
ьрягстВо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и ^ 
единство'със сребърен венец \9. 
за особени заслуги в област- | 
та на информативната и гра- * 
фическа дейност и за при- / 
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности

Л^^^^К-Н^БЪОТАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ %
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г РАЗШИРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ГРА
НИЧНО - ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ ПУНКТ 
„ГРАДИНА"

БАБУШНИЦА
ММчиняпт

МестноСДРУЖЕНИ СМЕ 

ПВ-СНЛНН
Капиталовложение с 

епохално значениесамооблагане
за водаИнтеграцията (или сдружаването) е процес, 

който гарантира стабилност в стопаноката дей
ност и открива перспективи за по-ускорено раз
витие «а изоставащите общини.

Девизът „Сдружени сме по-силни" в Димит
ровградска община напоследък заживява пълно

пас" и автосервиза, на
правен е монтажен „Фри- 
шоп", а се предвижда из 
граждане на супермаркет 
■с 630 кв. метра площ, мо
тел с 40—50 легла и дру
ги съпътствуващи обекти.

В настоящия момент 
се върши усилено разши
ряване и модернизация 
на гранично-пропусмвате- 
лния пункт „Градина", 
поп

7

ф Делегатите на трите 
съвета на Общинската ск
упщина единодушно при 
еха тези дни решение за 
раздвижване на акция за 
въвеждане на местно са
мооблагане за водоснаб
дяване. Това нещо се на
лага като необходимо, за 
щото Бабушница и лове
нето села в общината ня 
мдт достатъчно вода за 
пиене, а някои водопро 
води са строени преди 20 
години м в тях тече и неиз 
правна вода.
(По-обширно на 7-ма стр.)

улярно наречен „изто 
чна врата" на нашатаценно.

Ръководството на тази обществено-политн 
ческа общност е поело курс към създаване на 
съдружие с останалите общини в субрегиоьа 
Пирот и Нишки регион. Досега са се състояли 
две срещи с представители на Пирот и Бабуш
ница и са уточнени програмите от общ инте
рес за трите общини, коиро трябва да се осъ
ществят в близко и по-далечно бъдеще.

Именно по отношение на сдружаването с; 
водят конкретни акции за овързване на ТО 
„Братство" с ИВК (Индустрия за вълна и кожи 
— Пирот, както и на мебелните фабрики „Ва
сил Иванов - Циле" с „Полет" (Пирот) и „Украс" 
(Бела паланка). В ход е и изготвяне на проект за 
строителство на ВЕЦ „Трънски Одоровци", енер- 

обект от общ интерес за Димитровград, Пи-

щ
,Я; т

I

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТИ 
ТОВИЯ ФОНД В БОСИ 
ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА чгиен

рот и Бабушница, както и за целия Нишки ре Важен обект за развитието на общината
В момента това е най- 

крупното капиталовложе 
ние, което
достига няколко стотин 
милиарда стари динара, 
а го финансират органи
зации и ведомства от Ди
митровградска община, 
Републиката й Федераци
ята.
(По-обширно на 6-та стр.)

страна. Изходната лента 
с 90 на сто е готова, по
настоящем се строи вхо
дната лента. Останалите 
обекти (митница, спеди- 
ции и п-р.) също усилено 
се строят.

гион и по-широко.
Едновременно с акциите за сдружаване из 

вън общината, раздвижена е инициатива и за 
преустройство на някои трудови организации в 
общината Предприети са конкретни мерки за 

цех „8 май" при „Ус-

Само един 

стипендиантсдружаване на тъкачния 
луга" с конфекция. „Свобода" с цел-да 
времени производството на тъкачния цех.

акции за обедмня-

сс осъ-
Титсшият фонд. инсти

туция, която в страната 
дава огромен принос в 
школуването на 
работници и на деца от 
работнически семейства, в 
Босйлеградока община в 
досегашното си съществу 
ваше постигна известни ре

В комерчеоката зона, 
покрай гостилничарския 
обект на

Същевременно се водят 
ване на търговията в града, те. за обединяване 

и хлебопекарницата на „Ус~ „Балкан-Ком-млади,на търговската част 
луга" с ООСТ „Търгокооп". По уози начин тря

с различни видове стоки.
Р Прибавим ли към това, че вече години па 

пея в по-голоми и' стабилни системи са каучуко 
вата промишленост „Тигьр-Димцтровград", стро
ителната организация „Градня е южцд ^рад , 

Балкан" с Компас", „Сточар с „Итскс , 
е- че само 'със сдружаване може да укрепва
димитровградските стопански орг™Дии. Тук
бихме добавили още чс ^
ц? капиталовложенияна в ,строитсяСТвото
нГдеховГв Димитровградска община, като на
««>^1 "интеграционни про 

Всички т ЗИ^ Й ,ьковОДството в Димиг-
цеси, по «и®?*™ трябва да допринесе 
ровпрадска община, тР иаличМите матсри
целестшбразно да се . други ресурси в об-
ални, суровинни, това занапред ще се
щината. Едно®рсме^Я _ МНОГСЮМС1,Ша рабо
насърчават оргаиизац разполагаемите
та, пошълноцонм Радии даит0
мощности И стопаиските ор .
увеличават броя на зает^с„бпа

Тези мероприятия ^бито
община.

СНАБДЯВАНЕТО В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Трн конкретни заключениязултати.
Досега / стипендия полу 

чаваха петнадесетина сре 
студенти. В Сурдулишка община ка с установено, че 

отвреме-навреме се Цвява се продават задължител-' 
нитс количества черен 
хляб.

не>10110 • ДНОШКОЛЦИ И
Сега обаче има само сд- 

стипеидиант. На таз
годишния конкурс не при 

една молба?

недоимък на мдош изде
лия, брашно, олио и мля 
ко. Обикновено в събота

ин
Защо е така въпреки 

хляб че Сурдулнца има модер 
па хлебопекарница, чете
те на стр. 10.

стигна пито 
Защо? стават навалици за 

поради недостатъчните 
му количества. С провср-(На 9-та стр.)

ДЕЙНОСТТА ИЛ КОМИСИИТЕ ЗА ПРЕДСТА 
ВКИ И ОПЛАКВАНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВЕНО- 
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИ 
ЛЕГРАД

В СК В НИШКИ 
РЕГИОНИЗ

по-

Бавно се подо
брява социално 

класовата 
структура

„СЕРВИЗ“ ЗА ОКАЗВАНЕ 
НА ПОМОЩ

ската скупщина? Каква е 
Бо- съдбата иа представките

Защо и за какво , се оп
лакват гражданите в 
силсградска община о об им? 
щс ствсм о -Пол итичоеште 
организации и в Общин- страница

да обезпечат и 
стопаиоко ра

Ст. Н. По-обширно — на 4-тагарантират ■ уокорсно 
звитие на Димитровирадока

(На 3-та стр )1
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НакраткоЗАПОЧНА ТРАДИЦИОННАТА МЕЖДУн цлвтлт
НАРОДНА „КРЪГЛА МАСА 
ЛИЗМЪТ И ИКОНОМИКАТА'

• По покана на Скушш 
н ата

1 -

Започба (ли) 

ноб етап?
на СФРЮ на офи-

посещенис в на- 
началото 

на седмицата пристигна 
делегация на Върховния 
съвет
на от заместник-председа 
теля на Президиума на 
Върховния съвет и кан
дидат за член на Полит
бюро на ЦК на КПСС 
Пйотр Демичев. Разгово
рите между делегациите 
на Скупщината на СФРЮ 
и Върховния съвет на 
СССР обхванаха въпроси 
за по-нататъшно усъвър- 
шенствуване на сътрудни 
чсството 
страни

циално 
шата страна в

на СССР, рглавява-

започна проектиранеВ света на социализма 
на една нова ориентация, без която не могат да

и изоставанетосе преодолеят противоречията
капиталистически страни под-зад развитите 

черта д-р Александар Гърличков
ре-това, въз основа на 

зултатите на ацдлиза, тр 
ябна да бъдат изслсдени 
днешните възможности и 
ла бъде ошислена 
историческа ориентация 
за по-нататъшно разви

ка социализма. Досе 
гашната практика пока
за, че социализмът не е 
имунен от противоречия, 
дори и антагонистични, 
пито пък е освободен от 
икономически, обществе
ни, морални и други 
кризи.

В центъра на научни
те разисквания в Цавтат 
ще бъде и новата вълна 
от икономически и обще 
ствени реформи в социа 
листическите страни, 
същност. каза Гърличков, 
социализмът навлезе в 
етап на преразглеждане- 
на досегашните схваща
ния и политическа прак 
тика. Това е начело на 
една нова ориентация, 
без която не могат да 
се преодолеят противоре
чията и изоставането зад 
развитите кашггалистиче 
ски страни.

„Социализмът и иконо 
миката" е тема на тазго- 

международнаРАЗГОВОРИТЕ ХАС АНИ — ЕВРЕИ
дишиата 
„Кръгла маса" в Цавтат, 
която бе открита в нача
лото на седмицата. В таРазвитие на 

сътрудничеството
нова

между двете 
и парламентитези международна научна 

среща участвуват голям 
брой теоретици па ооци 
ализма от цял свят.

Дали новите историчес
ки обстоятелства в овета 
и в развитието на социа
лизма изискват само поп 
равни или пък коренно 
оеновиране на досегаш
ното мнение и политиче
ска практика? За да мо
жем да отговорим нд въп 
роса, каза д-р Алексан
дар Гърличков, откривай
ки ,.,Кръглата маса", тряб 
ва да изпълним две усло 
вия. Най-напред е необ
ходимо да подложим на 
критичен анализ всичко, 
което се случи или се 
случва в теорията, идео
логията и практиката на 
социализма в социалис
тическите страни и дви
женията със социалисти
ческа ориентация в нас
тоящото столетие. Сле^

им.тис
• Двете зимбабвеански 
партии 
та ЗАНУ па Роберт Му- 
габе и опозиционната 
ЗАПУ на Джошуа Нкомо 
— наскоро ще сключат 
договор за обединение. 
Ръководител на обедине
ната партия ще бъде Му- 
габе.
• Гръцката левица отне
се победа на състоялите 
се в неделя общински из 
бори. Според първите ре
зултати ‘на изобрите Все- 
гръцкото социалистичес
ко движение (ПАСОК) ще 
бъде на власт в 145 от 
общо 303 общини, „Нова 
демократия" в 79, гръц
ката КП в 53 и независи
ми политици в 14 общи
ни. Общо взето десница
та претърпя поражение 
в цялата страна, .но дой
де на власт в най-големи- 
те гръцки градове Атина, 
Солун и Пирей.
• Министър-председател
ят на Индия Раджив Га- 
нди направи на 19 окто
мври еднодневно офици
ално посещение в Тай
ланд. Това е първото офи 
циално посещение на 
един индийски министър- 
председател в тази стра
ни..
• Френските власти по 
най-брутален начин изго
ниха от страната 101 ма- 
лийци. Това е първият 
резултат на новия закон, 
с който са утвърдени ри- 
горозни условия. за вли
зане и пребиваване на 
чужденци във Франция.
• „Политическо-иконо
мическата интеграция на 
Латинска Америка и Ка- 
рибите е единственият из 
ход от тежкото положе
ние, в което се намират 
страните от тази част на 
света — заявил перуан- 
ският президент 
Гарсия.

• ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 
славия има по-широко ме

управляваща-
Председателят на репу

блика Турция Кенан Ев- ждународно значение.
Разисквано е и за регирен и председателят на 

Председателството 
Югославия Синан Хасани

на оналното сътрудничество 
на Балканите, както и за 
усилията ^да се премахнат 
пречките, намиращи се 
на пътя на това сътруд-

водиха на 22 октомври в 
Белия двор заключител
ни политически разгово
ри, най-голяма част от 
крито се отнасяше до 
възпоможностите за подо 
брение на междудържав
ното сътрудничество.

ничество.
Председателите Евреи 

и Хасани преди разгово
рите
при подписването на про
токол За стопанско сътру

Вса присъствували

дничество през идната го
дина, с който се предви
жда стокоомбен на тър
говската размяна, от 200

Беше изразено взаим
но уверение, че посеще
нието на Еврен в Юго
славия ще допринесе за 
подобрение на сътрудни- милиона динара. Докумен 

та са подписали предсе
дателите на двете страни 

Констатирано бе- на Смесения комитет за

честврто в политиката, 
икономиката и в др. об
ласти.
ше също така, че разви
тието на сътрудничество
то между Турция и Юго- Йилмаз.

стопанско сътрудничест
во Сава Вунков и Метут

В САМОЛЕТНА КАТАСТРОФА НАД ЮЖНА АФ
РИКА ЗАГИНА ПРЕЗИДЕНТЪТ НА МОЗАМБИК 
САМОРА МАШЕЛ

30 ГОДИНИ ОТ „УНГАРСКИЯ ОКТОМВРИ"

Четири виновника за 

трагедията Злополука или саботаж?
В Луанда не се изключва възможността самоле

тът на мозамбикския президент да е паднал поради 
саботаж или пък да е свален.

Според партийния орган „Непсабадшаг" това 
саг Мачаш Ракоши, най-големият сталинист след 
Сталин, Имре Надж с „ревизионистическите си съми 
шленици", фашистите на Хорти и международният 
империализъм

Тези дни се извърша
ват 30 години от трагич 
ните събития в Будапе
ща, станали в периода ме 
жду 23 октомври и 4 но
ември 1956 година. Годи 
шнината бе повод за но 
ви размисли, обзори и по 
лемики не само в Унга
рия, но и другаде в све
та, в Италия наая>ицрр.

Партийният орган „Не 
псабадшаг" отговаря на 
„чувствителни" въпроси 
във връзка'с въоръжения 
бунт в Будапеща, които 
се задават и в страната,

В нощта на 19 срещу ва възможността самоле- 
20 октомври в самолетна тът на Машел да е пад- 
кдтастрофа над южноаф- нал поради саботаж илии в чужбина, избирайки 

тази форма като най- 
подходяща за „правилно 
информиране" на читате 
лите, особено на тези от 
редовете на младото по
коление. Вестникът оп
ровергава твърденията на 
„Ню Йорк таймс", че „ун 
гарското правителство тр 
етира въстанието от 1956 
година като табу—тема". 
Събитията отпреди три 
десетилетия са. тема на 
„цяла библиотека" книги, 
дваде.сетина романи, 13 
филми и десетина драми.

рмканската гранична про пък да е свален. Повод 
винция Натал загина пре за такива предложения 
зидентът на Мозамбик е фактът, че над провин 
Самора Машел. Мозамби цията Натал .не минава 
кският президент се връ- нито един международен 
щал от Замбия, където 
водил разговори е прези Мапуту. 
дентите на Замбия (Кауя 
да), Ангола (Душ Сан- 
туш) и Заир (Сеое Секу).

въздушен коридор, към

Политбюро на партия
та ФРЕЛИМО призовал 
народа да запази самооб 
ладание и да повиши бди 
телността си, за да бъдат

В първите съобщения
не се привежда причина- „„ „„„ „ , осуетени воички опити 
та за злополуката. В Лу-|л3а създаване на нестаби
анда обаче не се изключ-*лност в Мозамбик.

Алан
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В СК НИШКИ РЕГИОН
МОК НА ССТН В ЛЕСКОВАЦ ПО ВЪПРОСИ ЗА 
ИЗГОТВЯНЕТО НА РАЗВОЙНИ ПЛАНОВЕ ЗА 1987 
ГОДИНАБавно се подобрява социално- 

класовата структура Плановици, повишете 

инвенцията си!Подготвяйки 
ли за скорош/о 
ние на Междуобщ/Гнска- 
та конференция на Съю- 
за на комунистите Пред
седателството 
на СКС тези дни 
другото обсъди и инфор
мация за класово-социал
ната структура на СК 
региона. В настоящия мо 
мент, когато нашето об
щество е изправено пред 
сериозни затруднения, се 
чувствува и известна тен
денция на спадане в при
емането на работници и 
селскостопански произво 
дители в редовете на Съ
юза на комунистите. В 
около 1000 от 2020 пър
вични организации изоб
що и не са приемани но
ви членове, но и там къ- 
дето са приемани, не е 
достатъчен броят на ра
ботниците — непосредст
вени производители.

С изключение на Пи- 
ротска община, в която 
броят на работниците в 
СК е 48,4% и Свърлиг 
с 40,2°/°. в другите три
надесет общини в регио
на състоянието е незадо
волително. Още по-небла 
гоприятно е 
то съУ селскостопанските 
производители. В края на 
шестмесечието те са на
броявали 4948 или 7,6%, 
а броят на сдружените 
селскостопански произво 
дители е само 196 души, 
или само 3,9%, а съвсем 
незначителен е броят на 
кооперантите в СК.

материа- В първите шест месеца 
настоящата година в 

редовете на Съюза на 
комунистите са 
670, а напуснали са 
(отлъчени.

ограничаване с бездейни- 
те членове в СК. Имен-заседа- ■ • Общинските конференции на ССТН се задъл

жават да се борят неотстъпно за защита на дохода 
на стопанството от прекадени облагания • Как да 
бъде спряно рязкото изоставане на региона?

Доколкото „произведат" законна принудаюпреде 
ленията да се плаща данък за неизползувани сто- 
павоки мощности, стопанството в Южноморавски ре
гион ще се „чуди" откъде да намери нужната за 
това огромна сума пари. Ето най-добрата илюстра
ция за един от най-големите развойни резерви на 
региона. Следователно, при изготвянето на развойни
те планове за 1987 година общинските и регионал
ните плановици не смеят да не се съобразят е този 
безспорен факт. Още повече, че повишаването сте
пента на ползуемост на производствените мощности 
е сигурен път към по-забележително смекчаване на 
проблема с безработицата. Понастоящем в списъците 
на безработните в региона се намират именната на 
над 32 000 лица.

но и затова се случва, ка- 
приети кто подчерта той, вместо 

ги бездейните и безучастни 
за задачите на Съюза на 
комунистите членове да 
бъдат изключвани от ре 
дояете му — се допуска 
те да се само^тлъчват и 
т.н. Занапред тази прак
тика трябва да се преус
танови, при постоянно 
изостряне на отговорно
стта на всеки член на Съ 
юза на комунистите. Та- 

изли- ка ще се възвръща дове
рието в СК. Също така, 
занапред ще трябва и 
много по-голямо внима
ние да се посвещава на

на МОК самоотлъчили 
се и изключени) — 559 
души.'

Макар че до заседани- 
на Междуобщинската 

конференция на Съюза 
на комунистите ще бъде 
изготвен щателен анализ 
на положението и ще бъ
дат потърсени отговори 
защо из Съюза на кому
нистите предимно 
зат работници и селско- 

производите-

между

в ето

стопански 
ли, някои неща са нали
це.

ДА НЯМА „НЕДЪГАВИ" ЦЕХОВЕ
Освен споменатия, развойните резерви на Юж

номоравски регион се крият в селското и дребното 
стопанство. Казваме „се крият”, понеже плановиците 
никак не успяват Да намерят най-добрия начин за 
ползуване на тези завидни потенциали. Ето защо в 
разискванията на състоялото се на 15 октомври за
седание на Междуобщинската конференция на 
ССТН в Лесковац бе категорично изтъкнато, че е 
крайно време субектите на планирането да повишат 
отговорността и инвенцията си.

Налага се плановиците да се откажат от ло
шия навик да изготвят многообещаващи планове са
мо въз основа на потребностите и очакваната по
мощ „отгоре". Наистина на голям брой общини в 
Южноморавски регион е нужна финансова помощ от

МОК на ССТН оказа безрезервна подкрепа 
на становището на Председателството на РК на 
ССТН в Сърбия за защита на дохода на сто
панството от нови и прекаленн облагания. Об
щинските конференции на ССТН, като форуми 
на всички социалистически сили в дадена среда, 
се задължават да раздвижат широка акция за 
осуетяване на евентуалните опити за въвеждане 

Ш на нови и прекадени облагания.

Републиката, но и солидарността, има граници, осо
бено .сега, когато владее общо безпаричие.

Още една стара практика трябва да бъде пре
късната. За 1987 година не трябва да бъде планира
но (тържествено) пускане в действие на производст
вени цехове, за които не са създадени воички усло
вия за нормална работа. Проблемът най-много се 
„върти" около обезпечаването на оборотни средства 
и дооформяването на производствените процеси. 
„Недъгавите" нови цехове вече са станали сериозен 
проблем за стопанството в региона и занапред не 

да се допуска увеличение на брбя им.

В Съюза на комунисти- приемането на нови чле
нове и т.н. Ония, които 
напускат редиците на Съ
юза на комунистите, ко
гато обществото е изпра
вено пред редица затруд
нения са слабаци или ка
риеристи и изобщо и не 
им е било място там.

Тези дни всички общи
нски организации на. СК 
ще анализират класово-
социалната структура_в
своите среди, а резулта
тите ще бъдат включени 
в материала, който ще се 
обсъжда на заседанието 
на Мезкцуобщинскада ко
нференция на СКС.

те има недостатъчно сел
скостопански 
тели (а особено сдруже- 
'Ни и кооперанти) преди
мно поради „остаряване
то" на много села в Н5\- 
кои общини. Поради ми
грацията село 
клаоово-социалната сХ°У- 
ктура, Тдо се отнася до 
селскостопански

производи

град.

произ
водители, трудно ще се 
поправи. Друг е обаче 
въпросът с работниците- 
непосредствени произво
дители. Много и разно- 
страни са причините за 
намаления интерес за СК 
сред тях.

Една от причините е, 
както изнесе и председа
телят на МОК на 
Властимир Потич, в иедо 
статъчната идейно-поли
тическа подготовка и ра-

положение-

М. А.

ДЪРВООБРАБОТВАТЕ 
ЛИТЕ В НИШКИ РЕГИ 
ОН ТЪРСЯТ ИЗХОД ОТ 
ТЕЖКОТО 
НИЕ

СКС

ПОЛОЖЕ

В сдружаване 
е спасението

КАЗАХА...

За комунистите няма 

почивка Дългогодишното теж
ко положение на дърво 
обработвателште орга
низации в Нишки регион 
пс може вече да се тър-

— Ние, комунистите, 
трябва винаги да бъдем 
в талвега на 
първите редици на борба 

Разбира

живота, в пи. Изходът от него тря 
бпа да бъде намерен час 
по-окоро, а той, според 
думите на секретаря на 
Сдружението на дървооб- 
работвателитс при Регио
налната стопанска кама
ра п Ниш. Душан Видяно 
пич, с в сдружаването. На 
деждите сс полагат в ела 
бората за нова 
зация па дървообработва 

Сърбия, който

смее
та за прогрес.

РАЗЛИКАТА СЕ УВЕЛИЧАВА
Да се намали възможно повече разликата между 

региона и Републиката — това е и трябва да бъде 
трайна развойна стратегия ,ца .Южноморавски регион. 
За осъществяването й е нужно регионът да се раз
вива много по-бързо от СР Сърбия като цяло. Така 
и беше към края на седемдесетте и началото на 
осемдесетте години, но от 1983 година отново започ
на да се увеличава пропастта между развойните им 
равнища. Този процес най-непосредстве«о е свързан 
с отслабналата инвестиционна дейност.

Как да бъде спряно изоставането на Южномора- 
всми регион? МОК на ССТН застана на становището, 
че Републиката трябва да отпуска по-голяма финан- 

това не е единственото условие за 
Налага се да бъдат планирани,

се, това щс успеем с ин 
тензивно творческо анга- 

правимжиране, ако не 
въпрос за работното вре 

' Селскостопанският пр 
например, по

ме.
изводител, 
стига добри резултати, 

знае за 42-часова 
за събо

органи-но не
седмица, не знае 
та и за неделя, за седми 
чна почивка. Почивка ие 
трябва да имаме и ние, 
особено когато се касае

по-широко
е из-

телитс в 
трябва да бъде основа за 
интеграции и създаваше 
на по-големи и по-силнина Южиоморавската ре

гионална общност на нос
ледиото 
МОК ма СК в Лсоковац,
на което ос разисква за 

задачи

организации.за въпроси от 
значение, какъвто

заседание на сова помощ, шо 
ускорено развитие, 
разбира ое, и опазвани, по-кратки срокове за изгра
ждане. много по-отговорно и по-ефикаецо да бъдат 

получените средства и да се „впрегнат « 
собствени възмож- 

К. Г.

имасърби и чер 
общините Бу 

и Мсд-

Предвижда се да 
само Две трудови органи 
зации, в състава на кои
то ще влезнат всички се
гашни производители на 
мебели в региона.

селването иа 
ногорци от 
иновац, Прешево 
веджа, което все

по-нататъшните
На СК в спиране на из- 

от тези три
вложени 
колата на развитието" всичкиоще

трае. „„„ селването
(Благое с™— ^ пасти.
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ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯНОВИНИ В РАБОТАТА НА 
СЪВЕТ В ВАБУШНИЦЛДЕЙНОСТТА ИЛ КОМИСИИТЕ ЗА ПРЕДСГА^ 

КИ И ОПЛАКВАНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛ 
ТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОС 
В БОСИЛЕГРАД

ИЗ„Сервиз“ за 

оказване Заседания в трудовите 

организации
СФРЮ сспа157 иа Конституцията

казва; „Гражданинът има право да подава представ
ки и предложения до телата и органите на о ндест 
всно-политическитс общности и останалите компетен 
тни органи и организации, да получи отговор на тях, 

да раздвижва политически и други ипициати съве-на работническите 
ти в основните организа 
ции на сдружения труд 
В СО.СТ „Лужница", пре 
дседатслят на централния 
работнически съв'ьет, ак 

конференция
пър

Изпълнителният съвет 
па Общинската скупщина 
п Бабуцгница ЦБпсжда 

начин на работа. Сво 
иге заседания занапред 

ще провежда в Общи
нската скупщина — но в 
трудовите организации. 
Тези дни такова заседа
ние се проведе в химиче 
ската промишленост „Лу 
жница". Попитахме Пс- 
тар Спасич, председател 
на Изпълнителния съвет 
коя е причината за това?

— На дневен ред има
хме само една точка — 
Състоянието и пробле
мите в стопанисването на 
I ям «чсската промишле
ност „Лужница". Именно 
поради това, че се касае 
за нейни проблеми — 
рошихме заседанието да 
проведем в нея. На засе
данието освен членовете 
ма Изпълнителния съвет 
поканихме да присъству- 
ват и представители на 

обществено-политичес
ките организации в об
щината, председателите

както и 
вл| от общ интерес".

подобри снабдяването. В 
една се изтъкват „иепра- 

■пилности" при избиране 
ма един делегат -в СОИ, 
а н една „нсправилности" 
н работата на инспекто
ра 1ю пазара и съдията 
за нарушения.

Характерно за работа
та на тези комисии е то
на, цр почти всички ко
мисии действуват ефика 
сно и дават принос в 
премахването на евенту
алните
'За това дсйствуванс най- 
добре свидетелствуват ДУ 
мито на Димитър Янев, 
председател на Комиси
ята за представки и опла 
квания към ОК на СК, ко 
йто казва: — „Нашата ко 
мисия, както и останали
те, на 'известен начин е 
сервиз за разискване вър 
ху оплакванията на граж 
даните и за оказване на 
помощ. Разбира се, ние 
не може да решим проб 
лемите, нашата дума не 
е последната, нашето ре 
шение, т.е. становище ня
ма сила на закон... Но от 
голямо значение е кога-

Социалистичеокия съюз 
главно се търси да сс по 
добри снабдяването и 
„поведението" на продава 
чите в някои селски ма
газини. Когато сс касае 
за оплакванията, върху 
които с разисквала коми
сията на ОС трябва да 
се подчертае, че от доста 
вените шест, пет са върна 
ти от органи на Скупщи 

на СР Сърбия. 13

Поради какви неправ 
дини и пропуснем се опла 
кваг гражданите на об
щинските обществено-по 
лнтически организации 
и Общинската скупщина 
в Босилеград? Каква с 
съдбата на представките 
им ?

нов

не ционната
на СКС, синдиката,

организация наличната 
СК и др.

След провеждане на за 
седанието, отделна коми
сия ще изготви съответ- 

за^ключения и мерки 
за разрешаване на проб
лемите в тази трудова ор 
танизацйя, на която отде

Отговор на въпроса 
потърсихме в комисиите 
за представки' л оплаква 
ния към обществено-по- нята 
литическите организации две представки сс търси 
и ОС и стигнахме до зак- увеличение на орциална 
люченис, че хората имат помощ, в една Да сс подо 
доверие в обществено-по бри ефикасността в дей- 
литическите сили. Друг е ствуването на СОИ за 
въпросът колко гражда- пенсионнно-инвалидно ос 
ните са доволни от изхо- игуряванс, в друга се по

сочват „нсправилности" в 
като събирането на сродства 

за електрифициране на

ни

лно ще се разисква за за 
губите в „Тъкачния цех".

Ще направим опит най- 
обективно й най-всестран 
но да анализираме също 
ствуващите пррблеми и 
набележим задачи за пре 
одоляване на положение 
то. След „Лужница" — 
ще направим обиколка и 
на някои други организа

нсправилности.

да, т.е. от становищата 
на комисиите, тъй 
същите не винаги се съв
падат с желанията на те 
зи които се оплакват.

От Нова година досега

селата и пр.
Комисията към ОК на 

СК от началото на годи 
ната досега е разгледала 

кои-

щги на сдружения труд, 
— каза Спасич.до тези комисии са отпра 

вени 22 оплаквания и пре десет представки, от 
дставки — две до Общин то три са пристигнали в М. Янкович

края на миналата годи
на. През този период са 
пристигнали десет пред
ставки така че за разгле
ждане остават още три и 
тук изтъкват че до края 
на месеца ще обсъдят и 
тях. В една представка 
се посочва „лошата" ра 
бота на ръководни хора 
в организациите на сдру
жения труд, в друга ло
ши условия за 
в трета се търси да се

ския синдикален съвет, че 
тири до ОК на ССТН, ше 
ст до ОС и десет до ОК 
на СК. За устните оплак 
вания не се води свиден 
ция, а в комисиите под
чертават, че числото им 
не е малко. Представки
те отправени до Общин- 

. ския синдикален съвет 
главно се отнасят до „не- 
правилности в изборната 
.процедура" за членове на 
този съвет, а в онези до

то ги осведомяваме как
во да предприемат, кога
то предупредим тези кои 
то са им парушили пра
вата. Успех има и ако с 
едно наше становище пре
дотвратим повечето дру

ги неправдни.работа.
В. Б.

ПО ПОВОД ЮБИЛЕЯ НА ВЪСТАНИЕТО ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА 
СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ИЗДАДЕ КНИГА 
„СУРДУЛИЦА В НОБ" На работниците е необходимо и идейно-политическо 

образование

Ценко свидетелство за славната борба ПРЕД ЗАПОЧВАНЕТО С РАБОТА НА ОС
МИЯ ВИПУСК НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА 
КЪМ ОК НА СК В БОСИЛЕГРАД

Избиране на курсисти
В новата народна библиотека „Бо- за идейно-политическата дейност и 

Ра Станкович" в Сурдулица неотдавна установяването на народна вл'аст на 
бе извършена промоция на книгата свободните територии) за формиране-' 
..Сурдулица в НОБ", издател на коя
то е Общинокият отбор на Съюза на 
бойците. С това своеобразно издател-

то на партизанските единици и учас
тието им в борбите, за зверските зло
деяния на германските и българските 

начинание сурдулишките бойци фашистки окупатори, за 
дават собствен принос към 45-годиш- те фашистки затвори и 
шината от антифашисткото

• В първичните парти
йни организации в Боси- 
леградска община пона
стоящем се избират кур
систи за осмия 
випуск на Политическата 
школа

„ученици".
• Политическа школа

Междуобщинскатакъм
конференция на СК в Ле 
сковац относно новият ви

око прословути- 
маеови ин- пореденвъстание териации. пуск ще започне с рабо

та през първата половина 
ноември. Съгласно 

програмата тази школа

на югославските народи и народности 
■и оставят

— Истината за Народоосвободи- 
на младите поколения це- телната борба и социалистическата ре

зана-

към Общинския 
комитет на СК. Школата натежко и полюция трябва да се казва и

пред — подчерта Бранислав Михайло 
Автори на книгата са 99 бойци, ко- кич на промоцията. — Така най-доб- 

ито изнасят спомените ои за героич- ре се пазят и тачат светлите традиции 
ната борба на населението от Сурду- на нашата борба. Поместените в кни- 
лишки край против фашисткия окупа- гата „Сурдулица в НОБ" спомени 
тор, а за свобода и социализъм. В участници в тази велика 
шест тематични целости преживелите ценен 
бойци дъзкресват живи спомени

нно свидетелство за едно 
славно, съдбовно време.

тазгодишната си работа 
ще започне в началото 
на ноември (или най-къс- 
Ш до 15 ноември). Спо
ред решението на Коми
сията за идейно-полити
ческо развитие на СК

ще посещават и трима 
курсисти от Босилеград- 
ска община: Винко Ста- 
поев, зает в трудовата 
единица за експлоатация 
на кварц, Миле Андо
нов, зает в цеха за про- 

комитет изводство на чорапи и
курсисти п по,оещават Боян Ангелов, селскосто-
паотийни п ПЪРвИЧИИ ттш производител от партиини организации. Горно Тлъмино.
Досега само десет орга
низации са избрали свои

на
епопея са 

историчесно-научен материал, 
за а същевременно са и прочувствено 

априлската война и окупацията 19(41 четиво, което ще помогне 
година, за нелегалната подготовка на те поколения и техните 
комунистите и напредничавите младе- да не забравят' това, което никога не 
жи, работници и селяни за въстание, смее да бъде забравено.

Председателствотои на
на Общинския 
школата щена млади- 

възпитатели

К. Г.
м. я.
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ОТ СЕСИЯТА НА 
В БОСИЛЕГРАД ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА СЛЕД ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА СК В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИН/

РАЗПЛАТА С БЕЗДЕЛИЕТО! 

С ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ПР0Я0Н|НЕОБХОДИМА Е
ПО-ВИСОКА
ОТГОВОРНОСТ

, , _ ;
Димитровградското стопанство Пфез . последните . зна..! А. извеетйо-й, че->та- 

няколко години отчита своеобразна стагнация. Наис- кова нещо! в ' •Димитров- 
тина, накрая на годината или на полугодието „ви- градска община нито е 
наги показват подобрение в сравнение .с предишния , -.било,, нито .има; нито^нък 
период", но това най-често е резултат на инфлация- може. да има, ®ое:..двтато
та и покачването на цените. Зачитайки тези факти, Съюзът на комунистите и
Съюзът на комунисти в общината, преди всичко останалите субективни
Общинският комитет и Председателството, му още Сили в митницата' к^изоб-
по време на конгресните подготовки оцениха, че е ' що в общинската'бЦЙни
необходимо предприемане на спешни мерки не само Зация. са по^тефТа^ЙЙш
в стопанството, но и в останалите дейности, държав- на своите 'КомуНист^чес- -
ните'органи, в самоуправителните общности... Вър
ху този въпрос неотдавна пак разискваха членовете 
на ОК на СК и Председателството.

На 14 октомври тази година в Босилеград се 
проведе третата поредна сесия на Общинската скуп- 
щина. На сесията делегатите обсъдиха 
колко информации, проекторешения, 
лйзи. И този път не

и приеха ня- 
договори и ана- 

изоставаха делегатските въпроси.
ки позиции.

Очебиещо е, че Съ
юзът на комунистите' е 
в пълна офанзива.- Това 
потвърди и заседанието 
на Общинския комитет, 
на което бе дадена - пъл
на подкрепа на новий на
чин в .работата и па Него 
и на Председателството 
му. Вие лично изразихте 
оптимизъм за усНех в 
борбата срещу слабости
те и проблемите. На За

дължи този оПТи-

В работата на Общинс 
' ката скупщина в Босилег повече

задача на всички. Още
— Общинок.ият коми- мунистите — ръководни 

тет и Председателството хора. в организацията все 
му оцениха, че е необхо- още. не предприемат ни 
димо да се направи ко- конкретни мерки за завър 
ренен прелом в работата, шване на . започнатите 
В резултат на засилената обекти. Не по-малко,има 
работа на Съюза на. кому проблеми в „Услуга". Тук 
■цистите . и Синдиката бя
ха заключенията на 
на СК от април. Предсе
дателството след това ово 
ята форумна работа пре
несе в базата и проведе 
повече съвместни заседа
ния със секретариатите 
на първичните партийни 
организации в няколко 
трудови колективи. На те 
зи заседания тръгнахме 1
по следите на априлските 
заключения. При това 
констатирахме, че Съю- Щ
зът на комунистите все Н
още не предприема кон- Щ
кретни мерки, за Да про- Н
мени положението. А има |
много проблеми, особено 
в трудовите организации 
„Сточар", „Братство", „Ус 
луга", "„Циле", „Металац"
— заяви Младен Димов, 
председател на ОК на СК 
в Димитровград.

По-точно за кои проб
леми се касае в спомена
тите трудови организа
ции?

като се знае, че 
рад, стана навик и деле- ’ и занапред ще се стопа- 
гатите преди да утвърдят писва в затруднени усло 
дневния ред, да получа- вия, е подчертано на се- 
ват отговори на поставе • сията. 
ните си въпроси. Този 
нов метод в работата не

Не по-малко внимание 
бе посветено и върху ин 
формацията за ,състояние 
то на регионалните и месг 
ни пътища в общината. 
Бе константирагао, че реги 
оналните пътища са в ло
шо състояние което пред 
настъпващия зимен пери
од загрижава. Още пове
че, ако се има предвид, че 
Трудовата организация 
за поддържането им от 
Враня, т.е. нейният пун- 

поддържане на

само че стана постоянна 
практика, но се показа и 
като твърде сполучлив.
.. На сесията не малко 
делегати потърсиха отго
вор на редица въпроси, 
които от областта на ко 
мунално-битовия ЖИВОТ: 
снабдяването, изкупване 
то- на добитък, изгражда 
нсто на селски и махленс 
ки пътища, нередности в 
областта на социалната и 
здравна защита и пр. и 
въпроси от областта на 

. престъпността — злоупо
треба на служебен пост, 
безотговорно отношение 
към общественото иму
щество и други различни 
видове незаконни проя
ви. На едни въпроси бя
ха дадени съответни от 
говори, а на някои отго
ворите ще последват по-

с комунистите са проведе 
ни три заседания. Лични
те доходи са увеличени 
два пъти; а загуба имат

ОК

кво се 
мизъм?

I — Целите на ■ Дълго- 
[ срочната програма ---за 

икономическа стабилйза 
I ция са ясни, политиката 
[ на Съюза на комунистите 

в реализацията й също 
така: Краен момеят е 
Съюзът на комунистите 

| . да поеме пълна-отрввор- 
I ност -за реализацията;-™ 

тази политика. Защо-то 
не : само в редовете ч на 
комунистите,.-но и .нц -отг 
ворните. постове, ,;и г функ
ции в стопанството .в 
обществените дейности не 
могат да се намират те
зи, които своите злоупо
треби, безотговорност и 
неспособност скриватнад 
някои много опасни "тен-

кт за
регионалните пътища 
Босилеград безотговорно 
се отнася към този 
жен въпрос. Изход

* ВДв

ва
за

тозиразрешаването на 
въгтпос, както бе изтъкна 
то на сесията, трябва да

■ :
Младен Димовее търси главно в две на 

соки: чрез по-голямо сд
ружаващ на средства ^ 
местните общности с Об 
щинската СОИ за

на ООСТ „Комуналац" и 
„Пекара". И докато гра 
жданите всяка сутрин се 
блъскат на опашката за 
черен хляб, заетите спи
рат производствения про денцйи, че срещу тях уж 
цес в хлебопекарницата, се води. „кампания'*. Съ- 
търсейки по-високи лнч- юзът на комуниСТите- .^е
нц доходи, конто са *|е подведе под отговорност 
жду наи-високпте в общи м
пата! В „Компас-Балкан", всеки, който своите задъ- 

сто- лжения в самоуправител- 
ннте органи или, делегат- 

°т кафенето. Тук 95 на ски тела, или на работни 
сто от дохода се осъщест- те места_ не изпътя- 
вяна в обектите па грани
чния пункт, а само 5 «а съгласно шриетаТа; по
па сто в останалите обек- ДЙтика на СЮК. Аз сЪм

тази битка

кому
дейно-нално-жилищна 

ст (когато става дума за 
местните и некатегоризи- 

пътища), а за под-

къоно.
Инак, делегатите отде

лно внимание посветиха 
върху стопанисването на 
стопанските организации 

общината, като изтък
наха че незавидното фи повече да 
нансово положение при -публикднеката самоупра- 
повечето организации е -витална общности, ТО 
вследщвие субективни |-за поддържане па пъти- 

причини, които с години ; щата от Браня, 
се повтарят, а. отговор- На сесията, делегати- 
нитс за това субекта стра те на трите съвета об- 
хливо предприемат съот- , съдиха и примата инфор- 
детни мерки за премах- манията за Р"п‘а ^ 
ването им., Очебиещ при проблемите на Здравния 
мер за това е състояние дом, информацията от 

Изградня" доско- сяща се до успеха 
" Автотранспорт", учениците от основното и 

” .. За- средно образование през
субс изтеклата учебна годи- 

и информация

рани
държането на регионал
ните пътни направления, 

се грижат Рс-в
— Положението сигур 

но с най-трудно в „Сто
чар", където в 
„Н ишава" накрая на ми
налата година е отчетена 
загуба от 19 милиона ди-

ООСТ пък ръководенето и 
паписването се насочва

пара. С допълнителна про 
норка па Службата по
обществено счетоводство, ти „ града> за максимал- уверен, че и 
С установено, чо тя вцз- иото използуване н» ту- 1 щС спечелим, ако, , ;наме- 

ристичсскито възможно- рим опора, в младите ква 
сти в общината (които ие

на лиза па почти 60 милио
на. С комунистите в тази

то в
, „ лифицирани кадри в .Съ-

са мал1си) едва ли става
И дума. Положението в ми- ® Комунистите и

тпицата, където категори- трудовите колективи, на 
проведохме съвместни за- ЧШ) „ упорито се твърди, които трябва ДД дадем 
ссдаиия, посочихме ггроб- че същото с нормално — възможност да. се цзяцят 

и субективните въпреки противоположна и в сТремежа им да --.-се 
та констатация на Коми- ..решително" към
тста за всенародна отбра- н

обществена самоза- разрешаване на пробле- 
щита _ т„„бва да се мите, да им окажем,лу
мени. Отговорните в мит на подкрепа — изтъкна 

600 милиона цицата казват, че пояста Димов. ■ ■ 
тапията за отделни ръко

вро
ДР-„Напредък" и

борбата срещу
слабости тряб- на, както 

бъде приоритетна та за действуването на де
оъдс ----------легатоката система в об-

щината. Делегатите прие- 
предлодсенисто за фор 

стопански фо-

■ втрудова организация 
с ръководните структуритова 

ктивните 
ва да

лемите
; ха слабости на всеки член, на 

на ТО ,...мираие ита 
ЯД За резерви 
ще бъде о сила ®сс дока- 
м организа

-4 ръководителите
Тук в момента се усвоя- 

капиталовложепия на

и СЪЩОТОв»
на и

стопанскис
изготвят (и прис-

ват, то4 дминаващи 
динара, 
ито са безвъзвратни. Ко-

нии ие 
мат) съответно -самоупра- 

опоразумение.
М. Я.ш половината от ко а: т.водни лица с тсндсицио-вително
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ДЕВЕТМЕСЕЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ЦЕХА_ ЗА 
СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУК В БО 
ЛЕГРАД

РАЗШИРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ГРЛНИЧ- 
НО-ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ ПУНКТ „ГРАДИНА

ПАЗАРЪТ ДИКТУВА 

ПРОИЗВОДСТВОТО
Капиталовложение с 

епохално значение
къмНе само по размера на финансовите капитало метра. 13 момента 

, н0 и по значението си гранично-пропуск края е изготвянето-зь кг“» яггьгаг гГо»,~ х
коон .

тир Сотиров — преди 
всичко се дължи на неп 
родадената готова проду 
кция, която в 
възлиза
на сух кромид. А 
запаси са отражение на 
временната забрана на 
Европейската
ска общност за 
хранителни стоки от 
точноевропейските стра
ни и Югославия, вследст-

Дсвстмсссчният произ
водствен план в цеха за 
сушене на овощия и зе
ленчук в Босилеград, кой 
то вече няколко години 
твърде успешно стопанис 
ва в състава на ООСГ 
„Фармацевтика" от Лес- 
ковац, е осъществен с 90 
на сто. Именно, от заяла 
куваното годишно 
зводстро (450 тона разли 
чии видове сухи изделия), 
през изтеклите девет ме 
сеца на настоящата де
лова година са изсушени 
300 тона, от това около 
220 тона кромид, а оста 
налото моркови и други 
видове зеленчуци. Въпре
ки че деветмесечният 
производствен план не е 
изпълнен с 10 на сто, 
цеха не се обезпокояват 
за това а са убедени, че 
е усилена работд през 
последното тримесечие 
продукцията от 450 тона 
сухи изделия ще бъде 
реализирана. Още пове
че, ако се има предвид, 
че за неизпълнение на 
деветмесечния 
причините са повече от 
обективно, откодкото су
бективно естество. Пона 
стоящем са мобилизира
ни всички субекти, и ако 
трябва ще бъде въведена 
и четвърта смяна.

— Неизпълнението на 
деветмесечния производ 
ствен план — подчерта 
ръководителят на цеха Со

на

момента 
100 то- 

-гези

жен
къмТова с и разбираемо, ко 

гато се има предвид,
С построяването на 

че търговски и туристичес- 
тук годишно минават пад ко-гостилпичарски обекти 

в комсрчсската зона на

„Източните врата" на 
нашата страна, както че
сто се нарича гранично-
пропусквателният пункт 5 милиона транзитни ту-
„Градина" в Димитров- ■ ристи, няколко стотни хп грапичио-пропусюватсл-
градска община, в наето- лвди пътнически автомо пия пункт „Градина"
ящия момент е огромна били, десетки хиляди ав Димитровградска общи-
строитеЛна площадка. Ди товлакове и автобуси. на очаква високи ико
номиката на строителни След построяването му комически ефекти, кон
те-работи върви според този поток от хора и ко- то ще бъдат основа за
заплануваните темпове. ли ще протича без зае- по-нататъшни капиталов 
Изходното плато (е няко- той. ложения, относно създа-
лко ленти) е готово. Ос- ванс на акумулация, за
новките обекти е 90 на 
сто също са готови,

икономиче 
внос на

из-прои

вие на радиацията пре
дизвикана, от злополука 
та в атомната електроден 
трала в Чернобил (СССР). 
Това все още има после- 

около износа й обе
В комерчсската зона по-нататъшното развитие 

а на пункта засега същест 11а Транзиткия туризъм, 
понастоящем Се строи вх вУва гостилничарският оо д той ПЪК1 0т своя стра- 
одното плато. ект на ”Балкан'Компас ' на, ще създаде база за

ч с оглед че това е твър но все оЩе некомплекту развитието изобщо на 
де висока и скъпа инвес- ван- Предстои построява Ту,ризма „ общината, 
тиция (няколко стотин ми нет0 на мотел с около 50 и,нак във финансира- 
лиарда стари динари) яв- легла и ресторант. Съ- 
яват се проблеми във фи Щ° така Авто-мото съю
нансирането, но и те ус зът на Сър ,ия има 
пешно се разрешават. св°й сервиз, които оказ- 
След окончателното за- ва комплектни услуги и 
вършване на пункта, тук работи денонощно, отно- 
ще се оказват комплект- сно 24 часа ®ез ПР°КЪС 
ни митничарски прегле- ване- Направен е мон- 
ди на пътници и стоки, а тажен магазин за безми- 
тук са лоцирани и всич- тнически стоки, така на- 
ки спедиции, санитарни, реченият „Фришоп , на 
ветеринарни и други ор- изходното плато. Носи- 
ганизации. тел на тазя инвестиция е

Още сега е известно, „Интер-екопорт и този 
' че „Градина" става най- магазин трябва наскоро 

модерният и най-голям да започне с работа, 
гранично - пропусквате- Б рамките на търговски 
лен пункт в Републиката. те обекти се предвижда 
а след „Шентил" в СР 
Словения, и в страната.

дици
зпечаването на пазар на 
нашите изделия. Наисти
на в последно време по 
ложението се подобрява 
и тези дни ще предадем 
всички стоки, но тези 
неблагоприятни обстоя
телства повлияха и вър
ху обезпечаването на су
ровини, преди всичко на 
кромид, а повече се опре 
делихме нд други суро
вини: моркови, праз „лук, 
пащреняк целина (кере- 
виз), и пр., за които ня
ма ограничение.

Инак, в цеха понастоя 
щем работят в три сме
ни, а отделен проблем е 
все още недостигът на 
съответни помещения за 
складиране на суровинй-

в

нето на строителството, 
освен заинтересованите 
държави, относно репуб
ликански ведомства, уча 
ствуват общински орга 
низации съе собствен ка
питал, фондът за насър
чаване развитието на не
достатъчно развитите об 
щини, банките, а се ползу 
ват и сдружени средства.

От казаното ясно личи, 
че досегашндто стлоител- 
ство на гранично-пропус- 
квателния пункт има епо 
хално значение за об-

план

щия стопански напредък 
на Димитровградска об
щина,. те, които все още са под 

открито небе.построяването на супер
маркет на площ 630 кв. Ст. Н. М. Я.

МАЛЪК ПОРТРЕТ
ИВАН ПЕТРОВ позна

вам отдавна, поне така ко изкарва на месеца на 
ми се струваше. След, ра- своето работно место, 
зшвора с него като че _ Досега съм ботил 
ли запознах един друг на „я ^ мес_
Иван. Той е роден през но най.много на по.
1941 година в село Иза- л ;На гьо къ 
товци. След като завър- сега аботя До 
шва оецовно училище в мес изка^ах
родното си село и в Ка- ш 5 милиона, а в
меница, до 1965 година пося и п0
остава на село, занимава- „„„ „„, шест. Но това зависи отики се със селско стопан- изпълнвнието на п
ство. Тън като в семеит- и качеството 
вото са били 4 деца, той
поема път към града и — Достатъчно ли е то- 
сггава работник, най-на- ва за четиричлено семей
пред в „Циле", а сетне в ство при това един сту- ** а ас. рои. шедалът на труда ме радва н задължава 
Гумарата, където работи, дент?" — защото строят нова на Изпълнителния отбор
вече 22 години. За това _ стига или не по- ° ° достатъч~ на местната общност на
време само два пъти е вече има. Наистина тру- двата края™- СЪ9ТаВЯМ Димитровград, замест- 
отсъствувал п0 бо- дно е още повече, че по- в своята' трудова потя н'ж_пре«седател на синди 
лест и двата пъти е бил старата ми дъщеря след- тл„ГРУД°Ва орга' ката в първичната синди-
в болница. „Няма сметка, ва Полу«и|:ше текстилно по своята общественГпо' организадия-
казва, защото и без това- училище в Лесковац. Не, лирическа атвГост Ня Нй работницкте
работя само аз. а имам „яма; стипендия. В „Ово- колко пъти е бил и'сега вГГпрГизюдител^6^' 
една дъщеря студент и бода" казват, че такива е член на работническия На вмГгш»?';; 
една ученичка. Жената не кадри не са им нужни, в съвет, член е на Общин- завърнал на “ело кощто 
работи . Питам го, кол- което аз не вярвам, смия синдикален съвет, би имал ' КОгато

ОТ РОДНОТО СЕЛО ДО МЕДАЛ НА ТРУДА да работи за добри при
ходи, с носталгия отгова
ря: „Нищо свое на село 
нямам. Всичко дадохме 
на кооперацията, дори и 
къщата. Жал ми е, че 
няма къде да се отбия, 
когато отивам в 
Криводол) откъдето 
пругата ми но днес да се 
връщам на село... не 
става. Тук имам къща, де 
цата учат. Да беше това, 
което сега правят в Иза- 
товци в мое време, кога
то бях на село!"

И да не забравя —по-

Горни 
е съ-

: вод за този малък пор
трет на Иван Петров бе 
отличието Медал на тру
да, който получи по слу
чай освобождението на 
Димитровград. Предло
жили са го другарите от , 
Гумарата, макар че и пре 
ди това е получавал на
гради в трудовата органи 
зация и по повод Деня 
на самоуправителя.

възможност там А. Т.
СТРАНИЦА I
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
и на Съюза на комунистите в Сърбия Брои 1541 година ХЬШ

и Белград, 24 октомври 1986

Обновление или авария НА ПЪРВАТА КОЛОНА

МАРКСИЗМЪТ 

В УЧИЛИЩАТАма ли в Югославия повече от 19 ми- лягайки се върху собствените маси, пре- 
лиона хора в редиците на враговете небрепна и отслаби връзките си с гсай-щи- 
на социализма и самоуправлението? рсиките слоеве.

..Такъв шокиращ въпрос е поставен на 
последното заседание на Централния ко- Съзнанието, че този път води към ава
митет на СЮК очевидно с единственото на рия е било повод Централният 
мерение

На последните няколко заседания, в 
СР Сърбия, които се занимаваха с въпросите 
за идейната борба, бе споменавамо и обуче 
нието по марксизъм, т.е. слабостите, които .с 
години се промъкват и, изглежда, трудно се 
премахват. Поставя се въпросът защо „марк
сизмът е отегчителен", дали марксизмът е в 
криза или марксистите и подобно. Изглежда, 
че по-инак не може да бъде, когато марксиз 
мът се наблюдава като „предмет", а не. като 
„светоглед", относно когато към преподаване 
то на марксизма подхождаме като немарк- 
систи.

комитет
да предупреди: недей да бъ- на СЮК на третото, именно на първото 

дем сектанти, недей да се правим слепи, делово—тематично заседание да разисква 
не . строят социалзъм в Югославия 
членовете на СК. Да беше така, този про стите в Социалистическия съюз. Председа 
цес отдавна би бил погребан.

само върху темата — действуването на комуни

ЦКтелството сюгерира, а членовете на 
Същевременно по-ясно и по-откровено приеха, това все пак най-напред да бъде 

откогато и да било, е критикувана тенден- (разискване на Съюза на комунистите, по 
цията на прекадено омасовяване на Съюза неже тук очевидно се коренят основните 
на комунистите. (Сега в Партията са 10 на причини за всеки успех или неуспех, 
сто от населението или почти една трета 
от заетите). И тази тема е „приключена” 
колкото с шокиращото, толкова с действи блично разискване „Тезиси за разискване 
телното твърдение — ако би влезнало в в СЮК за действуването на членовете и 
СК мнозинството на работническата класа, организациите на Съюза на комунистите в 
тогава тоя вече не би бил авангард, такава ССТН". Изисквайки публично разискване, 

никому не би била нужна. Централният комитет търси да се подоб- 
разбира се би било в Партия ри начина на действуваието «а СК във

От това заседание са отправени на пу-
Може да се каже, че отдавна вече този 

„предмет" страда от схематизъм, който чес
то пъти се граници с догматизма. Ако към 
тоЕа се прибавят неквалифициран осята и лип 
сата на инвснтивност в преподаването, 
ва не трябва да се учудваме защо учениците 
се оплакват.

тога-организация 
Още по-зле
та да бъдат повече чиновници от работни- фронта, а връзките на авангарда с народа 
ци, въпреки че такава тенденция съществу- да се заздравят, търси „революционен на

тиск" от базата на обществото, от работни
Поради това въпросите за преподава

нето на марксизъм заслужават задълбочен 
анализ на практиката и опитите .по посоката-: 
програма—учебник—преподавател—ученик. 
Преди всичко трябва по-бързо да се освобо 
ждаваме от отживелите стари и догматични 
схеми на черно-бяло, което .ще рече, -немарк 

тълкуване на действителността. Това

ва отдавна.
Духът на общественото мнение и схва ческата класа, от научните кръгове..., тър 

щане на Партията, власта и отношенията си отговори на много провокиращи въпро-. 
между тях са илюстровани с противоречи си, крито в Тезйсите издигна. Търси и

повече от това — комунистите, ка- 
заключението на

ви, а до голяма степен с поразяващи свиде много 
ния от едно научно изследване. Преди шест кто е формулирано в
години (1980) само две на сто от анкети- заседанието, „не чакайки окончателните 
раните са заявили, че политиката на СК становища на Централния комитет на СЮК 
неотговаря на интересите на болшинство- да преразгледат своята практика и да раз 
то трудещите се днес това заявяват 16 на движат конкретни обществено-политически 
сто я 18 на сто от анкетираните казват, че акции към изменение на състоянието и от 
Ск' исторически е отживял своята роля", ношенията в собствената среда с цел за по- 
Сьшевоеменно обаче 60 на сто. от анкети плодотворна работа в ССТН. 
раните очакват Съюзът на комунистите „да Търси се следователно исторически от 
Р собствени ръце", а почти говор: иска ли Съюзът на комунистите съ

трябва Да бъ- знателно да сс съгласи с пътя към авария, 
общес понеже единствено там води сектанството,

опортюни

сическо
вече не приемат нито новите поколения, ко 

компютрите и ТВ-образованието запо- 
школуват. Учениците вече не ис-

ито с
чват да се
кат и не трябва да бъдат обекти, в главата .

„налива" марксизъм, но субекти, 
въз оонова на новите съзнания само- 

обмислят, покрай другото, обще-

на които се 
които
стоятелно
отвените събития У -нас и в света, и в ми- 

и днес. Представянето на соци- 
изключително като бял, а капи

те основателно не

вземе нещата в мадото, 
ализма 
тализма
приемат. Наследените синтагмц за „трулия 
капитализъм", за „единството на международ
ния пролетариат" и подобни догми повече ги 
смущават, отколкото им отварят очи. .

Марксизмът също така не търпи .пра
гматизма. Затова стремежът да се увиват С 
„марксизъм" някои дневни политически хо
дово (които по-късно се оказват несполучлц. 
ви) нанася вреди и на обществената практи-. 
ка, и на теорията на научния социализъм.

Фактът, че повече от половината пре
подаватели в Белград не си служат със съще
ствуващите учебници, че почти 50 на сто пре 
подаватели в СР Сърбия нямат формални 
квалификации (макар че само те не .да, .доста 
тъчни) за преподаване на маркризъм, че око 
ло 20 на сто ученици (в Белград) не са в със 
тоянис да овладеят „намиращите се :.в . прог
рамата основни марксичеоки понятия от- 

се поставя въпроса разява необходимостта от всестранен анализ 
и предприемане на мерки с цел марксизмът 
вече «а не бъде „чудовище" в училищата и 
предмет за ученически вицове. Слабата бе
лежка по марксизъм повече е на преподава
теля, отколкото на ученика, конго трябва да 
бъде научен критично да наблюдава света 
около себе си, да събълюдава и разбира- про 
тиворечията на общественото развитие, да 
вижда и намира собственото си-място « него, 
а не сам0 да научи „наизуст" няколко марк 
сически „понятия" и „категории",С.Кържавац

казват, че 
де единствената политическа сила в
45 на сто

като черен,бю рокр ати змът, неакти в но стта,
Тези три твърде неблагоприятни пока змът и другите болки, пред които се™ “е_ 

тт гг-кттнгтво и още някои на изправени, или изход ще сс търси в кадро
зателя: поради качества — да во, идейно и морално обновление. Трииакомунистите несвойствени каче™( ят т на СЮ|К и останалите -
се преценява числеността на р оси „ .конференции на СК сс изясниха
социалистическото изгря Д . на разбира сс за .единствено приемливия -
та да застрашава авангард< Р, от този втор ,път. и Централният комитет сс 
Съюза на комунистите3 и Р у ск гдав. га 0ТКривайки публично разискване 
анкетата, показват че ролята м са. действуването на Съюза на комунистите
но нито се схваща, нит° пр ’ да се „ъв фронта, сс опитва да раздвижи това 
мо факти ,над които след обновление, поемайки същевременно към
замислим. Централния ко- два фронта: укрепване на авангарда, иде

На това заседание «а Центр йната, предводителиата, революционната
СЮК всъщност се вди а вна р[Ш[ „а Съюза „а комунистите и отваряй

светофари, коиго О Д 1^ вдачки кашли за „о-голямо влияние и 
правия, Рев0Л1°Ч ко’ иай_ ангажиране на всички социалистически оп 

предупреждава за ня .ределеии хора, намиращи сс на всички пу„а Съюза на комунисти геи и фу;И,кции „ обществото.

твото.

кон

за

митет на 
та от червените
са запалени и с
чник се
болезнени точки
югославското общество. определено

и другите атрибути на общест 0™^ което и чс товд обновл,ениС поне да за
живеем и готовността в такава саI Д почие. А дотогава задачата е, както бе ка
ре живее и за нея нещо и да^ее Р У за,И0 На това заседание, комунистите да

способността да сс бъ«е ®ва ВР*В вся. бъдат „най-осъзнатият и наи-боикият нре- 
сс върви напред на всяко място петраж” на работническата класа.

Съюзът на комуни а^за на тази цел предимно би трябвало да
послужат и 
б ли чии разисквания.

със

«■ «- 
цията на СК дойде до ст лизмът ца

откровено я разчекват ^^ремс]]|1ю о0
различните интереси,

предстоящите двумесечни пу-

Миливос Томашевчч
че



2 Комунист
Коме и т ари
ВЪЗНАГРАЖДАВАМЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ и набедениИзбрани

функция или на ново работно 
Конституцията, и пок- 

закомни възможности, сме

лени на нова 
място, Защото, вваше в хотел'И едногодишно .изплащане 

личен доход след изтичането 
на мандата (докато не се разпредели 
доуга функция, относно място), Гакива 
привилегии, това е съвсем известно, няма 

един работник в стопанството и в из-
Инак,

Комисията за административни въпро 
си към Общинската скупщина изготви, а 
Координационният отбор прие проекта на 
Обществения договор (същият сега е на 
разискване) „за съвместните мерила за ут
върждаване на личните доходи, добавъч
ни и други принадлежности...” на функци 
онерите в Ниш.

Този договор, а такъв трябва да има 
всяка община, н* неотдавнашното заседа
ние на Председателството на ОК на СК в 
Ниш не бе под въпрос. Обаче листата на 
функционерите, която е съставна 
Обществения договор" е основната при
чина поради която текстът на този норма- 

тези които са го

па месечен рай по-ииаквите 
ясно казали, че личритс доходи на заети
те изключително зависят от работата и 
резултатите на труда.

Под най-голям въпрос е списъка на 
функционерите: 13 „определението” на фун 
кционоритс най-добродушна бе Общинс- 

скупщинф дори 45 души се на.мери- 
списък. Освен функционерите 

избираме на изборите, на листата по 
заместниците

на

пито
вън сто натежите дейности л града, 
в Договора е предвидено функционерите 
от „първата група", а в цея са само пред
седателите на Общинската скупщина и на 
ОК на СК, да имат четири пъти но-голям

общината. 'Ос-

ката
ха на този
които
край другите, се намериха 
на секретарите на г 
скупщински работи, заместниците на дирс 

Геодетското управление, Общин
ския завод за цени, Общинската дирекция 
за резерви и множество ДРУ™.

Обсъждайки Проектодоговора Предсе 
ОК на СК в Ниш единоду 

шно взе решение документът да се върне 
„дообработка”, като предложи на лис

тата да се намерят далеч по-малко ръково 
дитсли. Общински функционери ще може 
да бъдат само онези, които са избрани на 

избори. Останалите, ка

личен доход от средния в
са разпределени в седем групи, 

те имат по-малки „коефициенти”, но грани 
цитс между тях са съвсем малки.

Факт е обаче, че и самият текст 
Договора има някои нслогичности. Прсд- 

ианример на общински фунедио

тепалитечаст на Секретариатите за

ктора ченативен акт е върнат на 
предложили да го дообработят. Тези кои
то изготвиха документа са предложили гол 
ям списък на функционери, разпределени

видено е
нер четири пъти месечно да се заплащат 

разходи до мястото където живее 
семейството му, макар че на всички е из 
всстчю, че семействата на

датслствого напътнив осем групи — значително по-голям спи
сък от „миналогодишния” — тук са се на
мерили дори около седемдесет „носители 
на функции” в общината! А съвсем е извес
тно, че Ннш не може да има толкова хора, 
които да се възнаграждават по специална 
процедура и да се „наслаждават” с други 
функционерски привилегии.

Казваме „привилегии” понеже в Догово 
ра се предвижда от обществената каса ме 
сечно да се заплащат по четири пътни 
разходи до мястото където 
ството на всеки функционер, да се зап
лащат разходи за преселване, за дневни и 
пътни разходи, всички разходи за нощу-

нишкитс функ- 
Нишка община. Всро-

на
ционери живеят в 
ятпо това нскритично с провзето от някой 
републикански или от договор от съюзно 
значение. Такова „преписване” има и в дру 
пи разпоредби.

На мнение сме, че трябва да се пр;- 
изучи и разпоредбата според която на 
пиките ръководители, на всички освен 
функционерите в Съюза на социалистичес 
ката младеж (!), след изтичането на манда 
та да се заплаща (до една година) същ ли 
чеи доход докато чакат да бъдат разпреде

непосредствените
някой каза на заседанието „набедени 

функционери”, които наименуват органите, 
макар че „идат на преизбиране", трябва 
да се възнаграждават съгласно норматив- 
вьите актове на техните организации — ка- 
кто и останалите заети.

кто

ни
на

живее семей-

В. Филипович

Къде е границата?ЗА МАКСИМУМА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПЛОЩИ

ви средства, и машини, и трудоспособна ра 
ботна ръка да обработват и повече от 10 
хектара? А за да не се позволи създаване 
на „червени кулаци” има повече възмож 
ности, всред които острата данъчна полити 
ка е сигурно най-добрата. Впрочем, когато 
не ни пречат богатите частни гостилнича
ри, автопревозвачи, футболисти, естрадни 
творци, директори, функционери... защо 
се страхуваме от богатите земеделци!

зи област досега рухнаха повече бариери; 
не е в сила, например, дългогодишната за 
брана, според която селскостопанските пр 
оизводители не можаха да купуват големи 
селскостопански машини, да трудоустроя
ват сезонна работна ръка и тъй нататък, 
а сега е наред и премахването на законно- 
предписанието за притежаване на 10 хек
тара, което според мнозина е последният 
недостатък на схващанията.

Най-вероятно е, че за премахването на 
законнопредтисанието най-много се застъ 
пват земеделците. Това овое убеждение те 
подкрепят с няколко емпирийски доказа
телства. Найноилното е, че на удребнените 
площи (селскостопански производител има 
средно 3,4 ха, „разбити” в осем парцели) 
не може да сс получават високи добиви. 
Трябва да се признае, че този факт труд
но може да се оопорва. Но противниците 
на повишаването на този максимум твърд 
ят, че със създаването на частни имоти по- 
големи от Ю хектара социалните разлики 
на село ще се увеличат още повече. На 
тази тяхна забележка се отговаря, че от со
циалните разлики на село по-голямо зло е 
онази земд на която нищо не се ражда. 
Съгласно това, защо тогава не се даде въз 
можност на онези, които имат и финаноо-

Преди две години Скупщината на СР 
Сърбия прие закон според когото частен 
селскостопански производител вместо до
сегашните 10 може да има 20 хектара под 
условие да се намират на 400 метра над 
морска височина. За всички други, чиито 
площи са под тази височина в сила е ста
рото закоинопредггисание, т.е. могат да 
имат 10 ха.

В сегашния средносрочен план на СР 
Сърбия, като и в предишния па и повече 
други документи, селското стопанство има 
предимство в развитието. Обаче това пре
димство не успя от хартия да се премес- 

. ти «а нивата, т.е. селското стопанство да 
се развива с ускорени темпове. Даже — 
•симптомите на дълбоката криза станаха 
по-мзразителни. Една от рецептите, с която 
се желае да се преодолее тази криза е по- , 
лишаването на максимума на оелскостопан 
оките площи — от 10 на 20 ха обработва 
еми площи. Същото предложение бе под
чертано и на неотдавнашното заседание на 
Централния комитет на СК в Сърбия (6 
октомври),

Безсъмненме е, че това повишаване на 
имотите над 400 метра- надморска височи
на откри пространства за още по-дълбоки 
промени. Трябва да се подчертае, че в та-

Точното число не е утвърдено, но е из 
вестно че не са малко онези, които с годи __ .
ни покрай своята обработват и земя, коя
то взимат под аренда (някои и до 100 хе
ктара) и на тези увеличени площи получа
ват рекордни добиви. Изтъкват законната
двуличност, която им позволява да взимат 
земя под аренда от онези, които я не об
работват, а не им позволява тази съща зе
мя да купуват. Разбира се, тяхното опре
деление за повишаване на максимума на 
имотите може да се тълкува различно, вклю 
чвайки и желанието им да 
шо-голяма заработка. На това не трябва 
да се възхищаваме, а трябва да го уважа
ваме, защото личният интерес отвинаги е 
ключовият човешки мотив в икономията, 
а това значи

осъществяват

и в селскостопанското про-
Р. Йоветичизводство.

Пазители на явната тайна(ДЕЗ)ИНФОРМИРАНЕ

Телеграфната агенция на нова Югославия (ТАНЮГ) бе 
единствено упълномощената да Оповести отчета от заседанието , 
на Съюзния обществен съвет за въпроси на общественото ус
тройство, проведено през миналата седмица. На заседанието бе 
разисквано по’предложенията за промените в Конституцията 
на СФРЮ, а които бяха изтъкнати по време на публичното ра
зискване - на Критичния анализ на действуването на политичес
ката система.

Даденото обяснение преди няколко дни пред провеждане
то на това заседание, в което са изтъкнати причините поради

които заседанието е закрито за всички останали средства 
масова информация, нито тогава, нито след онова което може
ше да се прочете в отчета на Та«к>г — не може 'да се -приеме. 
Именно, бе казано, че не е- добре в този етап на работа да сс 
полгцжзираме и да изтъкваме разликите, но целта е да се раз
ширят въпросите по които съществува съгласие и час по-скоро 
Да се тръгне с промяна в политическата система

- В доказването на фактите, че се касае за груб пропуск на 
бюрократичеоката късогледост, не трябва да се осланяме на ко-

(На 3-та стр.)

на



Комунист 3
ПРОМЕНИ В СТОПАНСКАТА

Колното по-рано, толкова по-добре
„„„ ,Т°Ва' 46 настоящата етопанска система е „неподходяща" за 

и не от кризата, на всеки е известно, но изглежда, че все 
още основателно не може да се твърди кога съответни и жела
телни промени в. нея могат да последват

Съюзният изпълнителен съвет ществи в обстоятелството на съ-
подготви предложения за проме- ществуващите ст-опанско-систем- 
ни в стопанската система. Пред1 ни решения, т.е., че промените 
ложенията са оформени
риали под название „Основни на предпоставка (а според 
правления на промените в сто- щите обстоятелства, тяхното оТ- 
паноката система", със забележ- съствие е лимитиран; факт) и 
ка, че става дума За тезиои. Вече за премахването на инфлацията, 
на първото заседание на , ново- и повишение «а производството 
формираната Комисия на Пред- и възпроизводителността, и за 
седателството на ЦК 
за обществено-икономичеоки

в мате- ав стопанската система са само
«астоя-

на СЮК по-съществен пробив на чужде- 
от- странния пазар и пр. Добре е 

котения, икономическо и техно- и това, че за тезисите бе рази- 
състояло се скванб в контекста „Идейно-по-

въпроси на развитие вф да се търСЯт решения за по- щинските тела. Върху някои въ- 
ху предложените тезиси «а Съю- и функциониране на икономиче- сфика,сна надстройка на институ проси усилено се работи и ще бъ 
зния изпълнителен съвет. Инди- оките отношения с чужбина".

Всичко това е добре и така

логическо развитие, 
неотдавна, бе разисквано и вър- литически

дат предложени решения в зави
симост от оценките и съблюда-

ционалната система.
кативно е, че за споменатия ма
териал не е разисквано като за трябва. Но, такъв подход на са- кдкво СЕ ПРЕДЛАГА
отделна точка от дневния ред, а мото заседание на Комисията по на отделните отношения и реа-
заедно с размишленията за ос- един определен начин на ед[на Съюзният изпълнителен съвет лните обществени възможности, 
новните въпроси За установяване част на участниците в разиоква- зае ,ста1НОВИще че промените в С оглед на това, че става въ- 
политиката на обществено-иконо нията е била дадена възмож- (СТОпанската система трябва да прос за насоките на промени 
мичеокото развитие в 1987 годи- ността да „заобиколят" изказ- обез,печат надстройка на онези стопанската система на СФРЮ, в 

■а. И това, според наше мнение, ванията за това дали опцията негови ,се,гмеНти, които затруд- която всички обществено-полити 
е направено като се е изхожда- на Съюзния изпълнителен съвет няват реализирането на Дълго- чески общности, 
ло от определена причина. Оче- за промените в стопанската оис- ср0Ч1ната програма за икономиче на сдружения труд и останалите 
нидно е, именно, че завой в сто- тема е докрай възприемчива ос- ^ стабилизацИя, осъществяване самоуправителни организации и 
паниоването не може да се осъ- нова, върху която могат (и- тряб- то на становищата 0т Критичния общности имат свои права и за-

функционирането на дължения, необходимо е да се

ванията от взаимозависимостта

в

организациите

анализ за
политическата система и Заклю- направят конкретни програми за 

Тринадесетия кон- работа, с цел да се осъществят 
предложените набелязаните насоки на предло- 

основните жените промени. Съюзният из-Пазители на явната тайна ченията от 
грес на СЮК. В 
тезиои са начертани 
насоки на възможните промени, пълнителен съвет с отделна про- 
с намерение най-напред като се грама ще установи свои задачи 
може по-цялостно да се предаде ,и задачите на съюзните органи . 
общото становище за промени- на управление за реализирането

начи-

ренните2 принципи на обществото ни (за публичността ® Р^0™; 
У масовото информиране, според които та

този трябва да се намерят в музея за 
имаме здрава логика и поне малко 

йоради идейните разлики 
из Дългосрочната 

същите 
за об-

та) и постиженията в 
кива подходи, както 
старини. Достатъчно е да 
памет. Защото, и врабчетата знаят, че 
твъоле бавно се осъществяват определенията 
Гриф!»" икономическа стабк.иаацк. ” “
„рииики толкова дълго . '«”ом“™™ «»и, =е 
ществено устройство и в други политическата система,
„готви" работата върху промените „ * га °™ 'саосведомява- 
Впрочем, журналистите и о ще _ ' разлиКите във връзка
ли за Критичния ан^иа точ °с нс са ПреМахнати. Също така 
с някои одаовни въпрос “ публичното разискване (печатана е 
с известно какво е казано в у хора и граждани дадоха

КНИ Затова тойното разискване на Съюзния съвет
3аТ°Ва Основен ред с всеки да чуе

те, които би трябвало да се ре- на установените промени, 
ализират, за да се създаде въз
можност в разискванията от стра ществяване. 

компетентните органи, т.е.

нът и сроковете за тяхното осъ-

Не е трудно да се стигне дона на
„телата във Федерацията, репуб- следното заключение: без оглед, 

автономните покрайни- на това че вместо промени в 
провери и оцени тяхната ре- стопанската система, се изтъква 

алност и пълноценност от стано- неговата надстройка, фактичес- 
вищата на Дългосрочната прог- ки произлиза, от там - че нито у 
рама", и второ, като „основа за един негов сегмент няма да бъ- 
подготовка па предписанията, де изоставен, а да не бъде до 

съюзните, да бъ- голяма степен променен. За то- 
условия, чс при ва свидетелствува и списъкът на 

мерки да бъдат по- сегментите на стопанската систе- 
местваии в определели общи ра- ма. чият0 „надстройка" е необхо- 
мт". Това, следователно, е ос- дима: системата на обгцествено- 
новният начален подход.

лошо да имаме пред- стема, системата за създаване на 
вид още една, бихме казали, ва
жиш работа. Именно, в тезисите летвата за личните доходи, са- 
с записано че те съдържат ос- иациоината система и прекъсване 
повийте насоки на политиката и на работата и съществуването на 
димензиите «а промените в сто- организациите на сдружения 
папската система, които трябва труд, системата за данъци и об
ла станат в следващия период. В давания, монетно-кредитната и 
тях е продадено становището на банковата система, цените и па- 
Съюзния изпълнителен съвет -за зара; системата за трудовите от- 
промените, които трябва да бъ- иошения и заемане, социалната 

внесени в отделните обла- политика. Нека във всеки от тези 
сти на обществено-икономически споменати сегменти станат поне 
те отношения, ненавлизайки в частични промени, това би озна-

от- чавало, да се получи стопанска 
съвсем

лишите и
«и

преди всичко 
дат създадени 
предложении специална 

голяма подкрепа.
действува подценяващо. е застъпвал,
съдбата на предложенисто а отношение и даването на

ПОВеЧе„ГлъжиГа отколкото съществуващите разлики.
тяхното преодоляване,

При то планиране, изчислителната си
ността
ВлроСт "тайната нс е У™™™ Хо!| с „

това нс с дохода и разпределението на срепо иа-
осповното условие

пре-за онова което
всеки да 
длага. аналитици (които слс- 

Ташог евнимателните.гуЕьгг-ь-»-доста достоверен
републики гс

институции

Съвета) отчетът на
който говори, че по- 

повече-дят
достатъчен и

щност не са се отка това с, както к
на становищата, но в тел1,0, . . разбира се. В такова об-
тите, само модулация. Сле#яя бъде принудено са-
стоятелство Председателството на ^ формира предложение за
мо да изготви крайна селекц я ^ ще достави на Окуп-

в Конституцията на си ,
СФРЮ.

индикатор,
и покрайнините и 

във Федерацията 
Съществува смекчаване 

би казали музикал

на в съ

дят

конкретните съдържания на 
делни решения, които ще бъдат система, със 
вградени в законите, останалите перформанои от настоящите, 
предписания и общите акти. Ста 

дума за цялостно виждане нп 
надстройката -и осъществяването 

стопанската система, от кои
то вече някои се съдържат в 
закоиогиродложонията, които 
намират в разискването в скуп-

по-инаквн

промени 
Iцината «а „задължени" па

снала, което не може 
плесник на средствата 
и без раздухване на 

досегашния ход за до-

Ташог, като ПРОТИВПОЛОЖИИ
СТАНОВИЩА

Трябва да се каже, а това и 
заседанието на Председател
ка 4-та стр.)

на
«• «Р-« 

за ударения 
отговори о

наНа края, и
'ГАЙКАТА ие 

скрие. Да нс
информация 

осведомяваха

зители на 
да се 
за маоова 
страсти 
изграждането

говорим
които

обществеността за 
система.

на

се на
политическата Д. Кабадаична



Комунист 4 .._ __
КРАЛЕВАШКИЯТ ОКТОМВРИ ____

у» а ' " ■ ■ ■■- .............. . ,: ; " ~

Повече от символика
място и с това Пос-Ио от това 

лание 
ми на 
напомни и 
ято,
30 хиляди кралевчани и техни го 

във Възпоменателния парк, 
както и пред милионния телеви 
зиопен аудитории, между друго-

Възноменаоктомврийска манифестация От краловашкият
Емб- телен парк, от място ю, па кос 

6000 души, всеки ок- 
изпраща послание за 

което се търои еднакво 
за всички. В рамките на

има какво Да поръчим са 
себе оц. Нима това не ни 

Мария Билфан, ко- 
приемайки Емблемата пред

Организатор на тазгодишната
(под названието: „Кралево, сьлзо кървава") бе Словения, а 
лемата бе присъдена на първобореца и неуморим радстел за пре-

Югославия в света, предвоенен комунист и следвоенен юмв! и 
— Мария Вияфаи. мир, с

Записахме 19-та им среща.

то почитат
стижа на
борец за правата на малкцте народи

Ьече две десетилетия под ок-
томярийсадо слънце « Кралево Тези деятели на изкуството 

' срещаме тенениджията, худож- голяма сила и понякога подценен дом 0е 
ника, ковача, поета, келнера, авторитет говорят просто, но оп- 
скулптора. Тук, на к бреговете на тимистичгю. А иаи-много казват 
Иоър и Морава, е близък слове- с това, че се събират и този град. 
нецът на сърбина, македонецът Събират се да покажат па веич «а. «рогов
на хърватина, черногорецът на ки, които пц един или друг на ‘ ‘ шната октомврийска
босненеца. Близки са, понеже вой чин допринесоха за нашите де , названието:
чки са допил тук по един и същ би, че хората, които със собствс м* ^ Сдо
повод: да почетат паметта на ния си пот изграждат страната, ^^'“^м^мата бе присъде

на безумното фашист- ,:е мислят като тях. Тук маке- . <спия, аШОлшага “ прие д 
от И донецът разговаря със словене- на на първооореца и му р 

са ца на ,ти", хърватинът вдига на радетел за престижа на
раница на сърбина широко ус ччя^в света, предвоенен комуни

и следвоенен борец за права-

дЪНЦС
с пригодната програма, която ре 

подготвя от воички на- 
реунблики, сс присъжда сво 

ообразно признание на борци за 
мир и човешки права Емблс- 

насилието и войната, 
в света. Организатор

сти

ши го каза:
— Това тържество никога не 

ваше. Вие винаги прив-е само
личатс за сътрудничество по ед
на република. По този начин из 
казвате собствената си и наша 
увереност, основаваща се на. опи 

Народоосвободителнататите от
борба, че Югославия можа да 
просъществува и да се развива 

обща държава на ра

жертвите
ко отмъщение, в което е 
до 16 октомври 1911 година 
пострадали биОО патриоти. Наи- 
много от тях са били работници.

само като 
вноправни народи и народности. 
Днес в света вече няма чисти в 

отношение
михшт... А може ли да бъде по-
инак? Но използували ли сме та 11а малките народи — Мария 

все още носятБили са от всичкн краища на 
страната, понеже, още тогава Кра срещите, които 
лево се е наредило сред европей названието „Братство-единство ,
ските индустриални градове, да заздравим още повече оонови с поръчението .на Емблемата 
Имало е' фабрика за самолети и те, под които все по-често ни по ^ кралевашкото губилище гл^- 
фабрика за вагони, следователно длагат мини? Изглежда не сме.
и нужда от повече работници и А народът ни има още сили и
специалисти отколкото са били вяра, да спре избуялите делби и бира се, с пълно право, понеже 
тогавашните възможности на да предупреди най-различните никой не може да бъде сигурен

отношение. Фа- „равнища" да престанат един докато се води надпревара
най-напред набутали път завинаш да сеят недоверие въоръжаване и докато проверка- 

на едни към други. Няма „база ,

краища.етническо 
Съдбата и модерният живот ни 
смесиха. Това, разбира се, 
налага да уважаваме различията, 
произтекли от разликите между 
културите, средите и историите. 
Нека бъдем търпеливи и готови 
да решаваме в. демократически 
диалог взаимните ни проблеми. 
Това укрепва обществото ни и 
повишава ефикасността ни в бор 
бата за мир.

Вилфан.
ни

совпто искаме мир в света. Раз-

въвКралево в това 
шистите

в локомотивнотозаложниците
хале, а след това по стотина от която ще им окаже подкрепа 
тях отвеждали на губилището.

та на силата на по-силния се 
плаща с кръвта на по-слабия.

в Радован Типсаревичтова.
Така заповядал главнокоманду
ващият за Сърбия генерал Беме, (дт з_та стр) зали, че вече дълго време се на- никак да получи ускорение. На
който и за арестуването издал ството на цк на СЮК за обще- мираме в несъответствие измеж- мнение сме, че ускореното према 
специална заповед: за всеки убит ствен0_ИКЮН|0МИчесК0 развитие се ду очевидната необходимост мно хване на поне онези най-впечат- 
германски войник да бъдат раз- цу, че т0ва което предлага съюз- го неща да се менят в стопан- лителни недоумения ще разкрие 
стреляни по 100, а за ранен по ни'ят ИЗПЪЛНИТелен съвет, като ската система и невъзможността широко врати за последователно 
50 сърби. Не са пощадени нито възможни насоки за промени в да се пристъпи към усъвършен- провеждане на Стабилизационна 
децата, нито старците. Така — 
до 6000.

И днес, 45 години по-къоно, 
кървавият кралевашки Октомв
ри 1941 събужда болки и гордр

ствуване на поне отделните ней- та програма. Ясно е и с това вси- 
ни сегменти. В основата на това чки са съгласни, че промените в

стопанската система — не е но
во. И повече от това — днес ве
че би трябвало Да разискваме не разминаване без съмнение са за- стопанската система трябва да 
за възможните насоки за проме- легнали разликите (нерядко и водят към изход от кризата, при 
ни, а за техните ефекти. Защото, идейните) в становищата по от- което не може да има отклоне- 

ст У всички свободолюбиви наро де трябвало да забравим вре- ношение на отделните възможни ния от самоуправителния харак- 
ди в света. И жителите на гра- мето, което ни разделя от момей- решения. Именно тези разлики тер на нашето стопанство и обще 
да не забравят тази сила, въп- Та на приемането на Дългосроч- са може би най-важната причина ство. А това може и трябва да 
лътена в основите на нашата сво ната програма за икономичеока за отсъствието на желателните се постигне, не един път се чу-

стабилизация, което е значител- — следователно, не които и да ваше, само при условие на по-
но дълго, а особено трудно е е и каквито и да са — проме- следователно осъществяване на

Днес дори и повече, отколко да пренебрегнем какво през ос- ни. Поради това ни изглежда, самоуправителния принцип, и то
от преди 45 години. И пак най- таналото време се е случило и че в Съюза на комунистите 
многобройни са
Изглежда това е и символът на кво е — тук е. 
взаимната ни солидарност. Окто-

бода. Затова през всеки октомври 
Кралево е малка Югославия.

би не като прокламации, а като раз- 
работниците. къде се намираме сега. Но, ка- можал да бъде направен, така да ширяване на работническата сво

кажем, списцх на ^спорните въ- бода и свободата на трудовите 
Може би е по-важно и от проси”, върху които членовете колективи за да могат да следят

мврийските, тържества по пра- самите „насоки на промени", да се изяснят в една демократи- своя икономически интерес, без 
вило започват със срещи на ра- най-после да се премахнат някои чиа постъпка. Може би такова' да бъдат ограничавани от дър- 
ботници—творци, които идват идейни недоумения, които се застъпване на някого действува жавата и оргамите на обгцестве- 
тук със своите стихове, разкази и явяват вече при самата помисъл като иск за връщане в начало- но-политическите общности на 
фигури от 30 градове на Югос- за евентуални промени. Според то на разискването даже и вър- което и да е равнище да прие- 
лаюия. И всички имат съща те- настоящето положение, изглеж- ху Дългосрочната програма. Мо
ма и също поръчение: никога и да, че тяхното премахване е същ- же би е и така, но не е, защото мат основни икономически реше 

ния и влияят за. тяхното прила-
никъде да не се повторят октом- ниска предпоставка за евентуал- е очевидно, че осъществяването гане в общината републиката и 
врийоките страдания. ни насоки на промени. Бихме ка- на Стабилизационната програма федерацията. Слободан Игнятович

.......................................................
Д-р Богдан Трифунович, а заместник—пре ; 
дседател: д-р Драгиша Павлович.

главен и отговорен редактор на всички из
дания на в-к „Комунист" Влайко Крив ока- 
пич, заместник главен и отговорен редак
тор Борислав Вучетич, главни и отговорни

Комунист
..........„„„„„ „ „„„„„ пи Адрес на редакцията: Белград, Площад

С указ на Президента на Републиката редактори‘на републиканските" и” покрай- "Маркс и Енгелс" — 11, телефони: цен- 
от 22 декември 1964 год. „Комунист" е удо 1ШНските издания: Дубравко Цурач (Босна ТраЛа 335 061 до 069 и Нови Белград, „Бу- 
стоен с Орден народно освобождение, а с и Херцеговина), Момир Бъркич (Сърбия) левард Ленина — 6, телефон: 627-793. 
указ от 30 декември 1974 год. с Орден бра- реджеп Хайрулаху (Косово), Ристо Лазаров

Македония), Славко Герич (Словения), Ми-
Издава НИРО „Комунист".
Печата се всеки четвъртък на сърбо-

мир Сударски, главен и отговорен редактор сел (Черна гора), Калман Петкович (Вой- ЦаТлатиница), словенскГмакедонски^ГаЛ 
на всички издания на „Комунист": Влайко водина). бански езици> а съкратенп издания на бъл-
Кривокапич. Председател на, издателския съвет на гарски, унгарски, словашки, румънски ру-

Урежда единна редакционна колегия: „Комунист, за изданието за СР Сърбия: сински и италиански езици.

тство и единство със златен венец. Македония), Славко Герич (Словения), Ми-
Директор на НИРО „Комунист": Вито рко Михалевич (Хърватско), Матия Ново-
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В БАБУШНИШКА ОБЩИНА В СКОРО ВРЕМЕ ОТГОВОР НА ДЕЛЕГАТСКИ ВЪПРОС

Местно самооблагане за Пунктът ще работивода
Ако не се вземат серио 

зни мерки — много сели 
ща в Бабушнишка общи 
на ще бъдат застрашени 
от недоимък на вода. То 
зи извод е в сила дори 
и когато

цм * Деоимир Джорджевич, делегат в Общинската 
скупщина в Бабушница взима активно участие при 
обсъждането на почти всички въпроси в сесиите на 
скупщината. Естествено, -най-много се интересува и 
застъпва за подобрение на селското стопанство. По
чти на всяка сесия повдига някой въпрос За разре 
шаване.

се касае за гр'. 
Бабушница, макар че е 
включен в регионалния 

Любераджа 
поради дотрая- 

лата водопроводна мре
жа, строена преди 15—16 
години, която днес не по 
крива значителна част от 
новопостроените крайгра 
дски селища. Както неот

На неотдавна проведената сесия Джорджевич 
получи отговор във връзка с откриването на пункт 
за изкуствено осеменяване на добитък в село Студена.

водопровод 
— Нищ

а«1 В отговор на делегата Джорджевич, председа 
телят на Общинската скупщина Славолюб Мила^и- 
нович съобщи, че наскоро ще почне да работи пунк
тът за изкуствено осеменяване в с. Студена. Ветери 
раната станция ще извърши преглед на добитъка в 
общината. В скоро време, както е дала обещание Ве 
теринарната станция, осеменяването на добитъка тря 
бва да става безплатно..

давна се изнесе на сеси
ята на Общинската окуп 
щина, състоянието на 
много от водоонабдител 
ните обекти в селата е 
лошо. Някои са построе 
ни некачествено, а почти 
всички каптажи не са ог

Няма достатъчно вода М. А.
„Балкан“ често'през лет
ните горещини се докар
ва вода с цистерни, тъй

с пръстен, така че всички 
краища на града да бъ
дат обхванати. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

като местният водопро
вод се оказв.а безсилен да н0Сти са 
задоволи потребите.

Общо 80% от водопро 
водите по местните общ- , 
ности, че не предлагат в

И в някои местни общ-
радеии и защитени; пове 
чето от резервоарите не 
разполагат с уреди за де 
зинфекция на водата и

С жито, 

а не с пари
в ход акции по 

местно самооблагане за
водоснабдяване, но със
тоянието от село до се
ло, е различно. Затова, 

хигиенно и бактериолож- какхо се заключи на се- 
ко отношение изправна - 
вода и това може леоно

т.и.
Делегатите единодушно 

изгласуваха да се раздви 
жн инициатива за въвеж 
дане на местно самообла 
гане.
но, по такъв начин биха 
се обезпечили към 400 ми 
лиона динара, които вед
но със средствата репуб- 
ликаиоки източници, 
зи належащ въпрос би се 
разрешил в срок от ня
колко години.
НАЙ-ЗЛЕ В ЗВОНЦИ И 
В. БОНИНЦИ

Общинската 
скупщина, ще бъде необ
ходимо грижата около 
снабдяването в цялата об 
щина да поеме „Комуна- 
^ац". Ед-на от първите за
дачи е да се извърши про 
рерка на съществуващите 
водопроводи и там, къде- 
то водата не е годна за 
пиене, да се вземат съот
ветни мерки. Ще трябва 
да се устрои и списък на 
подземните води и обек
тите, като същите .бъдат 
доведени в . ред, според 
за конопредписанията.

сията на
Планът по изкупуване на пшеница не мо

же да бъде реализиран докрай, понеже извес
тен брой селскостопански производители не 
искат да „плащат, комбайнерските услуги с до
говореното количество пшеница, а настояват за 
комбайниране срещу определена сума пари. 
Тези навици и стремежи затрудняват селскосто 
ланското производство и кооперативните отно 
шекия и пречат на нашата обществено-полити 
ческа общност да изпълни цялостно обществе
ните си задължения.

Затова още сега е необходимо много по- 
високо ангажиране на обществено-политически 
тс организации и местните общности, за да бъ
дат отстранени .навреме споменатите навици и

да стане причина за поя
ва на някое сериозно за
боляване.

Както беше изнесе

РЕГИОНАЛНИЯТ ВОДО 
ПРОВОД — ГОЛЯМА
помощто-

С изграждането на ре- 
водопроводгионалния 

Любераджа — Ниш, с 
който е обхванат гр. Ба
бушница и голяма 
от селищата по протеже
нието му към Бела па
ланка. Ще бъде необхб- 

Бабушница

част

Местната общност 
Звонци почти десетина 
години разрешава въпро- 

водоснабдяването.
Изворът при „Вража цър 
ква" на 2,5 км от Звонци 
дава хубава вода за пие
не. Обаче изграждането 
на водопровода стана на 

пъти и Звонци

в
стремежи.

(Съвместно заключение на председателст
вата на ОК на СКС и ОК на ССТН в Сурдулица)димо около 

да се изгради резервоар М. А.са с

С «НАПРЕДЪК» НЕ СЕ РАЗБИРАМЕСРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

когато не мога да си обез 
печа път до кошарите. 
Не зная — казва Петров
— защо прави това „На 
предък“, когато годиш-. 
но му предавам по 3—4 
говеда по 13—16 агнета 
и т.м.

Миналата година взех 
нщ 600 000 динара, а 
през настоящата се над
явам да взема и повече
— споделя Е. Петров.

Не е наше да даваме

всяка година обезпечава 
към 20. 000 кг сено, око 
ло 10 товара овес, 5—6 
товара ечемик и ръж. За 
това не иска трици и др. 
концентрати от коопера
цията — казва Петров.

Когато го

Петров от село 
Босилсградска

Евтим
Груийци, 
община, е един от мал- 

млади хора, ос 
село. Изцяло

няколко 
и Звонска банц. пак са 
си без достатъчно вода. 
Поради недостатъчна ко
ординация и сътрудниче 
ство, значителни средст- 

местното самообла
гане и републикански оре 
делва са изразходвани, 
мрежата е построена с 
много пропуски и слабо
сти, главната 
то се разваля

стига до всички, както 
Звонска баня. Там 

пък „Църни връх“, на 
овоя ръка е правил

цината
танали на

посветил па селско- 
производст-се е

стопанското 
во. С любов и грижошю- 
ст обработва земята, и 
доколкото умее, прилага 
агротехнически мерки. 
Той изтиква, чс селско
стопанските произволите 

общината сс нужда- 
помощ

попитахме 
броязащо нс увеличи

говедата и овцете Пе-ва от
па

а' троп сподели
— Имам желание да иа 

правя топа, обаче „Нап
редък" вместо да ми по 
мага в тази насока — пре 
чи ми. Няколко години 
вече нс можем да сс на
годим да. ми дадат сезо
нен път през тяхна нива, 
за да дойда до коша
рите си. Затова съм при
нуден иа рамо да нося 

Работата стигна

търба чес- 
и водата

ли в
ят от по-годяма 
,от страна на специалис- 

че селокото

Е. Петров оценка, но все пак, като 
напредничав селокостопа 

Пет-чс „Напредък'' 
ред не иска да изпълни 
решението му. Предла
гах им да направим раз-

и занап-не «оки производител 
ров е заслужил да му се 

насреща, защото
титс, макар 
стопанство с едно от иа 

развойни определе
✓ и в

излезе
и „Напредък" би трябва 
ло ,с нещо Да помогне, а 

Евтим Пет

кан- шите
ния.който е мяиа да местата, или да 

И това
таж, но изнорът 
взет не с в състояние Да 
задоволи ни минимум от 
-нуждите на новия хотел 
и яр, обекти.

Е-втим Петров понасто- 
отглежда 8 говеда 

овце и вся

м-и го продадат. утре освен
не искат... А имам наме- ров, да има още

млади селскостопански 
производители.

другиящем
и двадесетина 
ка година 
„Напредък" над

Както ни уведоми,

трактор,ревие да купя 
за да си улеоия много ца

сеното.
и до съд. Съдът сс произ 
песе, че имам право, оба боти, но какво да правя,

предава иа 
2000 кгположе м. я.Твърде лошо с 

нието и във 
Там за населението

В, Бонинци.
и на мооо
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КРАЙГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛА- КМЙГРЛ,,оИн«зовлпиЯо «восилштл.БРАТСТВОн СТТА ПА
ПСКА ОБЩИНА (СФРЮ) и 
Д СЪВЕТ В КЮСТЕНДИЛ (НРБ)33 ДЕН

НА ПАНАИРА ТРАДИЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА
баскетбол, както имат иНа 16 октомври т.г., ко редица състезания по от- 
нрсдмети от обла-НА КНИГАТА лсктивът на средношкол-

дслни
стта на природно-тсхни-ския образотзатслен цен- 

тър „Иван Караиванов", 
а на 18 и колективът на математическите науки: 

ка физика, химия и био-В БЕЛГРАД основното училище „Гсор логия. Резултатите от съ-Димитров" от Босиле-ги стезанията, които при та-град гостуваха в Кюстен
дил (НРБ). Гостуването кива И подобни срещи неТридесет и първият Международен пана

ир на книгата в Белград е открит на 28 и Ще 
продължи ДО 29 октомври т.г. Както и досега, 

тази година Издателство „Братство" на 
българската народност в СФРЮ участпува_ е'ьс 
собствен щанд, на който ще представи най-но
вите (както и досегашните) книги, излезли през, 
тази, миналата, и предишните години.

Наред с белетристричнитс произведения, 
посетителите на щанда на „Братство' могат да 
видят и да се запознаят с марксическата литера
тура, излезла в издание на „Братство", както и с 
детокия вестник „Другарче" и вестник „Брат
ство".

ТАЗГОДИШНАТА 
НИФЕСТАЦИЯ „МЕСЕЦ 
НА КНИГАТА"
В БОСИЛЕГРАД “

значе-са От превъзходно 
иис, бяха двустранни, 
спортните състезания по- 
нахрдчиви бяха домаки
ните, докато в състезани
ята по отделните предме
ти по-добри резултати по 

босилеградските

се проведе в рамките на 
крайграничното сътруд
ничество между Бооиле- 
градска община (СФРЮ) 
и Общинския народен съ 
вст на град Кюстендил 
(НРБ) в областта на об
разованието и възпита
нието. Именно средно
школският образовате
лен център от Босилеград

В

така и

Средствата
обуславят!
манифеста
цията

казаха
средношколци и ученици 
от основното училище. 
Особено значение има 

тезидругата страна на 
срещи и сътрудничество 
— укрепването на другар 
ските отношения между 
учениците от двете съсед 

крайгранични общи
ни, а- ведно С това и ук
репването на междусъсед 

отношения между

гостува на единното сред 
но политехническо учи
лище „Неофит Рилски", 
а основното училище на 
ЕСПУ „Кирил и Методи".

В рамките на сътруд
ничеството, а въз основа 
на предварително приета
та програма, се проведо
ха редица спортни състе
зания по футбол, шах-

Ишак на тазгодишния Международен па
наир на книгата в Белград участвува рекорден 
брой книгоиздателства от няколко десетки стра
ни и югославски книгоиздателства, които са из- 

няколко стотици хиляди заглавия. Тра

,л Традиционната култур 
на мнифестация „Месец 
на книгата'' в Босиле- ни и

ложили
дициовно и тази година се организират съпътст 
вуващи манифестации и специализирани 
ложби.

град ще се проведе с ре
дица манифестации, на 
жоито основната 
по-голямо популяризира
не на книгата. Веднага 
следва да кажем, че 
недостигът на материал- 

които

из- ските 
СФРЮ и НРБ.

цел е

I м. я.Ст. Н.

ОТЗИВИ: ЗА НОВИ КНИГИ
ни средства, с 
разполага 
център, който е и носи
тел на акцията, до зна
чителна степен ще обус- 
ловят и съдържанието на 

.манифестацията. Още по
вече, че останалите ведо
мства, компетентни за та

чи цел недостатъчно по
свещават внимание в то-

»СедмаЕсръбска бригада»Културният

мнят гордия Чемерник, Кървав камен, Вар- 
нички връх. Бели поток, борбите за освобо
ждението на Белград и срещата с Червената

Историята на Народоосвободителната 
борба на Югославия е обогатена с още едно 
документално съдържание за революционна
та съпротива и решеността на народа чрез 
борба да извоюва свободата и съществуване 
на собствената територия.

Неотдавна в Ниш се състоя тържество 
по повод монографията „Седма сръбска бри
гада", чиито автори са Джура Златкович, 
пръв комендант на Седма сръбска бригада, и 
Милош Бакич, журналист и публицист.

Авторите на това ценно издание са по- 
усилия да съберат документи 

особена

армия.
Онова, което е от особено значение, ас 

което народът от Южна Сърбия може да се 
гордее, че на тази територия в борбите
срещу окупаторските части и домашните пре
датели заедно са се борили македонски и ко- 
совски със сръбските единици и че в огъня 
на войната се е ковало братството и единст
вото на нашите народи и народности, зало
га на всички наши победи и в следвоенното 
изграждане.

Монографията правдиво изобразява до
стойнството и решителната съпротива на - на- - 
рода от Църна трзва, Лужница, Власотинския _ 
край, неговата решимост да се бори- докрай н 
срещу окупаторските части, заели тази тери- ^ 
тория и нанесли огромни страдания и злини ся 
на народа, провеждайки политика на анекси- 5 
ране част от територията на нашата страна ' 
и асимилиране на населението-.

Формирането

! ва отношение.
Но и покрай това, ди- 

Тректорът на Културния 
център Захари Стоянов 
ни уведоми, че е изготве 

'на съответна програма, 
която ще бъде реализи
рана в съдействие със 
средношколския образо
вателен център „Иван Ка 
раиванов" и ооновното 
■учили „Георги Димит
ров".

Именно в рамките на 
■ манифестацията ще се 
'Проведе литературно че
тене на лични творби и 

■*на отделни наши поети. 
В централната библиоте
ка и библиотечните пунк 
тове в Бистър, Горна и 
Долна Любата и Горна 
Лисина- ще бъдат устрое
ни изложби на новонаба- 
вени и най-много четени 
в течение на годината 
книги, а не ще изостанат 
и различните видове сказ
ки, посветени на книга
та. Освен това в рамките 
на манифестацията по 
тържествен начин най-ма 
яките читатели ще ста
нат членове на библиоте 
..ката.

ложили големи
от наши и неприятелски архиви, а 
помощ са получили и. от Белградската оек- 
ция. Те напълно успяват детайлно да изне- 

>2 сат, ооветлят и илюстроват развитието на 
^ НОВ в Южна Сърбия, събитията, борбите и 
м изкушенията на Народоосвободителната вой- 
О ока, патилата и страданията на народа от 

Църна трава, Лужница и Влзсотинския край, 
от първите въстанически дни до окончател
ната победа и освобождението.

Хронологическото изложение «а разви
тието на въстанието в тази част на нашата 
страна — от формирането на Бабишкия пар
тизански отряд.(20 септември 1941 г.), който 
всъщност е .ядрото на Седма сръбска, брига
да; боевите действия, нанасяне на загуби на 
врага до окончателната победа, на читателя 
дава възможност да навлезе по-дълбоко в ус
ловията на създаване на Народооовободи- 
телната войска, какъв и колко дълъг е 
до свободата и каква е нейната цена, както 
и приноса на народа от този край в общата 
борба. Бойците на бригадата, четейки моно
графията на овоята единица, неминуемо (и 
след повече от четири десетилетия) отново 
доживяват всички боеви действия на бригада
та по нейния боеви път от с. Ябуково, къде- 
то е формирана Седма сръбока па до запад
ните граници на нашата страна. Ще си сло

на първата по-шляма опе
ративна единица на територията на Църна 
трава е имало огромно политическо-значение 
и силен отзвук оред народа от този край. Би
ло е това в навечерието на победата на ре волюцията.

В редиците на бригадата са минали око
ло 4000 бойци. Загинали са 500, а са били ,ра- 
нени около 1500.’ В бойните действия , 
вадила от редиците на врага около 3000 вой
ници и ютарейшини.

За значението на монографията за наро- 
ния°Т Т03И кра** и за подрастващите гсоколе-

е -из-
пътят

на тържеството по повод представянето - 
пж~Кнмгата говориха д-р Димитрие -Кулич,- 

П1равнил факултет в Ниш и Джор
дже Стамемкович, директор 
рически архив в Ниш , на музея и исто-

Столс ГеоргиевскиМ. Я.

СТРАНИЦА *
Братство • 24 октомври 1986



Младежка трибуна * Младежка трибуна
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТИТОВИЯ ФОНД В БО СИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Само един стипендиант Творчески награден 

конкурс на списаниевижи сдруженият труд.
Не без основание вина 

та се слага върху сдруже 
ния труд. Откакто бе фор 
мирзн Фондът, сдружени 
ят труд в общината не 
изпрати нито един свой 
работник на школуване, 
нито с откъсваме, нито 
без откъсване от работ
ното място. Сигурно е, 
че не може да се каже, 
че няма млади работни 
ци, шито иокат' да се 
школуват.

Очаква се до края на месеца да бъде подпи 
но самоуправително споразумение за обезпеча 

ване на средства, които и сега не са недостатъ
чни, Недостатъчен обаче е броят на стипен- 
дианти

За да насърчи творческата дейност в об
ластта на художествената литература, наука
та и публицистиката на творците от българ- - 
ската народност в Югославия, списание 
„Мост' обявява творчески награден конкурс 
за следните видове и жанрове: 
СТИХОТВОРЕНИЕ 
първа награда 
втора награда 
трета награда 
РАЗКАЗ 
първа награда 
втора награда 
трета награда 
НОВЕЛА 
първа награда 
втора награда 
трета награда 
ЕСЕ
първа награда 
втора награда 
трета награда

НАУЧНА СТАТИЯ
първа награда 12 000 дин. 
втора награда 10 000 „
трета награда

Титовият фонд, инсти
туция, която в страната 
дава огромен 
школуването на 
работници и на деца от 
работнически семейства, 
в Бооилеградска община 
постигна известни 
тати. Досега тази 
дия получаваха петнадесе 
тина средношколци и 
студенти. Напоследък оба 
че" се чувствува незаин- 
тер сованост, преди всич

причини за малкото чис
ло стипендианти, т.е. за 
чувствуващата се незаин
тересованост — казва пре 
дседателят на Скупщина 
та на Титовия фонд в об 
щината Димитър , Янев. 
— Първо, в списъците на 
СОИ за трудоустрояване 
се намират много млади 
шкюлувани кадри, почти 
от всички специалности и 
второ, не рядко тези, ко 
ито търсят стипендия, 
ако изпълняват едно, не 
изпълняват друго ус
ловие. Такова е сегашно 
то положение, което не 
трябва и не може да бъ- 
д^, такова и утре. Още 
повече, ако се има пред
вид, 'Че общината ще се 
развива, че на сдружения 
труд ще трябват специа
листи. Но за да се насоч-~ 
Еат младите, инициатива 
още сега трябва да разд-

принос в
млади

5000 дин. 
4000 „ 
3000 „

резул
стипен

Без оглед, ,че е малко 
числото на стипендианти 
те. Скупщината на Тито» 
вия фонд в общината 
преди няколко месеца , 
раздвижи инициатива за 
подписване на самоуп
равително споразумение 
за членуване във Фонда, 
както и за начина и висо
чината ,на членския вн
ос. Очаква се обществе
но-политическите органи 
за пи и и организациите на 
сдружения тРУД да го под 
пишат до края на месеца. 
Това ще бъде гаранция 
да не се чувствува липса 
на средства — и сега има 
около 600 хиляди динара 
— и с гто-голяма инициа
тива на сдружения труд 
занапред да се постигат 
още по-добри резултати.

9000 дин- 
7000 „
6000 „

10 000 дин.- 
8000 „ 
6000 „

ко от страна, на трудови 
те организации. Сега има 
само един стипендиант, 

, който след завършаването 
на машинния факултет 
(спооед договора) ще ра
боти в автотранспортната 
организация. На тазго
дишния конкурс, който 
приключи на 10 т.м. не 
пристигна нито една мо 
лба!

10 000 дин. 
8000 „ 
6000 „

8000 „

— Съществуват две - ПУБЛИЦИСТИЧНА СТАТИЯ
7000 дин. 
6000 „
5000 „

първа награда 
втора награда 
трета награда

ТЕЗИ ДНИ В ДИМИТРОВГРАД

Започнаха есенните 

трудови акцнн
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

1. Право на участие в традиционния твор- 
на списание „Мост”чески награден конкурс 

имат само граждани на СФРЮ.
2. Творбите, предложени за награда, тря

бва да са написани на български език по 
пишеща машина (раздел трой- 

имат обозна-

г

В. Б.
скурзия (предложено е 
до Палич) като призна
ние за постигнатите ре
зултати в досегашните ак 
ции.

Есента е период, кога- 
то младежта организира 
доброволен тРУД. Тази 
есен младите от Димит- 
зровград са запланували 

- да проведат няколко тру 
дови акции, между които

възможност на
ка) или четливо на ръка и да 
чение
на редакцията по три екземпляра от 
творба, а името на автора, сложено в затво
рен плик, върху който е 
обозначение, което носи творбата, се изпраща

(шифра). Авторите трябва да доставят
всякаВ АКЦИЯТА „ДРУГАР 

ЗА ДРУГАРЯ”Инак през есента с за 
планувано да се органи
зират две залесителни ак 
ции с участието на 
дежката бригада и на 
всички средношколци от 
образователно-възпита-

органадация „Й9 
Броз Тито". Тези ак 
обаче ще се прове- 
когато за това поз-

климатичеоките у-с-

написано същото
позалесителните акции

масовост и финан 
са нач

Учениците помагат 

на Червения 

кръст

мла с пратката.
3. Изборът на темата е свободен — спо- 

' ред желанието и възможностите на автора.
Препоръчително е авторите на научни и 

публицистични статии да посветят съответно 
внимание па развитието на самоуправлението 
у «ас, на делегатската система, на икономи
ческото развитие и на проблеми от Дълго
срочната програма За икономическа стабили
зация и ир-

4. Обемът на научните и публицистичните 
може да бъде най-много до 20 стра-

своята 
совите пезултлтя 
атрактивни.

Период на есенните до 
бдоволни младежки тРУ 

откриха бди
телната 
син 
ции 
дат,

дови акции 
гадирите на младежката 

бригада „Брате 
тво-единство' които 
18 октомври тт. излязо- 

акция за копаене 
край пътя Ди

Пъскашия,

Акцията „Другар за 
другаря” с в пълен раз
гар и н Сурдулица. 
лята иа организатор 
ггьлнява Общинският от
бор на Червения кръст, 
но главни изпълнители на 
задачите са учениците от 
сурдулишкитс основни и 
средни училища.

трудова Ро-волят
ловия, понеже в сегаш
ния период владее про
дължителна суша.

В Председателството 
на ОК на ССМ считат, чс 

възможности добро- 
труд на младите 

ползува и при стро

на
из-

ха на 
на канавки статии

ници на пишеща машина.митровград —
5, Последен срок за доставяне на твор

бите на творческия награден конкурс на 
„Мост" за 1986 год. е 10 ноември т.г. Твор
бите сс доставят на адрес: ИЗДАТЕЛСТВО 
БРАТСТВО” — ЗА ТВОРЧЕСКИЯ НАГРА

ДЕН КОНКУРС НА СПИСАНИЕ „МОСТ”, 
Кей 29-ти декември бр. 8, 18 000 Ниш.

Резултатите ще бъдат съобщени чрез 
„Братство” и другите средства на масова 

информация на българската народност в 
Югославия.

около 100 ме«а дължина
Този път през лято- 

съвместно 
общ- 
дей- 

общно-

има 
волнияттра.

то поправиха 
самоуп-раюителпята 
пост за комунална 
ност и местната <

Пъскашия, но канап 
били изкопа-

да се
ителството на други 
мупалко-битови и стопаи- 

обекти, селскоетопан-
работи, услужим де 

В тази иасо

Те са „разделили” гра
да на голям брой малки 
зони и вървят от 
иа къща с така нарече
ните парични купони, ерс 
щу които гражданите и 

орга семействата дават опреде- 
сума пари за фон-

ко-

къща
ски

ст в 
ките не са ски

йности и пр, 
ка сс очакват
със заинтересовани 
низадии, които биха пол-

младежкия добро- да на акцията.

в-кконтакти«и, акция със
трудовитеСлед тази

ле«а РЕДАКЦИЯ НА СП. „МОСТ"средствата от 
акции бригадирите на 

бригада „Бра зували 
волен труд-младежката

тсгво-единелво” ще зами-
няколкодневна ек

к.г.Ст. Н.
нат на СТРАНИЦА 9У

1986,• 24 октомвриБратство



СНАБДЯВАНЕТО В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА
МЧГГЬЛНИТЕЛНИЯТ ОТБОР НА СКУПЩИНАТА НА СОИ ЗА ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА, ДЕТСКА И СОЦ 
АЛНА ЗАЩИТА Д БОСИЛЕГРАД Три конкретни 

заключения
\

Засега без облекчения
Бе подчертано, нап

ример, чо средният 
чеп доход па преподава

та.бора не дадоха зелен сит 
нал на исковете на пяно

• Разисквайки за при 
ходите и разходите 
СОИ за основно образо- лко организации, е кои- 
вание, култура, физичес
ка култура,, детска и оо- 
циална защита в Босиле 
град пез деветте месеца 
на годината, членовете 
На Изпълнителния от
бор на Скупщината на 
тази СОИ миналата ссд

лича
об-тслите в основното

възлиза на 80 Общата оценка за дейността на оргаиизациите- 
Сурдулишка община

то търсеха до края на го 
дината да бъдат освобо
дени от облагания за об
разование, култура и фи
зическа култура, 
встс на строителната ор- 

„Изградня",

разованис 
хиляди динара — не мио снабдители на населението в 

със стоки от първа необходимост и широко потребле 
ние е положителна. Това обаче не означава, че в тази 
област не съществува нужда от подобрения

наго по-малък от този 
лекарите в общината, но 
на шестмесечието всред 
последните места в репу
бликата.
• На заседанието бе 

взето решение е основна 
та организация на БИ от 
Ниш „Рачунзри" да се 
подпише домоуправител 
но споразумение за обез 
псчапанс па изчислител
ни машини. Да припом
ним, догодина в седми 
и осми клас ще се изу
чава информатика (избор 
но обучение) и за целта 
ще бъдат набавени изчи-

Иоко-

тс проблеми в снабдява- 
предссдателствата 

комитет 
Общинската

вОт време па в^сме 
общината се явя; 
мък на месни 
брашно, олио и мляко.
В събота в града стават 
навалици за хляб поради 
недостатъчните му коли
чества, С проверка е ут 
върдено, че не се прода 
ват задължителните ко
личества черен хляб, Съ 
временната сурдулишка 
хлебопекарница има нуж
ните условия за произ
водство на всички видо 
ве хлебни изделия, но в 
хлебопродавниците мо
гат да се купят само ки 
фли. На събранията на 
гражданите в Сурдулица 
се подчертава нуждата от 
магазин, зареден преди
мно с месни изделия, мля 
ко и всички видове хляб 
и хлебни изделия, който- 
да работи до 22 часа. И 
снабдяването на населе
нието в полупланинските 
села може и трябва да 
бъде по-добро, особено 
сега, в „навечерието" на 
зимата. Забелязва се и 
недостатъчна грижа за 
качественото снабдяване 
на сурдуличани от стра
на на търговските орга
низации от други общн-

ганизацид 
„Автотранспорт" и иа „Зс 
ле Вслкович" — оргзпи-

нето,
на Общинския 
на СКС и 
конференция на ССТН са 
приели три ясни и конк
ретни заключения. „Вла- 
оинапродукт" се задължа 
ва да вземе нужните мер 
ки, за да бъдат обезпе- 

необходимите ко-

недои
изделия,мида констатираха, че в 

касата има повече сред
ства от заплануваните, т.с. 
от позволеното 
шно съвместно потреб
ление — над 6,1 мнлио-

зацш стопанисващи в за 
труднени условия; „Из- 
грфщя" на дсветмссечис- 
то отчете загуба около 30 
милиона динара — както 
те подчертаха ще се на
мерят повторно на дне
вен ред. Всъщност, гю- 
вечето членове се застъ
пиха да не’правят отстъ 
пки, а доковете да имат 
образложение е „твърди" 
факти. Едни се застъп
ваха най-напред да се 
уточни дали в касата на 
истина има повече сред
ства. Като пример при
веждаха материалното 

положение в основното 
образование и в култура

тазгоди

на динара. По-точно ка
зано в касата на образо
ванието през деветте ме
сеца има повече т.е. от 
стопанството повече са 
взети 2 милиона динара, 
в културата 1,8 и във фи 
зическата култура 2,3 ми 
лиона динара.

0 Без оглед обаче „не 
оправдателното'' увели
чение на приходите и об 
ществените определения 
за разтоварване на стопа 
негвото, членовете на от

чени
личества стоки за широ
ко потребление, като при 
това се подобри органи 
зацията на снабдяването 
с месни изделия, брашно, 
олио, мляко, хляб и хлеб 
ни изделия, както и снаб

епителни машини за един 
кабинет в училището в 
Босилеград. СОИ за об
разование за обзавежда
не на този кабинет ще из 
разходва 3 милиона ди
нара.

дяването на населението 
в полупланинската част 
на общината. Изпълните 
лният съвет на Общинс
ката скупщина трябва да 
се свърже с ръководите
лите на търговските ор
ганизации, седалището 
на конто не е в Сурдули 
ца, за да бъде щазрешен 
горепосоченият проблем. 
Общинската инспекция 
по пазара се задължава 
да контролира възмож
но по-редовно как се при 
лагат мерките на Съюз
ния изпълнителен съвет 
за засилен контрол над 
цените.

В. Б.

БОСИЛЕГРАД: В АКЦИЯТА „ДРУГАР ЗА ДРУГАРЯ"с

Солидарността оак не изопана*
внос са дали Евдокия Ст 
оева от „Породин" в Бо
силеград и Братислав Ве 
лкович от село Радичев- 
ци по 1000 дицара. При
мерът им до края на ак 
цята сигурно ще послед
ват и други.

И в тазгодишната ху
манна акция „Другар на 
другаря", на която спо
ред решението на Репуб 
ликанската конференция 
на‘Червения кръст на 
СР Сърбия „ударен" ден 
бе на .9 октомври, населе 
няето от Босилеградска 
община потвърди соли- 

*' дарността си. На този 
V ден специално формира

ни екипи се намериха на 
улиците и кварталите на 
града и местната общно
ст* в село Райчиловци ка 
то събраха към 100 кило 
грама различни неизносе 
ни вещи и обувки. В об- 
' щиноката организация 
,на Червения кръст в Бо
силеград, която съвмест
но със Съюза на синди
катите в организациите 
на сдружения труд бе 
организатор на акцията, 
ни уведомиха че същи
те ще бъдат разпределе
ни на_бедни семейства и 
деца без родители. Ос
вен това гражданите

ха за производство на чо
рапи, и цеха за сушене 
на овощия и зеленчук, 
както и в местните общ
ности: Босилеград, Дол
на Ръжана, Паралово, До 
лна Лисина и Радичевци.

Според евиденцията в 
Червения кръст в Боси
леград, засега най-голям

X

Ч :
ни.

Обсъждайки посочени К. Г.м. я.
Комисията за трудови отношения на ООСТ Горска 
секция в Босилеград даваг САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТ_ 

РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИ. 
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

1Я
ч Обявя

1) За приемане на четири СТАЖАНТИ — производи
тели на изделия от първична преработка на дърво 
за неопределено време.
УСЛОВИЯ: Освен общите условия предвидени със 
закона кандидатите трябва да изпълняват и следните:

— да са завършили лесовъдно училище или учи 
лище за дървообработватели — производител на из
делия от първична преработка на дърво с четвърта 
или трета степен професионална подготовка,

— да не са трудоустроени, т.е. да се намират в 
евиденция на СОИ и

—• да не са под следствие,
2) За приемане на два неквалифицирани работници 
за работа в местността „Мъртвица" за определено вре 
ме за шест месеца — за изработка и утоварване на 
дръвни асортименти.
УСЛОВИЯ: Освен общите условия предвидени със за
кона кандидатите трябва да изпълняват и следните:

— да не са трудоустроени, т.е. да се намират в 
евиденция на СОИ за трудоустрояване,

— да не са под следствие.
Молбите (за приемане на рабоници под 1 и 2) с 

доказателства за изпълняване на условията се пода
ват в срок от осем дни од деня на публикуването на 
обявата на адрес: ООСТ Горска секция Босилеград 

до Комисията за трудови отношения.
Непълните и неподадени в срок молби ня.ма да 

се разглеждат.

Комисията за трудови отношения на образователния 
център „Иван Караиванов" в Босилеград публикува

Конкурс
за приемане на:
1) СЧЕТОВОДИТЕЛ на центъра за неопределено 
време,
2) ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО МАРКСИЗЪМ за 4 часа се
дмично за учебната 1986/87 година,
3) ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБРА 
БОТКАТА за 4 часа седмично за учебната 1986/87 
година и
4) ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ХИМИЯ за 4 часа седмично 
за учебната 1986/87 година.

УСЛОВИЯ: Под 1 — завършено полувисше ико 
, участвуваха и с парични номическо училище — шеста степен професионална

подготовка, финансово-счетоводителна насока с едно
годишен трудов опит във финансово-счетоводителни 

: все още в ход, кдято про работи и да знаят да изпълняват дактилографски 
дължи до края на месе- дачи; под 2, 3 и 4 — да изпълняват условията пред
на в ОО на Червения кръ видени в Правилника за професионална

ка на преподавателския кадър в средните училища.
Молбите се подават в срок от осем дни от деня 

на публикуването на конкурса. Решение за избиране 
Акцията напълно е завър ще се вземе в орок от три дни след публикуването на 
шена -в Секретариата на конкурса. Непълните и неподадени в срок молби 
вътрешните работи, в це ма да се разглеждат.

средства.
Въпреки че акцията е

за-

ПОДГОТОЛЗ-
ст, ни уведомиха, че до 
15 този месец са събра- 

. ни над 120 000 динара.

ня-
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ФУТБОЛ: НИШКА 
РЕГИОНАЛНА ЛИГА

БОСИЛЕГРАД: МЕЖДУ ОБЩИНСКАТА ФУТБОЛНА 
ДИВИЗИЯ ВРАНЯ — ГРУПА „ЮГ"Физическа куптура„С. и ,0. р .Т Владимир Чипев 

-трикратен голмайсторСпечелена точка с играч по-малко
„МЛАДОСТ" (Босилеград) : „АЛКИНЦЕ (Алкинци) 

„СЕНЯК" (ПИРОТ) — „а. БАЛКАНСКИ" 1:1 (1:1) .5 :0, 1 :0
Пирот 18 октомип 1чяк п ' Босилеград, 19 октомври 1986 година. Игрище

шава теренът тоевигт ■ 8&Г' Стадионът >фай Ни- рача, а тогава оъдията от „Пескара" край Драговищица. Теренът тревист и
стори- Прелоаг Вагии'-ааг-6™ 5.°° Ауши' Годмай- страняла и един играя на подходящ за игра. Зрители около 150 души. Голмай-
Пета-р Йоваиоъич за А ч в 13'та минУта и домашния отбор. стори: В. Чипев в 43. 52 и 73 минута, Б. Тасев в 60
Жълти каптпии п Ьа*а1НОКИ" в 42-та минута. Домакините откриха от дузпа и Б. Воинович в 81 минута. Съдия на сре-
тар ЙованЗч Бопиг^ м УСЛ°В °Т ”СеНЯК” и Пе' Резултата в 13-та м. чрез щата С. Стоилкович от Буяновац.
от А Б^канс™ РчЛ Н°Л'°В И ^раган Дончм Ваоич,. а гостите
от „л. ьалкавсга . Червени картони: И-ованович от
Сеняк и Борислав Манолов от „А. Балкански"

Съдия на срещата Радослав Попович от Ниш — слаб.
„А. БАЛКАНСКИ": Ми 

лко Соколов 6, Синиша 
• Димитров 6, Стамен Пе

шев 6, Милован Тодоро- 
вич 6, Но-вица Алекоов 7,
Славче Димитров 6, Бори 
слав Манолов 5, Зоран 
В. Христов 6, Александър 
Станков 6, Кръста Кръс
тев 7 (Синиша Иванов),
Петар Йованович 7 (Дра 
ган Дончев).

израз- д осмия кръг на есен- н-око поведение. Наисти- 
виха в 42 м. от пряк сво- ната част на тазгодишно- на за това до голяма сте- 
боден удар на Петар Йо- то футболно първенство пен повлия и днес неси- 
ванович. С този равен в мФД Враня група гурният съдия на среща- 
резултат футболистите „Ю,Г" футболистите на та С. Стоилкович от Буя- 

на „А, Балкански ’ зак- „Младост" от Босилеград новац, който слабо съдей 
реггиха втората си пози- извоюваха още една по- ствуваше със страничните 
ция във временното кла-

челиха една точка като 
гостуващ отбор в Пирот 
срещу отбора „Сеняк".
Това бе твърде драмати
чен мач с доста голови 
положения и на двете 
страни.

В тази среща фаворит Димитровград с отбора 
бе „А. Балкански", обаче „рмладмнац" от^Малоши 
след двадесетина мину- ще. 
ти пристрастният съдия 
изключи най-добрия на-

беда. Те втаооно победиха съдии, 
футболистите на „Алакин 
це" от Алакинци и в до
сегашната част на пър-вен добрият централен напа- 
ството, само с една загу
бена среща делят първо
то и второ място с Фут- тази игра стана трикра-

сиране. Голмайстор на първи
ят гол бе днес твърдеВ десетия кръг. „А. Бал 

кански” ще се срещне в дател на босилеградския 
отбор- В. Чипев, -който в

В тази среща отборите играха в следните

Среща „ЕИ" 

— „Тигър"
състави:

• ФК „МЛАДОСТ": М. Чипев, В. И-вков, Д. 
Златков, Г. Иванчов, В. Тасев, В. Тасев, С. Стефа- 

И. Рангелов, В. Чипев, Б. Воинович- и М. 
М. Павлович, Н. В-оинович, Н. Трай-кович, Й.

ВРЕМЕННОТО КЛАСИРАНЕ
1. „12 фебруар"
2. „АСЕН' БАЛКАНСКИ" 9 5 2
3. „Рудар"
4. „Единство" (П)
5. „Новоселац"
6. „Слобода"
7. „Раднички"
8. „Ястребац"
9. „Куршумлия"

10. „Слога"
11. „Младост"
12. „Омладинац"
13. „Единство" (Бп)
14. „Будучност"
15. „Свърлиг"
16. „Сеняк"

нов,
9 4 5 0 14:5 13

2 18:17 12
2 15:14 12
2 25:14 11

17:8 11
3 23:16 11

14:15 10 
18:14 9
15:14 8

3 10:13 8
5 13:17 7

9:15 7
4 12:19 7

12:15 6
13:22 5
13:22 5

вич. 
Цветков.В спортната част на 

срещата „Еи" — „Тигър" 
се проведоха състезания 
по футбол на малка вра
та, шахмаг, тенис на ма
са и пикадр за жени.

1 Резултатите са следни
те: по футбол на малка 
врата 3:3, по тенис на 
маса 3:0 за „Тигър", 
по шахмат 3:0 за „Еи". 
„Електронните" бяха по
добри в пикадо и се на
ложиха със 121:68 точки.

Всички състезания пре
минаха в спортменска 

падател на гостите Мано борба и бяха на завидно 
лов и така Димитровград равнище, 
чани играха все до пред 
края на срещата с 10 иг

• ФК „АЛКИНЦЕ": 3. Пешич, С. Милутино- 
вич, М. Павлович, Н. Воинович, Н. Трайович, Й. 
Иванович, И. Вел-кович, С. Радойчич, Б. Николич, 
Р. Райошич и С. Милутинович.

9 5 2
9 4 3
8 4 3 1

19 5
39 4 2 болния отбор „Ха-йдук от тен голмайстор, тъй като 

Прешево с по 12 точки, освен първия в 43 мину- 
Резултатът от 5:0, според та, той улучи целта и в 

“ това, което показаха фут .52 и 73 минута. Б. Тасев 
а болистите на двата отбо- бе голмайстор на третия

гол в 60 м. от дузпа, 
след като пътя към вра-

з 39 3
8 2 4
9 2 4

2

9 3 1
3 49 2

ра не съответсгвува на 
силите им. Особено, кога

9 2 3 
9 2 2 5

то става дума за гостува тат§ на топката един от 
щия отбор, който този отбраната на гостите 
път пред любителите на спря' с ръка. В 81-та ми- 
футбола в Босилеград се нута в листата на голмай 
представи «е само с бледа сторите се вписа и Б. Во- 
и анемична игра, но и е инович.

Д. С. некоректно и -неопортме-

619 2
3 59 1

В деветия кръг на пър 
венството в Нишка регио 
нална
те на „А. Балкански" спе

лига футболисти- М. Я.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 7 ноември 1986 година се навършават 

ДВЕ ГОДИНИ
тъга и болка по нашата мила и

ТЪЖЕН ПОМЕН
Па 29 октомври 1986 година се навър-1986 годп-На 30 октомври 

на се навършават
ТРИ ГОДИНИ

изпълнени с 
никога непрежалима дъщеряшават

(Ж

Ч Р/ГИ РИ години
нашата скъпа и вечно живе- Биляна Илиеванашия мил нот смъртта на 

никога непрежалим от смъртта на 
еща в сърцата шт

апсолвент от с. Градини 
Димитровградско

[Времето минава, но нико 
га не ще заличи от спо
мена нейния светъл и бла 
городен лик.

IКостадинка 

Величкова 

— баба Копа
На 4 ноември (петък) 1986 г. в 11 часа в 

градинските гробища ще посетим вечния й 
дом, ще го залеем със сълзи и цветя и още 
веднаж ще си спомним за светлата й памет.

Каним роднини, близки и познати да ни 
се придружат в тъжния помен.

ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ:
майка Оливера, баща Цветан, семейства: 
Иванови, Симови, Войтан и останали миого- 
бройни роднини. ________

от Димитровград

Времето минала, но никога не ще за- 
блаТородиите образи на 

и близки.личи от спомена
нашите скъпи родители

Поклон пред светлата им памет. 
ОПЕЧАЛЕНИ

Г..МНЙСТВО Величкови и Петрови
Петърлашки

Димитровградот-
СТРАНИЦА 11!
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Хулцвр • сатира • забава
Интересни

новини
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Новина
В нашенски исторнйки обикновено обработва-

Сега 
и ка-

хме случки отпреди двадесет и повече години, 
ще ви разкажем една, която е от днешно време, 
кто ни я разказаха, отнася се за драгооитчаии,

Драговитчанин, намиращ се на временна рабо 
та в чужбина, дълго време не се обаждал. Когато най- 

овързал по телефона с брат си, водили

\, тия влипери!нами-Спорсд записа, 
ращ с_с на входа на По- 
гановоки манастир от 
1449 година, може да сс 
съди, че през тази годи
на с станало иконописва- 
пето па манастира.

слс-после се 
дння разговор:

— Що има ,ново, бае?
— Па... нема нищо. Ете, тия дни липса Шарко.

Овак дън прачамо унукатота у школу. И 
мислимо иде тамр. Ка он, синдракат, 

научимо овия дни ка ни омну класният.
йсдииицс, а неоправдани изо- 
20 Сви сс найдомо у чудо.

сви си
това
11арсдил нсколко 
етапни 
Може ли 
беше, а са се укулакашшг 

Палете синат да га

А що?
— Прейеде месо оди кравугу.
— Защо пак она липса?
— Сурину се кошарата на шо. Беше се за-

През 1521 година Сю
лейман Величоствопи, ко
йто предприел поход 
север, при преминаването 
си по долината на река 
Нишава, нощувал в Ди
митровград (тогава нари
чан Царски бунар или Те 
кву бинари).

— ирско
тека? Толкова арно и послушно дете

на бийе, снаата и она почепалила.
— От кво?
— Од ижуту.
— А ижата?
— Она се запали оди свсчу що бсомо запали 

тапи. А тата не може да остане оди жал дека умре 
мама...

да ръпче камто детето.
— Нсмойтс га — рско я и му направи пут 

измъкне, а ние остадомо сами. Е, реко, 
си одържимо йедънда сс

са требе първо иийе да 
родителски еастанак. Да видимо дали йе добре 
ко що правимо?

— Ама я че га пребием поче синат. 
дън му давам паре колко оче?

ли

— За- 
почеспРПСТТА ПРЕЗ~ШОВЕТЕ Врати- що овак 

синат.
Пътеписецът 

слав от чехекия град. Ми- 
тровица през 1581 годи
на споменава р. Ерма ка
то Сукова. Същият пъте-

— Не веруем друЬе маййе толкова да се 
утепую кико мене. Уютро преди да отидем на 
работу, я му накупуйем доручък, па му 
потвърлим по некой динар, баща му свак пут 
бъш и не знае ... А ка овамо — он слабе беле- 
шбе, отсъствия . ..

— Йош малко, па че речу — и любов и 
че се забъкне съсве.

— Йоще това му требе — рипи снаата.
— Защо да не буде? Па детето нейе му-

ИМА повече хора облагородени от учението, от- 
колкотр от прзгродата.

и яЦлцеропI пмоец е оставил сведение, 
че по това време в Пони 
шавие се отглеждал 
ориз.

ОБРАЗОВАНИЕТО е съкровище, трудът 
ключ към него.

Бауст

НАЙ-СТРОГИ критици са онези, които сами ни 
кога нищо не са написали или произведенията 
на които са претърпели: неуспех.

Хелзит

През 1797 година тур
чите под водачество на 
Осамн Пазва_нтоглу в съ
действие, с кърджалите 
заели Кладово, Пирот, 
Бела паланка и Ниш. Те 
напълно опустошили По- 
нишавието. Поради това 
много семейства от този 
край се изселили в Помо 
равието и в околността 
на Белград.

таво?
И тека реч по реч, дейдомо до проблемат. 

Излезе дека смо напущили детето. Това що му 
давамо сви паре н оно има колко оче, йе йо
ще по-лоше. Арчи за кво си сака. Ка оче иде 
на кино, ка оче иде на утакмицу . .. Що па да 
учи. И тека денъска-ютре, па се залюбил у 
тия влипери ... И ете тч ** слабе белешбе, и 
отсъствия.

— На първи родителейи че предложим да 
ое тражи влиперите да се затзоре — рече синат.

Само нещо ми се чини друго по-напред 
че требе да се направи: свак родител, повечко 
да контролите детето си. Требе да знае - кикво 
има за домашно, кво за урок, кво да църта... 
Па одвреме-навре.ме_ требе да се посети -и кла
сният наставник. Ка си свак родител, дава джуап 
на дете — и влиперите нема да смитаю, ещо 
требе малко и игра, нече само учеше. Ама ове 
да йе с ред.

НЕКА жените не се оплакват от мъжете: те са 
такива, каквито жените са ги направили.

Дюкло

ДА ОБЪРКАШ пътя не е срамно, срамно е да го 
намериш отново.

Азърбейджанска

КОЙТА пада по своя вина, не плаче.'
Башкирска Село Чорин дол е об

разувано през 1857 годи
на от придошлите в този 
край черкези, които би
ли изгонени от Русия.

Известна част от тях 
се заселили и в Цари
брод (днес Димитровград) 
и днес една част на гра
да се нарича Черказка.

ИСТИНСКИ начин да отмъстиш на врага си е 
да не приличаш на него.

М. Аврелий

^ КОЙТО често проверява, нищо не губи.
.л Кабардинска
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