
ЕрятсчШо 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 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството 
нашите народи и народности

* НАРОДНОСТ В ОФР ЮГОСЛАВИЯ*
между
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1987 ГОДИНАСЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ

Зз рвЗЛНЗ крачка Почина Коста
на аграра

Надж
На 18 ноември в 9,30 

часа,, след тежко боледу
ване на 76-годишна въз
раст почина народният 
герой, героят на социали
стическия труд, членът на 
Съвета на Федерацията, 
един от най-близките съ
трудници на Йосип Броз 
Тито, армейският генерал 
Коста Надж.

Прославеният 
дант на интернационал
ните бригади и бележит 
партизански 
чалник, който .винаги из
явяваше сила й проница
телност на революционер 
от Титовски образец, е 
роден на 13 май 1911 го
дина в Пе^роварадин край 
Нови Сад.

Когато през 1936 годи
на избухнала Испанската 
гражданска война Коста 
Надж влиза в строя на 
доброволците.

Като велик стратег и 
способен военноначал-
ник в множество за труд- 
нения, Коста Надж вина
ги излизаше като победи
тел.

Комисията за селско 
та на СФР Югославия 
от 17 ноември за проекторезолюцията 
За осъществяваме на Обществения план на Югосла
вия за периода 1987—1991 година при особея озбор 
върху развитието в идната година. В

стопанство цри Окупщина- 
разиоква на заседанието ои 

на политиката
Последният военен ра

порт изпрати до Върхов
ния комендант на 15 май 
1945 година, беше след
ната телеграма: „Друже 
Тито, войната свърши!"

След войната изпълня
ваше редица отговорни 
длъжности.

От VI конгрес на Съю-

няколкочасо-
вите разисквания имаше и доста забележки, отнася
щи се до развитието на аграра през 1987 година.

При производство от 5,5 милиона тона пшеница, 
12 милиона тона царевица и 1 365 000 тона месо би 
трябвало да се обезпечи редовно снабдяване на до
машния пазар, но и да се утвърдят известни облек
чения за износ на излишека от производството. С 
мерките на текущата икономическа и кредитно-моне
тна политика би трябвало и занапред да се подо
брява икономическото положение на селскостопан
ските производители и да се осъществи по-ускорен и 
по-стабилен ръст на селскостопанското производство 
и износа. Предвиждат се и възможности за обезпе
чаване на средства за регресиране на отглеждането 
на добитък за разплодговеда, овце, свине, коне и 
др„ като съгласно тези изисквания се обезпечат сред
ства за регреоиране на изкуствени торове, 
средства и качествени семена.

Членовете на комисията

комен-

военнона-
Още се помнят негови- 

течение 
пъти

за на югославските кому- 
счетири пъти бешенисти

избиран в състава на Цен 
тралния комитет на Съ-

те подвизи, а в 
на тази война три 
бил ранен. Там бил при
ет в редовете на Партия- юза на югославските ко

мунисти.
От 1974 до 1981 година 

заемаше поста председа
тел на Съюза на бойците 
в Югославия. Удостоен е с 
много чуждестранни и на 
ши най-внсоки отличия и 
признания.

та.
С група испански бой

ци Коста Надж се вклю
чил през август на 1941 
година в партизанските 
отряди, с които извървя 
славния път на партизан
ски комендант.

защитни

единодушно оцениха, 
се об-че много от мерките в проекторезолюцията

върху така наречения юноки пакет мерки на 
Съюзния изпълнителен съвет, които до известна сте
пан облекчиха селскостопанското производство. Беше 
дадена пълна подкрепа на мерките на Съюзния из
пълнителен съвет за свободен износ на храна. Забе- 

бяха отправени във връзка с непосредствения 
селскостопанските произведе- 

комисията за селско 
определенията на Дъл- 

■ стабилизация.

лягат

Ииа учебници и на лагерБОСИЛЕГРАД

Излизане от парти
йната „черупка"

От Завода за издаване на учебници и учебни посо
бия получихме информация за излезлите учебници 
и наръчнцн на български език за учениците от бъл
гарската народност. Кои учебници са готови, а кои 
са под печат? По-обширно на стр. 8

. лежки
контрол на цените на 
ния, което според членовете на 
стопанство, не са в унисон с 
госрочната програма за икономическа 
В нашата страня вече са създадени условия за урав
новесено търсене-предлагане и затуй 1(снитс. * а
скостопанските произведения тр* скъпане значи че се касае з,а окъпа

Колко партийните орга
низации се занимават с 
проблемите на местните 
общности? Активни ли 
са комунистите в местна 
та общност, в общест- 
всно-1 гол итиче оки органи 
зации и сдружения, деле
гатската система и орга
ните на самоуправление?

Четете на стр. 4

„ТОГАВА 

ДАВАХМЕ И 

ИЗПЪЛНЯВА
ХМЕ ВЕЛИКИ 

ОБЕЩАНИЯ“

Цистернитепазарът, което и 
храна. селскотоЕдно от облекченията за развитието на

•*'Г™Г.«« » ™-
М»Р*. ч»«“ »* 6“"

в ид-
зъзнат•стопанство

реално определяне 
цифичноститр на
от другите. Като известно отклеп ' ' жението
ния развоен план беше оценено ^ 0ДСТ[Ю да

селскостопанското прмзво&т мощно- 
3%. При по-пълно използуване

жиюогтиовънсгвото, )
по-ускорено развитие на^ 

по-широко
«^^преразгледал-

основните хранителни 
жизненото рап-
под пряк йРН- 

с_е обезпечат
И ИКОН.О-

от празнисс
ната година

би трябвало да 
аграра. Получи 

•възможиос-
приложение

В пър-

увеличи с 
стите, особено в

Забравена вата (10 стр.)се стигне до
подкрепа и предложението 
тите и оправдателността за 
на насърчителни мерки в 
вата половина на идната 
защитните цени. А цените на

съществено значение за 
се намират

производителите

-

(стр. 9)
Под това заглавие помест 
ваме
яйца. Касае се

отношение към
имущество. 

„Напредък"

бележка на 7 стра- 
за шебре- В „ТИГЪР" — „ДИМИТРОВГРАД":

об-продукти от иано 
ще ста ен °то Износът ускорява 

производството
населението, щени ще !на 

трол, като при това ма 
съответни условия за 
мическа мотивировка

Кооперация 
п Босилеград като че ли

политика е забравила ватата в с.
Оставена без

дитиа и монетна
стояамст- 

стимулира 
при 
хра- 

страна.

лишигге. Какво показват деветмесечните стопански резулта
ти в тази най-голяма трудова организация в Димнт 
ровград? Иа стр- 6

Назърмца. 
подслон, тя 
от зъба на времето.

се разяждано
износа на 
същевременно редо/н ю 
нителни продукти и



НАС |И У| ПО С В Е ТА
НРНАЛ КРЕКИЧ СЪЮЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ВЪНШ
НА ТЪРГОВИЯ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА 
СТОКООБМЕНА НА ЮГОСЛАВИЯ СЪС СВЕТА

ПОСЕЩЕНИЕ НА РАИФ ДИЗДАРЕВИЧ В ИТАЛИЯ

!' Към* пълна реализация иа„Осимските споразумения ИЗН0Ш I НА МИНАЛОГОДИШНО 
РАВНИЩЕ . ^

на подписаните 
Осим-Съвместно оценихме, че югославско-италианските 

отношения са много добри и като такива са пример, 
който показва как две страни с различни традиции 
и политически системи могат да станат и да бъдат 
добри съседи и приятели

цията
преди 11 години

споразумения, Диз- 
даревич и Андреоти кон- 
стантираха, че някои за
дължения вое още не са 
изпълнени. Югославия не 
е довършила пътната мре 

в граничната зона 
икономи-

ски
ските страни на клирин
говия пазар имаме стаби
лен стокообмен, а стой-

До края на тази годи
на се очаква да се осъ
ществи висок ръст на об
ществения продукт . (3,7 носгта на обмена яама- 
на сто), индустриалното лява поради спадане це- 
производство (4 на сто), ната на нефта, 
селскостопанското про- Съюзният секретар пре 
изводство (5 на сто), ка- двеста, че през.1987 го- 
кто и на трудоустрояване дина износът ще се уве- 
то — е три на сто. Ос- личи с пет на сто — на 
вея тези положителни ре- конвертируемия пазар с 
зултати обаче се чувству- шест, а на. клиринговия с 
ва, че общото, съвместно четири на сто. Вносът от 
и лично потребление не конвертруемия пазар ще 
е в съгласие е реалните се увеличи с пет на сто.

Отговаряйки на много-

председателя Бетино Кра- 
кси и външния министър 
Джудио Андреоти.

В разговорите бе оце- 
вецо, че съществуват въз
можности, потребност и 
готовност за разширяване 
на икономическото ни съ 
трудничество.

Анализирайки реализа

Това е оценка на съюз
ния секретар на външни
те работи Раиф Диздаре- 
вич. на връщане от дву
дневно официално прия
телско посещение в Ита
лия, по време на което 
той води -разговори с пре 
зидента Коеига. папата 
Йоан Павел II, министър-

ВЪРХОВНИЯТ СЪВЕТ НА СССР ЗА РАЗВИТИЕТО ПРЕЗ ИДВАЩАТА 
ГОДИНА

жа
главно поради 
чемси трудности, 
пък все още не е разре
шила въпроса за глобал
на защита на правата на 
словонешкото национал
но малцинство.

Италия

условия на стопанисване.
Износът, както показват бройни въпроси на жур- 
данните, през третото и налистите Крекич п-одчер 
четвъртото
тримесечие ще бъде . на 
миналогодишно равнище.

Между другото това 
подчерта съюзният сек
ретар за външна търго
вия и член на Съюзния 
изпълнителен съвет Не- 
над Крекич на проведена
та -на 17 т.м. пресконфе
ренция за домашни и чу
ждестранни журналиста, 
пооветена на стокообме-

Приет закон за личен труд
на ще възлезнат на 4353,3 
милиарда рубли, а толко 
ва и заплануваните раз
ходи. За разноски на от
браната юа запланирани 
20,2 милиарди рубли, т.е. 
4,6 на сто от разходите и 
в сравнение с тази годи
на увеличение не се пред 
вижда.

дейности" съществува го
лям интерес и в съветска 
та практика това ще бъ
де форма за легализира
не на дейностите в оказ
ването на частните услу
ги на гражданите.

На проведеното заседа 
ние на Върховния съвет 
на СССР е приет развой
ният план и бюджета на 
тази страна за идващата 
година, както и закон за 
личен труд, т.е. за оказ
ване на частни или полу- 
частни услуги на гражда 
ните. „За индивидуалните

тазгодишно та, че през тази година 
44 на сто от износа се 
изразходва за отплащане 
на дългове, че догодина 
от износа за целта ще се 
отделят 39, а до края на 
това десетилетие 25 на 
сто.Приходите на тази етра 

на през идващата годи На въпроса дали все
ки чужденец при влиза
нето в нашата страна 
ще обменя известна сума 
валута Крекич каза: — 
Във връзка с тази тема 
има препалени оценки и 
коментари и всичко по- 
прецизно ще бъде изве- 
'стно след разискването 
върху предложението, в 
което се казва, че тако
ва задължение ще имат 
само гражданите от оне
зи страни, които товатър 
сят от нашите граждани.

САЩ ПОСРЕДСТВОМ ТАЙНИ ВРЪЗКИ ИЗПРАЩАЛИ ОРЪЖИЕ НА 
ИРАН

Против собственото ембарго на на нашата страна с чу
жбина очакванията 
през идващата година. 
При това той изтъкна, че 
до края нц годината из-

и
лед, че все още не са из- ката на Рейгьн сериозно 
вестни последиците от та е разклатено доверието 
йвото доставяне на оръ- у САЩ в множество ^„зна 
жието, огромно е негоду чителни" държави. Афе- 
ването на световната об рата, т.е. разоткриването 
щественост. Даже и офи- й предизвика неспокойст 
циални представители на во и негодуване и сред 
американското правител най-близките сътрудници 
ство казват, че със сдел- на президента.

гммпмм

М-р НИКОЛА ЦВЕТКОВИЧ * МИЛОРАД КОЗИЧ

Съедините американс
ки щати, по-точно прези 
дентът Рейгьн, въпреки 
собственото забраняване 
за изнасяне на оръжие в 
Иран се „отклони" от по 
литиката си и тази воюва 
ща с Ирак страна снабд 
яваше с оръжие. Без ог-

носът на конвертируемия 
пазар ще бъде увеличен 
с два др три процента, 
а на клиринговия износът 
Ще се .намали с 3 до 3,5 
да сто. Със социалистаче-

безопасността 
на СФРЮ. Такъв

и други жизнени интереси 
е случаят с кореспонден

та на западно-германското списание „Шпи- 
гъл" Нане Петер Рулман, който през 1970 
година беше осъден в Белград на 6 години 
затвор (след това беше 
нен от 'страната).

НДК ДА ОТКРИЕМ ШПИОНИН? (4)
Все пак, една категория чужденци се 

намира в особено „привилегировано" 
жение при събирането на разни информа
ции в нашата страна. Касае се за журна
листи и кореспонденти

амнистиран и изго-

НЕОБИКНОВЕНИ
ТУРИСТИ

поло-

Зарад сътрудничество с Рулман бяха 
граждани: Йован 

Търкуля, служещ в ДСНО и Тачи Хилми, 
коретонеднт на „Рилиндд" — акредитиран 
при обществено-политическите организации 
® Белград, които му давали поверителни 
информации от различни области, включ
вайки и военни данни. Получените инфор
мации плащал, което днес 
така наречения „пазар на информации", 
където разузнавателни и други данни се 
третират както всяка друга стока за износ 
и имат своя цена.

„ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ШПИОНАЖ"

осъдени и двама наши■на чуждестранни 
агенции по печата, които пишат за наша
та , страна. В историята на шпионоката дей
ност категорията журналиста най-често са 
били използувани като вид 
агенти при всички

При такива „изгубени" и „случайни" 
туристи рядко може да се намери филм 
във фотоапара, защото го осветляват пре
ди да попадне в ръцете на органите по 
сигурността. Това е допълнително доказа
телство, че такива „обикновени" туристи, 
действителност това и не са.

за вмъкваше на
условия и във всички 

периоди на най-новото обществено разви
тие. Когато се касае за 
професия е трудно да 
между журналистическото и 
вото интерееование — защото журналис
тите поради естеството на своята работа, 
събират информации от всички области на 
живота на една страна, при което 
|уват разни източници на информиране.

журналистическата е практика вв се тегли граница 
разузнавател-

Срещат се търговци и делови хора, ко
ито с години „делово" посещават нашата 
страна, макар че никога не са сключили 
■някаква сделка. Но през това пък време са 
научили нашия език и оклоностате на на
шите хора, завързали са множество познан- 
■ства и приятелства и следователно, 
и да било официална, служебна или подо
бна информация могат да проверят чрез 
всекидневно общуване с нашите граждани. 
Някои са причинили и пряка материална 
щета на наши трудови организации.

изпол-

Дипломацията е най-подходящ пара
ван за разузнавателна дейност с две оче- 
биещи предимства пред другите „средства" 
на шпионаж: разбираемо интерееование за 
определени проблеми от живота на стра
ната.

Нашата следвоенна 
повече случаи на разкрити чуждестранни 
кореспонденти, било като агента

практика имашекоято
на чуж

дестранни разузнавателни служби, било ка
то експоненти ,на вражеска политика, 
чени към подривна и субверзивна дейност 
в областта на

яаоо- в която разузнавачът изпълнява ди
пломатическа мисия, и сигурност, 
случай да бъде разкрит, няма да отговаря

че вполитиката, икономиката.

СТРАНИЦА 2
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА НК НА гь-о -»л
НИТЕ ПРЕШЕВО, БУЯНОВАЦ И МВДВЕрд ®®10 НА 0БЩИ ДОГОВОР В МОК НА СКС В НИШ

С по-здраво стопанство 

против изселването
Разисквания до 10 декември

В Междуобщинската 
конференция на СКС в 
Ниш тези дни ,се проведе 
заседание със секретари 
те на председателствата 
на общинските комите
ти от Нишки регион, на 
което бе направен дого
вор за методите и ороко 
вете на обсъждане на 
Проектостаноаищата от 
Третото заседание на ЦК 
на СЮК, отнасящи се до 
действуването на членове 
те на СК в Социалиетиче пийни организации про- 
ския съюз. Според този дължават да бездейству- 
договор разискванията по ват, а . броят на членовете 
Проектосгановищата, ко им се намалява от ден 
•иго вече се водят в пър- на ден. Срок за изпълне- 
яичните организации и ние на задачата е 15 яну 
общинските комитети, тр- ари 1987 година, 
ябвд да приключат до

10 декември т.т. МОК на 
СК в Ниш ще 
аинтез на дискусията до 
15 декември 1986 година.

На заседанието бе засе 
гнат и въпросът за идей-

налрави

Тези дни в Белград се 
проведе заседание на Пре ва да бъде подкрепено от
Д~дателствого на Ценгра кГполХка “Два 
лния комитет «а Съюза НР а„ л не на средства от по-ши-
на комунистите в Сърбия, рока област 
на което беше

лем в този край. На по
литическите акции наис
тина ое придава изключи 
телно значение, постигна 
ти са известни резултата 
в спиране на изселването 
в Буяновац и Прешево, 
но не и в Медведжа. Оце
нено беше, между друго
то, че занапред в 
край трябва да се поде-

но-политичеоката и акци- 
онна подготвеност на
първичните организации 
на СК в региона. Бе изтъ-решено 

всички региони в СР Сър 
бия, включително и Бел- 
праз и САП Войводина 
идната година ще трябва 
да предложат най-малко 
по една конкретна стопан 
ока ц.ро грама в южната 
част на републиката, за 
да може стопански изос
таналите общини Преше
во; Буяновац и Медвед
жа час по-скоро да над
делеят икономическата 
■изостаналост. Загцото осъ 
ществяването на по-уско 
рено развитие би спряло 
изселването, което не мо 
же да бъде спряно без 
по-широка подкрепа на 
обществото и по-широко 
ангажиране на сдружения 
труд от цялата републи 
ка. дори и страната.

кнато, че този въпрос 
трябва да бъде обсъденГоворейки в уводното 

си изложение за идейно- 
политическите аспекти на 
развитие на тези общи
ни, д-р Добросав Бйеле- 
тич, изпълнителен секре
тар на Председателство
то на ЦК на СКС напом
ни, че ;то-широките об- даване на

час по-окоро, понеже го 
лям брой първични пар

в

този

м_ат широки акции на съз 
по-добри ус-

ществени определения за ловия за живот и по-ста 
по-ускорено стопанско ра билно политическо—бе- 
звитие на този край да- запасно положение, 
тира още отпреди три го 
дини. Многонационални
ят състав и осъществява
не на национал.но равно 
правие усложнява, осо
бено след контрареволю 
ционните събития в Ко
сово. Положението в те
зи общини е усложнено и 
поради разностранната

К. Г.

ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН В 
НИШ

На дневен ред: законността
председатели на облици
те .му на действуване.

Освен делегатите на 
заседанието присъствува 
ха членовете на секци
ите към МОК, представи 
тели на самоуправителни- 
те общности на интере
сите, правосъдните орга
ни, кооперативния съюз. 
Регионалната стопанска 
камара, председателите 
на изпълнителните съве
та на общинските скуп- 
хцини и други, заинтере
совани и компетентни по 
въпроса субекти.

На състоялото се на 18 
ноември т.т. заседание на 
Междуобщинската кон
ференция на ССТН доми 
.ниращ въпрос бе инфор 
мацията за конституци-

ниаираните социалистиче
ски сили.изостаналост, изострени

те междунационалки от-Това предложение, из
несено от председателя 
на ЦК на СКС Слободан 
Милошевич е едно от ре 
дицата градивни предло
жения, направени на за
седанието на Председа
телството на ЦК на СКС. 
По-равномерното регио
нално развитие, освен со 
бствените усилия на въп
росните общини и насър 
чителяите мерки от стра 

републиката, тряб-

Покрай това делегати
те на МОК на ССТН при 
еха програма на работа 
на МОК на ССТН от но
ември т.г. до юни идуща 
та година и други текущи 
въпроси във връзка е. ор
ганизационното действу
ваме на МОК: решение 
за изменение и допълне
ние на правилата, състава 
и начина на избиране на 
Председателртвото 

МОК и избор на някои

яошения и приемствения 
■процес на изселване. Кра 
йно неблагоприятно вър сшност, законност и соци

алистически морал в Ниху тези процеси влияят 
ограничените материал
ни възможности, кадро 
вите, образователните и 
др. развойни фактори.

шки регион и тяхното 
осъществяване в светли
ната на осъществяване
обществената и конститу- 

На заседанието беше ционна роля на най-маоо 
посочено че изселването вата обществеяоеполигаче 
е най-големият общест- ока организация, като 
вено-политически проб- широк фронт на оруа

на

,на на
.................................................................................... 111111..............................................................

пломатите не е малък. От Великобритания 
през 1971 година били изгонени 105 съвет- 

дипломати, обвинени че уж били за
месени в шпионска дейност. Със съчетана 
акция от някои западни страни, също така, 
били изгонени стотина съветски дипломати, 
макар че трябва да се има в.предвид, че 
зад някои, особено масови изгонвания, се 
крият и различци политически причини.

................ ..............1НМИИН1ИМ1И»
системи изобщо. За такароди, движения и

поставен диапазон на интересова- 
дипломацията е, историческата практа 

ка показва това, е най-подходяща.
Общоизвестно е, че в дипломацията се 

вграждат разузнавачи. Спорно е 
броят на дипломатите, занимаващи се със 
шпионаж. Според някои изследвания на 
Запада броят на разузнавачите 
вата се движи от 30°/о, дори до 80 /•, дори 
и когал-о ое касае за дипломатически пред
ставителства в приятелски страни. Дирек
тор на френската дирекция на Държавна 
.сигурност Жан Рошие предизвикал бурни 
■протести когато през 1970 година заявил, 
че от ЮОО служители на посолството 
САЩ в Париж, поне 300 работят за ЦРУ- 
Във връзка с това добавил: „Пропорциите 
на разузнавателните агенти в чуждестран
ните амбасади, сред дипломатите, надаи- 
иават допустимия брой. „И то в приятел- 

а какво ли е положението, в 
страни, които нс са й приятелоки. (Послед
ният случай на разкриваме на твърде раз

на Израел в

за углавно дело; само ще бъде провъзгла- 
„персона нои грата" — т.е..^изгонон. 
” великите

широко 
ние, , скисан за наАгресивните претенции 

сили и другите страни, 
ни блокове, в съвременните условия 
леми размери надминават потребите на 
познаването само на военни тайни на про 
тивника и неговата сила. Областта и обе - 
тате на разузнавателно интероооваяие са 
станали почти всички области на обще 
стаения и политическия живот, от съще 
" значение за определяне политиката 
и становищата на една страна, или блоко
ва организация спрямо други страни, на-

включени във воен- 
в го- какъв е

в посолст-

Възможносгите на дипломатическите 
кадри да се занимават е шпионаж лежат в 
тяхната основна функция да осведомяват 
■своите правителства за многобройните про
блем»! за страните, в които са акредитира
ни. Истина, тук възникват множество про
блеми за компетенциите на дипломатичес
ките мисии. Според Виенската конвенция 
■от 1815 година, мисията е акредитирана 
при правителството на друга страна и схо
дно на тава, информации събира от прави
телството и от други държавни органи,-

Обаче

на.■яш

ШШшш
ека страна — опълномощени да дават, .справки, 

дипломатическата практика е далеч иадми- 
такова становище, и сведения се съ- 

чрез разни из-
нала
бират с всички средства и 
точкици на информация, включвайки и от
делни лица — т.е. граждани на страната, в 
която мисията е акредитирана’.

членена шпионска мрежа 
САЩ като найчприятелока страна, е пре
дизвикал буря от протести в СА1Щ Отго
ворът на Израел бил прост: „Все пак, ние 
имаме малко агента в САЩ в сравнение с 

колко ЦРУ ги има в Израел ).
Ако съдим по временните 

афери, броят на разузнавачите сред ди-
I -л брой: НАБЛЮДЕНИЕ)(В следващия'юва-„Ш шпионски

извиднициДипломатически
край Ниш СТРАНИЦА 3
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СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТВАТА НА ОК НА СКС И НА ОК НА ССТН 
В БОСИЛЕГРАД

БАБУШНИЦА

Комунистите трябва да се 

потвърждават с|дела
Излизане от партийната 

„черупка"
-

в Босилеград сеНа 11 ноември 1986 година 
проведе съвместно заседание на председателствата на 
Общинския комитет на СК и на Общинската конфе
ренция на ССТН. Двете председателства разискваха 
за ангажирането на членовете на СК в дейността на 
Социалистическия съюз на трудовия народ, остаиа- 

обществено-политически организации и сдруже-

тази полезна акция. В от 
чета трябва да се изнесе 
и в кои местни общнос
ти (и мои хора) не да от 
чели, и защо, както и да 
ли е предприето нещо, 
защ-ото в някои местни 
общности се издигат ис
кания за по-друш опре 
деляне на „приоритети
те" (В. Бонинци напри
мер на първо място изди 
га въпрооа с водоснабдя 
ването и ДР-)_.

Изнесено' беше също и 
това, че при завеждане 
на местно самооблагане 
по-раяо е имало пропус 
ки при подписването на 
декларации. Когато били 
подписвани всичко било 
в ред, а по-късно почти 
половината от подписа
лите декларации предста 
вяли удостоверения л' за 
нетрудоспособност и из
насяли кой знае какви ли 
не причини, че не са 
трудоспоообни. Затова, 

както изнесе Мирко Гли 
шич от В. Бонинци, пре
ди да бъде въведено но
во местно 'Самооблагане 
тези въпроси трябва да 
бъдат изяснени. Инак вси 
чки бяха съгласни, че пре 
дложените 2°/° върху ли 
чни доходи и 5% върху 
кадастралния доход .са 
приемливи.

ония, които не желаят 
да оъдат по-нататък чле
нове на партията, също

.. Разработка на станови 
щата на ЦК на СМОК във 
връзка с дейността на 
комунистите в социалис- ще. се извърши _ разграни 
ти.чеокия . .съюз, подмя- чаване и с ония', които 
-ната нд партийните, кни- под дретекс, че е, висок 
жки и задачите на кому членският внос „пр ми- 
нисгите в подготовката ре-н ' начин искат да из 
за въвеждане на ново ме лезнат от редовете и. 
стНо самооолагане в Ьа- Беше прието, че е по-до 
оушнишка оощина бяха оре-броят на членовете 
основни теми на неотдав на Ск -в оощината ма
на -състоялото се съве- -кар-и рязко да-се намали, 
щание с партийните се- носв щш да останат на- 
Кретари, водено бт-пред- истина предани и верни 
оедателя на иощинокия членове, готови да отда- 
комитет Станко Велко- дат оили за преодоляване 
вич. пзтъкнато беше, че на проблемите. Истински- 
етановшцата на цк на те комунисти -се потвърж 
сюл ще оъдат разраоо дават с дела и занапред 
тени.д-първичните орга- -те ще бъдат-единствено- 
низации и през призма-' то мерило за привързано 
та на тях ще се съди и ст към борбата на наше 
за дейността и приноса то самоупра-вител-но об- 
на комунистите във вся- щество със съществуващи 
на конкретна среда, о те затруднения, 
рамките на тези разист 
ванид ще се оценява и СЪС САМООБЛАГАНЕ 
класово-социалната стру ТО НЕ ВЪРВИ ГЛАДКО 
ктура -на Съюза на кому 
тшстите в общината катс 
се набелязват и конкрет 
ки -мерки за действуване 
в тази насока занапред.

ливе
нията на гражданите1 в общината

Кратко уводно изложе
ние по този актуален иде- 
йн о-полит-ически 
изнесе председателят на 
ОК на СК Иван Василев, 
който между 
подчерта, че Съюзът на 
комунистите трябва да по 
лага прием-ствени грижи 
за укрепването _на Социа
листическия съюз като 
фронт на прогресивните 
оили, понеже смлея ССТН 
е най-гол-емият шанс на 
комунистите да спечелят 
борбата за самоуправи- 
телна социалистическа де 
мокрация. В ССТН, Син
диката, Съюза на социа
листическата младеж и 
сдруженията на гражда
ните са пунктовете, на ко
ито членовете на СК пе
челят или губят битката 
за водещата си идейна и 
акци-онна роля в нашето 
социалистическо общест 
во. Затова, подчерта Ва
силев, занапред трябва 
енергично да премахваме

ната, по оценка на двете 
председателства, е дале
че под желаното (и ну
жно) равнище. Първични 
те партийни организации 
в организациите на сдру
жения труд рядко или 
изобщо не навлизат в 
проблемите на местните 
общности, а и дейността 
в обратната посока е пре 
съхнала. Почти кито ед
на първична организация 
на СК досега не е обсъ
дила дейността на члено
вете си в останалите об
ществено - политически 
организации, делегатска
та система и органите -на 
-самоуправлението. Ако 
досега не са разбрали 
или не са искали да раз
берат значението на тази 
задача, първичните орга
низации на СК в Босиле
град ска община, съглас
но заключението на дае
те председателства, тряб
ва да я осъществят до 
края на годината.

Значи предстои кратък 
период на обстойна, кри
тична и самокритична

въпрос

другото

Общоприетата акция 
за въвеждане на -ново пет 
годишно местно самооб
лагане за разрешаване 
на комунално-битови -проПървичните -организа

ции в Бабушнищка об- . блеми в общината не 
' щина до края на настоя върви гладко, както изг- 

щата година ще трябва леждаше отначало. Мно- 
да разгърнат оживена де зина от разискващите 
йнрст и в претворяване- изнесоха, че в някри ме 
то в конкретни дела на стни общности е повдиг 
.Заключенията от Хрипа- нат не без основание въ- 
десетия конгрес на СЮК 
и Десетия конгрес на 
СКС, а на едно от след
ващите заседания на ОК 
на СКС ще бъде обсъде 
на и информация във 
връзка с провеждането 
на тези задачи.

разпространеното и сред 
членовете на СК в наша
та община схващане, че 
са маловажни задачите 
на. комуниста в ССТН и 
останалите обществено- 
политически

На съвещанието 
прочетени и заключения
та във връзка с преустрой 
ството
кооперации в региона в 
агропромишления комби 
-нат „Ниш" и д-р. инфор
мации.

бяха проверка на всеки член 
на СК и дълъг период 
на гановирано и много 

организа- по-резултатно действува- 
не на партийните члено
ве във фронта на орга
низираните социалисти
чески сил-и в Босилеград- 

сдруженията ска община.

проса за изнасянето на 
отчет за това как е извър 
шено п-редишното мост 
но. самооблагане. Този 
отчет би бил голямо оръ 
жие на активистите от по 
литичес-кия актив, и на 
дейците от местните об 
щности, при воденето на

на земеделските
ции.

Ангажирането -на чле - 
нов е те на СК в ССТН, 
Синдиката, Съюза на мда 
дежта и 
на гражданите в общи-М. А. М. Я.

ПОДМЯНАТА НА 
КНИЖКИТЕ — СЕРИО
ЗНА ЗАДАЧА СУРДУЛИЦА

Програмата на Скупщината—на обсъжданеПодмяната на стари
те партийни 
нови с образа на Й. Б. 
Тито в някои партийни

книжки с
На последната 

делегатите на Обхцинока- 
организации в общината та скупщина в Сурдули- 
не е схванато сериозно.
Само така може да 
обяш-и защо няколко сто 
тин членове на СК (общи 
ят брой на членовете на 
СК в общината 
1800 души) не са подме
нили книжките си. Дори 
йма цели партийни ор
ганизации на село (Калу- 
джерево, Сурачево и др.)

-сесия длюжено, щ-е се намерят 
педеоетина различни въ 
проси от всички юбла-с-

ца прдеха проекголрогра ти -на живот и дейност, 
се ма за работата -на скуп

щината и нейните съве
ти за следващата година.
Разискванията по този 
документ ще се водят в

ромрежите с. ниско нап
режение в местните

панство, както и отчети-
об- те за реализацията на еое 

«ната и подготовките защности, за строителство 
то на системата за. напо- пролетна сеитба, 
я-ване в МасуришкоТова обаче ни случайно 

не означава, че ра-бота- Значително място щепо
ле. получи и данъчната 

литика в общината, след 
това реализацията на про

по-та -на сесиите щ-е ое из
черпва само с тези въп- ■ 
роси.

Ще посочим само ня 
кои от многото въпроси, 
за да се види -с кои Об
щинската скупщина ще 
се занимава през идуща 
та година. Тук преди вс 
ичко ще бъдат обсъде- 

за ни отчетите за работа
та на органите на упра 
вление, правосъдните ар, 
гани, -на самоуправител- 
ните общности на 
ресите, след това отчета 

е пре- за състоянието. на елекг

На дневен ред щ-е бъ
де и отчетът за -състояние 
то на туризма, след това 
анализите за защита 
общественото 
во и

е към
грамите по строителство 

-на на обекти от местното са 
мооблагане, отчета за съ
стоянието -и проблемите 

плаща в областта на тру по -водоснабдяването в 
доустр-ояването. Редовно 

се следи стопанската 
дейност на трудовите ор 
ганизации, а ще се рази набелязани 
еква и по въпросите на 
снабдяването

делегациите до края на 
този месец.

Както личи от предста 
вения проект, Общ-инс 
ката скупщина и нейни
те съвети ще се занима
ват с интереони въпроси 
от особено значение 
обществено-икономиче

ското развитие на общи
ната.

.На съвместна сесия на

имущест- 
реализацията на

Су.рдулица и населенитекьдето не е променена 
пито една книжка. Беше 
оценено, че в един къс 

' период от време ще тря 
бва да се завърши с под 
мяната на партийните 
книжки, като и тази ак 
ция послужи като моме
нт за разграничаване с

места.
Съдейки от казаното, 

са ключовите 
въпроси, които в скуп- 
щиноката дейност ще 
имат забележително мя
сто.

на пазара 
-със селокосгопаноко-хра- 
нителни продукти за ши
роко потребление, раз
витието на селското

инте-
трмте съвета през 1987 
година, както

С. Микичсто-
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ДИМИТРОВГРАД
БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЕКЦИЯТА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ КЪМ ОК 
НА ССТННов жилищно-търговски комплекс Осъществяват конституци-Димитровград бавно, 

но сигурно, започва да 
мени своя лик. Промени
те оа, калето е ред, най- 
изразителни по 
улица, макар че и там 
все още има сгради още 
от „турско 
гурно е, че 
не са най-доволни от 
па, с който се строи. Тем 
па обаче диктират 
можнвстите.

Тези дни, по-точно до 
края »а този месец, ще 
бъдат бутнати 
сгради на улица 
шал Тито" (от къщата на 
Радеви до магазина на 
книжарницата). Магазини 
те в тези сгради вече са 
преместени, а разрешени 
са и всички проблеми със 
собствениците на акции- ^4*7^ 
те. На тази локация вед- ' 
нага след това трябва да В1 
започне да се строи чет
въртата сграда от компле 
кса наречен „Гребан" — 
ламела 111. В нея ще 
има 18 апартамента,
(осем двустайни и 10 ед
ностайни) на площ. от 976 
квадратни метра.

рамките на този търгов
ски център магазини ще 
имат „Свобода", за кой
то ооновният камък вече е 
положен, „Търгокоп" и 
„Ангропромет" от 
рот. Оовен тях 
зини к(а тази локация са 
заинтересовани „Борово",

разговори и пред разре
шаване е проблема с ма
газините на „Стеван Оре- 
мац" и „8 март" и те да 
бъдат бутнати. По този 
начин напълно ще бъде 
разрешена тази част на 
улицата от сградата на 
Общинската скупщина

оннато сн роля
главната

Местните общности в общината повече ще ук
репват ролята си само ако и занапред се обединяват 
обществено-политическите сили в тях и ако повече 
помощ (професионална и финансова) им оказват об
щинските обществено-политически организации и ОС

Без оглед, че с органи
зираността си местните 
общности полагат усилия 
да внедряват самоуправи- 
телните и делегатски от
ношения, те на практика 
са изправени и пред про- . 
блеми. Всъщност повече- 
то от 37пте местни общ
ности в общината нямат 
добри условия за работа, 
предимно помещения, а 
почти всичките нямат фи 
нансови средства за най- 
осноБни потреби. Въпре
ки че местните общности 
особено внимание . обръ
щат на комунално-битово 
то развитие те често ос
тават без професионална 
помощ на общинско рав
нище. Такавд помощ лип
сва и когато се касае за 
укрепването на самоуп- 
равителната и делегатска 
система. Имайки пъкпре 
двид конституционната 
роля на местните общно 
еги и задачите, които тря 
б®а да осъществяват, ка- 
кто и големия брой стар- ... 
чеоки домакинства, зана
пред професионалната по 
мощ не бива да изостава.

За развитието на мест
ните общности, т.е. за 
конституционната им ро
ля и укрепването на са- 
моуправителните и деле
гатски отношения в тях 
тези дни ще започнат да 
разискват и местните кон 
ференции на ССТН. Оча
ква се през идващия ме
сец този въпрос да обсъ
дят и делегатите на ОК 
на ССТН.

Пи
за мага-време". Си-

граж даните 
тем

Щ Членовете на Секцията 
за развитие на местните 
общности към Общинска 
та конференция на ССТН 
в Босилеград на проведе
ното в понеделник събра
ние подчертаха, че мест
ните общности в община 
та осъществяват консти
туционната си роля. Рази 
еквайки обаче за по-ната 
тъшното внедряване на 
тази роля, следователно 
за укрепването на само- 
управителната и делегат
ска система те подчерта
ха, че трябва да се поло
жат по-големи усилия. 
Особено внимание на въ
проса трябва да. обърнат 
обществено - политичес
ките сили и самоуправи- 
телните органи в местни
те общности. При това 
помощ трябва да оказ
ват и общинските обще
ствено-политически орга 
низации и ОС. Секцията, 
която прие и програма за 
действуване също така 
занапред ще обърне по- 
го лямо внимание на въ
проса.

въз-
% !-М

у
■Vстарите

„Мар- ЗШ1да

ш.
:'ь

Тук ще сс строи търговският център
„Леда", „Стеван Сремац" 
и „Първи май".

Търговският център ще 
заема площ от 372 квад
ратни метра. Проекто
сметката за делово-жили
щния комплекс надмина
ва 200 милиона динара, 
а средствата обезпечават 
Самоуправителната общ
ност на интересите за ко
мунално-жилищна 
ност, за жилищната част, 
и „Търгокооп" и „Ангро
промет" за деловата част.
Същевременно се водят

Е •

до сградата на Самоуп
равителната общност за 
детока и ооциална защи
та. Ведно с това и Дими
тровград ще получи при
ветлив и функционален 
търговски център.

Договорено е строител
ните работи да завърши 
в срок от десет меоеца 
от деня на започването 
на строителните работи,

Онова, което в случая 
е най-интересно е, че 
пред тази сграда и оста
налите три, ще започне 
да се строи едновремен
но и търговска част, в 
която ще бъдат поместе
ни магазини за продаж
ба на различни стоки. В

дей-
които са доверени на тру 
довата организация „Гра 
дия" от Димитровград.

А. Т.

Награди н признанияПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА МИТНИЧАРЯ

ДЖОРДЖЕВИЧ с по 120 
хиляди, РАДИВОЕ ДЖО
РДЖЕВИЧ с 80, МЙО- 
ДРАГ ТОШИЧ с 50 и 
МИРА ДЖОРДЖЕВИЧ с 
40 хиляди динара. С под
ходящи подаръци оа 
наградени и служащите 
в митницата за 30 относ
но 20 и Ю години ра
бота.

На скромно тържество 
по случай празника, на 
най-добрите са връчени 
награди и признания. Ми 
гничерки емблем тази го
дина получи КИРИЛ ГЕ
РОВ, а похвала 
ША РАНЧИЧ. За откри
ване на митнически и ва
лутни нарушения парич
но са наградени митнича 
рите:
ВИЧ

лутни нарушения, при ко
ето са отвзети разни сто

на стойнорт от Ю1 491 
000 динара, а това е с 275 
на сто повече от минала- 

Но въпреки 
„активност"

митничаря 
да се на-

Денят на 
повод

прави преглед на постиг
натото и да 
най-добрите. Така бе и 
тази година.

е
ки

се отличат

та година, 
засилената

туристите, митничари
те успяват да се справят 

Работи сс уси-

ЛЮБИ-
Основна характеристи

ка на изминалите десет 
месеца, когато става ду
ма за работата на 
цата в Димитровград, е 
засилена фреквенция на 
пътниците, минаващи гра 
ницата. През посочения 
период границата 
нали
което е с 
вече от
По същото време с 
сто увеличено 
него . на моторни 
или 1 318 000.

на

с всички, 
лено, а помощ има и от 

пунк-
митни-

ВЕЛИЗАР ЖИВКО- 
и ЗВОНИМИР В. Б.други митнически 

тове.
А. Т.

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАДНАСРОЧЕНА Е СЕСИЯ НАса ми-
5 153000 пътници, 

26 на сто по- Критична равносметка за 1986 годинаминалата година.
51 на делегатите на Общинска- 

и в об-то на ветеринарната служ 
ба в общината.

Очаква се Общинска- 
та окушцина, да обсъди 
с не по-малко внимание 
и информация във ВРЪ 
зка е поддържането на 

чистотата в 
града, както и опазване
то на жизнената и тру
дова среда. Още повече, 
ако се има предвид, че 
този въпрос повече пъти 
досега е бил предмет на 
обсъждане не само пред

Очакпрез 1986 година, 
иа се делегатите на три
те съцрта, обсъждайки то 

■важен въпрос, не само 
посочената

е минава- БосиНа 25 ноември в 
леград ще ое ироведс^се

щина, на която ще бъдат 
обсъдени повече актуал- 
ни въпроси.

та скупщина, но 
ществено-политически ор
ганизации, обаче състоя
нието все още не е

возила

сия зи на
път- да приемат 

информация, но и да нов 
въпроса за пере 

на някои за-

Че болшинството
минават . грани- 

само поради турис- 
говори Фа‘ 

обмитване за 
■взети

желателно равнище.
ници не 
цата 
тически цели,

След оесията ще се 
проведат и отделни засе 
дания на Съвета на сдру 
жения труд и Съвета на 

общности, кои

дигнат 
алмзирането 
планувани задачи и акта 
виости. Ще бъде разгле 

и информация за

хигиената и
На дневен ред ще бъде 

във връз-ктът, че от 1инф ормаци ата
осъществяването на

план за об
месеца садесет

4 534 442 060 динара,
430 на сто повече 

същия

местните 
то ще обсъдят няколко 
актуалии въпроса в тех 
па компетенция.

ка ское- дана _
състоянието и пррблеми- 

дейно-
Обществоиия
ществеио-икономичсско-
то развитие на Босилег- 

община за пермо- 
1986—1990 . година,

то е с ■ге в културната
общината, както ив сравнение със 

период миналата година. 
Туристите са заловени в радал а 
601 митнически и 2669 ва Да

м. я.ст в
информация за развитие
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I ИЗ ДЕЙНОСТТА НА „АВТОТРАНСПОРТ" 
| В БОСИЛЕГРАД

I Износът ускоряваж производството^

ЯШ4':зивление
ИЗ ДЕЙНОСТА НА ТО „ТИГЪР-ДИМИТРОВГРАД"

ШШЖНШ1НН ДЕЛОВИ 

ШУЛ1А1Н м ая^ловата година Да бьде 
още ио-успешен, с' оглед 
че производството проти
ча нормално, а продук
цията, която ое произве
жда веднага се доставя 
на потреоители в страна
та и в чужбина. Сключе
ните договори а и тези, 
които трябва да ое под
пишат, гарантират посто- 
янносг на . производстве
ния процес. Договорът за 
производството на нови 
2т2 хиляди чифта ооув- 
ки, чието производство 
трябва да започне през 
декември, гарантира до
бър старт за идната го
дина.

Тук обаче следва да 
изтъкнем, че ежеседмич
но се анализира качест
вото на продукцията и в 
тази насока са набеляза
ни редица мерки то еже
дневна да се подобрява. 
В трудовата организация 
напълно са схванали, че 
само е качествени изде
лия могат да си осигурят 
стабилни пазари в чуж
бина. И останалите набе
лязани мерки целят към 
по-добро, евтино и кон
курентноспособно произ
водство. Сравнително до
брото нарастване налич
ните доходи през този 
период (98 на сто) тряб
ва да стимулира работни
ците към още по-добро 
производство.

Дезетмесечието на сто
панска дейност в наи-го- 
лямата трудова органи
зация „гигър-димигров- 
град" се характеризира 
със стаошшо производст
во и нарастване на из
носа. това ое възможно, 
понеже от началото на 
годината трудовата орга
низация относително до- 
оре е снардена със су
ровини и материали. Про 
изводството на спортните 
ооувки „Стеле иззеднаж 
откри пред трудовата ор
ганизация перспективата 
за проникване на редица 
чуждестранни 
италианския от които е 
наи-атрактивният пазар.

паред с нарастването 
на износа значително е 
и намаляването на зале
жалите стоки. През то
зи период от складовете 
със залежали стоки са 
продадени различни ви
дове ооувки (преди всич
ко ботуша на стойност 
31)0 милиона динара и 
по този начин са отмра- 
зени значителни средства, 
гадващо при това е, че 
и д:ези стоки са намери
ли път до чуждестранни 
купувачи.

общ доход от над 3,8 ми
лиарда динара или със 
/о на сто повече по от
ношение на същия пери
од миналата година, ггз- 
разлодваниге средства ца 
разлика от по-рано; ра
снат р 53 на сто и са 
достигнали ооща сума ох 
над 2,ь милиарда, г-ози 
сракт показва, че през 
девехмесечието мерките 
за икономическа стаби
лизация са заживели по- 
пълноценно, въпреки че 
възможностите в тази на
сока не са използувани 
докрай.

ками
230 динара увеличение 
от 41 на сто, а чистият 
доход с 42 на сто и въз
лиза на над 99 075 071 ди 
нара. От това за лични 
доходи 170-те заети (5 
души повече отколкото 
през този период на ми
налата година) са отде
лили 95 565 371 динара, а 
във фондовете са отдели
ли 3 600 000 динара. Сре 
дният личен доход по от
ношение на миналата-ро- 
дина значитело е увели
чен и възлиза на 50 928 
динара.

Но въпреки, че през 
първите девет месеца на 
настоящата делова годи
на в Автотранспортната 
организация в Босиле
град са осъществени по
ложителни делови резул
тати, общото състояние 
не дава голяма сигурност 
и края на годината да бъ 
де доходен. Затова, как- 
то подчерта директорът 
на организацията Йор
дан Велинов, и занапред 
ще посветят оообено вни 
мание на всички субекти 
върху по-нататъшното ук 
репване на трудовата дис 
циплина, икономическата 
стабилизация и ползува- 
нето на всички вътрешни 
ресурси. Още по вече, че 
и занапред ще има за
труднения в стопанската 
дейност на организация
та. В това отношение осо 
бен проблем е застарели
ят возен парк. Има авто
буси и товарни камиони 
стари и по 14 години. Ес
тествено е, че те не мо
гат да бъдат така доход
ни като новите.

Охрабрява обаче фак
тът, че товарните камио
ни понастоящем се пол
зуват много повече от- 
колкото досега. Именно, 
понастоящем няколко то
варни камиона работят в 
Пожа-ревац, а няколко в 
Медведжа.

ек».г:
Автотранспортната 

в Босиле-
В

организация 
град, която 
наред стопанисва на ръ
ба на рентабилността или 
пък отчиташе загуба, ни
кой вече не се 
че изходът е в премахва
нето на субективните при 
чини. Впрочем това 
бе известно и досега. Оба 
че като че ли никой от

години вече

съмнява.

им

отговорните за това ня
маше сили да се залови 
в решителна разплата оре 
щу носителите им. Пора
ди това същите ежегодно 
ое повтаряха, а органи
зацията отчиташе слаби 
делови резултати, някол
ко пъти и загуба. Естес
твено при това и лични
те доходи тук бяха най- 
н-иски в общината. Сега 
обаче с идването на но
вия директор Йордан Ве
линов, състоянието до 
значителна степен се про 
мени. Укрепва трудовата 
дисциплина. Активизира
на е работата на самоуп- 
равителюгге органи, особе 
но на дисциплинарната 
комисия. До значителна 
степен е подобрена и ра
ботата на партийната и 
синдикална организация, 
като главни субекти за 
разрешаването на проб
лемите. По максимално

пазари.
В трудовата организа

ция е осъщестеп доход в 
размер от 1,2 милиарда 
динара и чист. доход от 
91 милион динара, кое
то представлява значител 
но увеличение по отно
шение на сравнителния 
период. Онова -обаче, ко
ето заслужава оообено 
внимание, е отделянето 
за дщювия фонд — над 
30 милиона динара и за 
резервния фонд 48 мили
она динара. С такава аку 
мула-ция в момента тру
довата организация мо
же да бъде доволна, има
йки предвид, че през съ
щия период .на миналата 
година стопанската й дей 
н-ост бе на ръба на рен
табилността.

В трудовата организа
ция очакват краят на де-

Финансовите показате
ли за деветмесечието на 
настоящата година отра
зяват сравнително добра 
стопанска дейност. През 
този период е осъществен се ползуват превозните 

средства, а мерките на 
икономическата стабили
зация са издигнати на по- 
високо равнище. При то
ва налица са и деловите 
-резултати, 
п-рез девете меоеца на 
на-стоящата делова годи-

Ст. Н.

ЗАЩО НЕ Е ИЗПЪЛНЕН ДЕВЕТМЕСЕЧНИЯТ ПЛАН В ЦЕХА ЗА ПРОИЗ
ВОДСТВО НА МИНЕРАЛНА ВЪЛНА В СУРДУЛИЦА?

Между пазара и „Маркетинг" осъществени

на.
На въпроса от надзаглавието отговорните в цеха 

дават алтернативен отговор: или поради недостатъч
но търсене на пазара, или поради недостатъчното 
ангажиране на ООСТ „Маркетинг".

Инфлацията има и ло
шото свойство да „опи
ва" с нереално високи 
финансови п-оказатели в 
периодичащте и годишни 
те баланси на стопанските 
организации. Затово кри
тичното и самокритично 
отношение към финан
совите резултати е една 
от най-ефикасните пред
пазителни мерки от шо- 
менатата инфлацио-нн-а 
измама.

Пример за такова отно 
шение към деветмесеч
ния баланс „открихме" 
в цеха за производство 
на минерална вълна в Су- 
-рдулица. който работи в 
-състава на „Галеника" от 
Земун. В този цех само-

Общият доход по отно 
шение на миналогодиш
ния през този -период е 
увеличен с 52 на -сто и 
възлиза на 511 299 770 ди
нара. . В структурата- на 
този доход, както и до
сега, най-голямо участие 
имат пътният и товарен 
транспорт а най-малко 
авторемонтната работил
ница. За осъщест-вяване-

отноан-о цехът е имал въ 
зможности да излъчи на
пазара заплануваните ко
личества минерална въл
на и дават алтернативен 
отговор на горния въп
рос: или поради недоста
тъчно търсене или. пък 
поради недостатъчно ан 
гажиране на ООСТ „Мар 
кетинг”, която е задълже 
-на за пласмента на всич
ки стоки на СОСТ „Гале
ника". „Неоигурният" ог 
говор се дължи на след
ния факт: откакто

критично изтъкват, че 
високите финаноови ре 
зултати през изтеклите 
девет месеца на годината 
(от двойно по-висок общ 
доход до двойно по-голе 
ми лични доходи) са поч 
ти стопроцентов продукт 
на инфлацията, понеже 
осъществената продукция 
и по количество, и по ка 
чество е останала на рав 
нище на миналогодишно 
то деветмесечие, а съще 
временно не е осъществе 
но по-забележително 
маление на разходите.

Зщщ не е п-роизведена 
заплануваната за дветге 
месеца продукция? Отго
ворните в цеха обясняват, 
че планът е бил реален

От неотдавна в „Авто
транспорт" в Босилеград, 
-освен редовните задълже 
•ния, оообен-о -внимание 
посвещават и върху зало 
знаването с проектореше 
нието -на обществения до
говор за реорганизация
на „Автотранспорта" в
СР Сърбия. Именно -ста
ва дума за доходно сдру
жаване на Автотранспо
ртната организация от 
Босилеград -с Автотран
спортната организация от 
Враня.

то на този доход израз
ходвани са 381 540 540 ди 
нара и -същите 
ръст от 56 на сто. Осо
бено г-олямо

отчитат
сега

вече бившата ООСТ „25 
май" стана ц;амо цех в 
състава на 
всички анализи се вър
шат в Земун. Затова 
ният отговор ще бъде из

увеличение 
отчитат различните видо
ве автогарни услуги. За 
деветте месеца на насто-

„Галеника",
на- ящата година, 

вид
пъл за този 

услуги „Автотран
спорт" от Босилеград 
-региона и извън него е 
заплатил над 27 
на динара. При това до
ходът възлиза на 129 679

вестен -след като компле
ктните анализи пристиг
нат в сурцулишкия

в

милио-цех.
К. Г. м. я.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СВхшмунист
и на Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1545 година Х1ЛП

Белград, 21 ноември 1986

ВРЕМЕ НА РЕВОЛЮЦИОННО 

ПОТВЪРЖДАВАНЕ
мунистите, затруднявайки и осуетявайки 
провеждането «а най-голям брой меропри- 
ятии и акции за стабилизиране на обстоя
телствата в обществото. Ние знаем кои са 
те, живеем е тях, но не .рм се противопо
ставяме, не ги подвеждаме под отговор
ност, дори когато са членове на Съюза на 
комунистите.

Недостатъчно оме бдителни и тактич
ни и то_гагаа, когато все по-агресивно се из
явяват силите, които се стремят да рестав
рират старото буржоазно общество, пора
зено в нашата революция, да срутят кон-

ежестите и трудностите «а времето, 
в което живеем, са жадни за 
акции. Разнообразието и всеобхватността 
им налагат ангажиране на всички. За ни
кого, сега и тук, няма .спокойствие, но ня
ма и място за малодушие и колебание. 
Това особено се отнася до Съюза на кому
нистите и другите субективни сили в об
ществото.

Ето защо, трябва да започнем работа. 
А работа има и хце има. Особено, ако има
ме предвид състоянието в стопанството, 
степента на активността в обществото и в 
Съюза на комунистите, зачестилите негати
вни явления, отговорността, отношенията... 
А още повече ако се съгледа какво е сто
рено досега по оживотворяване на конгрес
ните решения на СК или ако се оценят ре
зултатите на предприетите в последно вре
ме мероприятия. Следователно, няма отла
гане. Напротив.

петнят личностите и делата на другарите 
Нитб и Кардел, а за положението на СР 
Сърбия и сръбския 
общност се твърди, че е неравноправно.

Трябва да работим, да се оопоообява- 
ме, да укрепваме акционната и идейната 
си способност, за да бъдем не само кри
тици и регистратори на обществените про
цеси и събития около нас, но и по титов- 
'Ски да станем — и останем — онзи обеза
телен революционнен фактор на нашето 
социалистическо и самоуправително разви
тие. Значи, трябва да бъдем и останем съз
нателни, че буржоазната десница действува 
така както действува тук, край нас, и че 
и в нея има членове на СК, на които още 
и косъм не е паднал от главата; че нацио
налисте бяха и сега са противници на Съ
юза на комунистите и че винаги са се 
явявали когато отслабнат моторните сили 
на СК; че бюрократично-догматическите 
сили бяха и още са сред нас и че трябва 
да ги разобличаваме на откритата сцена 
на Съюза на комунистите. А именно това 
ни липова. Това, което раздвижиха и пра
вят комунистите в Сърбия и 'Белград мал
ко е за Съюза на югославските комунисти, 
и още по-малко, ако се има предвид це
локупната тежест «а тази проблематика. 
Макар ч-е, и това следва да се каже, тряб
ва да им отдадем признание и възможно 
ггснскоро да им се придружим, на всяко 
място, във всяка първична партийна орга
низация навред по страната.

анализи и
народ в югославската

ституциогания строй ® страната и да уста
новят многопартийно обществено устрой
ство и това — Да бъдем ясни — върху ос
новите на буржоазната демокрация и ка
питалистическите отношения в производ-

гнусим над 
или изобщо не

ството. Истина е също, че се 
тези явления, но малко

причини и не пред-анализираме техните 
приемаме акции за осуетяване и парализи
ране на-тези сили, А нещата във връзка е 
това за съжаление са твърде ясни. Числя- 

наречената буржоазна 
клерикалите и

Колко са драматични сегашните момен 
ти показва и Съобщението на двете пред- щите се към така 

десница, националистите, 
поборниците за догматично-бюрократичес- 

на обществено устройство все 
по-оилно се сплотяват и то навред

муседателетва неотдавна, а и отзвуците 
обществото. Дълбоко сме попаднали 

мрежата на критикарството, самообвинява- 
нето, опортюнизма, несамочувствителност- 
та за легалното и съществуващото, 
показват и някои дебати след Съобщение-

двете

вв
кия концепт 
повече и
по страната без разлика на разновидност
та на техните идеи и цели.

което

то. На едни изглежда смешно, че 
най-висши ръководства на страната и на 
СК се занимават с проблематиката, с коя
то се занимаваха. Други пък мълчат,

е било, а добре знаят, че

че ли сънуваме. 
На събранията на първичните партийни 
организации говорим за все и всичко, 
малко или нищо за живота около нас. Ка- 

например предприемат онези органи- 
членове на СК, в чиито среди е 

-патокът на буржоазната

А ние ЖМ1ИМ, като

акато
че ли нишо и не 
не са 
вън

Влайко Кривокаличкво
зации и
все по-подчертан 
деоница? А именно тези сили (освен че не
легално се събират ,и повързват) вещо пол
зуват полулегалните и явните форущ на 
активност чрез „отбори , „комисии , три 
буни и други облици. Те разгръщат широ
ка пропаганда — пишат петиции и писма 
до компетентните органи, издават публици- 

историопрафоки трудове, печа- 
шнтервюта в 

(където вече, 
имат собствени крепости 

нападат

нито извън пространството, нито из- 
времето, в което всичко това става. 
Моментите на истината, която не

изглежда трудно се преживяват.
има премного.

ни
НА ПЪРВАТА КОЛОНАотговаря

А такава горчива истина 
Трудно се схваща обстоятелството, че сто- 

затруднения и противоречия, пред 
и многоброй-

Влияние вместо 

интервенция
ланските
които сме изправени, както 
ните слабости в действуването на субектив- 

са твърде благоприятна почва 
които се противопо-ните сили,

за размах на силите,
политиката и идеологията

- и на самоулравитсл- 
Югославия. Активност- 

асе ло-открита, орга- 
Особоно изпъква ан-

и контрареволюциомна- 
наречената буржоазна 

други антисамоун- 
сили, ко

сти чеоки и 
тат книги, обявяват статии, 
някои вестници и списания

На неотдавнашното заседание 
на Централния комитет на СК в 
Македония бе „съживена" ста
рата, може да се каже и вечна
та тема от областта на осъщест
вяването на редакторската поли
тика У нас. Пръснаха и полеми- 
чни искри около правото на оп
ределени политически органи или 
техни „представители" да „интер- 
венират" в средствата за масова 
информация.

Самият живот и политическа
та практика като че ли все по- 
често изтласкват на преден план 
старата „дилема" за „намеса" и 
„ненамеса" на Съюза на комуни
стите в обществените и полити
ческите процеси, следователно и 
в редакторската политика на сре
дствата за масова информация. 
Очевидно сс забравя, че Съюзът 
на югославските комунисти и в

(На 4-та стр.)

наставят на 
Съюза на комунистите 
на социалистическа 
та на враговете става 
низирана и агресивна 
тикомуяистическата
та дейност на така

на дело са и

по всичко личи,
влияние), в коитои значително

комунизма и революцията и
което 'Сме достигнали във въоръже- 

борба и следвоенното развитие. 
Наистина трябва да се събудим. 1ова 

е несъмнено. Още повече ако искаме, а и 
това е безопорно сговорно и единно да 
се противопоставим на похмтителствата на 

националистите.

обезценяват
всичко, 
ната

равитсляц3 и антисоциалистически
инак наричаме догматично-бюрокра

тически * Последните все «
и все по-глаоно се застъпват за 

система и унитаристиче 
по-често нападат нашата 

н,а държавата- комаи-
етатистическо-бю-

общестяено-

ито
буржоазната деоница и 
каювито са Проектомем.ораидумът на група 
академици от Сръбската академия на нау- 

за състоянието и акту- 
Югославия.

натрапват 
цонтралистичеока 
ежи решения, 
система, твърда ръка

на партията и

ките и изкуствата 
алните обществени въпроси в 
Този Проект е настанал в резултат
дългогодишното действуваме па буржоазна- 
тз деоница и сръбските националисти. По 
съдържание това е коятрарешолюционея до- 
ЗКг. в който ОТ открити вражески цо- 
зи^и и много грубо се напада обществе
но политическата система в страната ро- 

ЮКП, относно на СнЖ в рсволю 
следвоенното изграждане и се

все
на

дна роля
рократиччеоко уреждане иа пт
икономическия И^"^^бива да пори- 

Затова не можем и н че щ
даваме - кагаТ0Система и’ма от- 
институциите на иа ™ __ че има
пори колебания и онорт з ирият зад 
групи и отделни кора, които 1 ве ппартийните и обществените си лостов ^
всъщност действуват против Съ

лята иа 
цията и



3 Комунист

ПРИЧИНИ ЗА ПАСИВНОСТСК СЛЕД КОНГРЕСА

13 компрес на СЮК не ое от- 
нас, капо че ли сме би- 

всичко

нещо, така че накрад ръко- и
наказан с последно насят за

коваВ първичните организации на СК днес напомнят за 
слабости в осъществяването, на конгресните резолюции, но полу
чава се впечатлението, че повече говорят за пропуските на дру
гите и за „съвкупното обществено положение". Забележките пре
димно се отнасят до политическите органи, които не се договарят 
„въпреки, че това им е главното задължение"

своите
водителят е 
предупреждение.

Отношенията в колектива и
товали визиояери, па

(направили по-рано. Идеал- 
— казват но е да е така, но знаем, че сме 

— но не се далеч от това... В текста по-
положе-

сме
по-рано са били лоши 
Перил и чакаревич
е обръщало внимание докатоде- нататък се посочва, че

ягьь™колективи и дам да разгръне ак- че за това са виновни ръководи го трябва д с ^ та 
цията за подобряване на положе- телите. Но, от това становище билизираяе на 
нието. Методът не е популярен, по-нататък не се е мръднало, вършенствуване на 
но тук се надяват че резултати- защото директорите са „имали нщ разполагаемите мющн ,

хора" в организациите на стенето на материал, намалекие- 
СК и в самоуправителните орга- то на режията, премахване на

безделието ... Крайно време е 
Как така организациите на да прекъснем еднакво да плаща

работата и безделието .

От партийните форуми неот
давна пряетшнаха предупрежде- 
шшш: Дикаш в органите на енч 
па и в оегалалиге тела, се водяг 
нгироки рааиинванггя за иденнп- 
гс продсеи в оигцеетвоТО, на ен- 
иигилга в ппеоно, за промените 
в тогава и оанона на сдружения 
труд, в иазата не се чувствува по 
доено оживление, паирогив, ня
кои организации от конгреса на
сам цс са имали нито едно, ия- 
кои едно-две заседания, па се 
получава- впечатлението, че тази 
есен, за разлика от времето на 
оотцонар гинното разискване но 
повод проекшзаключенията от 
гз заседание на цк на ись Ци
цалият състав;, имаме „активни 
форуми и „пасивно членство , 
което е несъвместимо с ролята и 
характера на деиствуване на иь- 
юза на комунистите и оощество- 
то. Гго това е явление, което има 
свое тълкуване.

1'ова, че организациите наис
тина по-слаоо работят отколкото 
ооикиовено свидетелствува и кра 
левашкият пример. От 31а пър
вични организации в тази оощи- 
на, през последните два месеца 
даже всяка пета организация е 
имала събрания I впечатлението е 
още по-неолагоприятно, ако се 
има предвид, че най-много съб
рания са проведени „на зададе
на тема", с дневен ред въз осно
ва на материалите, пристигнал^ 
от партийните органи 1„изнудени 
събрания"). Освен тази теми, в 
Кралево е възможно да се забе
лежи и по някой актуален ма
териал, но и тук.главно се гово
ри .за разпределението, увеличе
нието на личните доходи, поня
кога за производството, а твърде 
рядко за отговорността. Как то
ва да обясним?

— Хората гледат какво се 
прави „горе", виждат къде са 
недоразуменията и си правят за
ключението: какво ние „долу" 
можем да изменим, когато не 
се договарят нито онези, на кои
то това е основното задължение 
— казва Радмило Костич, пред
седател на ОК на СК в Крале
во. — Събранията ни се превръ- 
наха в изнасяне на лекции, в ко
ито всеки разкаже понещо и — 
замине. Говорим, а не разговаря
ме. Това се пренася и на първи
чните организации, само че тук 
все по-малко се идва на събра
ния, защото хората осъзнават, 
че вече няма върху какво да 
влияят. Ако работникът е и 
член на СК — ако това днес 
въобще може да бъде гаранция 
за добра информираност — той 
вече обективно не може да сле
ди всички законни промени и да 
контролира 
Затова не е необикновено с ра
ботниците да ее манипулира, ко
ето по-късно ражда незаинтере
сованост.

ползуването

( оите ще го оправдаят.

ОТМЕРВАНЕ НА 
ОТГОВОРНОСТТА

ни.

СК да не са намерили сили по ме и 
редовен път да решат проблеми
те в трудоваяа организация?

— Защото и отделни членове 
на СК имат свои лични интере
си. Просто казват, някой е без 
квартира, на някого е нужен жи
лищен кредит, на някой по-до- за строителни работа, затова 
бре заплатено работно място, а седяхме «а събранията. На слро- 
и членовете на СК са както и ителните площадки през измина- 
останалите заети, свикнали изи- лите месеци дадохме своя при- 
онванията си да задоволяват с нос за икономическата стабилиза 
наклонността на ръководителите, ция. Това е по-добре отколкото

за етабилиза-

И в белградската фабрика на 
асансьори „Давид Пайич Дака" 
е „влеза" обществено-политичес
ката общност. гуС Стари град тук 
е въвела временни мерки, а в пе
чата вече е заоелязаяо, че вре
менни мерки са търсили пар
тийните органи^ции и самоуп
равителните ордани, онези, кои
то би трябвало да се борят за 
самоуправление, а не за негово-

Как тази бездейност тълкува 
секретарят на първичната орга- 

Добрашино-Ратимирнизация
вич?

сезон— Лятото е главният

то премахване.
Бранко Перич и Светозар

Чакаревич, партшдш дейци в то- и обратно, ако няма тахава на- ла сме разисквали
клоиност — няма по-добре заела цията. Това ще нравим когато

снело-вете.ви колектив, казват обаче, че тря
бва да правим разлика между т®но работно място, па нито ква завалят дъждовете и

ртира. А онези, които не се нуж- Макар, че това не значи, че
е правила.самоуправлението от „самоупра

влението" и че доокорашното де- Да^ли от подобни работи, не ся Партията нищо не 
ло»о ръководство е „ръководело били достатъчно информирани. Нашата кадрова комисия подгот- 
с хората, а не е производството". н?ито готови за сблоквания с ви активност нц ПО на в
Прикривали са загубите, разде- директорите. предстоящите избори за работни

ческия съвет. Секретариатът да- 
отсъсгвията налили заетите, самоуправителните 

органи и организации на Съюза 
на комунистите. Когато, да ка
жем на събрание на една пър- три години, разисква
вична организация на един от Вестникът на строителната проблемите във връзка събира- 
тях (ръководител на техническа трудова организация „Дом", съ- нето яа членски внос от члено-

които работят в чужбина.
■наша 
па и

КОГАТО ЗАВАЛЯТ 
ДЪЖДОВЕТЕ

де сведения за 
събранията през последните две- 

и върху

подготовка в ООСТ) се опитали що от Белград, още през лятото 
да отмерят политическа отговор- информира 
ност, по този повод ее състояли 
четири събрания.

вете,
Осъзнавам това, че тази 
работа не е била видима, 
не се „сърдех" заради

. ктйтп излезе в нашия вестник
липсвали два гласа (две трети рай другото се казва, че „Пър- казв Дюбрашинович.
повече за изключване от СК, на вилната организация на СК от
второто това число е намалено, май не е имала нито едно съб- глАБИ МОТИВИ 
на третото също, а на четвър- рание. Като че ли резолюциите 
тото само осмина са били за та-

овоите читатели за
неактивиостта на първичната ор- 

На първото гавизация на СК. В текстът, пок-
текста,

на 10 конгрес на СК на Сърбия Към края на миналия и нача
лото на този месец първичната 
организация все пак е прекъсна
ла с някоякомеюечната пауза. 
Проведоха ое две събрания, на 
които са взети и заключения. Ед
но от тях ое 'отнася до „обезпе
чаване на последователност в ра
ботата на строителните площад
ки в чужбина и в Югославия" и 
за ео-ранномерното разпорежда
не на работници и машини. 
„Дом" инак разполага ,с осигуре
ни работи и тук настояват вси
чки да работят, а не например 
куфражистите да имат много 
работа, докато зидарите през то
ва време стоят без работа. В за
ключенията се споменават и въз
производството на труда, по-пра
вилно разпределение на лични- 

• те доходи, изострянето на отго
ворността на хората на ръковод
ните постове в колективите, а 
създадена е и работна група, чи- 
ято задача е да следи осъщест
вяването на заключенията и за 
това информира първичната ор
ганизация.

тяхната промяна.



Ком-унксг 3
Посетихме и колективи в
— получава се впечатлението 

— Партията много 
боти.

ко мите почивки, статутармите и ор
ганизационни съгласувания). Но 
базата пак

ито Сърбия още са пред нас; анга- нова систематизация. И това, ка 
жирахме ^ Института за иконо- ква систематизация! Трябва съ- 
мика, който да ни помоше да ществено да ое промени съотно- 
афирмираме трудовата органи- щението между производствени 
зация. Работниците поддържаха те работници и онези, които не 
това, но се питат какво остана- са в производството. Пропорция 
лите работят. Къде са вече тези та сега е 1:1, то ест срещу един 
системни

по-добре ра- докарахме до такава 
степен, че започва 
ва в готовно!Сгта 
тения

В „Гоша" — да ое съмня-трудова органи
зация за Релсови возила. конгресните ре- 

последователно да прове
ждаме. Съмненията 
показаните разлики

на за
седанието на Акционната конфе
ренция, неотдавна са засилват иприели за- 

на про
изводството и по ^ози случай са 
дали задължения за членовете на 
СК в цеховете, оекторите, 
водните органи. Качеството на 
проивзодството, казват, след това 
ое подобрило.

в решаване
то на най-крупните проблеми — 
Косово, отношенията 
бия, промените

ключения за качеството промени, които би производствен работник един 
трябвало да създадат възможно- чиновник. Пропорцията би тряб- 
ст стореното от нас утре да фун вало да бъде 2 (производствени 
кционира? Може ли да се случи работници) към 1 (администра- 
да бъде оспорено и това, което ция), което значи, че мнозина 
работниците искат, като на при: от канцелариите трябва да слез- 
мер оега се залагат за намаление

в СР Сър- 
поли гическата 

система,^ текущите икономичеоки 
и развойни въпроси...

Милич от друга страна преду
преждава, че оред членовете на 
Съюза на комунистите 
на, които не са най-добри работ
ници, не служат за пример". По
някога повече се (страхува от гре
шките пред директорите, откол- 
кото пред партийните организа
ции. Липова чевръстото убежде
ние, добавя председателят на 
ОК на СК в Крагуевац, че до 
промени на положението -най-до
бре може да се стилн-е само с 
по-добра работа Защото, извест
но е, че и там където се полагат 
сериозни усилия няма съответни 
резултати. Затова ако не спрем 
инфлацията и спадането на стан
дарта и не афирмираме работа
та — няма да има истински мо
тиви за по-голяма активност в 
първичните организации.

в
дело-

нат в цеховете. Тук също така
на администрацията, а тя още 
повече расте?

Членовете на СК в този ко-

предвиждат всички ръководни 
места, от ръководителя на цехаса мнози-Можахме да направим 

изтъква Милован Дръле- 
вич секретар на една от осемте 
първични организации в Релсови 
возила. — Може би не 
за генерални оценки, но 
становища, преди воичко за ус
ловията на стопаниоване и за 
разтоварването на стопанството, 
останаха мъртво слово на хартия. 
Трудно е каквото и да е каче
ствено да се постигне в тази ин
флация.

по- до директора на трудовата орга 
лектив сега главно участвуват в низация, да бъдат реизборни. 
работата на организационните 
промени. Изтъква ое, че фабри 
чната конференция на СК ще им 
помогне в съгласуване на инте
ресите. Тези дни това бе и пот
върдено: събрани са 1,8 милиар

вече

Промените са големи, а 
ИТМ решили така, защото мощ 
постите им са 
(втора смяна работи с една пета 
ст мощностите) и затова, че не 
може да отговорят «а търсене
то нито в страната нито в чуж
бина.

в
е време 

някои неизползувани

да динара за инвестиция в една 
ООСТ. Но, как това договаряне 
да ое ускори извън фабриката,
в обществото цялостно? Тези акции са водени от кон

Подобни въпроси чуваме и пресите до днес. Следователно — 
в разговора с Милосав Ранкович, казва Ранкович — ние правим 
председател на Акционната кон- това, което е до нас, обаче не 
ференция Па СК в белградската 
Индустрия за прецизна механи- ,0ите в обществото, а това създа- 
ка (ИПМ). В този колектив

— След конгреса, на събра
нието на секретарите на воички 
първични организации разговаря 
хме за нашит? задължения, про
излизащи о тДългосрочяата про
грама — казва Миролюб Коста- 
динович, координатор на работа
та в ПО на СК в „Гоша", — 
Тогава приехме 18 заключения, 
които сега осъществяваме. В съг-

м-ожем да влияем върху проце-

ва най-голямо недоволство. Не
поне с такова впечатление оста- можем да спрем покачването на 

цените, обременяването на до
хода на стопанството и т.н. За 
една година нашите задълже
ния към обществото се увеличи 
ха с 297 на сто. Това не може 
да се навакса и с увеличената 
производителност, нито с цените, 
нито с по-добрата организирано
ст. Следователно,, не се отнася- 

еднакво към казано

Първата част от работата
Неотдавна проведеното заседание на Междуобщинската 

конференция на СК в Зайчар показа, че в Съюза на комунис
тите в този регион може да бъдат доволни от собствената си 
активност. Анализът на актуалните въпроси на организационно
то, социално-класовото и акционното оспособяване на СК за 
осъществяване на становищата и задачите от 13-ия конгрес на 
СЮК и 10-ия конгрес на СК в Сърбия показа, че

ласие със статутарните промени, 
взехме решения за формиране 
на конференции на СК в ООСТ 
и трудовите организации, а на
скоро трябва да сформираме ак- 
ционна конференция в СОСТ. Та
зи конференция е значителна по
ради обединяването на активно
стите от общ интерес.

Такива интереси в „Гоша" са 
много, въпреки че производител
ни цехове на този колектив има 
в петнадесет градове навред из 
страната. Всички в тази делова 
система са заинтересовани за из
нос, защото единствено с помо
щта на чуждестранния пазар мо
гат да използуват 
Тук се гордеят за 
успехи. През тази пролет

вагон от неръждаема 
специфични харак- 

„Гоша" се 
самия връх на светов

на пътниче-

ме всички 
то в конгресните резолюции.в региона

организиране втвърде отговорно са започнали с акционното 
Съюза на комунистите. Именно, завършена началната част от 
работата: всякаде където има условия са формирани съответни 

облици, съгласно новите уставни решения. В изготве- 
заседанието материали бе казано, че до средата на

КАКВО ОТБЛЪСКВА ЧЛЕНО
ВЕТЕ

акционни
Тази оценка днес, а и инак, 

често се чува 
Работниците,
смятат, че правят което е „по 
силите им", но че „състоянието в 
обществото" е такова, че отблъс 
ква хората от партийната рабо
та. Споменават се във връзка с; 
това състоянието в Кооово, 
формациите от заседанията на 
най-висшите органи, в които с 
години са видими териториални 
разлики (знае се кой какво ще 
каже в зависимост от къде е), 
липсата на ясна концепция за 
изход от кризата' и т.н. 
най-много допринася аа паоив- 

иахме — се работи успешно. За костта на членовете в базата, а 
това говорят промените, които което трябва да имаме предвид 

ИПМ първо когато говорим за затишието в

ок-ните за
томври са формирани 35 конференции на първични организа- 

СК, 33 конференции на СК и две акционни конферен- 
учредяването на още 57 постоянни акционни 

събрания са разглеждани ч

във фабриките, 
членове на СК,ции на

ции: в течение е 
облици, а на всички учредителни 
въпроси важни за всички първични организации. Така, още пре 
ди две седмици било завършено формирането на постоянни ак
ционни облици на Съюза на комунистите в общините и региона. 
Но още няма инициативи за акционно свързване на комунис
тите в онези колективи, чиито седалища са извън региона.

В Тимошки регион може да бъдат доволни и със социал- 
СК: числото на членовете на СК се увели- 

дейегвуват 39 877 членове на СК в 1072 пър- 
а постигнато е и работническо 

Р. М.

ин-мощностите.
някои свои 

беше
произведен 
стомана със 
теристики, и с това 
намери в
вите производители 
ски вагони.

Но, членовете на СК тук
и за осгана- 

които не са,

но-класовия състав на
чава — в региона 
вичии партийни организации —

Съюза на комунистите от 54 на сто.мнозинство в
~тт *»■** * »■*

ПРАВЯТ ОСТАНАЛИТЕ

Това

КАКВО
а това е характерно 
лите колективи, в

Давид Пайич", в сила- 
няиои „извънредни мерки" 

повод на тазгодиш- 
конгреси посочват,

оа ©същоствони.
чрез референдум станала проста работата на СК. От друга стра- 
трудова организация. Премахна- на -^п-реки, че пробмлемът е в 
та са четирите ООСТ и общата тава, че в базата, без разлика_ къ 
служба. Как приели това ръко- дет0 да отидем, казват че най-ат 
тодителите на ООСГ понеже се ГОворни са другите. Не се съм- 
нрегголагл, че са загубили някои дяваме, че би било така ако бях 
позиции? Нямало, отпори, осве ^ посетили някои други органи 
домява ни Ранкович, дори ивици зации и среди, но изпада, 
атввата за промени е раздвиже оега 1СЯСД конгреоте, по-малко се 

ръководството. Сетне бил гледа на овоя дял задачи и отго

За мотивите говорят в кралс- 
вашката фабрика за вагони, най- 

тази община,както в колектив встарията си
__ Още по време на избори

те в Съюза на комунистите 
се определихме за това че по- 

авторитетии работници.

гочно по че сените
закъснява с промените

политическа система
обезценяват

ниев стопан- 
и чеоката -и

с това и още кан ое 
техните усилия. Това ооо 
отнася до инфлацията, 
стемните мерки са ая - 
най-ниешитс органи в Р' _ _

За това говори и ^ИЮДР 
Милич, председател на 
СК е Крагуевац:

— Следконгресният период «
период на застой в работа а
първичните организации и

в Партията, оа то
благоприятствуваха

обстятелства (годиш-

старитеяачийто опит разчитахме, да вли-
мобилизиране на членове- 

Драган Бабич, пред- 
коифе- 

И не

че и

ят за 
то — казва на от

приет нош правилник за разпре- вормоотгг. Макар, че разлики 
делението. Дотогава поради раз- задачите1 възможностите и 
пределснието имало и прекъсва- роаорностите във всеки случай 
не на работата, защото се гово- СЪщеогоуват. 
рело, че някои производителни 

печелят за сметка на дру-

вна Акционната 
в тази фабрика. —

в това, «но бързо 
тях в-сичко не за

седател 
ронцня
се излъгахме 
видяхме, че от 
виси.
заедно.

от

пиПък дори И 0'Г всички 
Коикрстно — при нас 

бяха ак
цехове 
гите.
проблеми до голяма степен са 
преодолени, а тези Дни в колек
тива започнали

Подготвиха: 
Р. Типсаревич, 
С. Барбарич, 
М. Стонлович

С новия правилник тези

ки структури 
ва, наистина 
определени

разговори за



Комунист Л

на КонституциятаТесните рамкикосово

с една дума казано, че действува 
— демобилизаторски. В този сми 
съл бе поставен и въпросът за 
целесъобразността от приемане
то «а този отчет. Членовете на 
Изпълнителния съвет на Скуп
щината на СР Сърбия и преди 
тезй забележки знаеха' за много 
от тези факти, така че този от
чет за делегатите и не са изгот
вили да то приемат, но само 
разисквания, та по този начин да 
получат нови предложения и да 
окачествят самия текст.

Само с изменения на републи 
канската и пакрайнинската кон- 

„централна" Сърбияституция 
ще бъде в състояние повече да 
допринесе за решаване на натру
паните проблеми в Косово — бе 
казано на заседанието на Изпъл
нителния съвет на Скупщината 
на СР Сърбия, на което бяха
приети гароектозаключенията за 
спиране изселването на сърбите 
и черногорците от тази Покрай
нина.

за

На сесията на скупщината на 
.СР Сърбия (24 октомври) бе ра
зисквано по отчета на Изпълни
телния съвет на Скупщината за 
осъществяване на заключенията 
на Председателството на СФРЮ 
и на Председателството на ЦК 
на СЮК за Косово. По адрес на 
отчета бяха направени доста ос
три забележки в разискванията 
на заоеданието, заедно с написа
ните, пристигнали от няколко ко 
мисии на Скупщината. Една от 
забележките бе, че отчетът не е 
достатъчно уважил постигнатите 
резултати в уреждането на поли
тическите обстановка в Покрай
нината, но имаше и такива, че 
този отчет - представлява само 
списък на успехите, които кон- 
трареволюцията е постигнала; че 
не е конкретен, че не са обозна
чени нито изпълнителите нито 
сроковете, че не са и споменати 
вражеските сили от чужбина . . .

косовокатаМеждувременно
действителност се „обогати с
нови събития: два опита за изна- приет (на 10 ноември) едвам в 
оилване на момичета от сръбска- шестата версия. Заключенията треби, липса

прие Скупщината на СР Сърбия Предлага се професионална по
мощ от Републиканския секре-

се касае за незаконност, злоупо- 
на специалност.

та народност от страна на мало
летни албанци, бяха непосред- на сесията си от 13 ноември, 
ствен повод за отиване на трета 
прупа кооовски сърби и черно- ое отнася до 
горци в Скупщината на Югосла- САП Косово. От нея ое търои да 
вия; отправена бе отора критика обезпечи активно сътрудничест- жения труд . .. 
към отделни функционери в САП во иа всички покрайниноки ор 
Косово, състоя се заседание на рани с републиканските и съюз- шаването специално 
Помрайнинския комитет на СК в ните органи, защото на много 
КОООВО И Т.1Н.

Една част от тези заключения тариат за правосъдие и управа. 
Скупщината на Върховния съд на Сърбия“, Вис

шия стопански съд, Съда на сдру
на съответните 

органи в Покрайнината при ре- 
на онези

предмети, в които страните са 
предложения кооовската страна от различни националности. На 

Всичко това, както и поооче- отвръща с мълчание; по точно Върховния съд на Сърбия е на- 
ните забележки на делегатите на не казва, че не желае сътрудни- ложено да провери прилагането 
Окупщината на СР Сърбия допри чество, но поради мълчанието на републиканските закони, чии- 
несе, че много оценки и предло- това сътрудничество се отлага, то разпоредби единно се прила- 
жения за петнадесетина дни да По-нататък, в предложенията се гат и да предложат съответни 
станат „стари", така че проекто- казва, че републиканските орга- мерки. Републиканската общест- 
заключенията за спиране на сър- ни на управлението ще окажат вена прокуратура ще прегледа 
бите и черногорците от Косово непосредствена помощ на орга- всички предмети, където има мя- 
на заседанието на Изпълнител- ните в Покрайнината при реша- сто да се предприеме следствие 
ния съвет на СР Сърбия бе ването на онези случаи, където за углавно дело.

В една от най-важните заклю
чения се казва, че ще се започ
не с провеждане на Заключения-(От 1-ва стр.) отделни средства за масова ин

формация падаха не в стълкно
вение със силни фракции в ръ
ководствата, но за_едво с тях (ма- ®ти от Скупщината на СР Сър

бия на 24 октомври), а с тава

лица във връзка с начина и съ- 
Програмата си, и безброй пъти държанието на писането", 
след това изгради яоно стано
вище по този въпрос: изхождай- ление има ясно политическо съ- 
ки от отговорността си за разви- държание, към което Съюзът на 
тието

та по осъществяване на единст
во и съдружие в СР Сърбия (приПосоченото от Лазаровски яв

совото движение в Хърватско, 
либерализмът в Сърбия)на югославското общество, комунистите отдавна е критичен. 

Съюзът на комунистите е длъжен Това е манипулация със оредст- 
Да се „меси" във всички обще- вата за масова информация, ко- 
ствени процеси и като водеща ято отсро противоречи на поли- 
идейна и политическа сила на тиката у практиката на СЮК и 
идеята, а ще да интервенйра със на демократичното битие на на
сялата на властта.

ще започнат и измененията 
републиканския и гьокрайниноки- 
те конституции, което ще допри

нани
предупреждава какви отклоне-
шя може да има когато вестни 

ците се уреждат според вкуса на несе за стабилизиране състояни
ето в Косово. Поправо, дотогава 
„централната част" на Сърбия,

отделяй лица или групи, а не в 
духа на политиката на Съюза на 
комунистите и интересите на об- освен със сътрудничеството си с

покрайниноките органи не може
както пони- шето общество. Ни на-й-сериоз- 

не ните редактороки и политически 
само в редактирането на средст- несполуки в отделни средства за 
вата за масова информация, но масова информация, с 
и в други области на обществе- за съжаление се 
ния живот.

кога се случва в практиката щеетвото.
Широки са възможностите за с ки1!1о^да допринесе за опиране 

осъществяване на обществено !*? съРбите и черногорците 
влияние върху редакторската по- Ко1СОВО- С конституционните про- 
литика. Затова всяка безприн- мани- които се предвиждат „цен- 
ципка и лична интервенция от- тРалн,ата част" на Сърбия ще

от получи такива пълномощия.

каквито от
срещаме все 

по-често, не могат да бъдат при-
Не ще и съмнение, че такива чина нито оправдание да се про- 

прояви принудиха председателя мени становището и практиката 
на Председателството на ЦК на на Съюза на комунистите, поне- 
СК в Македония Яков Лазаров- же по този начин би била съз- 
оки да направи остра критична дадена възможност За 
"-бележка: „В средствата за ма 
сова информация има настоява-

ще остане без подкрепа 
редакторските колективи
вън

Важно ес раз- да се изтъкне, че 
ра- Скупщината на СР Сърбия три 

с месеца след приемането на тези 
заключения, ще анализира тяхно 
то провеждане и всички 
на шито да възложени задачи, 
а не са ги изпълнили ще бъдат 
повикани на политическа 
ворност.

вит усет за отговорност за 
ботата, коятогрупови

или „индивидуални" интервенции
вършат заедно 

издателските съвети и основате
лите, чиято „-намеса" 
ската политика е не само позво
лена, но и задължителна.

вън от легалните институции на 
ния да се угодничи на опреде- общественото влияние върху ре- 
лен личен

в редактор- ■ онези,
или групов интерес дактороката политика, 

или пък да се приемат непосред
ствени интервенции от

Недалечното минало — кога-
отго-

Р. Йоветич
отделни то цели редакторски екипи 'на Саво Кържавац
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а заместник—пре

С указ на Президента на Републиката 
от 22 декември 1964 год. „Комунист" е удо 
стоен с Орден народно освобождение, 
указ от 30 декември 1974 год. с Орден бра
тство и единство със златен венец.

Директор на НИРО „Комунист": Вито 
мир Сударски, главен и отговорен редактор 
на всички издания на „Комунист": Влайко 
Кривокапич

Урежда единна редакционна колегия:

а с

румънски, ру-
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ПН' лм,аР ■ ветеринар
най-много че Няигт разболи Д°би ‘е. Наистина във всяко 

село има
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Забравена вагаТри
лема, които 
измъчват 
път, лекар 
рен лекар. Проблемите 
не са нови и непознати. 
Но когато в 
към
рата (особено на село) по 
лучават редица улесне
ния, които сетне по няка 
къв неразбираем начин 
им и биват прекратени, 
а хората вече остарели, 
тогава това се почувству
ва много по трудно. А 
такъв е случаят с височа 
ни когато става дума за 
здравната защита на хо
рата и за ветеринар. Сво 
евременно 
сграда в Изатовци е преу 
редена за амбулатория, 
с квартира за медицинс
ка сестра, която посто
янно е била в селото. 
Лекар е идвал само в ол 
ределени дни. И селяните 
са били до.волни. И вете 
ринарен техник е имало. 
От преди няколко годи
ни осемте села в района 
на Висок нямат нито зд 
равна, нито ветеринарна 
защита. При това пътят 
през Видлич с първите 
снеговалежи става непро

вието и активностите, ко
ито се предприемат за 
разрешаването им. Впе
чатление е, че след про
ведените съвместни съб
рания в Каменица (члено 
вете на СК от Изатовци, 
Братковци, Каменица и 
Сенокос) и в Долни Кри
водол (Долни Криводол, 
Вълновия, Б.олевдол и

височани; Посегателствата орещу обществената 
бственост е въпрос, който напоследък се об
съжда на различни равнища. Въпреки това 
отделни трудови организации в Ьосилеград- 
ска община ръководните лица, като че ли 
си правят оглушки. Забравят се ценни маши
ни и съоръжения. А зъоът на времето е без
пощаден към тях: ежедневно ги унищожава.

Наи-овеж е примерът на една вага, соб- 
отвеност на „Напредък" от Босилеград. Ва- 
гата се намира в оело Назърица. Закупена е 
преди десетина години от основната органи
зация за селскостопанска дейност „Напредък" 
с цел да улесни изкупуването на добитъка в 
това и нему съседни босилеградоки села.

Своевременно й направиха и малък под
слон. Наистина не беше кой знае какъв под
слон, но все пак предпазваше ватата от дъжд 
и други валежи. След време настана дефект. 
Тъй като специалистите не бяха в състояние 
да премахнат, дефекта, наложи се да бъде за
карана на сервиз в Ниш, където дефектът 
бе премахнат. След това ватата повторно се 
озова в с. Назърица. Но за разлика от пре
ди, този път бе просто захвърлена и вече три- 
четири месеца стои под открито, ръждясва й 
пропада.

Местната общност и делегатите в разни 
обществено-политически организации от този 
район на различни заоедания сигнализираха 
за това. На едно директорът на „Напредък" 
дори даде обещание, че ще предприеме не
обходимите мерки. Обаче все до днес остана 
само на празни обещания. Сега вагата очаква

радиостанция, 
нея ко

оо-и ветерина- но каква файда от 
гато и в Здравния дом и 
във Ветеринарната 
ЦИя най-напред 
кой Ще заплати, а сетне 
и не дойдат, особено 
зи от Ветеринарната 
ция. Затова най-често се

стан-
питатстремежа 

по-добър живот хо
те-

стан

училищната

Каменица

случва болният добитък 
да загине, както преди ед 
на седмица се случи 
една крава в Изатовци.

Горни Криводол) комуни
стите в този район са до 
волни от предприетите до 
сега мерки в областта на 
стопанството, особено се 
лекото и от начина на ко 
йто ще се разреши проб
лема р пътя през Вид
лич Това вече е известно 
как се разрешава: в „Сто 
чар" вече са извършени 
кадрови промени, а път
ят през Видлич продължа 
ва да се строи през тази 
и следващата година.

с

С тези проблеми виоо- 
чани тези дни запознаха 
председателя и секретаря 
на Общинокия комитет 
в Димитровград на събра 
ние на първичните пар
тийни организации във 
Висок. Целта на тяхното 
посещение бе съвместно 
запознаване с проблеми
те в работата и ежедне-

онежна покривка, като няма друга.
Затова време животновъдите от село На

зърица, Ярешник и Доганица закарват доби
тъка в изкупвателните пунктове в Долно 
Тлъмино, Църнощица, Дукат, или 
Църна река (Търговищка община. Измъчват 
оебе си и добитъка, а отговорните в „Напре
дък" не се замислят за безотговорното си по
ведение. Още повече като се знае, че такава 
вага сега струва над 3,5 милиона динара и 
че тук „Напредък" за един пазарен ден (при 
далеч по-лоши условия), изкупуваше и по де
сетина телета и стотина брави овце. В слу
чая обаче има място да се включат и други 
субекти , компетентни за защита на обще
ственото имущество. Чудно е защъ бездей- 
ствува и
контрол в „Напредък".

ходим и Висок почти по
ловин година е отсечен от 

общината.центъра на 
И какво да правят висо
чани ако някой се разбо 
ли и ако му затрябва спе 
шна медицинска помощ.

пък в

А. Т.

Кому служи Ветеринарната станция?КОМЕНТАР
някоя заразителна болест и 

ветеринарния лекар. 
Изатовци („кой

дума за 
бързо повикал 
Повтаря се случая от 
ще заплати?"). Невлянецът идвал до
ри три пъти в Димитровград, оплак- 

общината и в Общинския 
А загиналата

Тези дни на един изатовчанин се 
зателила крава. Но тъй като нещо не 
било в ред с телето хората потърсили 
помощ от Ветеринарната станция 
Димитровград, считайки че те ще до
йдат веднага и ще помогнат. От ве
теринарната станция посредством ра
диовръзка стигнал отговор, че не 
могат да излезнат до Изатовци пон 
есе шофьорът го няма. олои 
нието с кравата се влошавало и пак 
потърсили помощ от веторинара. „кои 
ще плати излизането" — стигнал въ- 

Ветеринариата станция и 
колата го нямало, и 

Хората потърсили 
Пирот. Ветеринарният

бил готов да дойде но 
питат коле-

самоуправителният работнически
вал се и в
комитет. Помощ няма. 
свиня три дена стои 
чакали ветеринарния лекар.

(М. Я.)
незакопана

ЕСЕННАТА СЕИТБА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА
Това са само два от множестве

на Ве- Чака се дъжд„активността"
теринарната станция в Димитровград. 
Кому служи? Гору-долу тя обслужва 
само крайградските селища и града. 
А една крада днес струва между 350 
и 400 хиляди динара. Колко струва 

Нов ля е загинала о'г 
болест .и заразата

то примери от
тор в Бабушница, през та
зи есен в Бабушнишка 
община трябва да бъдат 
засети 2273 хектара (от 
които само 3 хектара в 
обществения сектор) — 
72 хектара повече от ми
налата есен. За целта са 
обезпечени 170 тона ате
стирано семе и 6 вагона 
изкуствени торове.. Съот
ношението 
семе с меркантилната е 
1:1,40, а 
динара 
брен е регрес за пшени
цата за семе от 15 ди
нара.

оптималният 
срок за есенната сеитба, 
ио в Бабушнишка общи
на само тук-таме са засе
ти есенниците. Едимстве- 

иричина е слабата

Изтече

трос от
пак водачът на 
така няколко пъти. лс- ако свинята в 

някоя заразителна 
се разшири трудно е да се пресметне. 
Трудно е и да се повярва, че поради 
отсъствие «а шофьора не е оказала 
иомош на хората. Не може да бъде 

и цената на услугата („кои 
плати") защото всеки чсе бори да 

му остане жив добитъка. Не без иро
ния изатовчани изтъкнаха, чс когато 
лойде време да инжектират кучетата, 
тогава от Ветеринарната станция идват 
без шАсана във всяко оело, А „зар. 
ботват" найнвиобки лични доходи 

общината...

помощ от 
кар от Пирот 
„трябва най-напред да се

Димитровград дали Ще
изминал цял ден.

пъти

агата
влажност на почвата, по 
ради което трудно се оре, 
пък съществува опасност 
и на изораните и засети 
площи за поникването на 
пшеницата поради недо
статъчната влага. Очаква 
се тези дни да превали и, 
в този край и сеитбата да 
започне в пълен разгар.

Както ни уведоми Ву- 
кадим Тодорович, завеж
дащ селоко стопанство и 
селокостопаиоки

гите от
■съгласят". И така 
Междувременно още 
изатовчани търсили 
рииарната станция 
На другия ден 
ли в Изатовци. Стигнали к

няколко.
о-г Ветс- причииа пшеница запомощ

Димитровград, 
най-после пристигна- 

вече

щев
цената й е 98 

за килограм. Одо

било къоно.
един стопанин 

и ТОЙ ИС 
няколко, ОТ 

била в 
става

В Долна Невля на 
овиня. От какво

НС
умряла 
знае, В обора има огце 

една също нещо 
ред. Той се изплашил

М. А.само в идоопек-А. Т.искоито да «е СТРАНИЦА 7
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БЕЛЕШКИ ТЕМИ И ДИЛЕМИУЧЕБНИЦИ И НАРЪЧНИЦИ ЗА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИПО ВЪПРОСА ЗА 
ЩА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ Културен домИма учебници и на 

лагер ИЛИ
Ох Завода за издаване на учебници и учебни пособия от Белград, Редак-

на български Белеш има3—4 км от 
културен дом в Димитров 
град, на около 2 км в Лу- 
кавица, а и в Желюша 
културният дом не е мно 
го далече, поставя се въ
просът: нужен ли е на Бе
леш в момента културен

самоБелеш е селище 
„на две крачки", както се 
казва, от Димитровград, 
Къщите му изникнали 
то гъби след проливен 
дъжд. И е най-младото се 

буквалния сми- 
Защото

цията получи информация за излезлите учебници и наръчници 
език за учениците от българската народност, както и за акциите, кОито се пред
приемат за осигуряване на учебници, които няма на лагер.

ка-
ИХ КЛАС: С изключе

ние на съроохърватски ка 
то немаичин език юъроо-

В информацията се ка- зи смисъл вече се нами
рат под печат недостига
щите учеоници по мате
матика за Т и а клас, ка
кто и към тези учеоници на обществената средап 
и цо математика на съот- които, не съществува на 
везните учеони листи (за лагер (съзнателно не е 
1 и а клас), учебник по 
природа и общество в 
а клас и учебник по Ма
тематика за V клас. ьси-

зва:
„За учениците на бъл

гарската народност в на
шата страна Заводът ве
че от основаването си за
почна да издава учебни
ци и по-широко подходя
ща литература: Нашият 
интерес и внимание ще 
съсредоточим върху изте
клите десетина години, 
представляващи период 
от предходната до после
дната, сегашна, реформа 
на учебното дело у цас.

От 1978 година до 1988 
в Завода за учебници са 
отпечатани 79 заглавия 
(учебници и наръчници) 
за основно образование 
на български език.

От предвидения с пла
на брой на необходими
те учебници на българ
ски език не е издадена 
само География за VIII 
клас и Граматика на сър
бохърватски език за VII 
и VIII клас. Но трябва 
да изтъкнем, че много 
.наръчници, които не са в 
списъка на необходимата 
учебна литература ое пре
ведени на българоки език 
и са печатани. Някои от 
учебниците обаче са пуб- 
лщдвани през изтеклите 
6—7 години и в повторе
ни издания. Например: 
Буквар и Читшка за 1 
клас (I издание 1979, а 
II 1983, относно 1985 го
дина), след това читанки 
за И и III клас (първото 
1979 и повторени изда
ния 1983, ОТНОСНО 1985 
година). В 
ния са публикуващи още 
Читанка и Граматика на 
българоки език за IV клас 
(I издание 1979, а II 
1985 година). Две изда
ния доживя и Читанка за 
V клас (1979 и 1985 Г0- 
дииа).

С оглед на новоприети
те учебни планове за ос
новните училища изоб
що, следователно и за 
българската народност, 
наложи се необходимост
та от създаване на нови 
изворни учебници, относ
но превеждане да българ
ски език на онези учеб
ници, които несъществу- 
ват, а коитр са в списъ
ците на задължителната 
учебна литература. В то-

лище в
съл на думата, 
неговите около 1000 жи
тели са на средна въз
раст 27—30 години. Ново- 
оформеното селище има 
около 250 къщи, а в мо
мента се строят още два-

хърватски език като език
дом ?

Като успешен участник 
„Срещите на селата" бе 

лешани изпълняват свои
те програми в някогаш
ния склад на тютюневата 
промишленост от Пирот, 
приопоообен за тези це
ли. В него обаче едва ли 
могат да се съберат 50— 
60 души. Това същевре
менно е единственото по
мещение, предназначено 
за всички видове общест
вена дейност на местната 
общност. Погледнато от 
тази гледна точка обще
ствени помещения на та
зи местна общност още 
как са нужни! Още пове
че, че освен парично са
мооблагане, те са въвели 
и трудово самооблагане. 
Между гражданите има 
абсолютно всички профи 
ли майстври, които ква
лифицирано 
построят скромна зала, 
канцелария за работа на 
местната общнорт и дру
гите необходими помеще
ния. Следователно и по- 
малко средства ще са им 
необходими.

впрео^чатван, поради съв
местно обявения конкурс
с войводина и неговото 
пуоликуване) всички ос
танали учебници има в 

количества:
десетина.

Белеш има и около 200 
младежи и девойки, кои
то четири пъти са учас
твували в „Срещите на 
селата". Два пъти са спе
челвали първо място в 
културно-забавната част, 
и един път са били участ 
ници на регионален пре
глед на „Срещите на се
лата". Местната общност 
е втора по големина в 
Димитровградска общи
на с над 400 заети в ди-

чки тези учеоници е за-
достатъчни 
читанки — 825, матема
тики — 357 и природо и

планувано да излезат до 
края„на ноември тази го
дина, освен учеонмка по 
природа и оощество за П обществознание 
клас, който трябва да оъ- учебници, 
де отпечатан . до средата

114

IV КЛАС: За IV клас
на лагер има достатъчно 
всички учебници, е из

тика за VI клас се пре- ключение на сърбохърват 
вежда и ще бъде завър- ски като немайчин език, 
шея до началото на но- който ще трябва да се 
вата учебна година. (Инак препечатва, понеже го ня 
учебникът
за VI клас вое още има зепляри за следващата 

учебна 1987/88 година.
V КЛАС: С изключение

на декември.
Учебникът пр Матема-

Математика ма в достатъчен брой ек-

митровпрадското стопан
ство и обществените дей
ности. Инак това е една 
от най-дейните местни 
общности.

Тази и такава местна 
общност вече втори път 
(за орок от пет години 
въвежда местно самообла 
гане от 2 на сто, пред
назначено за строеж на 
културен дом. Преди 3—4 
години Републиканската 
културна общност отпус
на на Белеш 2,5 милиона 
динара за изграждане на 
културен дом. Тогава Бе
леш още нямаше собстве 
ни средства, не беше и 
определено и мястото 
за строителство на кул
турния дом. Средствата 
все още се намират при 
общинската самоуправи- 
телна общност за образо 
вание, култура и физиче
ска култура, макар че 
има препоръки и преоб
ладава мнението да ое 
„преведат" на Белеш. Из
лишно е да се говори ка 
кво

на лагер).
След като бъде завър

шена процедурата за оце- на учебника по Матема- 
яка на конкуриращите тика, който се намира 
ръкописи ще бъде печа- под печат (до края на 
тан учебник по сърбохър- ноември т.г. ще бъде ол- 
ватсюг език, като език на течатан) всички останали 
обществената среда за учебници има досгатъч- 
III клас. но. По всичко личещо за

Въз основата на ком- следващата учебна шди- 
пютърни сведения, е ко- на ще трябва да ое пре-

могат да

ито разполагаме, за про- печатва или превеждат, 
дажбата и запасите на Граматика по българоки 
учебници на български език (за V и VI клас), 
език, даваме преглед по Сърбохърватски (език на 
класове:

I КЛАС: Учебник по 
Математика и работни 
сти по математика към 
учебника се намират под 
печат и, както вече каза
хме, ще бъдат отпечата
ни до края на ноември.
С оглед броя на екзем
плярите, които има на

„Защо да не построим 
културен дом, ако го 
строим със собствени 
средства и собствена ра
ботна ръка? А той наис
тина ни е нужен за мно
го цели (културни програ 
ми, тържества и пр.). Пък 
и нашата местна общ
ност е една от най-пер- 
спективните местни об
щности в общината" — 
оподели Гойко Алексов, 
дългогодишен обществе
ност олитически деец и 
самодеец, един от главни
те организатори и иници
атори на всички акции в 
местната общност и пред 
седател на режийния ко
митет за строеж на кул
турния дом.

обществената среда).

VI КЛАС: Сли изключе
ние на Читанка, която е 
продадена и която ще се 
препечата, 'всички остана 
ли учебници има в доста
тъчни количества. Вече 
подчертахме, че Матема
тика се превежда, ад и 
сега след доставката за 
тази учебна година са ос
танали 28 екзепляра. По
требите за учебници в VI 
клас, според заявките за 
1986 година са: 175 брой
ки по всички 
читанки е имало 
пас 115 бройки. Следова
телно яедостигаха 60 бро 
йки, за да се задоволят 

фичеока реализация. Из- потребностите 
лизането от печат на Ма-

по две изда-

лагер читанки ще има до
статъчно, но затова пък 
Буквара трябва да се 
препечата.

II КЛАС: Читанки има 
достатъчно. Нови конку
риращи ръкопис по Ма
тематика, учебни листа 
по математика и Природа 
и общество са преведе
ни и се намират в гра-

представляватпредмети, 
на за-

днее
тези 2,5 милиона динара, 
а какво с тях е могло
да се направи преди 
тири години!

че-

напълно. 
VII И VIII КЛАС: За Междувременно

в сила закон, според кой
то се забраняват

стъпи
тематика и учебни листи 
по математика

Струва ни се, че всетези класове всички учеб
ници има в бе-нестопански инвестиции! лешаГ/тря&Гда « под 

Изюшчшие могат да бъ- крепи „да им се окаже 
дат инвестиции от средст нужната помощ 
вата на местно самообла
гане. При факт, че на

ое очак
ват до края на ноември 
тази година, а учебникът 
Природа и общество до 
средата на декември т.г.

достатъчни
количества.

Драгутин Ранкович, 
редактор

(А. Т.)
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40-ГОДИШНИНАТА
акцията „БРЪЧКО БАНОВИЧИ" КАТО ПОВОД

„Тогава давахме
велики обещания"

ЗАИМСТВУВАНА СТАТИЯ

и изпълнявахме Сурова надпревара 

за престиж— казва ЛЮБОМИР НАКОВ 
първата югославска младежка

Преди няколко дни 
Белград пристигна влак, 
натоварен с въглища. Тръ 
гнал бе от Бановичи. Ка 
то преди 40 години, като 
влака, който цреди чети 
ри десетилетия е станал 
хвърчащ по релсите сим „ 
вол на първата величава | 
трудова победа на младе 
жта на Нова Югославия, 
и в който едно от места 
та На заслужил пътник е 
заел ЛЮБОМИР НАКОВ 
от Лукавица. Днес той е 
митничар, а тогава е бил 
знаменосец на цариброд- 
скмте бригадири в съста
ва на Първата пиротска 
младежка трудова бри
гада.

Споменаваме му юби
лея и завръзваме разго 
вор за това време и за 
тогавашните млади поко
ления. В очите му при
пламва огънче на голяма 
лична удовлетвореност.
Говори тихо и премисле
но, а гласът му прозву
чава .С ГОРДОСТ:

— Това беше време, 
когато всички югославски 
народи и народности, а 
особено ние, младежите и 
девойките, давахме и из
пълнявахме велики обе
щания. В началото на 
1946 година на Партията 
■и Тито дадохме обет: от 
Бръчко до Бановичи ще 
построим железопътна ли 
•ния на дължина 90 км в

от Лукавица, 
акция

един от първите ударници натрудова

срок от 8 месеца! И 
изпълнихме го остана да бъде неугас- 

предсрочно, ващ отън на неповтори- 
кар че работихме, де- ма историческа епоха, на 

о се казва, голоръки. Ос величава епопея на вдъх 
танали (поради непълно- новената от Победата и 
лстие) без собствен

Ексклузивните облекла, златният накит, скъпо
ценните гримове и луксозните автомобили... започ
ват да отделят елитните слоеве и сред младежта

Драматиката на социал 
ното разслояване започ
на да се изостря и в заба 
вния живот на младите.
Децата от „кишите" слое 
ве откриха сурова надп
ревара за престиж и ста- 
ту—символи. Ексклузив
ните облекла, златните 
накити, скъпоценните 

гримове и луксозните ав
томобили и сред младе
жта; вече отделят елита- 
та на силата и богатство
то. Тези слоеве натрап
ват собствения си стил на 
живот чрез забавата, ко 
ето най-много се забеля
зва по диокотклубовете 
-като най-популярни мес 
та за развлечение. По то 
зи начин една част от 
свободното време на мла 
дежта стана полигон за 
афирмиране на натрупа
но богатство, потребител
ска лакомия и еснафски 
светогледи на привидеги 
рованите слоеве на об
ществото.

Това са само външни 
белези на едно много по- 
сериозно „заболяване" на 
-нашето обществено би
тие.

Трябва също да осъз

наем, че в тази развита 
мрежа от диоко-клубове 
и в потребността на мла
дите да отиват в тях мно 
го бързо се е вмъкнала 
цяла промишленост: про
изводители на грамофон 
ни пл-очи, разни менаже 
ри, търговци с алкохолни 
напитки, а някъде дори 
и с наркотици така, че 
диско-клубовете станаха 
твърде благоприятна сфе 
ра за бизнес и за-работка.

Н-о вместо да „прокле 
тисваме" диско-клубове
те, много по-умно е да 
дасърчаваме другарува- 
не, забава и клубове с 
по-демократичен харак
тер и много повече да 
афи-рмираме многоброй- 
ни видове творческа за
бава. Защото там, кьде- 
то царуват законите на 
ггрофита, не остава про
стор за обществените сто 
йн-ости и хуманните цели 
.на социалистическото об
щество. Затова остава от
крит въпросът: съобразя 
-ва ли се със сериозност
та на този проблем на
шата културна политика?

при- социализща младеж

. щ
I
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Любомир Наков — знаменосецът: Царибродската 

рота на тръгване от Пирот 1946 г.
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нас в славната Народоос 
в ободрителна борба, ние 
младите поколения от 
първите следвоенни 
дини високо развяхме 
знамето на социалистиче 
ското строителство и за 
почнахме 
ствената си младост. Во
ювахме и побеждавахме 
с най-оилното оръжие на 
младостта, с ентисуизма.
Затова
дова акциз Бръчко 
новичи израстна 
лик символ на едно вре

ме и на една младост и 
Вие сте един от първи 

те ударници на тази ак
ция. Знаем, значката е 
признание за висок труд, 
но вашата вое ни асоци- 
ра за знамето...

го-

битките на соб
— От нашата бригадир 

ска рота наистина 
аз бях провъзгласен 
ударник, д Петър АпОсто 
лов бе похвален, но

самс
за

(„Новости 8")
младежката тру- 

— Ба- трудолюбието на остана| 
лите бригадири също бе> 

разказва На- 
— А знамето и знач

В РАМКИТЕ НА ТРАДИЦИОННАТА МАНИФЕСТА
ЦИЯ „МЕСЕЦ НА КНИГАТА" В БОСИЛЕГРАДвъв ве-

високо 
ков.
ката? Знамето — това бе 
нашата свещена клетва. 
На него бе „написана

Литературно четене
НАСКОРО ЩЕ ЗАПОЧНЕ „УЧЕБНАТА ГОДИНА" В 
МЛАДЕЖКАТА ПОЛИТИЧЕСКА ШКОЛА 
В ДИМИТРОВГРАД

во в Босилеград Томи- 
слав Цветкович от Леско-

И тази година, Цен
търът за култура в Боси
леград, Издателство „Бра 
тстюо" — редакцията на 
списание „Мост" и обра- 

център 
„Иван Караиванов", в ра
мките на традиционната 
манифестация „Месец на 
книгата организираха на 
13 ноември литературно 
четене. Освен афирмира- 
ии писатели и поети от 
българската нароодност, 
в четенето участвуваха и 
членове на литературна
та секция при образова
телния център „Иван Ка-

вац.от-ниооката колективна 
гон-оряост на нашата Р°‘ 
та. Честта да го и-оея.Шест цикъла с 30 теми Свои произведения че

тоха още и Миле Нико
лов — Присойски, Зден- 
ка Тодорова, Арсо Тодо
ров, Радко Стоянчов и 
Вене Велинов. ■

зователшият
бс само друго име 

на високата ми лична от 
Л тогава отго 
бе първата бу-

тованаброява 35 кур- 
30 теми

на школата
обработятПоредният випуск 

систи, които на 68 часа говори ост.
номическото развитие па 
общината, политическата 
система на ооциалистичс

самоуправление,

От членовете на лите
ратурната секция при об 

център
вориосттаНа 24 ноември т.г. ще 

годи- азбуката на социа-киа в
лизма и сР „пише само 
с личен пример на тра
сето. И именно знамето 
бе моето предимство в 
благородната надпревара 

Когато

започне „учебната
на" в Политическата шко

кон-

разователиия 
„Иван Караиванов" в про 
грамата взеха участие
Весна Велинова, Гордана 
Георгиева, Оливера Сто- 

Миряна Ан-

ме-окожлунациоиалнитс 
щения и необвързвапето 

и дейността на 
общности и

борбата срещу

Общинската отнела при 
ференция на
социалистическата
деж в Димитровград. Р 

пет курсисти на 
обработят зо 

в 6 ци-

Съюза на 
мла-

младите 
верските
антисоциалистическитете
иденции в партията и оо 
ществото.

Както 
ри ще
ио-подитичеоки

дейци от общината ^и

имзнова и 
гелова.годесет и 

68 часа Ще
теми, групирани

за значката, 
повдигах

раиванов", както и няко- 
млади литературни

За разлика отпреди, та- 
литературновисоко над гла-

годишиото 
четене предизвика по-го- 

особено

лко
творци от Босилеградско. 
В манифестацията и та
зи година участвува и ве- 

люби-

безпределяа ста- 
готсишостта ми за

вата си, 
ваше
.самоотвержен труд и се-

къла.
Първия цикъл 

ват теми от
на марксизма" След

бъдат обработени 
- икономиче-

ико-

съчиня-
„Осноните

лекто- 
общостве- 
и стопая-

лям интерес, 
сред средношколците.

и досега, 
бъдат

че известният на 
телите на поетичното сло М. Я.беотрицания.

А. Т.ва Ще
обществено 
ските отношения и

ски
региона. СТРАНИЦА 9
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ПРОБЛЕМИ НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ЗАЩИТА 
В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Цистерните зъзнат
липсата на гаражи за ци
стерните. Сигурно не е 
тежко да се предположи 
какво може да ое случи 
когато избухне пожар, а 
цистерните останат непод 
нижни, защото са скова
ни от студ и освен това 
са празни (водата се из
пуска, за да не замръз
не). Досега едната цистер 
на се съхраняваше в га
ража на „Ниш-екшрес . 
Най-вероятно така ше бъ 
де и тази зима. Решение
то е нужно, но не и спо
лучливо, защото в случая 
пожарникарите са наед
но, цистерните на друго, 
а информациите за избу
хнал пожар се събират 

място (в СВР).
Ако единицата е общи

нска по значение, и ре
шението на проблема 
трябва да бъде намерено 
на общинско равнище. За

годината в Ди-През изтеклите десет месеца на 
митровградска община са избухнали 2 пожара, по

които сачастния и обществения сектор,
материални щети на обща стойност

един на 
предизвикали
3 350 000 динара. В сравнение със същия период на 

година щетите от пожари са по-малки, но 
проблемите на противопожарната

миналата 
не са по-малки 
единица в Димитровград

дства за противопожар
ни действия с малки и 
средни размери.

Недостатъчните и поза 
старели средства, 
и хилавата противопо
жарна защита в трудови
те организаци не са ма
лък проблем в дейността 
на противопожарната еди
ница в Димитровград. За
сега обаче най-остър про 
блем са условията, при 
които работи единицата, 
особено през зимата. Ста 
ва дума преди всичко за

Тази единица е форми 
рана с решение на Об
щинската скупщина през 
1968 година. Четиринаде
сет години по-късно деле 
гатите на ОС взимат ре
шение единицата да ми
не в състава на Секрета
риата на вътрешните ра
боти. Съчиняват я 8 (тря
бва да са 9) постоянно 
заети пожарникари, кои
то в борбата срещу огне
ната стихия могат да 
употребят две цистерни 
от 2300 л вода относно 
7500 л вода и 400 л пяна 
и останалите основни оре

ДИМИТРОВГРАД както

При мост-без мост
На река Нишава в Димитровград съществу

ват три моста, по които, могат да минават и 
моторни превозни средства. Ако се знае, че към 
квартал „Строшена чешма" е двумостие, го 
излиза, че Нишава е преодоляна само на две 
места.

на трето

Преди няколко години, 
когато трябваше да запо
чне строежът на нрвия 
трафопост от 110 кило- 
волта, постави се въпро
сът как да се превезат 
уредите през моста, защо 
то беше предвидено нови 
ят трафопост да се строи 
край
щия. Тогава бе раздвиже 
на инициатива да се сдру 
жат средства и да се на
прави нов мост иа Ниша
ва, който да може да из
държи много по голяма 
тежест от съществува
щия и който да служи на 
„Свобода", „Тигър — Ди 
митровград". Електрора
зпределителното и, разби 
ра се, на гражданите.

Тези дни приключва из 
граждането на още един 
мост, за който болшинст
вото граждани и не зна
ят, че се строи. Става ду
ма за моста, който се 
строи в двора на трудо
вата организация „Свобо
да". Да, точно така — в 
двора. Защото отсреща 
съществуващата фабри
ка си строи нов цех за 
производство на лека кон 
фекция, който до 29 но
ември трябва да бъде го
тов. За свързване на но
вия цех със съществува
щите производствени по
мещения беше нужно да 
се построи мост на Ни
шава.

Приключва и подготов 
ката за изграждане на но 
ва „валяра" в състава на 
ТО „Димитровград". По
неже в кръга на Гумара- 
та няма место за него, 
цехът ще се строи също 
на отсрещния бряг на Ни 
шава, където преди ня
колко години бе постро
ен склад. За да стигнат 
до склада и бъдещата 
„валяра", гумарските ка
миони ползуват съществу 
ващия мост на Нишава 
в улица „Иван Караива
нов". Той може др из
държи натоварване от 10 
тона. През него и сега 
минават тежки камиони, 
натоварени със стоки от 
склада на Гумарата, чия- 
то собствена тежест поч
ти надминава позволено
то натоварване от 10 то
на. Същият мост трябва 
Да бъда. използуван и за 
превозване на машините 
За новата „валяра", теже 
стта на които далеч над
минава товар.оспособно- 
стта на моста. Това зна
чи, че преди да започне 
строежът на нова „валя
ра", трябва да се построи 
нов мост.

изграждането на гаражи 
ще трябват (немалки) оре 
дства, но отдавна е из
вестно, че от всичко най- 
скъпи са пожарите.

■
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБ 
ЩИНСКАТА ОРГАНИ 
ЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ 
КРЪСТ В БОСИЛЕГРАД

вече същегсгвува-
%/ < ;/

Два курса в 
Млекомннци

8

Противопожарните коли: вместо защитени, могат 
да бъдат затрупани

- . ж :*.. ... *
В»',.

Години наред Общинс
ката организация 
Червения кръст в Боси
леград твърде успешно 
организира и провежда 
различни видове курсове, 
с които подготвя местно 
то населени^ на бързи и 
спешни действия при из 
вънредни условия. Това 
са курсове по оказване 
на първа помощ и кур
сове по домашно гледа 
не и лекуване на болни 
и повредени.

Такива куроаве досега 
са проведени в местните 
общности, Радичевци, Ра 
йчиловци, Босилеград, Би 
стър. Долно Тлъмино, 
Гложйе, Долна и Горна 
Любата, Долиа Лисина. 
Груинци, Бранковци, лГо
ри а Лисинц и Милевци. 
Тези дни подобни два ку 
рса започнаха и в село 
Млекоминци.

Курсът по домашно гле 
дане ра болни и повреде 
ни ще трае 22 часа, а 
курсът по оказване на 
първа помощ 20 часа. 
Курсовете посещават по 
23 жени и девойки.

И този път лектори 
са просветни и здравни 
работници от общината.

м. я.

на

Комисията за трудови, отношения в ООСТ 
„Специални части" към Електронната промиш
леност в НишНашият народ казва, 

че сговорна дружина пла
нина повдига. Колко сго- 
вО-Ща е била „дружина
та" на заинтересованите 
за строеж на нов мост, 
говори фактът, който ве
че изтъкнахме: „Свобо
да" си строи свой мост, 
трафопостът е изместен 
и вече построен близо до 
някогашния 
като при това на ООСТ 
„Нишава" е^ отнета плодо 
родна площ. По всичко 
личи, че мостът към бол
ницата ще трябва дф бъ
де бутнат и на негово 
място да се направи нов, 
с по-голяма товароспособ 
ност. Или пък и „Дими
тровград" ще тръгне по 
следите на „Свобода" и 
Ще си направи свой мост. 
Започвайки строеж на мо 
ста, „Свобода" не е има
ла друг избор, тъй като 
договорът не е успял. Но 
този пример само трябва 
да посочи как не трябва 
да се работи.

Обявява
следните вакантни работни места в единицата 
на сдружения труд „ПВЦ—кондензатори" в Бо
силеград :
ЕДИН МАГАЗИНЕР — СТАЖАНТ. Кандидати
те трябва да имат IV степен професионална под 
готовка.
ДВА МЕХАНИКА ЗА ИЗРАБОТКА НА ЧАСТИ. 
Могат да конкурират квалифицирани металици 
и лица е Ш степен образование — професия ме
талик с 1тодина трудов ,олит.
ЧЕТИРМА МОНТАЖНИКА НА СЪСТАВКИ __
СТАЖАНТИ. Условия 
пен образование — професия металик.
ПЕТИМА МОНТАЖНИКА НА СЪСТАВКИ. 
Правото да конкурират имат неквалифицирани 
те работници със завършено 
ЕДИН ХИГИЕНИСТ. Могат 
неквалифицирани работници 
новво училище.
ЕДИН ПОРТИЕР-ПОЖАРНИКАР. Кандидати 
те трябва да имат средна професионална под 
готовка (IV степен) « да са положили пожарни 
кароки изпит.
ЕДИН ЕЛЕКТРОТЕХНИК ЗА ПОДДЪРЖАНЕ 
НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ И ИНСТАЛАЦИИ - СТА 
ЖАНТ. Условия: Електротехник (IV степен про
фесионална подготовка) е машинна специалност 

Молби изпращайте до Комисията за трудо- 
отношения в ООСТ „Специални части" към 

в Ниш, Булевард

разсадник.

КВ-металик или Ш сте-

осноино училище, 
да кандидаствуват 
със завършено ос-

ви
Електронната промишленост 
„Велко Влахович" 80—82.А. Т.
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КРАЙ ЯЗОВИРА В СМИЛОВСКО ПОЛЕ

ДАЛИ САМО КАФЕНЕ?
Равен резултат

Сравнително доста време измина откак край 
язовира в См/иловско поле е направен монтажен обе- 
'Кт кафене. Построено е от селскостопанската тру 
дов,а организация „Стонар" в Димитровград, която 
стопанисва язовира. Обектът обаче все още не ра
боти. И според сегашния 
се знае кога ще започне с работа.

I

най-спиаведпиво!
„МЛАДОСТ"

на „в/датаост^времето «здТево ^прохла^"146™ 
нът тревист, НО неравен. Зрители окол 3°' Тере~ 
Голмайстори: Звездан Стаменкович (автогол) „Тм 
и Звездан Стаменкович (1-1) „ 37 „I 5} 0 м'
ГмдаГа0“^“46 АРИЗШ,0В И Г»р“нйоГмч 
вич”от ^Гсинац ^Яслаб.СРе1ЦаТа' СЛ°б°Даа Марк°-

„А. БАЛКАНСКИ"; Сло 
бодан Стоидов 7, Раша 
Тодоров 6, Тошко Соко
лов 6, Стамен Пешев 7,
Новица Алексов 7, Слав 
че Димитров 7, Борислав 
Манолов 6, Синиша Ива
нов 7 (Зоран Ц. Христов),
Александър Станков 6,
Оиниша Димитров 6, (Кръ 
ста Кръстев), Зоран В.
Христов 6.

И в тринадесетия кръг 
на ' първенството в Ниш
ка регионална лига фут 
болистите на „Асен Бал
кански" от Димитровгр
ад останаха непобедени,
В срещата срещу отбора 
„Младост" бт нишкото 
селище „Габровац", кой
то поради липса на терен 
играе в съседното село 
Първа Кутина, успя да 
извоюва равен резултат 
1:1. Това бе същински

му изглед и състояние не(ГАБРОВАЦ) — „А. БАЛКАНСКИ" 1:1 (0:1)

резултатът бе и аткрит.
Същият играч в 57 м. 

изравни
като отправи удар с гла
ва и по този начин „из
купи греха си”.

Следователно 
ят резултат все пак е 
най-справедливият изход 
на мача, въпреки че до
макините бяха по-близо 
до победата. Но както 
обикновено бива във фу 
тбола, онзи, който не ус
пее да вкара топката от 
изгодни голови положе
ния, най-често губи. За 
димитровградския отбор 
спечелената една точка 
е равно на успех. Всъщ
ност и с играта си „Асен 
Балкански" не заслужи 
повече.

Състоянието му почти е плачевно. Прозорците 
напълно са олющени, сякаш не са боядисани 
три—четири месеца, а преди десетина години. Вътре 
в едно помещение пластмасовите плочки са се надиг
нали по цялата повръхноет на пода. Отвън, около, ка 
фенето, са разхвърлени бетонни тръби. От полузатру 
пания

преди
резултат (1:1),

канал към бента, личи че канализацията още 
не е направена. А това е едно от условията да се по 
аноди строителство и водата на язовира да не се 
замръсява. Едно от условията бе „Сточар" да засади 
определен брой тополи между сградата и язовира

равни-

първенствен мач, при то
ва доста остър, в който 
победата можаха да из 
воюват и двата отбора.

Домашният отбор 
даде повече голови поло
жения, но поради слаба
та подвижност на напада 
телите, както и 
добрата защита на 
тите, особено на вратаря 
Стоицев, не успя да отбе 
лежат повече от един гол.

„А. Балкански” игра 
по-слабо, но и той създа 
де няколко голови поло 
жения, от които можеше 
да си осигури победата. 
Вече в 26 минута, след 
подадена топка в наказа
телното поле на домаки
ните, неудачно интервени 
ра централният .напада
тел на домакините и вка 
ра топката в собствената 
мрежа (автогол), с който

съз

поради 
гос-

В четиринадесетия кр
ъг в Димитровград ще го 
стува отборът „Слога” от 
Бубань (нишки квартал) 

благоприятна
Кафене, но и това не е

и да насипе с чакъл част от брега му. Обектът няма 
ток и безспорно това е основната причина, че кафе
нето още не работи. Но дали само кафене?

Язовирът е порибен отдавна. ООСТ „Нишава" 
все още не намира начин, как да се ползува това 
богатство: самостоятелно или в съдружие с рибарс
кото дружество. Докато те се договарят мнозина (без 
позволителни) най-спокойно си хващат риби. А има 
пазач и будка. В язовира слитат и диви патици, па 
често и ловджиите са тук. Не може ли да се ускори 
предаването на обекта, за да стане приятен кът за. 
рибари и ловджии. Сигурно е, че са заинтересова
ни и едните, и другите. А заинтересувани са гражда
ните да имат пресна риба на своята трапеза. Сигурно 
и печалбата не ще бъде малка, Ето защо „Сточар” 
(по-конкретно ООСТ „Нишава") час по-окоро трябва 
да открие този обект.

и това е 
възможност за „А. Балка
нски" да закрепи място
то си в горната част на 
таблицата за временното 
класиране.

Д. Ставров

БОСИЛЕГРАД: МЕЖДУ ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ 
ГРУПА „ЮГ"

Четирн точки от две гостувания
(Йелашница) : „МЛАДОСТ" Босилеград) 0:3, (0:0)

бри голови
обаче и този път на го
ла на босилеградския от 
бор се намираше сигур 
иият вратар М. Чипев и 
всички топки отправени 
към неговата врата 
но хващаше. На пет—ше 
ст минути пред края на 
срещата, М. Цветков от- 
бсляза и третия гол, слсд 
като всичко сам започна 
и завърши.

„МЛАДОСТ"
положения,имаше две съвсем разли 

чни полувремена. Първо 
то неинтереоно, анемич
но и

След предпоследния кр 
ъг и две поредни госту
вания в есенния полусе- 
зон на тазгодишното Фу 
тболно първенство в Ме- 
ждуобщинската футбол
ни дивизия, група „Юг", 
„Младост" от Босилеград 
се намери в самия връх 
на таблицата. Най-ъсроят 
но на второ място. След 
победа в Масурица, в не
деля на 16 ноември, бо- 
силеградоките футболис
ти извоюваха победа от 
3:0 и срещу „Младост" 
от Йелашница в Йелаш 
ница. С тази победа, а да 

на победа

(А. Т.)

безрезултатно. Два 
та отбора, като че ли се 
га за пръв път се сре- 

изпитваха силите

СЪВЕТЪТ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ 
ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД ОБЯВЯВА

Конкурслес-щаха и 
ои. При това и единия и 

повечето оча-
откол- за попълване на вакантните работи места:

1. Преподавател по класово обучение (стажант) 
в подведомственото четириклаоаво училище в 
с. Назърица за определено време (до края на 
учебната 1986/87 година).
2. Преподавател по класово обучение (стажант) 
в подведомственото четириклаоаво 
с. Доганица за определено време (до края на 
учебната 1986/87 година).

Кандидатите трябва да изпълняват услови 
Правилника за професионална подготов

ка на. преподавателските кадри в основните учи
лища и да притежават морално-политически 
чества за работа в образователно-възпитателното 
дело.

другия
грешки,кваха

ко-го Да предприемат 
сериозна атака към вра
тата на съперника. И вто 

добро, живо и рс- 
боси-

по-

рото
зултатно. 
леградокият 
яза три

Този ни босилсградс- 
отбор игра в след- 

М. Чипев, В.
Това че

отбор отбел 
гола, бс само от 

силите

училище в
кият
пия състав:
Тасев, Д. Златков, Г. Ива 

Б. Воииович, А. Ва 
Р, Захариев, И. Ран- 

В. Чипев, Б. Тасев

наражеиие на 
двата отбора. ичов,

ята отсе надяваме и 
и в полседния 
овой терен срещу „Мине 
ралац" от Вранска баня, 

отбор

СС1В, 
гелов, 
и М. Цветков.

кръг на минута В. Чи- 
-| бс добре 

от М. Цветков,

ка-В 52-та 
пев, слсд като 
проигран 
опери резултата, а десе 

това

В оледващия (после
ден) кръг в Босилеград 
гостува отборът „Мине- 
ралац" от Вранска баня 
и съвсем е реално да 
кваме две нови точки за 
босилеградския отбор.

босилсградският Конкурсът с открит 8 дни от публикуванетоесенния полуссзон 
приключи в самия връх 
на таблицата и ще има 

възможности пр-

мииути след то му.тина
Б. Тасев със 
чен удар от далечина ог 
беляза и втория гол за
гостуващия отбор. ‘-лед 
този гол и домашният 
отбор имаше няколко Д°

Молби с необходимите документи изпраща 
училище „Георги Димит- 

закъонели молби

оилен и то-
йте на адрес: основно 
ров", Босилеград. Попълни и 
няма да се разглеждат.

реални 
ез пролетния полусезоя 
да се бори за първото мя 
сто в дивизията.

Срещата в Йелашница
М. я.

СТРАНИЦА Н
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Ху/цфр • сатира • забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Милован ВИТЕЗОВИЧ

АФОРИЗМИ
Преди години един възмъжал божичнин най- 

сериозно 'съобщил на баща си, че има намерение 
да 'ое ожени.

— Бъди спокоен, синко! Иде Петровден, в на
ше село е събор, ще ти намеря невеста, та да си 
ми благодарен докато ои жив.

На Петровден сутринта бащата и синът се 
натъкмили празнично и тръпнали ,на събор. „Син
ко — говорил пътьом бащата — ти няма да ое 
двоиш от мен и няма да говориш, а аз ти гаран
тирам, че довечера У нас ще има и-ха-ха, и-ху-ху".

Цял ден вървяли по съборището и „задзи^а- 
ли" момите. Най-сетне бащата решил:

— Тая! Хем е добра, хем ще склони.
'След като разправил надълго и нашироко за 

добродетелите и богатството на момчето и на 
цялата му фамилия, бащата се преорамил и по
молил момата да му стане снаха. Обаче тя отка
зала. Не могли да я умилостивят никакви ласка
телства и обещания. Накрая се разсърдила и из
бягала.

Вързаха ми очите с лав
ров венец.

По-лъсно ка 

йе повече
За него говорят делата 
му. Осъдиха го.

' •
Старите имат пеони — 
младите гърло. Срето тия дни едкога звончанца и думкала 

думкала, сти-гомо и до путат У селото.по
— Йош летоска усред селото реката одне- 

ла путат, поставен йе и знак дека нз
да иду само с 10 Йилометра на 

никой нища не предузима?

теенотоОбикновената ябълка ста
ва ябълка на раздора, 
щом почнат да я делят 
братя.

може возила 
саат, а

— Верио йе бае Манчо — каже он. И пра
во да ти 
нема скоро «и да буде?

— Що тека, бе братми?
— А бе по-добре стеше да буде ако реката 

беше однела целият пут. По-лъсно йе да се 
найду 500 000 динара, отколко 
смо ние. Та и реката ако беше летоска однела 
целият пут — паре би се нашле. Овака има да 
се прсхвирамо тека през теонъцат допромет. Пак, 
кажем, обичал би моята прогноза да се не ос- 
твари, ама.. .

Гледам,. гледам — има право звончашъцът.
Ако не беше тека — дали стеше ония 50—

60 метра кръз оред селото да си стою йош не 
асфалтирани, а путат през селото йе направен 
преди .5—6 године. Йедън-двоица званчашци 
тегая беоше дали спор — и тека остаде неас- , 
ваитираию това „парче" . . .

Време си минуе, а никой вечима и не шо- 
миня — ка че да се реши това питаше. Досъга 
йе требало да ое реши. Изгледа това „парче" 
оди путат йе остало забоварено. Забоварили су 
га и тия що су правили путат, а и местната за- 
йедница вечима маиу да се интересуе за шега. 
Кока -су ови дигли руйе оди шега.

Кво се чека — никой не знае. Ама мнозина 
звончанци на майтап кажу дека се чека путат 
„да се износи", па ка се прави погаово — тегай 
че се найде лек и за опорното место. Изгледа 
да му йе тека „писано" . . .

А могло би и да се не чека толкова. Ете и 
мосат уоред селото за къмто амбулантуту йе 
„дозорил" — едва се минуе ггреко шега. Ама 
съга никой не предузима нища — чека се из
гледа окроз да падне, ла тегай . . .

кажем, обичал би да погрешим, ама

Всичко тече — ако изво
рът не пресъхне.

Харесало девойката на пръв поглед, момчето 
останало дълбоко покъртено от неуспешната ми
сия на баща ои. Дори и заплакало. Тогава бащата 
взел да го утешава:

— Не плачи, синко, но си нади дома, а аз. 50 000! ТенвияКойто пее зло не мисли. 
А който мисли, понякога 
не му е до песен.

както зная, ще я доведа.
— Ех, тате, ти ще се „оружаш", но аз тряб

ва да чакам Йованден . ..
К. Г.

Установявайки откъде ду
ха вятърът, се превърна 
въвч ветрошжазател.

пГ МЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
Изтелката вода обратно не се връща.

Афганистанска
Природата не познава застой в своето дви

жение и наказва всяко бездействие.
Гьоте

Подозрителните се запо
знават посредством адво
кати.Природата не е храм; тя е работилница, а 

човекът в нея — работник.
И. С. Тургенев

Опитност се придобива само с действие и 
се усъвършенствува с времето.

Гогол е оживил мъртви- 
души с духа си.

Шекспир
лекомислието, 

нямаше да
... майката на опита е пак 

защото, ако нямаше лекомислие, 
съществува и опитът.

Б. Нушич
от неопитнияОпитният дявол е по-добър

ангел.
Азърбейджанска

Който добре познава пътя, не се уморява.
Турска

Човекът е живо съкровище — богатството,
Китайска

.

мртлво.
.......... ............ ............. .....................

-изрлецщя, момче 
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