връзка и с 
Общинската скупщина, която също така ще уча
ствува с 50 на .сто, заяви председателят на Местна- ■ 
та организация на ССТН в селото.

С това обаче не завършва активността на тази 
съдействие с останалите

Ш й

— Според съгъласува- 
ли^гплаН — с есенници - Щ 
бй трябвало да бъдат за 
сети над 2 милиона хекта

— изтъква Сава Вуй- т-явайгад-й® 
ков, председател на Съюз 
ъия комитет За селско 
стопанство. От тези пло 

най-голя.ма част.

ЪщуШт ШГл
местна общност. Отново в 
обществено-политически организации, вече са напра- 

първите контакти с ооновната организация 
на сдружения труд „Слога” за изграждане на сгра- 

В местната общност са гото- 
работа а „Слога” трябва да

т-жШШра вили иСеитбата да започне на време
да за селски магазин, 
ви да участвуват и с 
обезпечи само строителен материал. С разрешаване
то на този проблем, до значителна степен ще

снабдяването, което досега бе голям проблем.
са принудени да 

километра до най- 
в село Би-

Но положението поправ
ят някои селскостопански 
комбинати, които за сме 
тка на тях повишават пло 
щите с пшеница, а и до-
бИВ.ЧТС.

Пред прага на есенна
та сеитба като проблем 
се явява недоимък на то 
рове.

За засяването йа 1 379 
С00 хектара площ с есен 
ници засега са обезпече 

300 000 тона семе (не 
достигат още 40 000 
на), а ще е необходимо 
1,4 милиарда тона изкус

хектар ние сме на пред
последно място в Европа 
— изразходваме по-мал-тци

или 1 379 000 хектара — секо от 100 кг торове на 
хектар. А известно е, че 
с употребата на изкустве 
ни торове добивите мо
гат да се повишат и_с

са предназначени зд. пше 
ница. Доколксто този 
тглан се изпълни, при до 
бра подготовка на почва 
та и ако се извърши 
оптималния срок (от сре 
дата до края на октомв
ри) през идната година 
би трябвало да се освобо 
дим о.т внос на пшеница.

За отбелязване е и то- 
тза, че през последните го 
дини.

улесни
Защото и за най-малка потреба
изминават по десетина и повече 
близкия магазин е Бранкозци или пък

• тл стър.на сто-.
До започването на сей 

тба остават броени дни 
и ще трябва Да бъдат

в
' — Запланували сме — добави Младенов — и 

няколко пъти досега сме разговаряли със селскосто
панската организация „Напредък" за откриване и 
с а изкупвателен пункт, обаче освен обещания‘друго 
вге още не сме получили. Но, надявам се че и тази 
акция ако не тази, след година успешно ще раз
решим.

взети спешни мерки за
разрешаването на същес
твуващите проблеми с то 
ровете и семената.

ни
то-

М. Я.(Б. Г-)селскостопанските

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СА В ЛОШО СЪСТОЯНИЕПЪТИЩАТА В
НА ХМС „СМИЛОВСКО ПОЛЕ" Под въпрос е и Безопасността в 

в движениетоПриключва първата пътятвно се поддържа 
от Босилеград през Люба 
та и Бесна кобила и от 

0б Рибарци до Караманица. 
Средства за асвалтиране 
на тези пътища няма (по 
не засега), но не значи, 
.че няма чакъл с когото 

най-необ-

янието на пътищата в 
щииата, която след няко 
лко дни ще обсъдят де 

на ОС в Босмле

Босилсг-Пътищата в 
радска община, както те 

регионално значе-
боти през първата фа
за възлиза на И0 мили 
она динара, а средствата 

обезпечени 
Републиканския

Най-голямото капитало 
вложение в Димитровгра 
дека община в 
на селското стопанство е
хиромелиорационната

„См-иловско

зи от
ние, така и местните и легатитеобластта

град.
На територията -на об

главно са некатегопизирани, са 
лошо да се вършат 

ходимите поправки!
Докато за регионални

те пътища се старае тру 
довата организация за

състояние. Повечс- 
то от тях на места са то

Отси-
фонд за насърчение раз 
витието на недостатъчно 
развитите .краища. Инак 
работите на втората фа 
за трябва да продължат 
през следващата година. 
Предвидено е на 780 хе 
ктара да сс подготвят об 
работвасми площи, на 
които да .се проведе 
мичсска мелиорация и 

полски пътища.

щииата съществуват три 
пътни направления от ре 

значение на

по-стема 
де". До края лковп развалени, че йод

слага и безрпас гионално
на слс-

месец ще прикл 
работите на първа

та фаза, които провежда 
специализираната трудо 
ва организация „Водос- 

Вардар" ог

въпрос сс
костта в движението. Ос- 

вънрос е безо
лошото поддьр тирани. Пътят от Босиле 

град към Сурдулица е в 
лошо състояние почти на 
цялата дължина — асвал 
тавата настилка е развалс 

дупки, на

дващия
ючат

дължина от 114 км, от ко 
ито само 44 км са асфал пътища от Враня, за ме

стнитс и некатегопчзира- 
ни е задължена СОИ за 
жилищно-комунална дей 
ност, която с местните об

веп че под
пасността.

влияе пътищата нежапе
само по-бързо да сс Раз' 
валят, но поправката им 
да струва 
утре отколкото днес. За
това е необходимо тези

стопанство 
Скопие. Досега са прока- 

канали
щности полага усилия 
да поддържа старите .и 
да изгражда нови. Липса 
та на булдозер с една от 
главните причини пътища 
или да не се прокарват, 
или да не се поддържат

хи много повечерани отворените 
и поставени -гърбите за 

канали на

на, има много 
острите завои няма огра 
ди, няма пътна сигнали
зация. Макар чс с изгра

изградят 
За реализацията на втора
та фаза ще бъдат израз
ходвани два до три пъти 
повече средства.

затворените
дължина от 
ломстра. 
приключат в 
ния срок от една година.

Стойността на предви
дените / и проведени

които са задължени за 
поддържането им на вре

качествено да изпъ ден преди десет години 
лпяват задачата си- Това

кипетдесет
щеРаботите ме и подобно е състоянието и 

е пътя от Босилеград до 
Рибарци. Особено перело

предвиде- редовно.
псъшност сс подчертава 
в информацията за състо

В. Б
А. Т-

ра-
СТРАНИШ т

1986Братство • Ю октомври



Ш култ а РАШ П РОСВЕТА ш
Н ОСНОВНОТО УЧИЛИ 
ЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИХ 
РОВ" — БОСИЛЕГРАД

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИ НАНА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТЕ ПАМЕТНИЦИ ВОПАЗВАНЕТО

НЕБРЕЖНОСТ, ИЛИ...
;гьл 1ГНТС някога с папани местната общност в е- Из 
малчугани учебни стаи. пор, а след това и инсти 

Подобно е състоянието туциитс, чияго основна 
п на черквата, която, ка задача е да се грижат за 

опазване на кулгурно-ис-

Приета 

програма 

за работа

На територията на Бо 
силеградска община, ка- 
кто и в
н Божица в Сурдулишка винца- Радомир и 
община трудно може да тендмл в София ос нрм- 
се посочи местна общно- съединя ват към дясното 
ст, в която да не същсс крило на руските войски, 
твува културно-историчс Училището в Извор е по

мири 1877 година, от ера. 
бските войски, които, ка 

Кликуреки край то освободили Трън, Сли
Юос-

кто и училището, докол-
преднриемат торическитс паметници.

Подобно е състояиис-
кото пе се 
спеигпи расгавратореки 
мерки ще стане скоро ра 
звалипа, без каквито и 
да е изгледи за въстапон 
ягаие на някогашната

то и па културно-истори
ческите паметници в дру 
гите местни общности вски паметник от по-стари строено веднага след ос 

или по-нови времена, из вобождениото и дълги 
пълнил забележителна ро години било център на 
ля в културното или исто просветата и културата и 
рическо развитие на те- тоя край.

Съветът на училището 
в разширен състав на по 
следото си заседание, по
край това че обсъди ми
налогодишните 
тй. обсъди и ирис тазго 
дипшата програма за ра 
бота на училището. В 
уводното СИ 
директорът на училище
то Лазар Стаменков, ме 
жду другото изтъкна, че 
в гю-голямата си част та 
згодишната програма е 
подобна на миналогоди
шната, а главно ударение 
е сложено върху реализа 
пията на новата учебна 
програма за първи, вто
ри, пети и шести клас.

Покрай това, както под 
черта Стаменков, в тече
ние на настоящата учеб 
на година далеч по-голя 
мо внимание ще бъде по 
светено на взаимното съг 
рудннчество с родителите 
за подобрение на възпи
танието на учениците.

На заседанието си Съ 
Еетът обсъди и прие ня

тоя край, макар чс с 
що не са заслужили та-

ни-
прелсст.

Крайно време е да се ' кова безгрижие, 
предприемат пай-псоб- За манастира в село 

I !аля, Клисуреки край, 
датиращ още от 9-ти век 
никой нс се грижи, как-

Миграцията обаче, низи краища..
В Босилеград и окол

ността му всс по-малко 
сс знае за село Извор, 
околийски център, пепо 
срсдствено слсд . освобо
ждението на този край 
от турско робство.

В центъра на това се 
ло. съществува великоле
пен исторически памет 
ник. черквата „Света Тро 
нца", за чието бъдеще 
не се грижи никои. Но 
така не е било в мина
лото. За това красноречи 
во говорят исторически
те данни, според които 
през 1900 година извор
ската черква били посе 
тшш нишкият владика 
Доситей, скопеният —
Йосиф и софийският вла училищния двор 
дика- Партений Софийс
ки, и митрополит Сте
фан. Църковните глава 
тари били придружава
ни от голямо число духо 
вници, така че богослу
женията им, според ис
торическите данни про
дължавали по три дни,

' в присъствието на огро 
мно число жители на Бо 
силеградски край.

резулта-

то и за единствения ма
настир в Босилсградско 
„Св. Илия", построен в 
долината на Брссииш- 
ка река. Черквата „Св. 
Никола" в с. Божипа се 
споменава в книгите през 
далечната 1700 година, 
а построена с почти един 
век по-рано през 1608 го 
дина. Нейна връстница е 
и черквата „Св. Петка" 
с с. Долна Лисина, пос- 
:роена през 1610 година, 
откогато датират и ней
ните фрески и стенописи- 

Всеки доброжелателен 
човек трудно ще се оьгла 
си с настоящата небреж
ност и предпоставката, 
че компетентните в 
торичсския. архив и Ис
торическия музей в Лес 
ковац, може би нямат све 
ления за посочените и 
другите великолепни'ку
лтурно-исторически па
метници в Босилеградска 
община.

изложение

Черквата „Св. Троица" в Извор
ходиммте мерки за защи 
тата на тези извънредно 
ценни паметници, свиде 

ква училищният звънец, тели на множество исто- 
И зъбът на времето на рически събития и за.паз 

ваието им за днешните и 
преди всичко За бъдещи 
тс поколения. Това е не
отменим дълг на днешни 
те поколения към иду
щите. Нима посочените 
мимоходом факти нс са 
достатъчни за сериозна 
акция преди всичко на

прави своето, така че ня 
колко години вече в 

не оте

Ис-
кърни това великолепно 
здание, някогашния кул
турен разсадник. Зъбът 

. на времето щедро се под 
помага и от несъзнателни 
те хора, които вече са 
развалили и развлекли 
врати и прозорци, дори- 
и подовите дъски от пре

кои кадрови решения, ка 
кто и въпроси от негова 
компетенция,

. се до основното образо
вание и възпитание.

отнасящи

Васил Станчев М. Я

Нееднократно, село Из БОСИЛЕГРАД: ПРИКЛЮЧИ ДОИЗГРАЖДАНЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА 
вор било посещавано и
от известни на времето си 
учени, и други културни 
деятели и то не само от 
Балканския 
През 1877 година, 
но, руски учени правят 
геоложки изследвания в 
околността на с. Извор. 
Селото,било

Огромно улеснение за родителите
полуостров, 

имен Понастоящем се върши обзавеждане 
строената част и се очаква децата в новите 
ния да влезнат до края на месеца ® За изграждане 
на обекта и за необходимите съоръжения са израз
ходваш! 55 милиона динара

на новопо- 
помеще-

за увеличаване числото 
на децата, т.с. на възпц 
тателните групи. При то 
е а децата на предучилнщ 
на възраст няма да идват 
следобед, което поради 
липса на помещения пра 
веха досега — казва ди
ректорът на детската гра 
динка „Детска радост" 
Владимир Стоичков:

част и за необходимите 
съоръжения са изразходва 
ни 55 милиона динара, от 
които 45 милиона за строи 
телната част. Целокупни 
те тези средства са обез 
печени от няколко източ 
ници: републиканската 
СОИ. за детска защита 
отпусна 80 на сто от тях. 
а с 20 на сто участвува
ха общинската СОИ за 
детска защита и детската 
градинка.

СРАВНИТЛНО НИСКИ ЦЕНИ
Родителите за престой на децата в градинката 

заплащат сравнително малка цена, даже двойно 
-по-малко в сравнение с други среди. Когато на
пример се изчислят всички разходи, икономичес 
кага цена за едно дете в целодневния престой въ- 
пппт Н7П 0 хиляди динара. Общинската СОИ 
. „а .на сто от тази цена, а родителите уча- 
™ГГ0Г0 С 30 На ста Най-високата цена, 

.... 3 облекчения, сега възлиза 4,5 хиляди ди-
ара' В. Б.

посетено от 
известния македонски ис 
торик.профеоор Йордан
Иванов,, който описва Из то на детската градин- 
вор в произведението си ка в Босилеград, по-точ 
„Североизточна Македо- но до стария е построен 
ния"„;<след това етноло
гът Йордан Захариев, ст 
Босилеград, член на БАН, 
който е, описал и 
край в произведението 
си „Кюстендилското край 
ще". Тук са пребивавали 
известни имена в полето 
на науката, каквито са 
Йован Цвиич, след това 
Александър Балабанов и

Преди известно време 
приключи доизграждане

очаква децата в новите
помещения да влезнат до 
края на този месец.

В целодневния прес
той (от 5,30 до 15 часа) 
ссга има една възпитате 
лна група с 25 деца на 
възраст от три до пет го 
дини. Има и две възпита 
телни- групи 
група по 20 деца — за 
деца на шестгодишна, Т.е. 
предучилищна възраст. 
От тях една група рабо
ти преди обед, а втората 
следобед (по четири ча-

бще един обект. Имайки 
от предвид досегашните ог

раничени възможности 
на градинката, сега се 
създадоха условия в то
зи детоки кът да се увели 
чи числото на децата. То 
ва всъщност ще бъде от 
огромно значение 
само за възпитанието и

Директорът на гради
нката изтъква, че за из
граждането

тоя
на новатав една

«е

отглеждането на най-мадруги-
са)-лките, но и огромно уле 

Босилеградският край, снение за заетите 
в това число и село Из- тели. Понастоящем се въ 
вор, е оовободен от Тур- рши обзавеждане на 
ското робство на 11 деке

— С доизграждането 
на обекта се 
много по-добри 
не само за работа, но и

роди- за-
създават

но- у еловиявопостроената част и се

СТРАНИЦА 8
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
1 >МЛАДЕЖКИ новини °т ДИМИТРОВГРАД

За по-ефикасна и съласувака активност
ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА СРЕДНОШКОЛЦИТЕ 
В НИШКИ РЕГИОН

По-внсоки грижи зи 

учащата се младеж
ска община, често пъта а,со ^ЯК°е становиЩе. 
се казва, че те проявяват "он™,“ е °бсъде 
интерес най-често само „а на засеДание 
за танцови забави и мла 
дежки 
бол. Тази

активно да се включат 
и дадат пълен принос в 
разрешаването на всички 
въпроси. Какви ще бъдат 
истинските, ефекти от 
това, ще покаже време
то, но и устойчивостта на 
инициаторите на тази 
идея докрай Да я претвб> 
рят на дело й. Тъй като 
тези дни ще приключи 
формирането на първич
ни младежки оргапиза 
ции в образоватслио-въ

Сегашното състояние е такова, че са необходими 
сериозни и спешни мерки за повишаване жизненото 
равнище на средношколците. Още повече, че това 
трябва да бъде и една от предпоставките за успеха 
на заплануваната реформа на средното образование, 
в рамките на която ще бъдат извършени значител
ни промени в мрежата на средните училища в 
региона

на акти- 
делегатите. Това 

значи, че в бъдеще затурнири по фут-
констатация не 

дават само старите, 
последно време това е 
налице и между младеж 
та, особено в

един и същ въпрос, кой
то сс обсъжда на 
чь:и форуми

раз ли 
мла

дежта ще има едно и съ
що становище, независи
мо от това, че различни 
делегати застъпват

но в и тела,

ръководет- Жизноното равнище на Прокупйе) със 741 места, 
учениците от средните Тъй като 2 ученически об 
училища е област с голя щежития //мат специално 
мо обществено значение, предназначение, за редов 
защото става дума за го- ните средношколци оста- 
лям брой младежи и де- ват 425 места, 
войки, чието образрвание, Ф Само 47 ученика са 
възпитание и развитие получавали парична по- 
са жизнен интеоес на на- мощ, 83 са учили от без- 
шето общество. При се- платни учебници и 59 са 
гангните обществено-ико си служили с безплатен 
номически обстоятелст- прибор. За тези видове 
ва въпросите от тази об- помощ са похарчени мал 
ласт стават много цо-акту ко повече от 4 милиона 
ални, особено ако досе- динара, 
гашните усилия не са би- ф Прехраната на сред- 
ли достатъчно резулта- ношколци в ученически 
тни, какъвто е случаят в столове едва ли и съще- 
Нишки регион. ствува като облик на за

щита на ученическия ста 
ндарт. Само по 2 учили
ща от Ниш и Пирот са 
създали условия за до
пълнителна закуска на 
учениците. Несъответно

вото.
За да се премахне 

констатация (и д0 из- 1 ^
вестна степен истинското |||Й
положение) по инициати И|Р
ва на първичната младе 
жка организация „Град И ^
ска” и Председателството Ик
ла Акционната конферен- 
ция на Съюза на социа Ж|

интета
зи

листическата младеж в 
Димитровград, тези дни 
•е формиран делегатски 
жладежки актив. Негови 
членове са всички младе 
'жки делегати в Общинс 
ката скупщина, скулци 
пата на самоуправителни 
те общности, членове 
иа различни форуми и 

обществено-политичес
ките организации. Тъй 
като в досегашната деле жката организация тря 
татска практика често бва да допринесе за по-
се случваше делегатите ефикасна работа и същс

временно да обърне вни 
макието на останалите 
обществено - политичес
ки организации в сми
съл. чс освен турнири и 
танцови забави, младите

Да бъдат не само добри бригадири, но и добри 
самоуправители

Изследвайки 
нието в тази област през 
миналата учебна, година. 
Регионалният завод за 
усъвършенствуване на об 
разованието и възпитани
ето „Дринка Павлови ч” 
в Ниш е стигнал до не
весели данни и ИЗВОДИ:

Ф В региона съществу 
елт 6 ученически обще
жития (3 в Ниш и по 1 
в Пирот, Алексинац и

зпитателната организа
ция „Йосип Броз — Ти- 
то”, след което Ще бъде 
избрано ново ръководст
во на Акционната кон
ференция в средното учи 
лище, и тук ще бъде (Ъор 
миран малък делегатски 
актив от ученици—младе 
жи, членове на самоупра

състоя -песите на младежката 
организация.

Този нов подход в ме
тода на работа на младе

е решен и въпросът за 
прехрана на "средношкол
ците по време на произ
водствения им труд в ор
ганизациите на 
ния труд.

# 543 ученика са полу 
чавали стипендии. Все 
още е мал4>к броят - на

ча младежта да застъп
ват собственото си мне-

сдруже-Ведно с подготов
ките за провеждане 
на предизборни и 
изборни събрания в 
средното училище, 
проведени са и акти 
вности за избор на 
ръководство в Акци 
онната младежка ко 
нференция в основ
ното училище. За 
председател на кон
ференцията е изб
ран
ков, ученик от осми 
клас.

виталните тела в учили
щето.

\
А. Т.

стипендиантите на Тито- 
вия фонд и на, 
зациите

ЕДНО СТАНОВИЩЕ ЗА НОВИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ДВИЖЕНИЯ В ЮГОСЛАВИЯ
органи- 

на сдружения.Природни съюзници на 

самоуправлението
труд.

Ето защо се налага
през настоящата учебна 
година Да бъдат взети 
сериозни и спешни мер
ки за повишаване жизне
ното рав(нще на средно
школците в региона. То
на трябва да бъде и ед
на от предпоставките за 
успеха на заплануваната 
реформа на оредяото об
разование. в рамките на 
която ще бъдат извър
шени значителни проме
ни в мрежата на средни
те училища. Именно, ко

ма вата мрежа ще изисква 
по голяма „подвижност”
на ученщихс, 1й^Щи-

с, поведа ор
ганизирана . прехрани; За
водът ■ „Дринка- Павдо- 
вич" е предложил реше-

Йовица Цвсг-
загубят смисъла иа същс 
ствуването си.

Новите обществени движения (за мир, защита 
други) все повече ставатна жизнената среда и

на югославската обществена дсистпител- 
ССТН и Съюзаелемент

пост От последните разисквания в
стига До извода, чс те стават и

с ба Когото става въпрос за 
включването им в наша-

нис без консултации 
инициаторите

делегатски- 
актив считат, че по този 

ще сс према 
Именно, според до

назата. на младежта се 
съставка намладежкия та политическа система, 

Павлович счита, чс дви
женията са природни съ
юзници на самоуправле
нието и политиката 
исобвързванс. При усло
вие да станат и останат 
последователни борци за

политическия ни живот

чсиисто На новите обще
ствени движения с в то- 

лю, чс дават 
за широка обществена 
критика иа класическата 
политика. Макар чс ня- 

отношснис

общество,начин това В нашето
хне.
товора на проведеното ве 
че първо заседание, 
актива щс сс . приемат 

които преде

настановищата 
Павлович, пуб- 

„Бор-

според
на Вукашин 

ликували
ба", не съществуват 
ществсни движения 
тйнския смисъл на дума
та. В това отношение по 

в Словения

възможност
във в-к

об-
в ис-становища.

интерес за мла- тмямат пряко 
към политиката, пито пък

тавляват
дежката организация 
ъсички въпроси, 
сс намират на дневен ред 
на скупщинитс и форуми 

младежта има 
Макар че

задължение на
с било да

по благородни човешки це
ли, те могат да бъдат 
значителна обществена ния за подобряване на 
сила в рамките на фрон- състоянието в тази об

ласт, по които наскоро

които претендират за власт, дви 
жонията в крайна сметка 
са и политически, поне
же прсдставяват израз на 
стремежа 
вятапе на 
случай да проявят поли
тически претенции, те ще

ложението 
например е 
лично от положението в 
Македония и Сърбия. 
Освен това и 
има различни 
ПО ТОЗИ въпрос, 
пич е на

много по-раз

те, където 
свои делегати. към обобщест- 

политиката. Е
организираните 

сили
патамладежта 

становища 
Павло-

ще се произнесат всички 
субекти в региона.

социалистически
(ССТН).и досега 

всеки делегат (К. К.)ВССбазата,
нито един

мнение, че зна-консултира 
пак занапред

СТРАНИЦА *
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ПРОВЕДЕНОТО КРЪВОДАРЯВАНЕ В БОСИЯЕ1 РАДСЛЕДДИМИТРОВГРАД: ПУСНАТИ В ДЕЙСТВИЕ ПО 
ВИ ПРЕПРЕДАВАТКЛИ Недостатъчна подготовкаПо-качествен прием на дарители-

Имайки предвид всич- 
изхождайки

отговорните липа в орта- 
низациите на. сдружения

И Медицинският

Кой друг, ако проспст- 
здравии работни-телевизионната програма ните и 

ни не бъдат не само ини- 
и мобилизатори.

ко това, а 
от значението на акция- 

заседанието бе взе-
труд.
център от Сурдулица за
труднява нещата, 
но, както

циатори
и с личния си пример та, на

то решение, занапред ак 
дългосро- 

характер. В лровеж- 
й трябва да 

всички субекти, 
здравните 
ведомства, 

съответни сказки и

Имен
нону Висок. С изграждане

то и Ну този пренредуву- 
тел почти в цялата тсри- 

общи- тория ну общината, с из 
ключенпе на едно—две 
села, за които ще ес из
градят малки препредава

Тези дни бяха пусна
ти в действие новоизгра-

изтъкнаха ня- 
члемовете па Ко

да насърчават и подтик
ват и
се и граждани в провеж
дането на различни 
довс хуманни и солидар
ни акции, капнато е‘ и 
акцията по кръводарява
не? В Босилеградска об
щина - оОачс, няма Да е 
прекадено ако кажем, че 
тъкмо те, - преди 
с личния си пример дсй-. 
ствуват » обратен смисъл 
па думата, т,е. съвсем не
брежно ,се отнасят към 
тази общополезна и ху
манна акция. Впрочем, 
това с и констатацията ма 
Координационния отбор 
за солидарност към Об- 

конферепция

цията да имаостаналите трудещи кои от 
ордииацйон1Шя отбор в 

случаи досега 
кршодари-

ЧСЦ 
дапето

девите пренрсдаватсли в 
Димитровградска 
на, с което приемането 
на програмата па Ра
дио—телевизия Белград 
значително щс ср нодоб- 
ди. Както с известно ве
че са изградени препре- 
давателп в местността Ба 
сара край Поганово и 
край село Чиниглавци в 
Пнротска община. По- 
точно е тяхното изгра 

ще се подобри 
телевизн

сеняколкови включат 
преди всичко 
и пролетни 
чрез
филмове, а не както до
сега това Да бъде грижа 
само на Общинската ор
ганизация иа Червения

нуждаещ се
или негов близък ог 

Босилеградска община в 
Медицинския център в 
С>рдулица не може дано 
лучи кръв все докато сам 
не си обезпечи тази теч-

тел

всичко
лост! Б случая това не
благоприятно сс отразява 
ис само върху старите, 
но и върху новите кръво-

кръст.

М, Я„
ждане
приемането на 
онната програма в южна 

общината и 
крайградските села Гои- 

Желюша, Лукави

ЕДИН МЕСЕЦ СЛЕД ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТК 
ОБЕКТ НА ОБРАЗОВАРИВАНЕ НА НОВИЯ 

ТЕЛМИЯ ЦЕНТЪР В ДИМИТРОВГРАДта част на

идол, 
ца и Белеш.

Същевременно е изгра- Нови трудностищинската 
на Социалистическия съ
юз, на проведеното през 
миналата седмица 
даиис, когато между дру
гото обсъди и анализира 
провеждането ма тазгоди

дена и нова антена и пре 
предавател в местността 
Козарица, край Димит
ровград. с което ще се 
подобри приема на пър
ва телевизионна програ
ма с пет, а на втора с де 
сет пъти. Ведно, с това 
ще се подобри и приема 
на радио програмата. По 
този начин се разрешава 
напълно проблемът с 
приемането на ТВ и ра
дио програма в града и 
крайградските села Гра
дини, Бачево и района 
на Забърдието. В момен 
та са в ход и работите

засе-
проектосметкаПо случай 8 септември начин и 

—Деня на освобождение за продължаване на р* 
тО на Димитровград, тър ботите., 
жествено бе открита но
вата сграда на образова-

Обектът изцяло е обза 
веден с най-съвременни 
учебни помагала и каби
нети, но под въпрос

шиите две акции по кръ
водаряване. Казаното по
твърждава фактът че 

тазгодишните 46
Новият препредавател 

на Козарица
телно-възпитателната ор
ганизация „Йосип Броз 
—Тито". Наистина, дво
рът не беше асфалтиран, жи за целта .-ся. Ученици 
но на бърза ръка бе зает те.

есред
кръводарители само два- кога ще започне да' слутели, ще има качествено 

приемане на телевизион
на програма- 

Средствата за изграж 
дане на препредавателите 
са осигурили двете об
щини, а Телевизия Бел
град, е обезпечила необ
ходимите технически съо 
ръжения и апарати. В 
момента специалистите

ма-трима са просветни и 
здравни работници. обаче не може да 

бъдат виновни поради чу
ждата безотговорност.

лан с чакъл, така че 
калта Да не се внася вът- 

кръводаряване, където та ре. Както и обикновено, 
згодишният план е изпъл ' на откриването присъст- 
нен само с 30 на сто, не вуваха бройни гости и 
трябва вината да сваля- представители на общес 
ме само на тях. Пълна 
отговорност за това имат 
и другите субекти, преди 
всичко недостатъчната ак 
тивност Па Социалистиче
ския съюз и Съюза на 
синдикатите, както и най-

Естествено, че за сла
бия отзив в акцията по

А. Т.

Новн лнннн за 

Поганово н 

Трънскн Одоровцн
твено-политическите ор
ганизации от общината

върху изграждането, на 
препредавател крдй село 
Росомач (Пиротска'общи на Телевизия -Белград 
на), с което ще се създа контролират приема на

и региона.
Един месец след търже 

ството, обаче средношко
лците

ват условия за качествен 
прием на телевизионна
та програма и в района

програмата и вършат не 
сбходимите корекции. Тези дни „Ниш—експ

рес" по искане на жители 
те на Дерекула и район 
Поганово пусна 
линии, като по такъв 
чин ще се улесни преди 
всичко превозването на

все още учат в 
старата сграда, която ве 
че с предадена на основ
ното училище. Преселва
нето на учениците „„спъ
ват" четиридесет метра от

А. Т.

две новиСИГНАЛИ на

Да се предотврати нещастието! още непрокараната кана 
лизацйя в улппа „Сутйес Учениците в този край. 
ка". Местната общност Покрай досегашния рейс- 
на Димитровград от мес Димитровград — Погано- 
тното самооблагане обез- во- к°йто всеки ден пъту

ва до Поганово, а в събо 
та и до Драго-вита, е пус
нат още един, който ог

Един малък пожар на инсталации 
те в културния дом в Димитровград, 
отново изтласква на преден план един 
твърде стар проблем.: дотраялата еле
ктроинсталация. Този път нещастие
то не се сбъдна, поради щастливото ■ 
обстоятелство, че в момента на избу
хването на пожара самодейците са 
репетирали и са реагирали правилно, 
потушавайки го веднага, като предо
твратяват запалването на цялото зда
ние.

Имайки предвид сегашните законо- 
предписапия за безопасност от пожа
ри, Секретариатът н.| вътрешните ра
боти, т.е. Противопожарната служба, 
е издала решение да се подмени1 ста,- 
рата инсталация. От неотдавна има 
Закон за ограничаване на инвестици
ите в извънстопанските дейности, от
носно забранява се всякакъв вид ре
конструкции в тази област.

Веднага изниква въпросът: дали

печи средства за провеж 
дане на работите и всич 
ко беше според плана до 
като не „удариха на твър Димитровград 
до". Именно, в тази част

тръгва в 
четири часа, отива до По 

на улицата, близо до ка- ганово и продължава за
То. -Одоровци и 
врана.

Куса-сапницата, теренът е ка
менист и не може да се 
копае. Както ни осведо-

това е наистина реконструкция, ново 
капиталовложение или само необходи 
ма поправка, за Да не се дойде до ка- • миха в местната общно- 
тастрофа? Има подменянето на една ст в момента 
дотраяла електрическа инсталация мо ■ Да се намеРи кой ще про

дължи работите, поне-

Пуснат е,също и рейс 
в 12 часа от Димитров
град за Поганово. и Куса 
врана. Рейсът, който в 
14,30 часа тръгва от Ди 
митровград — продължа
ва до Тр. Одоровци, а на 
връщане се отбива в.По 
га-н-ово-

з дал-щг; -
Следва. Ял -Рр црсочи, че 'зданието

на КЗЯЩШ4Я 
през

е построено още 
949 година. Разбира 

се, тоя*а-е!81ила поставена, и електри 
ческата инсталация, която по онова 
време е отговаряла на нуждите и е 
била в съответствие със законопредпи 
санията по противопожарна охрана. '■ 
Определени промени в тази насоката 
направени -при доизграждането на.но
вите помещения, но основната инста
лация ои е останала отпреди 36 гЬ- 
дини!

не може

же да се подведе под знаменателя на
„инвестиции”? Неотдавнашният (за нИТ0 „Комуналац” ни 
щастие малък) пожар опровергава и. то „Градня” нямат комп 
е нербхрдимо час по-скоро да се на- ресор за Да разбият ока 

■ Пери решение за този стар проблем, лата. Тези дни местната 
, >.г: Г|и цък,.ще чакаме инсталацията да общност отново потърси Както и досега рейсът

“а«е трудови V . на в не
видими един-такъв ,П0Жар са н6пред- : ■ ганиза^ии- от. Димитров- деля слеД обен пЪтуйа-до'

,. . гР-ад ' и г.Н-искЬирадня" Драгбвйта." т
' РХ ПиРР^.. Да ^предложат ____

I

■ З-Г

М. А.

Братство ф 10 октомври 1980

чу-у Тг''-:
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БОСИЛЕГРАД: МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛ 
НА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА „ЮГ"Шизическа култура уС%#рф
Победа през второто полувремеФУТБОЛ : регионална лига

Катастрофа на 

»А, Балкански“
„МЛАДОСТ" : ФК „ВИХОРИ" (Жбевац) 4:0, (0:0)

Босилеград, 5 октомври 1986 година. Игри- ни, напусна дотогава зат 
ще „Пескара” край Драговищица. Теренът и вре . ворения вариант на игра 
мето подходящи За игра. Зрители около 300 ду
ши. Голмайстори: И. Рангелов в 55' минута,, М.
Цветков в 65, и В. Чипев в 66 и 80 минута- Съ
дия на срещата 3. Стоилкович от Враня.

та и любителите на фут 
бола имаха 
да наблюдават добра иг
ра. Гостуващият отбор не

.„НОВОСЕЛАЦ" възможност
— „А. БАЛКАНСКИ" 6:1 (3:0)

Ново село, 5 октомври 1986 г

р. в&грггят “Л-Сгй?
жЗГГ™““13:11 ■м™'™ ;Жълти И червени картони няма. Съдия 
Раднша Коцич от Поповац — добър.

Първите пет гола дома
шните футболисти отбел
язала с глава, и то почти 
всичките'
начин. Създаване на един 
вратар и двама напада
тели съвсем не е никак
во оправдание за това ви
соко, катастрофално 
ражение.

В следващия кръг на 
12 т.м. „Асен Балкански" 
Ще играе на свой терен 
срещу отбора „Слога" от 
Ниш.

се примири с поражение 
то, а от друга страна до 
машният отбор настоява 
ше да покачи резултата. 
Обаче след десетина ми
нути, когато босилеградС' . 
кият отбор за две мину 
ти отбеляза още два го 
ла, изходът, на срещата- 
вече бе известен.

Футболистите на „Мла 
дост" от Босилеград в та 
згодищното футболно пъ 
рвснство продължават с 
победи. В неделя на игри 
щето край Драговищица, 
те победиха и първокла- 
сирания отбор в диви
зията „Вихори" от Жбе
вац — Буяновац. Победа 
та е още пщубедителна, 
ако се знае, че това 
първото поражение в та
згодишното първенство 
на футболистите от Жбе 
вац и че тя не е резул
тат на слаба игра на гос 
туващия отбор, а на до 
бра игра и ангажиране 
на всички футболисти, 
в течение на мача.
С други думи каза
но, всичките м_у линии 
действуваха синхронизи
рано от първия до пос
леден съдийски сигнал. 
Все пак победата от 4:0 
бе извоювана през втора 
та част на срещата.

рано и бързо.
И в началото на вто

рото полувреме домашни 
ят отбор имаше преиму
щество. Създаваше голо 
ви положения, но топка 
та като че ли не искаше 
да влезе в мрежата на 
гостуващия отбор. Ед- 
еям в 55 минута млади
ят нападател И. Ранге- 

е лов, след като бе добре 
проигран улучи целта и
откри резултата. След твъртия централният на- 
този гол отборът от Жбе падател В. Чипев.
Еац нямаше какво да бра

на срещата

„А. БАЛКАНСКИ": Сло 
бодан Стойчев 5, Тошко 
■врколов 5, Синиша Дими 
тров 5. Милован Тодоро- 
вич 5, Новица Алексов 5, 
Славна Димитров 6, Дра
ган Дончев 5, Стамен Пе
шев 5 (Зоран Ц. Хри
стов), (Емил Петров), Але 
ксандър Станков 5, Кръс
та Кръстев 5, Зоран В. 
Христов 6.

Футболистите на „Асен 
Балкански” от Димитров
град веднага се погрижи
ла Да девалвират резул
тата от предишната неде 
ля (6:1) срещу отбора от 
Куршумлия. Тази неделя 
в Ново село те изиграха 
една от най-слабите си 
игри през последните ня
колко години. Играха ден 
стзптелно твърде слабо, 
безжизнено. Домашният 
отбор ..НоБоселац’ умело 
използува това положе
ние и напълни мрежата 
на димитровградския гол 
докрай.

Голмайстор на вто
рия гол бе . лявото кри
ло на „Младост" М. Цве 
тков, а на третия и че-

по един и същ

М. Я-по-

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 23 октомври 1986 година се навършават 

ДВЕ ГОДИНИ
от ненадейната смъ 
рт на нашия брат, 
девер, чичо и дядо

'*
Младшите категории на 

„Асен Балкански" и зана 
пред постигат 
Юношеският състав побе
ди отбора „Единство" от 
Бела паланка с резултат 
10:4, и то след водачест
во на- „Единство” с 3:1. 
Пионерският състав пък 
в Пирот “ игра наравно 
(1:1) с отбора на Сръбска- 
лига — „Прогрес".

успехи. Божа
(Божидар)
СтояновВ първата част

рата бс равноправна с ця
иг- -

колко изгодни голови по 
ложения и .за единия, и 
за другия отбор. Обичахме го обичахме и никога няма да го

забравим.
Неговият светъл и благороден лик вечно 
живее в спомените ни.

Гостуващият отбор със
редоточил по-голямо вни 
мание на защитата,, по- 
рядко атакуваше към вра 
тата на Младенов, обаче 
когато това правеше, пра 
веше го доста организи

ще
Д. Ставров

Брат му Мита със семейството
Нашият коментар

Двете последни поредни срещи на „А. Бал
кански" срещу отборите „Куршумлия" (решена 
с 6:1 в своя полза) и срещу „Новосслац" (за
губа с 6:1) още на пръв поглед показват, сякаш 
става дума за два, а не за един и същ отбор. 
Възможна ли е такава разлика? Във футбола 
всичко е възможно и никой няма право да уп
реква отбор, който с загубил. Победата или 
загубата са част от играта и това никой ис 
спори-

На 5 октомври се 
навършиха 17 тъж
ни години откакто 

в автомобилната 
злополука на Бесна 
кобила загина наши 
ят мил и непрежа- 
дим татко

Славчо

ВЪЗПОМИНАНИЕ
Днес на 10 октом 

навършиха 
откакто

ОБЩИНСКА ЛИГА

Поражение на 

„Партизан"

! ври се 
20 години 
почина нашата мила 
и непрежалима май-
ка8 КатаринаI Тази неделя футболмс 

тите на желюшки „Парти 
за«" гостуваха в село Бар 
йс чифлик, Пиротско, къ- 
дсто сс срещнаха с пър-

: СотировиНе с ясно обаче защо ръководството на от- 
в срещи за важни точки, 

отбора е естествен процес 
е необходимо, 

са нередовни

бора експериментира 
Подмладяването на 
и въвеждането на млади играчи 
Но когато знаем, че тренингите

върши, най-добрата проверка дали 
състав), при това 

експериментите

I
I покласираиия п сегашния 

момент отбор п общинс
ката лига — „А—група" 
— отбора „Борац". До
машният отбор бс далеч 
по-добър и нанесе заслу
жено поражение па жел- 
юшкитс футболисти с рс 

5:1. Победата мо-

(а на тях сс 
някой е „дозрял" за първия 
с доста импровизации, тогава
са излишни. обаче да се търси т- 

само в ръководството, 
и губи на терена. Мнози- 

итраят пред своя пу- 
относно

Би било погрешно 
за поражението 
мачат сс печел и

за-
ната 
щото

Г0СТУВа ^заминат Или просто ис сс оба- 
ръкояодството 

момент да търси

зултат 
жс би с доста 
поради слабия 
иа „Партизан".

висока и 
вратар

ВРЕМЕТО МИНАВА, НО НЕ ЩЕ ЗАЛИЧИ 
СПОМЕНИТЕ ИА ГОЛЯМАТА ВИ ЛЮБОВ 
КЪМ НАС, ЧОВЕКОЛЮБИЕТО И БЛАГОРО 
ДНИТЕ ВИ ДУШИ. ПОКЛОНЯВАЙКИ СЕ 
ПРЕД ПАМЕТТА ВИ ТЕЗИ ДОСТОЙНСТВА 
ВЕЧНО 1ЦЕ ПАЗИМ ОГ ЗАБРАВА.

син Раде със семейството 
п миогобройни роднини

да се
причини да ис

поканата, па е принудс- 
замяиа на В следващия кръг фу 

тболистмтс иа ..Парти
зан" ще играят иа свой 
терен срещу отбора „Ха 
йдук" от Костур.

дят па
последнияно и

стандартни играчи.
Такава практика _

многоброния гс
от града, които 

гости Да

:: трябва да сс преустанови 
привърженици па 

очакват и желаят 
сс завърне

:
в името на 
„А. Балкански" 
техният 1
победител.

като
Ст. XI- Д. с. иотбор и от

СТРАНИЦА 11
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Х'УИ1 ®Р' • сатира • забава

Двата пръстаСимеон КОСТОК

Глътнули си незикатДвата пръста ми определиха тру
довата организация, и която започнах 
работния си век, а след това 
задължения ще изпълнявам. Също та
ка двата пръста ме превеждаха 
завеждащ стажант до директор, а 
след това ме върнаха назад — дегра
дираха ме до референт и накрая 
изключиха от фирмата. Винаги, ко
сато се решаваше нещо значително в 
живота ми (заплата, квартира, само- 
управителна или някоя друга функ
ция) двата пръста имаха решаваща и 
последна дума.

Двата пръста ме приеха в партия
та, няколко пъти ме избираха па пар
тийни функции и накрая ме изклю
чиха от партията.

Двата пръста определиха кога и 
колко пенсия ще получа.

Когато окончателно разбрах кол
ко и какви проблеми имах през 
вота си от двата пръста, взех сатъра 
н ги отрязах. Мислех, че е това ще 
променя течението на живота 
Но се излъгах. Вместо двата пръста, 
по-нататък бях принуден да повдигам 
цялата ръка. Понеже нямах двата 
пръста, повдигнатата ръка подобава-

МОЯТ жизнен път и моята съдба
изобщо са определени от двата пръс
та — показалеца и средния на дяс- 

ръка. Няма случка в живота ми,

„Сто-Разпрая ми йсдън мой приятел) оди 
чар" кво бил овия дънове на събранието у Ко
митет Каже, ние истина не работимо ни тре- 

башка колко -гребе да

какви

ната
която да не беше непосредствено или 
по друт начин под диктатурата на 
двата пръста.

Още когато бях малък, на пред
училищна възраст, имах много проб
леми е двата пръста. Именно, ностоян 
но смучех тези два пръста. Това бе
ше достатъчно, че хората ме наблю
дават е по-другп очи от другите де
ца. Смятаха ме, просто незрело дете, 
по-точно за дете е вроден недостатък. 
Родителите ми напразно упорито се 
опитваха да ме отучат от този лош 
навик, защото двата пръста бяха по- 
силни. Макар че ежедневно ядех бой 
и какво ли вече не, се нализах — на-

от
1шну колко можемо, а 
работимо та Да има нещо и за нас и сви около 
нае. Ама научили смо си тека, платете кве су 

примамо 1)и. Ели дом да седиш ни тол- 
А тека саат там, саат овам, те- 

кво ли йоще

ме
да су,
ко ти неданаю.
ма доручак, те иа паузу, на каве и 
ие, мине си половин дън. Одморимо се за до- 

работу. Тека си работимо откико сом, 
„Сточар". А он истина не йе оди

машиу
каже ми, я у 
скоро. Събраше ни, каже, у комитет да разпра- 
йамо за заюпочци от по-рано. Истина каже,.

беше ясно за койи заключци че раз-менс ми не
прайамо, оти ни, поготово у „Сточар" имамо 

заключци колко едно време йе имало ов-толко
цс у нашу общину. И тека, каже, сорамо се- 
и почемо да оратимо ние от „Нишаву" оди „Ко- 
оперант", „Търгокоп". Натам-навам, това било 
онова било, те тия крив за това, тия за онова- 
Све друЬи криви, ка почнеш оди селяцити що- 
сви дошли у град па са никой нече да се вър
не на село, до овчарете що нече по цел дън- 
да пасу овцете за по пет милиона него би ране 
усред лето със сено. Никой според нас не йе- 
крив и за ония три иляде била сиреше що се 
усмърдело, па са требе да га закопамо. Изора- 
тимо се, каже ми приятелят, убаво и я тамътг

мазваха ми пръстите с различни мръ
сотии, за Да създадат отвращение към 
смученето на двата пръста все пак не 
успяха, докато не тръгнах на учили
ще.

жи-

си.
Щом тръгнах на училище, двата 

пръста веднага показаха своята мощ
ност. Благодарение на тях, учителите 
знаеха дали съм научил урока или 
не, а това определяше каква бележ
ка ще получа. Следователно, повдига
йки двата пръста през школуването 
ми, определих своето положение и 
авторитет както, между съучениците 
си, така и между учителите. Всъщност

юмрук и нормалноше на повдигнат 
мнозина това схваща като закана. То
ва особено падаше в очи, докато ра
ната ми беше свежа, а юмрукът кър
вав. Прочие, от съдбата, която опре
деляха двата пръста, независимо 
това, че вече ги нямам, не можех да 
побягна.

ои помисли дека и тия састанак че мине ко ш 
сви доса. А поче вече и да ми се спи що седе- 
йомо вечи три саата. Ка сви завършите яви се- 
новият председник на общинуту. Отвори т^в- 
терат, па ка поче да ни брнчи и това насувоГ 
Море зачас се раздрема. Ама наказа ни момче
то све. И право да ти кажем Манчо, све знайе- 
за нашите мурдарлъци и све що рече тека йе. 
И Манчо. това никой до са не ни йе рекъл у 
очи, на явно место, ако сви знамо дека све- 
това йе истина. А и време беше некой това да 
ни каже. Беше ме срам право да ти кажем, ама 
ми па беше оди другу страну и бев. Ещо пред- 
седникат йе много по-млад оди повече нас, ама 
си знае работуту. Прав йе ка рече дека ако 
паметно работи ни недън селяк доса не е про
падал. А ка завърши и преседникат на парти- 
юту ни пита има ли йош за дискусийу, никой 
ни да мърдне ни да трепне. Сви кока су пг 
гълтнули йезицити.

от
двата пръста разграничаваха учени
ците на отлични и слаби, на прилеж
ни и. лениви.

Двата пръста определиха да се по
светя на обществени, а не на естест
вените науки, макар че желанията и 
склоностите ми бяха обратни.

Не зная каква роля са играли два- 
момента на зачеванетота пръста в 

ми, но зная засигурно, че двата пръс
та ще определят гробищата и парце- 
лата, където ще бъда погребан.

шш ЕРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
С един камък брашно не се мели.

Финска
Даровете и мъдрите заслепяват.

Руска
Ръка, която дава, ще получи.

Каракалпакска
Когато в къщи дойде гост, не погле
ждай часовника.

Стрелата без тетива далеч не отива.
Суахили

Пагубни, са даровете на враговете. .
Софокъл

. Който отказва — губи. Тайска
Дружбата се създава с единомислието.
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