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л с укав на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо- 

Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и 
нос в развитието на братст
вото и единството 
нашите народи и народности

стоено с

за при-
сфр югослдвия

между
ГОДИНА XXVII * БРОЙ 1280 *

5 ДЕКЕМВРИ 1986 - ЦЕНА * 30 ДИН.

натТполитика°вИТЕТ НА СЮк заНАГТПЯтттд-гл ИКОНОМИЧЕСКАТА И РАЗВОЙ.
настоящата и ИДНАТА ГОДИНА Есен на шовинизма 

но софийската телевизияЗАДАЧИ ДО 

ВСИЧКИ АДРЕСИ
И най-съвременното средство за маоова информация 
— Телевизията — се намери в служба на старата ве- 
ликобългарока идея. През средата на октомври 
Първа програма на ТВ-София в ударния термин се 
излъчваше серия в три продължения, въз основа на 
които може да се стигне до извода, че югославско- 
българската граница не е там където е, и че цял 
един народ е изчезнал безследно или дори не е. ни 
съществувал.

по

Централният комитет на Съюза на 
югославските комунисти на 
ното на 26 ноември заседание в Сава 
център в Белград обсъди актуални 
въпроси от осъществяването «а раз
войната икономическа политика в 
1986 и задачите на СК в обществено- 
икономическото развитие в 1987 го
дина уводен доклад по които изнесе 
Щефан Корошец, член на Председа- 
делството на ЦК на СЮК.

Централният комитет на СЮК да
де пълна подкрепа и на изказването 
на Бранно Микулич, председател на 
Съюзния изпълнителен съвет за сто
панисване в настоящата и основните 
развойни насоки в идната година.

изчерпател- 
Централният ко- 

заключе-

производителността и ефективността 
на труда и укрепване «а всички каче
ствени фактори на стопанисване във 
всички среди;

— приемсгвено осъществяване на 
износната насока, по-галямо и по-ус
пешно включване в международното 
разделение на труда;

проведе-

СКоментар на 2—3 стр.)

Стоп за неспособните!1— приемане и осъществяване на 
конкретни програми на преустройство 
на стопанството, съгласно изисквания
та на домашния и чуждестранния па
зар и осъществяване на дългосрочна
та сгатегия на техноложко развитие 
на страната;

— повишение на продуктивното 
заемане на работа и обезпечаване на 
условия личният доход да бъде резул 
тат от труда, като ее оществява моти
виращата му и социална функция;

— да се създават условия за по- 
ускорено стопанско развитие на недо
статъчно развитите републики и най- 
бързо развитие яа САП Косово;

— да се създават условия за пре
устройство на стопанството и скъсва
не с практиката на социализация на 
загубите и утвърждаване и реализи
ране на конкретни програми по сана- 
ция на организациите на сдружения 
труд. които имат условия за това, а 
да бъдат ликвидирани .нерационално
то производство, при приемане на 
конкретни мерки и програми по зае
мане яа работниците от тези органи
зации «а сдружения труд в други об
ласти ни труда и т.и.

Или къде са три четвърти от завършилите раз
лични курсове и семинари членове, на партий
ните организации в Димитровградска община. 
Как се -води кадровата политика в трудовите ор
ганизации и колко се дава път на младите и 
шоообнм специалисти?

(По-обширно — на 4 стр.)

След плодовити и 
ни разисквания, 
митет на СЮК прие 
ния, в които между другото се изтък
ва, че и покрай осъществените поло
жителни резултати в промишленото и 
селскостопанското производство, нама 
ляването на дълга в чужбина и смек
чаване на неблагоприятните стопански 
процеси през втората половина на на
стоящата година, икономическото по
ложение в страната е трудно.
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Като неотложно в настоящия мо
мент ЦК на СЮК счита последовател- 

се претворяват в жи-
*'

но и пълно да
определенията на Тринадесетия 

конгрес на СЮК и Дългосрочната иро 
грама за икономическа стабилизация. 
Неприемливо е, се подчертава в заюпо 
ченията, всяко повторно откриване яа 
разисквания по въпроси, които идеи 
но-политически са изяснени в Съюза 
на комунистите, защото по такъв «а 
чин се отлага решаването на натрупа
ните икономически и обществени про 

конфузия и се на
ет акци-

,.ТИГЪР—ДИМИТРОВГРАД"вота

Увеличен конвертируе
мият износ със 70 на сто

Значително място в заключенията 
Централния комитет ма СЮК е да-

като
годината. На конвертиру
емите пазари са изнесли 
70 яа сто от произведе
ните стоки.

Трудовата организация 
„Димитровград", 
неотдавна беше оценено 
на събрание на партий
ната организация, твърде 
добре е стопанисвала 
пъриите девет месеца на

На кактод-сно :и на кадровата политика,
пълна степен Да те аитга-занапрсд в 

жират смели, творчески кадри.
Занапред ще трябва да се положат 

още по-голсми усилия за обуздаване 
на .инфлацията, което е една от наи- 
важнитс задачи в развойната и икоио- 

гголитика в 1987 година и 
дейности на всички социа- 

еили. Цен-

блеми, създава се
идейно-политическата

онната способност на СК и на всички 
социалистически субективни

(Обширна информация 
— на 7 стр.)

вмалява
сили.

700 нови 
телефонни поста

оцени, че 
и икономи-

комитет 
стопанската

Централният мическата

Не признават 

собствените 

оценки
юзният изпълнителен ствет затова 
са на 13-ия компрес на изатом
подкрепя насоката и под № мическ0-

ят комитет на СЮК вменява вАI™ 
на всички —

борят за ПЪЛНО осъществява 
^ съществени задачи

Ц0ЛИТ1И-

Съг мошфети/и
ЛИСТИЧеОКИ !И суб<ЯСГИ1ВН1И
тралният комитет на СЮК вменява в 
лълг иа комунистите, организациите 
и ръководствата на Съюза на комуии- 

1 : застъцят взетите на засе-
,становища приемствено да 

в предстоящите промс- 
и политическата 

и осъществяване-

В идната година те- 
леграфо - пощенски
те съобщения в Бо- 
силеградска община 
значително ще ое 
подобрят. Освен 
Босилеград — нови 
телефонни постове 
ще получат и селата 
Райчиловци и Доб
ри дол.

спите да се
даиисто 
се реализират 
ни в стопанската 
гте-ма, в приемането 
то на Резолюцията за политиката 
обществено-икономическо разтегне в 

както и в непооредстае- 
активмосг в сдружения тр5^м 

СК -и в другите обществеио-полити ш- 
,организации.

в
си-

Години наред в Дими- 
митницаръководства на тровградскат,а 

проблемите се посочват,те да се 
не на следните 
икономическата и
ка в идната година:

— осъществяване па 
интензивно стопанисваме 
върху собствени рили, при

В

(раздеайшта иго нс се разрешават.в (На стр. 10)патанаполитика
и облягаме 
повишение

(Иа 4 стр.)I 01СИ



декларативното доЦосмадстоо и практаче«к«та_ «мия.ИР България мввгду

Есен на шовинизма по софийската теле
ДЯТ една а историците, академи- канава Държавният съвет на 
ците дейците «а изкуството и НР България присъди яаинвисо- 
„я„со’и -военни личности друга по- кото национално признание „Ла- 
ни у ре агг на Димитровска награда
литика. 1986 година.

информация —И най-съвременното средство за масова
намери в служба на старата великобългарска

ТВ-СофияТелевизията — се
идея. През средата на октомври Първата програма на

излъчи серия от три продължения. въз
че югославско-в ударния си термин

основа на която може да се стигне до извода, 
българската граница не е там, където е, и че цял един народ е

Инак от

Този път ще напомним само 
за няколко На Международния 

„Боен- на книгата в София бяха плене- 
.наши книги. В най-го-

панаирсъбития, станали
през последните месеци, 
но-историчоски сборник" и „Ис- пи девет 
торичеоки преглед", занимавайки лям брой от тях се 
се с книгата на Палешутоки, в видни македонски писатели, 
ап-р-илоките си броеве повториха, 
че македонците, като народ, не 

в СР Маке- 
жителите на СРМ всъ

не е ни съществувал, 
точка серията не се числи към така наречената

изчезнал безследно или дори
жанрова гледна
научна фантастика, но би могла да бъде родоначалник на ня- 

или изобретение за завоевателни походи с

говори за

какъв си нов жанр 
помощта на, телевизионната техника Подобни неща се случват и 

останалите области на жи-вота 
и творчеството. Държавната фир 
ма „Балкантон" в сътрудничест
во с българското радио издаде 

На тазгодишните майски тър- три плочи под заглавие „Песни 
Благоевград Гоце Дел- 0т югозападн-а България", на ко-

вразпространяване на неистини, 
то поне поради противопоставя-

Серията, наречена „Страници 
от една история", обхваща пери
ода от средата на миналия век 
до края на балканските войни. 
В посочения период, -според ав
торите на серията, „българите в 
Македония са се борили за ос
вобождението от отоманско роб
ство и иа тези части от българ
ската земя и за присъединява
нето им към майката България". 
В серията -се бълнува санстефан- 
окият блян за България, брегове
те на която мият три морета 
(Черно, Егейско и Адриатическо). 
Този блян обаче е „разпръсват" 
от решенията на Берлинския кон 
грес (1 юли 1878), които са ос
тавили „българския народ в Ма
кедония" да -страда под чуж
денеца.

Във -второто и третото про
дължение на -серията „Страници 
от една история" -стана дума и 
за Илинденското въстание на 
„българите, гърците и -власите” 
в Македония против турското ро 
бегоо, както и за създаването на 
Крушевежата република. Ето та
ка Крушевската република ста
на българска, а македонските ре
волюционери Гоце Делчев, Яне 
Сандански, Даме Груев ... — бъл 
гари.

съще-ствушат дори ни
, д-ония и че

не на българската официална вън щност са българи, 
шна политика особено към съсе
дните страни. Защ-ото, да вземем жества в

чев бе провъзгласен за „безстра- ит0 са запщса-ни македонски наро 
шен син на българския народ' . дни песни. О-ове-н

брой софийски улици носят име 
ната на македонски градове, ре
ки, планини -и най-видни лично
сти от борбата на македонския 
народ за национално освобожде
ние. В контекста -на вече .споме
натите събития трудно може да 
се направи извод, че този факт

само този п-ример, през това ля
то кандидатът на -икономически
те науки Юлияна Радева написа 
в „Работническо дело", че отно- Към края на -същия месец в 
шенията с Югославия са важен България бе отбелязан нацио

налният празник „Ден на славя
нската писменост и -на българ
ската просвета и култура". Праз
никът бе посветен на спомени-

това голям

фактор за разбирателството, на 
Балканите. НР България полага 
прие-мстве-ни усилия за още по- 
активни добросъседски отноше
ния със СФРЮ — за о-съще-ствя- те за Кирии и Методий, за кои

то се твърди, че са били бълга-ването на взаимните до-говори в 
разни области на разширеното Ри и че при създаването на пър

вата славянска азбука и
говори за пиетата на съседите 
към страната, борбата, историята 
и културното възраждане на ма
кедонския народ.

Тъкмо, когато по софийската

писмени -икономическо 'сътрудничест
во". Тя привежда и изявлението ност са си служили с „родния 
на Тодор Живков на X сесия на българо-славянски език". На ма- 
българоюото Народно събрание, нифестацията, 
както и материали на XII 
XIII конгрес на БКП, в които ое Държавния съвет на НР Бълга- 
говори за развитието и усъвър- рия Тодор Живков, доклад изне- 
шаиствувавето яа българо-юго- се .академикът Владимир Геор- 
сла-вските отношения. В отчета гиев, който отново подкрепи те
на ЦК на БКП пред ХШ ,конгрес зиса, че старобългарският език е

— първият славянски книжовен 
език, който се е говорил в Русия,

проведена под 
и шефств-ото на председателя на телевизия ое излъчваше серията 

„Страници от една история", в 
село Гургулят недалече от Слив
ница -бе открит паметник на за
гиналите български войници в 
сръбоко-българоката война през 
1885 година. На тържеството при 
съствуваха първият секретар на 
Окръжния -комитет на .БКП за 
Софийски окръг Николай Дюлге
ров, министърът на отбраната и 
член на Политбюро на ЦК на 
БКП Добри Джуро-в и постоян
ният представител на Въоръже
ното командуване на. Варшавския

-е записана и следната оценка- 
„Ние с оптимизъм гледаме на 
бъдещето на българо-югославски Сърбия, чехословашките земи,

дори до Полша. С него са си 
Как сега трябва да се раз-бе- служили и -в Словения, особено 

ре постъпката на софийската те- в Хърватско. . ." 
ле-в-изия?

те отношения".

Във филма „Опаоение", обра- 
Как д,а ое разбере прием-стве- ботващ едно -събитие от Народо- 

декларативната добро- освободителната борба на . маке- 
нам-ерено-ст и изявените желания донския народ, Охрид е българ- 
за развитие на добросъседските

След излъчването на се-рията 
можеше да се очаква, че авто
рите й заедно с най-отговорните 
в ТВ-София ще бъдат п-овикани 
на отговорност -от най-високото 
ръководство на българската дър 
жа-ва и партия, ако не -поради

ностга на
договор -съветският генерал-пол- 

I трад, а. -неговите жители са ковн-ик Александър Зверцев От- 
-отно-ше-ния, която се опроверга- българи. На -постановчика Бори- криването на паметника бе 
ва с практически ходове ? Като слав Пунчев и на носителката на 
че ли българските политици во-

из-
ползувано за възкресяване >на 
спомени заглавната женска роля Невена. Ко „героичния подвиг

««♦тм»»»»НФМнмм»мФ4«>*»»««.. >***тттпи>птщ |<|1И
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М-р НИКОЛА ЦВЕТКОВИЧ * МИЛОРАД КОЗИЧ
дейност против нашата страна се намираха 
в Грац и Салцбург (Австрия), Мюнхен, 
Франкфурт и Кьолн (ГФР), Триест, Удине и 
Рим (Италия), Атина и Лерин (Гърция), Ис- 
тамбул (Турция), Париж (Франция), 
ките на които действуваха югославски 
гранти, а на първо място офицери от бив
шата югославска войска. В 
центрове ютоолавяните ое намираха 
жни постове и ръководеха със същите 
(шеф на центъра в Триест няколко десе- 
тил-етия беш-е Д-раголюб Вурделя, бивш Не-

Ш ДА ОТКРИЕМ ШПИОНИН? (6)
в рам- 

ем!и-възли, енергийни обекти, и е излишно да 
се изпращат шпиони, които да се излагат 
на риск, за да заснемат някой от лоооче- 
ните обект. Което е -най-в-ажно, противно 
на разузнавателното наблюдаване, наблю
даването от опътници е

НАШИ ГРАЖДАНИ В 
ЧУЖДЕСТРАННИ 

РАЗУЗНАВАТЕЛНИ 
ЦЕНТРОВЕ

някои от тези 
на ва-

легализирано и 
всеки опит такъв -спътник да бъде свален, 
се -счита за- инцидент.Същевреманн-о се -изнаммрат средства 

за протмвзащита и същият автор, заключ
вайки своята книга, казва- „И така елек
тронна игра на шахмат продължава между 
тайните агенти па служби по сигурността, 
които съществуват в подземния 
шпионажа."

диче-в околийски -началник .шеф в Салц
бург е бившият -офицер В-оя Попович, 

шефовете в_Г-ер-м.ан-оката фед-ер^л 
на република -е бивш офицер Веля Поло
вин, -през време на войната 
Службата 
и др.).

Великите сили, 
ници, тихомълком приемат такива наблю- 
дения -с -обошование, че космосът е -свобо
ден. Всъщн-ост, всичко

разполагащи съ-с едът-
един -от ал-

това е в интерес на 
великите -сили да -следят -едни комендант на 

сигурност в Ниш-свят на п-о държавнадруги,
да предотвратят евентуални изненади.

В следвоенния 
югославяни в

за

Наблюдението -от космоса чрез изкуст
вени -спътници стана обикновена -практика 
на великите сили

В този период разузнавателните 
тр-ове съществуваха и в 
грантаките лагери за прикхг и 
на бежанци от източните 
сла-вня.

период главна трупащия 
западните страни съчинява-

цен-
рамките на ем-и-и техните разузн-авател- 

организации. Спътниците се движат на 
голяма височина (150 и повече километра) 
и могат да наблюдават и -най-малки обек- 

земята. С помощта на спътници се 
наблкщават пристанища, 
са проектирани аерогари, съобщителни

ше емиграцията, -включвайки 
бивши

изследване 
'Страни -и Юго-

и едно число 
военнопленници, -които след освобо

ждението отказали да се -върнат в -страната.
Чуждестранните 

би -от техните

ни

Нашите -емигранти 
ха изп-олзувани като

в тези лагери бива- 
следователи, превода

чи, часови и за други -работи. Следвоенните 
емигранти от Югославия

-разузнавателни служ- 
редиц-и ма-оово завербуваха 

агентура за действия против нова Югосла
вия. Найчважиите

ли на
-силози в които

главно се нами
рат в лагерите в Сен Сабо (край Триест) и

пунктове за шпионска
СТРАНИЦА 2
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гославска кампания мок нд/естн в ниш

36 МЕРКИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ЗАКОННОСТТАвизия За последователното 
ни са челните прилагане на мерките най-отговор-

циите и други лица на ръководни постове.
Въз оовава

В тази информация ще 
оочим активностите, които тря 
бва да бъдат завършени до 
края на настоящата година. 
Общинските скупщини

но
ва българските войници в -спра- 
едливата борба против кралската 

воиока , Същевременно до бъл
гарските курсанти бе 
призив да „следят техния при
мер в защитата на териториал
ната цялост на българското 
циалистичеок-о 
тържеството завършилите

след-
Същвствуват майнмалко три Ва Да направят анализ «а да

нъчната си политика и да ут 
върдят мерки за ускорено; ос 
поообяване на „данъчните ор 
гани". За да се уеднакви и по 
добри материалното положе
ние на ‘носителите на функции 
в правосъдните органи, об-

отлравен на разисквани- 
от 18 ноември 1986 годи

на Междуобщинската конфе
ренция на ССТН в Ниш из гот 
ви Програма от 36 мерки и 
активности за укрепване 
конституционноотга/ законнос 
тта и

ята максимално сериозни причи
ни, поради които 
Програмата не омее да завър 
ши в чекмеджетата на споме 
нагите ръководители. Укреп
ването на конституци оиността, 
законността и

пътят на
со-

отечество". На
_ курсал
ти дадоха свещена клетва. Подо 
бно' събитие в Сливница 
и миналата година. Този факт 
говори за създаване на традиция 
Когато

на

социалистическия морал 
Нишки регион. Тези дни до 

кументът е доставен 
ководителите на регионалните 
обществено-политически 
низации.

стана социалистичсс 
ки<я морал е оововна предпос 
танка за по-резултатво внедря 
ваее на социалистическата са 
моуп-равителна демокрация. 
След това, споменатите ръко 
водни лица са най-отговорни 
за последователното провеж
дане на мерките. И трето, го 
лям брой от набелязаните в 
Програмата мерки трябва да 
бъдат приложени в сравнител 
но кратък срок — до 1 май 
1987 година.

в щинските скупщини трябва 
да кажат мнението си за пре 
дложения републикански Об 
ществен договор, та същият 
да бъде приет в Скупщината 
на СРС. Скупщината на МРО 
в Ниш трябва да раздвижи 
инициатива пред Скупщината 
на СРС за подобряване матери 
алното положение на органи
те на управление особрно в 
изостаналите общини.

до ръ-
се знае, че в тази война 

сръбската войска е 
завоевателен поход срещу 'Бълга 
рия, безуспешен, 
този вид и с такива резултати 
сръбско-българоката 
гава произвеждането на цели 
пуски курсанти с 
„сливнишки" получава

извършила орга
до всички председа 

на общинските ко-нфере-н 
ции на ССТН, ОСВ, общински 
те скупщини и изпълнителни

телиединствен от
в

история, то-
съвети, до началниците на 
СВР, ръководителите на право 
съдиите органи, инспекциите 
и до голям брой други лица 
на ръководни постове.

ви-
названието 

оообено
значение, което трудно може да 
се обясни със случаен -избор или 
обикновена военна промоция.

К. Г.

Съвсем е очевидно, че и те
левизионната, н военната мани
фестации бяха предназначени 
предимно за младите хора. За
що?

СЪЮЗЪТ НА ЗАПАСНИТЕ КОМАНДИРИ В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН ВСЕ ПО- 
УСПЕШНО ИЗПЪЛНЯВА ОБЩЕСТВЕНАТА СИ РОЛЯ

Запасни на име, активни на дело
За високи обществени резултати са похвалени около 

3000, наградени 2500 и удостоени с отличия над 1000 запа
сни командири от всички 13 общини в региона

Отговорът на този въпрос мо
же лесно да се намери, но не 
би бил в унисон с официалните 
становища на българското дър
жавно и партийно ръководство. 
Затова е крайно време нашите 
съседи да кажат ясно и гласно 
какво наистина означава това? 
Политическата мъгла никога не 
е донасяла полза за добросъсед
ското. Взаимен, а и по-широк е 
интересът София да намери мал
ко кураж и да предяви истин- 
,:<ите си намерения, за да могат 

и -нейните съседи да действуват 
по съответен начин.

грално място заема система
тичното теоретично и практи
ческо общовоенно обучение. 
Запасните командири непрекъ 
снато и усърдно опресняват 
предишните и' печелят нови 
знания и опит, необходими за 
успешното осъществяване на

Съюзът на запасните -воен- обществено-политическите ор
ни командири от Южноморав- - ганизации -са включени към 
оки регион, обществено-кадро- 4000, а в оа-моуправителните 
ва -организация с над 14 000 ’ органи на организациите на 
активни членове, все по-уопе- 
ш-но осъществява обществена
та ои роля.

задачите им при мирновреме
нни -и извънредни обстоятелст
ва. През изтеклия период 
цялостно е реализирана прог
рамата по общовоенно усъвър 
шенствуване и идейно-полити-

сд-ружения труд и в органите 
на местните -общности действу 
ват около 9500 запасни коман 
дири. За -виоо-ки обществени
резултати са похвалени около 
3000, наградени 2500 и удо
стоени с отличия над 1000 чле чеоко издигане, 
н-ове на Съюза на

На състоялото се тези дни 
регионално съвещание в Лес- 
ковац горната оценка бе под
крепена с няколк-о твърде им- 
преоивни данни. За осъществя 
ването на задачите на СЮК в 
областта на всенародната от
брана и обществената самоза
щита се ангажират над 7500, 
в ръководствата и органите на

............. ........ .................. —

На съвещанието в Леско- 
вац отделно бяха подчертани

запаод-ите 
командири от воички 13 об
щини в региона.Очаквайки такъв, ход, слага

ме „Страниците от една история" 
до предходните страници, праве
щи дебела книга, която може да 
служи на историята, но 
история. 1
........................................................... .

юиооките резултати на творче
ското сътрудничество между 

В дейността на общинските Съюза на запасните военни ко 
конференции на Съюза на за- м-андири и Югославската наро 
падайте военни командири цен дна армия.не с 

(„Политика") ... ...............................................I.................. ......................................... .
телигенцията и подобни професии които 
придобиват с подкупване, с обещаване на 
стипендии, -специализации и под. Отделни 
лица, макар че много рядко, се поддават 
на разни обещания, оообено че от такива 
не -се търси -класичен начин на шпионаж, 
но даини ос почерпват на пръв поглед от 
обикновени, приятелски разгрвори. Отдел- 

п-ри днешните условия заема суб-

Латина (Италия), Трайкирхен 
(край Виена), Вилах край Мюнхен,

край Франкфурт на Майн и д-р. 
Камп-кинт с години като специалист

в лагера Камп-
ВКИНГ

лагера
за Югославия работеше Радив-ос Чирич из
бягал офицер на ЮНА от Пирот (който 

-страната и му беше 
съдено). Разпитите ставаха с цел да сс раз
крият причините за бягството — защото 

.на политически емигранти се даваше 
отделни бе-

по-къспо сс върна в
но място
верзивната дейност за подкопаване «а на
шата политическа и- икономическа 
ма, ко-сто ое провежда в рамките на шпион 

операции, оамо с малко изменени -сред-

само
политически азил, а с това и 
иефиции при пребиваването там и при на
станявате на работа. Така също д-обре ми
наваха и всички ония, които можеха да 

било сведе,пия за КХго-

систе-

оки
ства.

Нашата политическа емиграция в из- 
точию-европейсзките страни започна да 
създава -в периода на Резолюцията на н 
формбюро. Целокупната информбюровска 

беше включена в разузнавател- 
дивероантока дейност п-ро-

дадат (Шмвигго и да
асобсп-о опия, които даваха даини

се
славия, - 

ЮНА.
С либерализирането ма лътуванията иа 

в чужбина -на -временна ра- 
прииждането иа ем-игран- 

днес съще-

за
емиграция

наши, граждани 
бота, прекъсна и

Югославия, макар чс и
за приют на емигранти от 

Обаче чуж-

но-шп и-оиска и
Югославия. След нормализирането на 

най-голяма част от тази еми-тив
ти от отношенията, 

грация се върнаха в страната, но има и 
отделни лица, които останаха 
ма чуждестранните разузнавателни центро
ве и д-о д-иешни д-ни (някои -с такива наме
рения са минали на Запад - като само са 
променили -стопанин, но не и своята преда 
тслока роля). кРаи

(твувагг лтгори
източйо-свропсйоюите -страни, 
достраин-итс разузнавателни цетрам » 
п-о-нататък настояват оред нашите гра> д< 
пи да завербушат отщелни лица, кодто «а 
"шм-а^тс -шпионска дейност, при ко- 
сто се ориентират към понкаяествеиа аиж - 
■гура от редовете на стопанските деици,Граничио-пропускватслсн ”*'!**йспрсз1<>76

намерено терористичсско оръжие през
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ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШНИЦА

ЗА ПО-СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ 

В ИДНАТА ГОДИНА Не признават 

собствените оценки• Кога ще започне дислоцирането на производствените мощности
водоснабдяването (В. Бе
нинци, Леоковица и др.), 
друпи пък изнасяха, че 
трябва да се отпуснат и 
обезпечат по-лолеми сред 
ства за да ое подобри здр 
авеопазването (Д. Манич, 
М. Йованович и др.). 
Имаше и мнения да се 
имат предвид повече съо 
бщенията (В. Ранчич, Ч. 
Николич и др.). В заклто 
чение на разискванията 
по този въпрос предсе
дателят на Общинската 
скупщина Слаиол-юб Ми 
ладинович каза, че сега е 
време във всяка местна 
общност този въпрос 
най-добре да се изясни, 
като ое имат в предвид 
и солидарността и общи 
те интереси, а ког-ато се 
приеме решение — да се 
проведе в дело.

дат вложени за набавка 
на нови шевни машини. 
Сумата се обезпечава от 
собствени извори.

С плна тази трудова ор 
гашизация в идната годи 
на би трябвало да се осъ 
ществи износ от 37 944 
000 динара на «онвертиру 
ем-ите пазари. Очаква ое 
също увеличение на физи 
ческия обем на производ
ството от 21% при пови
шение на производително 
стта на труда с 4“/" и тн.

В разискванията обаче 
неколцина делегати пос
тавиха въпроса кога тру 
довите организации от 
Бабушница (иди извън 
нея) ще започнат да изг 
раждат производствени 
цехове по районните.цен 
трове, като единствен на 
чин да опре миграцията 
на населението от селото 
в града.
ИМА МЕСТНИЧЕСТВО

На съвместна сесия на 
трите съвета на Общинс
ката скупщина в Бабуш
ница делегатите най-гол 
ямр внимание посветиха 
на проекта на обществе
ния план за идната годи 
на и Па въвеждането на 
ново петгодишно местно 
самооблагане, който ще 
е на обсъждане до среда 
та на декември.

Основно определение 
в развитието на община
та в 1987 година е: да ое 
създадат необходимите 
условия за по-пълно из
ползуване на съществу
ващите производствени 
мощности, за повишение 
на производството за из 
вас и за укрепване и пре 
устройство ца химическа
та промишленост „Лулсни 
ца". При това ще се да
ва тласък на положител
ните тенденции в разви 
тието на гостилничарст- 
вото и туризма, защото 
откеотдавна „Църни вр
ъх" се приобщи към 
„Сърбия" в Пирот и от 
републикански източни
ци са получени средства 
от 200 милиона динара 
за създаване на условия 
хотелът в Звонска баня 
да почне да работи.

За производствена прео 
риенти,ровка на „Лужти- 
ца" (покрай преустройст
вото) ще бъдат обезпе
чени и 200 000 000 дина-

# Няколко години проблемите се посочват, но не 
# Основното заключение е задълбочасе разрешават 

ване на разграничаването

Приключвайки разискванията по следите на 
Общинският комитет на СК в Дисвоите заключения, 

митровград оцени и работата на ПО /на СК в дими
тровградската митница. Тези дни се състоя събрание 
на тази ПО, на което взе участие -и председателят на 
ОК на СК Младен Димов.

В доста обширното уводно изложение управи
телят на митницата Том-ислав Тодорович говори за 
значението на митницата и досегашните успехи и в 
работата: „Сигурно е, че има слабости в работата ни, 
за които често твърде остро говорим. Вое пак счи- 

,там, че ние сме най-силната първична организация, 
да не опоменавам, че сме специално подбрани, че от 
68 заети само петима не са в редовете па СЮК, че 
20 на сто са с полувисшо и още толкова с виеше об
разование. Това дава гаранция за определено идей
но равнище и затова не сме съгласни нашата първи
чна организация да се сравнява с много по-малки 
организации. Известният -случай (арестуване на -ня
кои заети в митницата) е вече надминат и зато-ва ечи 
таме, че нашата организация е силна- ч-е сам-оу-пра- 
вителните отношения са развити до -схепе-н, позволя
ваща устройството -на нашата служба. И взаимоотно
шенията не са такива, за да нарушат съвкупните от
ношения в митницата. Считам също — подчерта Т-о 
дорович — че е нескромно от един Общински коми
тет на СК да да-ва оце-нка за работата на съюзна 
ституция, каквато е нашата, За това има 
тии органи, които 
яви Тодорович.

Факт е, че до -преди известн-о време димитров
градската митница винаги е заемала второ—трето 
място сред митниците. Днес тя ое намира на дваде
сет и девето място! Това -красноречиво отразява 
купн-ото положение -в митницата, 
в разискванията си и с това опровергаха твърдени
ята на Т-одорович.

Взимайки участие в разискванията, председа
телят на ОК на СК Младен Димсив аргументирано и 
съв-сем -конкретно изтъкна, че въз основа на до-б-рата 
структура не м-оже да -се твърди, че партийната -орга
низация е силна -и активна. Защ-ото от 63 член-ове ак
тивно действуват -сам-о 39 комунисти. От друга стра
на, ежегодно се приемат едни и -същи заключения, 
ко-ито не ое претворяват в дела, а тогава не може да 
се каже, ч-е организацията е активна. За 
шенията и положението -своевременно е била форми 
рана комисия, която е дала -обобщената 
че -н-ещо не е в ред. Следователно 
изпълнила задачата си.

Събранието приключи без как-вото и дя е за
ключение. Секретарят на ПО на СК категорично за
яви, че секретариатът й не 
жи конкретни заключения.

Делегатите гласуваха 
решение да -се внесат ну 
жните изменения -в Обще 
ствения договор по кадро 
-ва политика предложени 
от -страна на К-онституци-о 
нгаия съд в -СР -Сърбия, об 
съдиха информации по 
заемането на работа и 
приемането на стажан
ти, за състоянието на кул 
турно-историческите -па
метници и др.

Въвеждането ва 
во местно самооблагане 
също предизвика еерио 
зни разисквания. Имаше 
и из-вестни ме-стниче-ски 
разисквания във връзка 
с него. Някои делегати, 
в името на своите делега 
ции, изнасяха, че трябва 
да се даде предимство на

н-о-

ин-
компетен- 

-вигаа-ги високо ни оценяват — за-

М. А.
съв-ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС В ДИМИТ 

РОВГРАД ЗА ОБОБЩЕСТВЯВАНЕ НА КАДРО 
ВАТА ПОЛИТИКА

п-о-сочиха мн-озина

ра за реконструкция и 
модернизация) от тази су 
ма 50 000 000 динара ще 
бъдат изразходвани за 
ообротни -средства). От 
собствени 
15%, а 85°/» -са

Стоп за неспособните!
Обсъждайки досегаш

ното осъществяване 
кадровата политика 
Съюза на комунистите и 
по-широко в общината, 
ОК на СК в Димитров
град констатира, че кому 
пистите не мотат да бъ
дат доволни от досегаш
ното състояние -в тази о-б 
лает. Защото, от 611 
мунисти, завършили раз 
лични политически 
ли, в обществено-полити
ческите организации са 
ангажирани 
четвърта част.

ние в предстоящия пе-ри 
од трябва да бъде пос
ледователното осъществ 
яване инициативата на 
другаря Тито за колекти 
вна работа и отговорно 
ст и обобществяване на 
кадровата политика. При 
н-ципите -на -ротация и 
преизбиране същ-о трябва 
да бъдат спаз-ва-ни, а за 
това е -нужно да се раз
ширява -кадровата основа. 
Това значи да се включ
ват млади и -способни ка 
дри на ръководни места, 
а също и на места, къд-е- 
то творческият дух 
пълно ще дойде до изя
ва. Разбира се, п-ри тов^ 
трябва да се 
резултатите 
«Забравеното" 
не, оставка и сменяване 

неспособните, както 
изтъкнаха някои 
ве на Комитета, трябва 
да заживеят във всекидне 
вната
веждане на 
литика. Способността 
ръководните хора, на ка 
дрите, трябва да 
първостепенно значение.

А. Т.

на-източници са 
кредити 

приравнени към цените 
в 1986 година юе очаква 
стойността -на производс
твото в идната година в 
„Лужница" да възлезте на 
18 000 000 динара.

В металообработваща 
та трудова -организация 
„Балкан" ще бъдат инве 
стирани 30 000 000 дина 
ра. в -резултат на което 
се -очаква увеличение на 
производството от 10% и 
общия доход от 80%.

в

взаи-моотно

констатация, 
и комисията не е

ко-

шко
е в -състояние да -предл-о-

А струва ви ое те -сами -се -откроиха-едва една безк-ом-

ПОВЕЧЕ ПРОИЗВОДСТ 
ВО ЗА ИЗНОС

В „Текстилколор" 
бва да се д-озавърши 
конструкцията на -строите 
лната част на 'обекта и 
попълване ва машинния 
парк, като се 
всички необходими пред 
поставки за -повече трои 
звод-ство за -износ. Нови
те мощности дават въз
можност за повишение на 
общия доход от 120 ин
дексни точки и на дохо 
да с 14. Предвижда се 
5 000 000 динара да бъ-

на-Осо-бенв недовол отвие 
бе изказано във връзка' 
с кадровата политика

„„ в -организацията
оам-оуправите  лните органи се знаят. Необходимо

чинът" заП,щвдделяванеСЪОТ'ВеТНИТе Т°Ва 6 На‘
от събранието,

и в
тря в -оценяват 

от труда.
отзовава-

трудовите организации и 
общности,
през п-оследно време 
тази наоока има. подобре 
ние. Вое още има „спън
ки" в ангажирането 
млад-и специалисти и твор 
чеюки кадри. Ако се п-ре-о 
долее това положение, то 
ва значи че е на-правена 
първата и ведно най-важ 
ната крачка, бе изтъкна 
то на заседанието. Глав
на задача в това

ре- на пр-о-бл-емите. Това п-ролича 
„„ на което след дълго -време има много
разисквания и голям брой при-съствуващи У-спех -е 
че -комунистите намериха сили да кажат за слабос-
Г^ГбЛеМИТе да- Л" « ™ «« се ^едпЙ- 
възлагят г.ъота. МерКИ' че срещу -носителите им не се 
възтагат съответни парливи ,наказания. Зад успехите
н-е -бива д-а ое прикриват слабостите и поради без- 
отговорно отношение на -отделни лица „е ^ива да се
цианияГ ,На Митаицата- Провеждане на диферен- 
те може V 1ЮОЛад°вате™'° оешакше на проблеми- 
~ *а ™рДИ или опровергае -силата «а пър- 
вичната партийна организация, а не за 
съди по квалификационната й структура.

въпреки че
в

насъздават
члено

на

практика при про
кадровата по

на

има
нея да се

отноше
(А. Т.)
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босЧи™гЪраТдТА СЕСИЯНа ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

ПР0ЕКТ0Д0КУМ1НТНИ СА 

кжНА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на състоялата

Средствата аа масова информация 

успешна изпълняват задачата си
В рамките иа, подготов

ките на заседанието на 
Комисията за информи
ране при Председателст
вото на МОК на СКС 
Леековац, а

формирането да стане съ 
щинока трибуна на всич
ки трудещи се и гражда
ни — те и занапред тря
бва Да изпълняват като 
при това още по-решите- 
лно се включват в орга
низираните 
акции. Но за да станат 
същински мобилизатор и 
те се и гражданите, необ
ходима е още по-голяма 
идейна наооченост и де
еспособност на комунис
тите в средствата за ма
сова информация.

И този път се подчер
таха и редица обективни - 
причини които по един 
за твърде слабото прие
мане на радиопредаване
то на радио Ниш в об
щината, както и честите 
дефекти на телевизион
ното предаване, а при то
ва и на ТВ-Журнала. Ос
вен това Босилеградска 
община все още твърде 
малко е застъпена в 
форматашните 
на сърбохърватски език, 
както и това че читате
лите от тази община ря
дко могат да бъдат ин
формирани за обществе
но политическите и сто
пански постижения в ос
таналите общини в реги
она. Затова бе казано, че 
занапред трябва да има 
по-тясна връзка и сътруд 
ничество между редколе- 
гиите на средствата _ за 
масова информация на 
български език с редко- 
легиите на средствата за 
масова информация на 
сърбохърватски език, пре 
ди всичко е тези в общи
ните в региона.

СС нз, 25
ноември т.г. сеоия на Об
щинската скупщина в Бо
силеград, делегатите на 
трите съвета обсъдиха и 
приеха няколко информа 
ции, проекторешения и 
договори. Между другото 
предмет на обсъждане бе 
информацията за -осъще
ствяването на Обществе
ния развоен план на Бо- 
силеградсжа община за 
период 1986 до 1990 
дина и

репва акумулативиата 
опособиоот, тя намалява. 
Това неблагоприятно се 
отрази и върху реализа
цията на плана по трудо
устрояване на младите и 
шкюлувави кадри, чийто 
брой се увеличава. Пона
стоящем както

им щииата през идната го
дина. Развитието 
всичко ще бъде насоче
но към понататъшно до
ходно свързване на ТРУ- 
да и средствата с разви
тите стопански организа
ции от региона и извън

преди
в

по-късно л 
при Председателството на 
ЦК на СКС на тема „Ак- 
туално обществени

идейно-политиче 
ски въпроси в облйсТга 
на информирането и за
дачите на Съюза на ко
мунистите", неотдавна се 
проведе събралие на пър
вичната партийна органи 
зация в село Райчилов- 
ци. На събранието, по
край председателя ,на Об 
щинокия комитет на СКС 
в Босилеград, Иван Васи
лев участие взеха и пред
ставители — членове на 
Комисията за информира 
не при Председателство
то на МОК на СКС в 
Леековац.

подчерта 
председателят на Изпъл
нителния съвет на Общин 
оката скупщина,
Опаоков, броят 
на-ва 1200 души.

Изхождайки 
факти а имайки

него, понататъшно раз
витие на самоуправител
ните обществено-иконо- 

Спаско мичеоки отношения, ук- 
им ,надми репваис на материалната 

основа на труда, повишен 
от тези ие на производителността, 
предвид, по-динамично развитие 

ве- на селското стопанство, 
преди всичко в обществе 
ния сектор, укрепване на 
всенародната отбрана и 
обществената -самозащи
та и пр. В това отноше
ние предвиждат се и но
ви капиталовложения от 
над 7 милиарда динара, 
от които около 1 мили
ард ще бъдат изразходва 
ни в извън стопанските 
дейности.

В продължение на се
сията, на която присъс- 
твуваха и ръководители
те на обществено-полити
ческите организации и ор 
ганизациите на сдруже
ния труд, делегатите об
съдиха и дадоха съгласие 
на Проектопредложение- 

С Проекторезолюцията то на обществения дого- 
за развойния план на об вор за данъчните облага- 
щината през идната го- ния, както и на облага- 
дина, делегатите на ОС 
запозна Спаско Спаоков.
Между другото той из
тъкна. че създадената ос
нова през настоящата го
дина, дава реална възмо- ти ще бъдат на публично 
жност за по-стабилно и обсъждане до средата на 
ускорено развитие на об- декември.

го-
реализирането му 

през настоящата делова 
година, както и 
резолюцията за развойни 
те наооки през следваща
та 1987 година.

В информацията 
ализиранего на заплану
ваните задачи и определе 
ния през изтичащата де
лова година се изтъква, а 
това потвърдиха и участ
вуващите в разисквания
та, че заплануваните за-

проекто- че реализирането на 
че заплануваните развой
ни определения през ид
ната година се обоснова
ва върху осъществените 
досега развойни програ
ми, на сесията делегати
те взеха

за ре

решение, до 
края на годината във вся
ка организация обстойно 
и съдържателно да се ана 
лизира осъществяването 
на съобствените развойни 
задачи и определения. 
При това без каквото и 
Да е прикриване трябва 
да се посочат причините 
за неизпълнението им, а 
от виновните да се по
търси обществено-полити
ческа и трудова отговор
ност.

И този път както и по
вече пъти досега когато 
ое обсъжда този въпрос 
бе изтъкнато, че средст
вата за масова информа
ция на български език; 
и покрай редица обектив 
ни причини твърде успе
шно, изпълняват задачи
те си.

От особено значение е, 
както бе изтъкнато на 
събранието, че в редак
торската политика и в 
информациите на всички
те информативни средст
ва на български език до
сега няма идейно-полити- 
чеоки отклонения. Те не
прекъснато полагат уси
лия да се преодоляват 
трудностите в организа
циите на сдружения труд 
и в местните общности. 
Тази своя задача — ин-

ин-
средствадачи и активности съгла

сно Обществения 
ен план не са

разво- 
цялостно 

реализирани, както в об
ластта на стопанството и
селското стопанство, така 
и в развитието на обще
ствените дейности. Това 
преди всичко се дължи 
на редица обективни при 
чини, но не малък брой 
са и субективните слабо 
сти. Все още не се пол- 

съществуващите 
природни възможности, 
особено в областта на

зуват иията за задоволяване на 
съвместните и общи по
треби в организациите от 
обществената 
Всички проектодокумен-

дейност.развитието на стопанство 
то и селското стопанство. 
Поради това при повече- 
то орчганизации на сдру
жения труд вместо да ук- м. я.м. я.

то членове на тези контроли — водят до 
там, че контролите тихомълмком минават 
край проблемите, не искат да се засягат и 
според онези (не)народната" и той ще ми 
дотрябва", от тези които нарушават права 
та на работниците, посягат към обществе
ното имущество или лък правят стопанска 
престъпност не се търси отговорност.

Ьездействеин контролиОПАКОТО НА ВЪПРОСА

требите, своеволията на работници на от
говорни постове, явленията на стопанска 
та престъпност, разхищаването на матерна 
ли и ородства и накърняването правата на 
работниците откриват Службата на вътре
шните работи, общественият правозащит- 
ник на самоуправлението, прокурорът...

За бездействувансто ма тези контроли, 
по-точно за тяхното активизиране в органи
зациите на сдружения труд и трудовите об 
щности не ос разисква. На заседания 
общинските 
ганизации не рядко се подчертава, че тря- 

действувансто им. Забе-

Контролирайки производствсно-самоу- 
правителната дейност в организациите на 
сдружения труд и трудсвите общности, 
моуправителните работнически контроли 
предприемат мерки за премахване на евен
туалните пропуски. От особено значение 
са акциите против злоупотребите 
моуправителните отношения и в стопалст- 
всуто — както и онези в които се застьп- 

за/конността... Това са, ро- 
в Закона на сдру

са-

С известни, така наречени парливи въ 
проси, както и е проблемите, които пре
дизвикват отговорни, т.е. на постове лица 
контролите изобщо не се занимават. Само 
управителните органи и обществено-поли 
•гичеоките сили в организациите на сдруже 
тгия труд, преди всичко синдикатите не ,съз 
дават атмосфера това да се мени. Не оказ 
пайки им помощ (не раздвижват нито

бездейните членове)

в са-

ват да се опазва
си общи определения 

жения труд и в самоуправитслнитс доку
менти на Организациите И общностите рс
гулиращи правата и задълженията на
моуправителните работничеокишнтроли.
Но едно е лицето, друго опакото, едно.за
конопредписанията, а съвсем дру ^
ствителностга.

В Босилеградскасамоунрааитсл^

“ правщи задължения. С

СИ те някои поду
правителии явления, ог м вместо
чават и право на ''Ра^"ба^,0лоупо 
да са в първите (редове на Р

па
об’п \(Остп ононп олитичесюи ор -чи

въш-
бва да се засили 
лежиш по адрес на самоуправитслнитс ра- 

ооббеио се отправят 
запазването на об- 
и законността. И те-

роса за сменяване на 
то всъщност дават подкрепа на тези от 

трябва да се търси самоуиравителнаботанически контроли
когато се разисква за 
щоствоното имущество 
зи организации, както и в организациите 
иа сдружения труд обаче не се посочва как 
да ое засили дейдгтуваието на контролите 
и как те да оправдаят съществуването си 

Борел членовете на самоуправителните 
контроли ое чувствува „недоумение , пре 

когато ое касае за правата им 
Тези недоумения - както изтъкват повече-

които 
отговорност.

Проблемът разбира се е у нас, в про
пастта между деклеративяото и действи
телното. А все докато не меним поведение 

самоуправителните работнически 
; системата на обществената са
ндал да изпълнят ролята си.

община например, 
контроли

то ои, 
контроли в
мозащита

В. Б.
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I В ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
1 НИЯ ТРУД „УСЛУГА" — БОСИЛЕГРАД

завление"I
:*ш

НА СЪБРАНИЯ НА ПО НА СК ОБСЪДЕНИ ДЕВЕТ
МЕСЕЧНИТЕ СТОПАНСКИ РЕЗУЛТАТИ

$8 НА СДРУЖЕ

УВЕЛИЧЕН КОНВЕРТИРУЕМИЯТ 

ИЗНОС СЪС 70 НД СТО
Дефицитът е 

погасен
• СЪЩЕСТВЕНО НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАЛЕЖА

ЛИТЕ СТОКИ, ДОБРА СНАБДЕНОСТ С МАТЕРИ
АЛИ И СУРОВИНИ И ГОЛЯМО УВЕЛИЧЕНИЕ НА 
КОНВЕРТИРУМЕИЯ ИЗНОС — ОСНОВНИ ПРИЧИ
НИ ЗА УСПЕШНО СТОПАНИСВАНЕ

В ТО „Димитровград" 
се състояха събрания на 
първичните организации 
на СК, на които се рази
сква за резултатите на 
стопанисване от януари 
до септември т.г., както 
и по проектостановищата 
за действуваме на члено
вете и организациите на 
СК в ССТН, а комунис
тите са запознати и със 
статут,арвите промени в 
онази част на организа
ционно устройство на СК 
оообено в сложните орга
низации на сдружения 
труд, каквато е СОСТ 
„Тигър".

ТО „Димитровград", ка 
кто оцениха комунистите 
на събранията, е стопани 
свала добре през девет- 
меоечието на годината.
Добрите производствени 
и финансови резултати, 
преди всичко съществено 
намаляване на залежали
те стоки (чиито лихви са 
„отнесли" големи средст
ва), твърде добрата снаб- 
деност с. възпроизвод,отве
ни материали (запасите 
са били толкова, че про
изводството е, протичало

добри от миналогодиш
ните) и занапред се про
извежда продукция с ви- 
оок брак, а и трудовата 
дисциплина, въпреки зна- 

ггодобрение, 
още не е на необхо

димото равнище.
Пред комунистите и 

трудещите се ,в ТО „Ди
митровград" е трудната

в сравнение със същия 
период на миналата го
дина е по-голям с 86,6 на 
сто. Производствените ра 
зходи юа достигнали су
ма 56 386 682 динара и 
бележат ръст 76,9 на сто. 
Доходът е увеличен със 
107 на сто, а чистият до
ход със Ю1 на сто. И раз 
пределението на чистия 
доход е пю-благоприятно: 
във фондовете са отделе
ни 2 931 523 динара оре 
щу. само 280 222 динара , 
през миналогодишното 
деветмесечие. За лични 
доходи лък са изразход
вани 13 293 401 динара 
и са нараснали със 75,8 
на сто. като при това оре 
дният личен доход въз
лиза 37 046 динара.

Директорът на органи 
зацията Ив. Пенев под
черта, че преди известно 
време са обезпечени най- 
необходимите съоръже
ния за ТВ—сервиза, до 
ходно свързване на тене 
кеджийницата със срод
ни организации в регио
на и подобрение на тру
довата дисциплина, което 
трябва да осигури 
по-добри резултати 
коая на годината.

През първото пояуго- 
ООСТ „Услуга" в Бо 

отчете загуба
дие
силеград 
о,т около 3 милиона ди
нара. В резултат на все
странно анализиране на 
състоянието, мобилизира
не на всичките сили, ук
репване на трудовата ди 
сцишшна, въвеждане 
икономии и други мерки 
на деветмесечието дефи
цитът е погасен и е ,осъ-

чителнотобез застои) и голямото 
увеличение на конверти
руемия износ (със 70 на 
сто) отразяват далеч по- 
добро стопанисване в сра
внение със същия период

вое

на

ществен остатък-доход от 
2 931 523 динара.

Наистина този остатък 
—доход не е оообено го
лям, но когато ое има пре 
двид, че организацията 
стопанисва при извънред 
но трудни условия (без 
необходимите съоръже
ния, недостиг на работа 
на тенекеджийницата, ря 
ако покачване на цена
та на материалите и др.) 
все пак дава надежда, че 
деловата година ще при 
ключи с положителни ре
зултати. Още повече, как 
то изтъкна директорът 
Иван Пенев, че след шес 
тмесечието е възстанове
но ритмично стопа/нисва-

„Тигър—Димитровград":
на миналата година. Из
носните ефекти ще бъдат 
още по-очевидни, когато 
в края на годината в ка
сата на ТО „Димитров
град" постъпят и онези 
средства, които й прина
длежат като износни пре 
мии и др.

Обаче и покрай добри
те резултати (много по

да се намали бракът

делова 1987 година, в 
която не ,се очакват таки
ва (относително) добри 
условия за стопанска дей 
ност (особено по отноше
ние на обезпечаване на 
възпроизводствени мате
риали) — оцениха кому
нистите на ТО „Дими
тровград".

ощене.
вИнак през деветте ме 

сеца общият доход въз 
лиза 88 525 326 динара иП. Димитров (М. Я.)

СУРДУЛИЦА В ТО „БРАТСТВО"

Положителни стопанскиИЗНОС НА МИНЕРАЛНА ВЪЛНА резултати, но..
Резултатите, осъществе

ни за деветте месеца,
ТО „Братство" в Желюша 
оа положителни. Именно 
общият 
314,6 доходът, към 101,7 
и чистият доход към 78,7 
милиона динара. Тези ре 
зултати са дали 
ност личните доходи в та 
зи трудова организация 
да се увеличат със 164

относно „Югокожа" 
Суботица. Вълната 
жите се продава на „Ле- 
акотеис" от Лесковац. До 
брите

добре — слага се прът в 
колелата. А това е резул
тат преди всичко на 
шите междуличностни от 
ношения, слабата трудо
ва дисциплина и пр.

Това се повтаря години 
наред и отново ое поста 
»я въпроса: дали отново 
„Да ср мени ръководство 
то", или пък рязко тряб 
ва Да се засече в същост 
вувачците отношения. Без 
опорно отговорът е само 
•един: носителите на от
рицателни ПРОЯВИ В ТРУ" 
довия колектив са позна 
ти и крайно време 
им ое посочат 
Защото от

отВъв фабриката за мине
рална вълна „25 май" в 
Сурдулица, която работи 
в състава на белградска 
„Галеника" за десет и по 
лавина месеца в настоя
щата година са произве
дени 7460 тона топлинен 
и звуков изолационен ма 
териал, което е с около 
100 тона по-малко по от 
ношение на същия пери 
од на миналата 
Обаче миналата 
залежалите стоки 
заха на над 1000 тона, до 
като през настоящата го 
дина залежали стоки ня-

на фабриката Милорад 
Стайкович, ще се произве 
жда минерална вълна 
предимно за износ. На 
Полша ще бъдат доставе 
ни 1000. тона на стойност 
170 милиона, а заработка 
та от договорените 150 
тона износ в Германска
та демократична репуб
лика ще възлезе на над 
2 милиона валутни дина-

в от ко
ло-

доход възлиза резултати пряко 
са повлияли и за нараст
ване на оредствата за 
фондовете. Всичко 
е добре, но...

Ро вече лоша

това
възмож

практи 
ка тези положителни про 
Цеси в „Братство" 
дължиха задълго. Пуради 
неспазване на дотоноре- 

орокове, „Кръзно" 
от Загреб тези дни взе на 
зад своята суровина 
достави на друт, по-сери
озен партньор за прера
ботка. Скъсването 
зи сделка безспорно от
рицателно ще 
върху по-нататъшната сто 
панска дейност на кожо- 
обработватцата 
ция, защото такава рабо 
та трудно се обезпечава. 
Такова нещо 
ва- за пръв път: 
работата

не про-на сто в сравнение със 
същият период на мина
лата

година. ра. 
година 
възли-

година. Средният 
личен доход в „Братство" 
сега е към 45 хиляди ди
нара.

За тази продукция осо 
„бено голям

ните
интерес съ

ществува в Полша. В та- и я
зи източноевропейска ст
рана през идущата годи
на, както е. договорено, 
ще бъдат изнесени 
5000 тона минерална 
на. Инак в

е да 
вратата, 

досегашната 
практика в ТО „Братст
во" е ясно, че

Както ,се пооочва 
довата 
брите стопански (финан- 
оови) показатели са ~ ре
зултат на деловите сдел
ки с „Кръзно" от Загреб, 
за която организация ТО 
„Братство" дообработва 
полуо браб отени 

Подобна сделка 
на и с „Пентротекстил",

ма. в тру-
на та-организация, до-От това производство 

550 тона са реализирани 
на пазарите във Фран
ция Федерална републи шка фабрика е запланува 
ка Германия и Италия. „ но през 1987 година да 
Стойността на износа въ бъдат изнесени 9000 
злиза 43 милиона динара.
До края на годината, ка 
кто посочи

над
въл повлияе това е 

единственият начин за ця 
лаещо оздравяване на 
трудовата организация. 
А това

тази сурдули

организа-
тона

минерална вълна и 1800 
тона твърди термоизола
ционни плочи. С. Микич

е възможно, 
щото все пак болшинство 
то заети в „Братство" са 
добри работници.

за-
кожи. 

е сключе не се случ- 
когато 

тръгне към по-
директорът

(А. Т.)
СТРАНИЦА 6
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ1 унист
на Съюза на комунистите а Сърби- Брой 1547 година ХИП

Белград, 5 декември 1986

ЛИНИЯ НА РАЗГРАНИЧЕНИЕТО
Т П^' месепа^Гт. Заседааде на «а СЮК се проведе 

тензивниге Д ринадесетия конгрес и по време на ци
менти подготовки и Оформяване на плановите доку-
&ВЯ да има “омичеаката политика за следващата година, не тря- 
Р^м™е ОТДеЛН0 ЗНачШие' «о може да ни накара на
на итоп1нплАтти^КаКВО 6 Яапра1Вен<) в тоз'и «йриод за преодоляване 
ге ^1“1е а КРИЗа 11 ка№и са изгледите за това, поне да 

опрат, както обикновено се казва, неблагоприятните трещите 
в стопанството и не само В тази област.

Какви все връзки има това с темата, която гласи: „Идейно- 
политичеоки въпроси за осъществяване на развойната ,и икономи 
че ока политика през 1986 и задачите на СК в обществено-икономи 
чеокото развитие през 1987 година". Отговорът е: връзката е пря
ка, същинска и жизнена. Например, въпреки ясните определе
ния на Програмата на СЮК, програмата за стабилизация, пък и 
на тринадесетия конгрес за пазара и икономическите закономер
ности, не е трудно да ое забележи, че в практиката има колеба
ния във връзка това често и от идейно естество. (Действително, 
по принцип, никой поне явно, не е против, но...)Релевантна изходна г 

оценката: все още непълно 
Дългосрочната

точка за размисляне може да бъде 
и непоследователно се осъществява 

програма за икономическа стабилизация и, изг
лежда, няма достатъчна решителност в провеждането линията на 
Тринадесетия конгрес на СЮК. С приемането на такава оценка, 
партийните членове дават и най-остра квалификация на собствена 
та си работа, действуване и ангажиране. Именно, конгресните оп
ределения и осъществяването на

От принципа до неговото приложение в практиката пътят 
е дълъг Това вое пак не е и неможе да е причина, че СК отстъп
ва от собствените си определения, относно че понякога в практи
ка прави компромиси. Да вземем друг пример, увеличаване на из
носа, намаляване на инфлацията, увеличаване производството. 
Това са три неразделни въпроса. Очевидно е, обаче, че във връз
ка с това има колебания, което се отразява в стапнгрането на из
носа и производството и увеличаването на инфлацията. Това не 
трябва да изненадва, понеже изостава мотивиращият фактор —

програмата за стабилизация 
представяват задължение за действуване на членовете, организа
циите и органите на СК и на всички еубектвини фактори ,и осно
вата за тяхната непосредтвена акция, а (не)уопехът в практиката няма достатъчно и нужна стимулация ннто за увеличаване на 

производството, нито на износа, а инфлацията, поне за кратко, 
на мнозина отговаря. И тук се поставя въпросът: какво стана със 
заключенията от 24-то заседание на ЦК на СЮК? Да ои припо
мним — става дума за двойния доход.

Да си припомним за още, нещо — становище на СК е Про 
лрамата за стабилизация може и трябва да се осъществява цяло
стно, което подразбира промени, т.е. доизграждане не само на 
стопаноката, но и на политическата система. Да конфронтираме 
това становище с всичко, което досега е направено, като се 'имат 
предвид отделно причините, конто (не)налравено са обусловили. 
Очевидно е, че критика, критично произнасяне и явно промови- 
ране «а различни идеи има повече, и поради това може да се по
стави въпросът — какви са практичеоките ефекти от всичко това. 
Размислянето върху-тази тема, дава сигурна основа За оценяване 
на онова какво, как и колко досега е направено и какво трябва 
още да направим. За Съюза на комунистите, при това, 
един факт — да няма отстъпки от основната линия на Програ- 

стабилизация и определенията на Тринадесетия конгрес

е основната мярка на активностите и отговорността на всеки 
член, организация и орган на СК.

Приемането на такова размисляне задължава «а изтъкване 
поне на едно обстоятелства — намираме се в криза, която по сво
ите белези не е изключително стопанска. Кризата, сама по себе 
си, обезценява много усилия ,и (може би, дори тъкмо за това) ра
дикализира някои идейни въпроси и проблематизира много ре
шения на политически и социален план. А това в оценяването ан
гажимента на СК и действуването на членовете му трябва винаги 
да се има предвид. Не може (и не бива) Съюзът на комунистите, 
без оглед на милионите членове, сам да носи бремето на кризата 

плещи. Но може и трябва, да разчиства терена в „ооб-на своите
ствената" си къща. Неговата водеща роля го задължава да пре
махва идейния хаос — винаги и всеки момент когато той възни- 

собстаените редове и безкомпромисно да ое дистанциравкне
от онези сили, които по принцип са приетата ‘Ориентация и ува
жаване, например, на демократическия централизъм, а на прак
тика действуват от позицията на някаква си „своя ореда, а често 

сметка. От друга страна, СК може да покаже и да 
докаже своята революционна способност със съблюдаването на 
същината на различните интереси и с ясното различаване и от
деляне на прогресивното от консервативното в тези обективно 
действуващи интереси. Тъкмо със задоволяването на такива ус- 

изгражда перспективата на стабилно развитие.

е важен

мата за
на СЮК, а това значи решителност в афирмирането на пазара и 
икономическите закономерности и последователно приложение 

реалните икономически категории... Накратко, трябва най-пос
ле да бъде яоно, кои са тези безспорни въпроси.

и за лична
на

Слободан Игнятович
ловия може да

Трябва да се признае, че СК не винаги е имал достатъчно 
кгааж да се отрече от услугите" на някои сили дори и в собст
вените редове нито пък достатъчно способност (и смелост) да се

га партикуляри ида оказиис на непосредствена под
мий инакво конкретно решение. ■

НА ВЕСТТА ЗА РЕШЕНИЯТА НА АВНОЮ

Вестители на побепата
Когато в Бюлетина на Областния комитет на ЮКП бяха 

публикувани Решенията на АВНОЮ, знаехме, че победата на 
революцията е близо — спомня си Радомир Бошкович, първобо- 
рец от Топлишки край.

тичеоки и 
крепа на такова

„ гк „ необходима по-нататъшна демократиза- 
Яш0 "лдаие за подтикваме на аргументирано и циви-

ция, и това като усло юд воичко което, е вън от това пре-
лизираио разискване. ' 0бач,с да сс освободим от ©не-

критикарегво. ГрудаОта ^ заместеНа с «рипмрепю, 
чатлеяието, че нерядко 1 Р а право на демокрация

силата «а аргументите^^ЛозГпретекст, право «а гражданство 
и „свобода на дияло! . _ и биромратическия допматизъм,
получава и буржоазната д _ешеИИЯ в развитието та обще-
и застъпването на етап«^латентна е оиа-

'"пТпаТс

А това на цувстото и да отслабне опо-
идейно-яши програми на 
по-нататъшна перспекти-

— Наистина, имаше отливи и 
отслабване на 
разказва ни Радомир Бошкович, 
първоборец -е този край и

на Ястребанжият партизан
ски отряд — имаше трудности' 
и кризи, но движението винаги 
намираше оили всичко това да 
надделее, да запази свободната 
територия и да даде голям при 

всеобщата победа на ре
волюцията в нашата страна.

(На 4-та стр.)

В Южна Сърбия, в Топлица,
.въстаниетоиз-пламъкът на въстанието не

В началото на въстаниетоминава в гасна.
е създадена свободна територия, 
удържала ое до 
победа. Този борчески и

народ, у когото Парти- 
опора и въп-

коми
окончателната сара

въста-
ничеоки
ята имаше силна 
реки, страхотния терор от стра
на на окупационните сили и дра 
жевистите, през четирите годи

ни въоръжена революция ии- 
е сведиал глава, никога 

признал окупация.

ствопго и 
оността СК да

нос задругите, третите, 
цел. Друга е опасност да ос 
собността за създаване и предла

означават отссрицанс

1ГИ.па кога не 
не еиа

акции, които Да
самоуправлението.ва на
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НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮИНТЕРВЮ НА СИНАН ХАСАНИ, ПРЕДСЕДАТЕЛ . _

ЗАТВАРЯНИЯТА НИ НАНЕСОХА
СФРЮ потърси отна щината на

всички фактори в нашата систе
ма докрай и последователно да
се ангажират

па счмг«/ е пгс-дс-хил- &а програмаха за икономическа
Резултати обаче

лектгавш държавен глава и 
всеки
^илллл пл

НАША ГОЛЯМА СЛАБОСТ Е ЛИПСАТА НА ЕДИННИ СТАНОВИ 
ЩА А СЛЕД ТОВА И ЕДИНСТВО НА АКЦИИ В РЕШАВАНЕТО 
НА НАТРУПАЛИТЕ СЕ ПРОБЛЕМИ И ТРУДНОСТИ

цьк и несишлухи. смлшени ,тх ш 
рашшашаха л пагагьК ни опракт- 
маваг тсолаи0111|рли'шиге матери
ални условия и остатъци _на та 
риге отношения и консервативно 
съзнание. проолемите и трудно 
стиге ис оива да ни .разколеоаят 
в генералния курс, какъъш поч- 
нахмс и изграждахме толкова го 
дини начело с пито. иолягашси 
се, преди воичко, върху соостъе 
ни сили и в настоящия етан, ка- 
кто и много пъти по-рано, ще ус 
пеем да премахнем всичко, което 
пречи на хода и по-нататъшното 
развитие на нашата социалисти
ческа революция.
Как председателството на СФРЮ 
като колективен орган се афир- 
мира в днешните сложни оохцес 
таени и политически обстоятелст

негов член отделно.
ТТРИДС-НДИ А Е Л С X в осъществяването

Основите на нашата общес
твена система бяха изковани в 
Народоосвободителната война и 
социалистическата революция, в 
която най-прагреоивните общес 
твени сили на всички наши каро 
ди и народности, начело с 
и Тито, ползвайки ювърхчовешки 
утаилия и жертви, извършиха ко
ренни обществени промени и с 
това си създадоха нова родина 
— социалистическа, федеративна 
и независима република Югосла 
вия, подчерта Синан Хаоанм, пре 
доедател на Председателството 
на СФРЮ в разговора с Влай- 
ко Кривокагагч — главен и отго 
ворен редактор на всички изда
ния на „Комунист", Момир Бър 
кич — главен и отговорен реда
ктор на изданията на „Комунист" 
за Сърбия, Никола Цветкович — 
главен и отговорен редактор на 
новюсадаки „Дневник” и Петер 
Шипковия — главен и отговорен 
редактор на „Маджар со". 
Изминаха повече от четири десе
тилетия от историческото Второ 
заседание на АВНОЮ. Другарю 
председател, как бихте оценили 
изминатия път и стойностите на 
системата, които обезпечават ней 
ното по-нататъшно развитие и 
издигане?

— Изтеклите четири десети
летия в (свобода са период на 
големи усилия за обществено, 
материално и духовно преобра
зование ща нашата 'Страна. Пос
тигнахме крупни резултати в раз 
витието на производителните си
ли на обществото, в 'културата, 
науката, образованието, здраве
опазването и другите дейности, 
в установяване на материалната 
иигуриост на хората. Силно укре 
пна работническата класа и се 
постигна ускорено и всестранно 
развитие на всички републики 
и автономни покрайнини и на 
Югославия като цялост.

Основен фактор на нашето 
обществено и икономическо ра
звитие през целия този период 
е системата иа социалистическо 
то самоуправление 
която по подчертан начин озна
чава специфичния път в разви
тието на Югославия. Всичко, ко 
ето постигнахме ирез тези чети

Г1Г1ЛИППХХ
ролята па ххредседател-

стаоилизация.
Икономическата, пък скаква е

сишт на си>гхО в предстоящите цея и обществената криза се за
си сте дълбочават. Според Вас кои са

състоя

няма.

промени в политическата
ма, преди всичко, в по-натагьш- вричините за едно такова

развитие на самоуправител- цие и ш да се сложи точка иаМО 10
ните социалистически обществе- едН0 хакова поведение? 
ни отношения и последователно
то осъществяване на политиката до роляма степен е израз на ед
на национално равноправие? т порицаваща еуфория, защо

— критичното преизу чакане т<^ не могло да се каже, че
Няма. .Макар че сго-

КП
— Според мене, този въпрос

на функционирането на полита 
чеоката система приключва.

резултата
а пан-ските процеси в тази както 

председателството на Сфхю, съг и в щколко предходни години не 
лаоно с конституционната си ва напълно в унисон с утвърдена 
роля, взе активно участие във та р,аав0йна и икономическа по 
всички фази на тази (работа. ЛИтика, не трябва да 'Ое подценя 

договорено е Председателет ват все значителните резул- 
вото на СФРЮ, като един от с тати< канто нашата страна пос- 
Конституцията на СФРЮ упълно шга‘ например, сведенията по
мощен оредложител, да подгот- камат< че осъщественият доход 
ви проектопредложение за при- в първите девет месеца на насто- 
стъпване към промени в Коцрти д, а ГОДИНа ,се е увеличавал 
туцията на СФРЮ. Приключват 
всички професиоанлно-политиче 
ски работи за раздвижване на 
тази процедура и Лредоедателст 
вото на СФРЮ до края на тази 
година ще достави на Скупщина
та на СФРЮ официално предло-

ва и как продължава авторитетът 
и традицията на президента па 
Репуоликата?

— Председателството иа 
СФРЮ досега ое ангажира върху

по-бързо от съвкупния приход, 
което говори, че се поправя ико 
наличността на стопанисването; 
промишленото производство за 
деоетте месеца е увеличено с 
4,2%, което е повече от заллану 
вашия процент за тази година; 
селакостопанокото производство 
ще бъде е около 5°/» над минал о- 

произведени са

крупните, (стратегически 
аи на нашето обществено разви 
тие, свързани преди всичко с об 
ластта на външната политика, си 
гуриостта и отбраната на страна
та, но и е въпросите от областта 
на икономическата политика

въпро-

жение да ее пристъпи към про
мени в Конституцията на СФРЮ, 
което всъщност е само една част 
от целокупния процес по усъ- 
вършенствуване на функционира 
нето на политическата система.

Резултатите «а Критичния ана 
лиз и публичното (Обсъждане 
недвоюмишено изразиха искани-. 
ята на най-широката общесгве-

и
по-нататъшното развитие и изди
гане нц нашата политическа си
стема.

годишното 
към 4,8 милиона тона пшеница и 
почти 12 милиона тона цареви
ца; осъщественият процент 
трудоустрояване ще бъде над за 
плануваното; снабдяването на па 
зара гляавно е добро; приливът 
на валутни средства от туризма 
ще бъде по-голям от миналого
дишния; редовно се плащат дъл
говете към чужбина и др.

Функциите, които с Конститу 
цията на СФРЮ са поверени 
на Председателството на СФРЮ 
показват и >виооката степен на 
отговорността му правовременио 
и решително да се ангажира въ

по

нает да останем при наличните 
фундаментални конституционни 
решения и промените, които ще 
станат, трябва поправо по-ната
тък -да укрепват тези основни оп Никога не сме скривали сла- 
р е деления на нашето общество, бостите и трудностите, а това не 
преди всичко; социалистическо- правим и сега. Но, точно поради 
то самоуправление, властта на това не може да се приеме, - 
работническата класа и на всич особено в последно време почти 
ки трудещи се, федеративното изключително

рху решаването на ключовите 
проблеми в обществото, преди 
всичко в сферата на съгласуване 
то, по-прецизното дефиниране и 
последователно провеждане в 
живота на общите 'интереси, ко 
иго републиките и автономните 
покрайнини, народите и народно 
стите

че

Фе-осъществяват във 
дерацията. Досегашното изкуст
во показва, че Председателство 
то на СФРЮ успешно е поело 
предвидените с Конституцията 
Функции и аз мисля, че главно 
успешно ги изпълнява.

Своята с Конституцията ут
върдена политическо-инициатив 
на и координираща роля Пред 
оедателств-ото осъществява чрез 
постоянно (сътрудничество е оп
ределени органи във Федераци 
ят.а, републиките и 
те покрайнини: Скупщината на 
СФРЮ, Съюзния 
съвет, Председателството на ЦК 
на ОЮК и председателствата на 
републиките и автономните 
райнини. в работата -си 
много усилия, защото сме съзна 
телни, че от успешностга в осъ
ществяването на утвърдените с 
Конституцията на СФРЮ функ
ции зависи афирмацията на Пре 
дседателството на СФРЮ като 
един от съществените фактори 
на кохезия на югославската об 
щност и неговия обществен и 
политически авторитет като ко

те говори и пише 
уреждане и конституционната по за неуспехите и мрачните места 
зиция на републиките и автоно във всички области на 
мните покраишини, обосноваващи общество. Има такива и това ни 
се върху равноправието на на- кой .не Оспорва и трябва и
™гимя^1Р°ЛИ И ^Р'0^010™' неза това да се пише, обаче данните, 
висимата и необвързаната външ които посочих показват, че не е
= ^ НаШаТЗ СТрана- ЕСИЧК0 така само черно, че има 

Р се' ясичко не може и успехи. Навред из нашата (стра 
не Г“Не СаМ'° ° и°Рм«Ра- «а има голям брой трудови ко
ми Голямо (тяга™ ,0ТйелГО1 Н°Р лепливи, които успешно работят, 
ната 6НИ€ ИМа промя 8 миото области трудещите
ГС“Г«Да*- на™и ’ народии наро
во. досег,ашният опит показва, двоили постигат 
че преодоляването на множество 
слабости

нашето

засистема

ри десетилетия на нашето ооциа 
листичеако развитие, а постиг
нахме много, всъщност е резул 
тат на огромните усилия и нап
режение на работническата на

се
автономни-

големи резул-
са и трудещите се и гражданите 
на всички народи и народности, 
на творческата им активност и 
инициатива.

В твърде сложната междуна
родна обстановка ние останах
ме непоколебими пред всеки на 
тиск и изкушения на времето и 
с активната си миролюбива поли 
тика спечелихме авторитет и из
градихме мощна необвързана и 
независима позиция в света.

Но, по този път нямаше 
мо възход. (Имаше и има 
застои, колебания, деформации.

гати.изпълнителен
то на полит.Ичеок?тГ^^’^ев СЪГЛаСен 1СЪМ с Вас' 46
обществото изобщо има особе "пр°"и * П°'
но значение, че общественото- ^Ределени 
литическите

във

крачки напред, 
се 1СЪ(Л10и в тава. че още не са

ално Съюзът на комуятТда !^^™°И°ЛеНИ ба0НОСТТа' 
направят (решителен обрат към '
насоката на по-последователно

лок-
лолага

пък и непоследова-
телноегите в цялостното и еъгла 
сувано провеждане ,на ключавм- 

ституцион те определения от Дългосрочна
та програма за 
стабилизация и 
икономическа политика. 

Причината

оживотворяване на 
ната ой роля.
КАКВО ПОСТИГНАХМЕ 

Председателството 
няколко пъти, особено в края на 
миналата година, в отделни 
кументи и в писмото

икономическа
договоренатана СФРЮса-

и днес за тава е, че в ед
на част на стопанството, на об
ществено-политическите

до
ен ДО Скуп общноI
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ГОЛЕМИ ВРЕДИ те субективни сили обаче не е в Федерацията и 
унисон с потребно^тте на обста
новката, в която

председателите 
на председателствата на републи 

се намираме, ките и автономните покрайнини, 
особено с потребностите на бор- Бяха разгледани основните хараж 
оата за премахване на икономи- теристики на политичшко-шгур- 

ностното положение в нашето об 
щсство, особено деиствуването на 

коии и други законопредписания, буржоазната десница и_иа други 
че взехме ясни 'становища и при- аити/ооциалистически и антисамо 
ехме многобройни заключения и управителни сили. 
действително —

чеоката криза.
Точно е, че имаме много за-

>
На заседанието бе констати-както казвате —

нашите определения /са ясно за- рамо, че върху политичеоко-си- 
киоани, обаче в реализацията на гу.рношното положение най-лошо 
същите изоставаме, недостатъчно' ое отразяват икономичеоката кри 
се ангажираме, изморяваме 
Като пример ще посоча

споменаваната Дългосрочна слабостите в деиствуването наор 
програма за икономическа ста- панизираиите 
бишизация. Макар че воички ое сили. Това има благоприятно въз 
съгласихме, че трябва да изгот- действие, относно създава прос
пим една такава програма, в осъ транство за засилено и по-агре- 
щестяването й не сме отишли сивно дейегвуване 'На национали- 
много далече, -предложените про- зма и другите антисоциалисггиче- 
мени не се провеждат благовре- оки и антисамоуправителни 
менно и последователно.

Основното искане, .около кое- обезценяване и разрушаване на 
го всъщност всичко се върти, е историческите придобивки и на 
необходимостта от последовател- перспективите ща нашата социа- 
но зачитане на конституциоииос- листичекжа революция. Върху та- 
тта, законността, социали-стичес- зи основа се съюзяват и обединя 
кия морал, отговорността. Неша- ват воички структури на вътре- 
зването на законите, на общест- шния и външния враг.

За всичко, което не е добре

. | щт
т

се. за, застоят в развитието на соци 
повече алистическото' '

-V ‘

2Й самоуправление.
път■ ч;'

социалистически
Ц

ш ^ «V _
Синан Хасани в разговор с главните и 
на „Комунист'', „Дневник" и „Маджар со" отговорни редактори си

ли, които имат същите цели —
сти, или в рамките на обществе
но-политическите структури още 
не са преодолени отпорите сре
щу афирмацията на икономиче
ските закономерности, стоковото 
производство, пазарния начин на 
стопанисване и укрепването на 
самостоятелността на организа
циите на сдружения труд, при 
съответната роля на самоуправи- 
телното планиране. Необходима 
е и по-голяма ефикасност и ра
ционалност, което всъщност зна
чи изостряне на условията по 
стопанисването и издигане на от
говорността, за онези които така 
не стопанисват. Истинското прео 
доляваяе на тези отпори е необ
ходимо за да се извърши спеш
но потребното преразпределение 
на икономическата и обществе
ната мощ в полза на .работниче
ската класа, сдружения труд и

системни и текущи икономичес
ко-политически решения, а пре
ди всичко на конкретните пове
дения. Всичко това е в дълбок 
антагонизъм е действителните ин 
терери на нашето стопанство и 
общество, на нашето определе
ние за по-успешно включване в 
международното разделение на

вените договори и самоуправиге 
ямите споразумения получи таки- причините преди всичко търсех- 
ва размери, че това представля- ме в субективните слабости и 
ва една о,т /най-слабите точки в пропуските на социалистически- 
осъществяването на нашата по- те 'сили в нашето общество, сле- 
литичеока /система. Създадена 
неприемлива атмосфера да 
търпи безотговорността, незакон- врагът действува, че ползува на- 
ноелтга, относно неспазването, за- шите слабости, но трябва серио- 
обикалянето или /изиграването зно да ни загрижи, че не према- 

договореното. хваме онова което обективне бла

труда.
С цел да се премахнат и пре

одолеят тези аномалии направе
ни са известни стопанско-систем
ни приспособявания, а най-голям 
брой сега са в процедура /в Ску
пщината на 
им е да ускорят градивната функ

е дователно в самите ни. Защото, 
се не трябва да ни /изненадва. че

СФРЮ. Смисълта
на предписаното.
Не рядко, много дълго също се гоприятно допринася на вражес- 
разп/равяме дали причината за кото дейегвуване.

ция на акумулацията, знанието 
и другите производителни факто 
ри на цялото югославско стопан
ско пространство, да се мотиви
ра тяхното свързване и сдружа
ване на по-широки простори, да 
се изострят съвместните програ- 

и износ. Ус-

Струва ми ое че, наша голя- 
предписания ма слабост е недостигът на еди 

.същите, кни становища, а след туй и еди-

множеството наши трудности е 
слабостта в самите
или в провеждането на 
макар че на лице е и едното и нството на акция в решаване на

наличните проблеми и труднос- 
Тези и подобни непоследова- ти. Това е сериозен въпрос

предизвикват загриже- степента на решаването му мно- 
недоволствие го завиои колко успешно ще се

враговете

самоуправлението.
Ключова роля в това може и 

юго-

друголо.
п отми за производство 

поредно с тези активности прие- 
са или ще бъдат приети за- 

които се 
/нака-

трябва да има Съюзът на 
славските комунисти и другите 
организирани прогресивни сили 

нашето общество, така както 
и досега правеха «а всички по- 
значителни преломни

телности
кост и оправдано
на всички трудещи се и гражда- противопоставим на

Такава от всички видове. На това засе

ти
конопредписания, е 
предвижда твърде строго

всяко затваряне, моно-
ни в нашето общество.в бива и не дание ние се договорихме заед

но, с по-голяма решимост да пре
практика вече не 
можем да търпим.'

Но, и тук не е
само да се борим против после- звитиегго на 
дицише, но о цялата ои револю- решително да се лротивопосга- 

последователност трябва аим и борим срещу всеки, който

зание за 
политическо отношение и нару
шаване «а единството на югослав

точки в 
В това преоб- достатъчно махваме всичко, което опирара- 

нашето общество.нашето развитие, 
разовашие реафирмацията на тру 
да и творчеството трябва да ста
не основа при утвърждаването, 

оценяването на резултати- 
активността на всички сго-

окия пазар.
АКТИВНОСТТА НА СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКИТЕ СИЛИ НЕ Е В 
УНИСОН С ПОТРЕБИТЕ НА 
ОБСТАНОВКАТА

С цел да се надделеят раз- 
затваряния много е ва- 

и съзнанието

ционна
да премахваме и причините, ко- нарушава основните определения

на нашето общество и тава спо-но и в иго раждат и насърчават таки
ва /поведения. Тук Съюзът на ко
мунистите и всички други орга
низирани социалистически 
трябва да 'бъдат в първте редо
ве, да се издишат над сляпото 
укрепване зад частичните и мра- дате на 
ткооромните /интереси ги „своя- които се водят в 
та среда" и други изкуствени но от гледна точка на осъщест-

с* ^ --------заключенията на Пред
на СФРЮ и на 

ЦК на

литически и законни средства.
С ВСИЧКИ СИЛИ КЪМ ПРЕО
ДОЛЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО 
В КОСОВО

те ка
паноки и други фактори.

На нашите усилия да 
лизираме стопанството, по-бързо 

се включим в 
икономически 

системата

стаби- личнитс
явно да се развива 
за това, че само сдружени и 

в страната и със света, 
можем много по-леко да преодо
ляваме различните мсоиомичос- 

затруднеиия, да бъдем то- 
и така да -осигуря- 

обществоно-

сили

Как, във връзка с това, гле- 
най-актуалните акции. 

Косово, особе-

и по-успешно да 
международните 
процеси, да издигнем 
на социалистическото самоуправ 
пение в известна степен пречи 

затваряне в републи 
кански и покрайнински граници 
и разединеният югославски па
зар. Кои по Ваше мнение, са 
основните предпоставки за Р 
одоляваие на тези трудности.

евтурзаии

вяване награници.ки седателството 
Председателството на 
СЮК?

шикурентни 
вамс по-успешното 
икономическо развитие на стра-

ВРАГОВЕТЕ ПОЛЗУВАТ 
НАШИТЕ СЛАБОСТИ

Другарю председател, държав- 
и партийното председател-.

и нашето

— Заключенията, които през 
година бяханата. заключенията и ното

ства
март настоящата

неотдавна на съвместно за- ети от двехе председателства 
седание разискваха за политнче- ^ подобреНкс на лолитическо- 
ско-сигурностяото положение » „„.уриостното положение в САП 
страната^ Можете ли накратко не иМат огромно значение,

да ни кажете за това засе- Те ВСЪ1ЩНОСТ са съставна част на
активността залегнала в Полити- 

— Да, в края на октомври ое чеошга платфарма за Касово, 
състоя съвместно заседание да която шрие ХИ конгрео /на СЮК, 
Председателството на СФРЮ и рсза,гк)цтята на XIII конгрес на 

Председателството на ЦК на сюк и д,руги документи. Разгър 
ОЮ|К, /в което участвуваха и дру 
ги иай-шиюши функционери на

В много от
конгресните резолюции ясно са

нашите определения, 
осъществявамезаписани

зг: - ,се борим про те как данио?формациите и аномалиите, 
да *бъдат осуетени такива пове-

ДСИИ-Я Казах вече, че сме изпра- 
/ппги многобройни пробле 

” пп^нюсти Активността и
Гведеп^то на ооциалистичеаки-

_ Различните затваряния де
йствително ми иалоооха и ни па 
насят голяма вреда, 6ил0 с
„ранят н републиките /и автомм 
ките покрайнини, пл;и > Р _ето
на регионите общини ^ ,
също така е ма лице. V ^ 
че те са резултат и иа '

обстоятелства. Обаче, по
затшарямия са

стопаномо-

по-

на
(На 4-та стр.)

кшвпи 
веч сто от 
резултат (»а нашите

тези



Комунист &
, по-малко значение на 

Решемия, беше, че тогава
с нищоВестели на победата тези
започнахме да формираме и сре

отбонародно освободителни
висши органи на наро- 

Тези отбори имаха 
компетенции и възмож- 

ио-добре да снаб 
войска, нас парти- 

Те ставаха снажни опори

зки
ри, като 
дяата власт, 
широки ... 
ноети повече м

Какво те за нас тогава пред
ставляваха трудно е да се опи- 

Преди всичко бойците ш 
разбраха . и приеха като сигурно 
оповестяване за бързия край на 

революция. Това

(От 1-ва стр.)
— Най- трудна ни беше 1942 

година, когато Върховният щаб 
замина за Боона. Откъснати и от 
Покрайнинркия , комитет на 
Ю,КП, със стаби и оскъдни връз 
ки и с останалите отряди в Сър
бия, ние успяхме не само да 
запазим движението, но и през 
1943 г. значително да го омасо- 
вим. Съживи се работата на на- 
родноо свободите лвите отбори 
селата, засилена бе дейността на 
Народния фронт, на АФЖ и на 
народната .младеж. Създадохме 
и. по-големм партизански едини
ци, през октомври т.г. бе форми 
рана Първа южноморавска бри- 
гара, а през ноември и Втора.

И някак си през това време, 
точно датата, а

ше.
дяват своята 
заните. 1
за по-нататъшното развитие на 
народноосвободителното движе-въаръжената 

бяха решения, сигурност и вес
тители на победата. От декември 
се забелязваше и изключителна 
дейност на окръжните и общин 
оките комитети на Партията. По 
литичеоки работници бяха, пос
тоянно на терена. Мисля, че ня 
ма село в Тошшца, в което вед
нага не .сме провели събрание и 
конференции е народа като му 
обяснявахме какво за него озна 
чавагг Решенията .на АВНОЮ. И

ние.
През януари вече бяхме фор

мирали Пета сръбска бригада, а 
през май и 21нва дивизия. Сво
бодната територия значително 
разширихме и 
вече през 1944 година, имахме 
уредени летища в Топлица и Пу
ста река и на които кацваха съ
юзнически самолети и ии оказва
ха помощ.

И още една работа е от зна 
чение за движението: Решенията 
на АВНОЮ, които почти ежедне 
вно на селските събрания тълку
вахме и обяснявахме на народа, 
допринесоха и за това че селата, 
които бяха „корави" и не почти

в винаги разположени към народ
ната войска,
„размразяват".

окончателно разбра, че вече 
няма място 
че в

осигурихме, та
започнаха да се 

Народът най-по
сле

за колебание, така 
цяла Топлица, Ябланица, Пу 

река и Лужница имаха раз
ширяване на свободни терито
рии и омаоовяване на партизан- 

единици. Разбира се, това

веднага да кажа, че те навред по 
нашата сврбодена територия 
единодушно бяха приемани, осо 
бено от младежта, която започна 
по-масово да се включва в на
шите отряди.

Следващото, струва ми се.

ста

не си спомням 
зная, че това беше през декем
ври, нашата „партизанска техни 
ка" публикува в Бюлетина Реше 
нияга на II заседание на АВНОЮ.

оките
разширяване на овободната те- 

означаваше и формира-ритория
не на нови органи на властта и 
пълна афирмация на народноос 
вободителното движение.

Тук трябва да изтъкнем и ре 
прането на врага по случай ре 

шенията на АВНОЮ. Застраше-

Затварянията ни нанесоха големи вреди
оен политически фактор за спи- одоляване на проблемите, а лите- 
ране на процеса на изселването ратурата с по-дълбоко прониква- 
на сърбите и черногорците от не в обществените противоречия 
Косово и за връщане на всички и пречупването им в живота на 
онези, които желаят да живеят всеки отделен човек, 
и работят в САП Косово. Дори ми сц струва, че ако

Разширяването на фронта на не се бях занимавал е политика 
борците за преодоляване на със
тоянието в Косово и последова
телната реализация на приетите 
становища и заключения заслу
жава пълна подкрепа от всички 
онези, които действително искат 
това. Значителна подкрепа на те
зи сили могат и трябва да ока
жат и средствата за масова ин
формация със своя конструкти
вен подход.

Другарю Хасани, отнесохме 
се към Вас за интервю по слу
чай Деня на Републиката като 
към председател на Председател 
ството на СФРЮ. Но, Вие сте и 
писател, академик. Как се съгла
сяват Хасани — писателят и Ха
сани — политикът?

— Мисля че литературното 
творчество и занимаването с по
литика »е са контрадикторни дей 
ноети както някому може да 
изглежда на пръв поглед. И ед
ната и другата дейност в себе 
си съдържат въпроси, които най- 
дълбоко се отнасят до съдбата 
на хората и край на краищата 
служат на напредъка на общест
вото и еманципацията на всеки 
отделен човек: политиката 
своята конкретна акция оо пре-

.................... .......................................................... ..... ..

(Ог 3-та стр.)
ната бе широка активност на 
всички организирани социалисти 
чески сили в САП Косово, СР 
Сърбия и в цялата страна и тя 
дава първите охрабряващи резул 
тати. Компетентните органи на
скоро ще извършат и задълбо
чени анализи на реализацията на 
тези заключения.

Искам да припомня, че Пред 
седателството на СФРЮ решител 
но набляга върху последовател
ното провеждане на приетите ме
роприятия и активности от вси
чки, които са длъжни да ги из
пълняват. Търсим аргументирано 
да се покаже как е проведена 
всяка конкретна акция, какви ре
зултати са постигнати, какво още 
трябва да ее предприеме за по
следователната им реализация, 
кога и кой ще ги реши и т.н.

Безрезервно, решително _и кон 
кретно в цяла Югославия, а осо
бено в Косово трябва да юе бо
рим за укрепване на единния 
фронт на организираните социа
листически сили на албанците, 
сърбите, черногорците и другите 
народи и народности за укреп
ване на братството и единството 
и съдружието в Кооово в борба
та против албанския национали
зъм и иредентизъм, както и про
тив еръбокия, черногорския и 
всеки друг национализъм, за по
нататъшно обществено развитие. 
Това трябва да стане най-ефика-

ни от такъв размах и подем на 
революцията, германците — за 
едно с българите и дражевистите, 
опто доведоха от Ресава и Ра- 

сино и насъбрали ги от Кооово 
— организираха голяма офанзи
ва орещу нашата свободна тери 
тория. Дражевистите изплашени 
от написаното в Решенията «а 
АВНОЮ, говореха че „Сърбия 
никога няма да приеме онова, 
което там някъде в Босна кому
нистите се договарят". Въстани- 
ческият народ на Топлица и ця 
ла Сърбия, не само че възприе 
всичко онова, което на П-то засе 
дание на АВНОЮ беше решено, 
а окончателно разби движението 
на дражевистите и съвместно с

нямаше да юе занимавам и 
литература. Защото всичко, с ко
ето се 'Срещам и е което ое за
нимавам като политик, а преди 
всичко с обществените проблеми, 
бих могъл в литературата още 
по-дълбоко да съгледам, да ана
лизирам. Същевременно, моята 
литературна работа ми помогна 
като на политик че във всекидне
вната политическа активност по- 
воестранно да сагледавам всички 
въпроси, да не виждам само чи
сла, заключения, резолюции, да 
не забравя, че зад това 
стоят хора и че всичко 
правим правим го на хората да 
бъде оо-добре, да бъдат по-ща
стливи.

с

ваички югославски народи 
каква държава желае и за какво 
се бори.

каза
винаги

което
И накрая трябва да се ка

же, че Решенията на АВНОЮ 
имаха голямо значение за нас 
бойците и за целия ки народ (а 
знае 'се какви проблеми със Ста 
лин имаше Велько Влахович да 
ги съобщи по „Свободна Югоела 
вия"), защото разбрахме, 
чателно сме получили своя дър
жава и своя народна власт. Те 
несъмнено допринесоха парти
занската народна войска и наро 
дът още по-силно да се борят 
за току-що създадената държава 
и току-що установената народна 
власт.

За мене, нагледно да кажа, 
политиката и литературата еа ка
то две сестри които вървят ръка 
под ръка, нещо което не проти
воречи едно на друго, но ое 
надолълва. Вое пак, трябва да 
призная, че задълженията, про
изтичащи от функцията член на 
Председателството на СФРЮ, а 
особено сега като председател, не 
оставят много пространство за 
занимаваме с литературна рабо-

че окон

със
та.
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50 домакинства пръонати Щ ноките
по източните склонове на 
Бела вода, е едно от ред
ките оела в Босилеградс- 
ка община с редица нера 
арешени комунално-бито- 
в!И проблеми.

НАШИ СЕЛА ПАЛЯ
Село Паля е малко крайгранично 

дултгшка община. Разположено
село в Сур 

е по оеверните скло
нове на връх Кървави камик, 1733 метра виоок От 
воички страни е обкържено с чуки и била. Паля 
има две махали, които дели Палюшка река. По дес
ния бря-г се намира Богииа махала, 
баира, Шарчева махала. Доле край реката е разполо
жен мна-стирът,, Ов. Богородица", построен още през 
XVI век. Почвата в синора на Паля е пясъчна и 
бедна, а климатът остър, планински, защото има север 
но изложение; слънцето изгрява късно, а рано зал
язва, задържат се дълго снеговете, а наоколо 
най-много букови гори. Палюшани 
ръж, овес, картофи, а от овошки най-добре виреят 
джанки и тук—таме ябълки.

Паля е богата с вода. В околността и бълбукат 
бистри планински извори, образуващи Палюшка 
ка, по която до преди години имаше повече водени
ци. Палюшките извари от „Равна шиба" представля
ват началото на р. Ерма, която при Стрезимировци 
минава в НР България, а при Петачинци наново се 
връща в нашата страна и при Суково се влива в 
р. Нишава.

обществе
но-политически организа 
ЦИИ и общности

ко напрежение, а в мест 
пата общност вече 
приели съответни

лред-
изразя- 
че село

акции. 
Ние в местната об

щност всички
ваха недоволство, 
то им е забравено. Оба
че желанията

а по левия, яаподготов
ки във връзка с електро- 
захранванието наса едно, а 

възможно- 
друго. Недости-

В оелото 
Поради 

за найтмалки дреб 
олии, жителите му върв
ят пеш по десетина ки

селото
навреме и успешно завър 
пгихме. Всяко домакинст
во е изпълнило овоето за 
дължение. Обаче яетод 
ният за движение път ус 
повяваше темпа на ак 
цията, а предизвикваше 
и недоволство оред селя 
ните. Сега вече е по-ин
ак. Изграждането на пъ
тя добре напредва « ес
тествено е, че и електри
фикацията ще върви с 
по-бърз темп — подчер-

материалнитеняма магазин, 
това и сти

гът на средства са били, 
а и понастоящем са осно 
вен проблем.

има
сеят предимно

лометра до първия и най- 
близък в съседното 
Назърица магазин. С 
дажба на добитъка е още 
но-зле. Най-близките из 
купвателви пунктове са 
отдалечени по двадеоети- 
на километра. Оелото е 
откъснато от 
села. Селският път

село
про Тази есен състоянието 

започна да се мени. От ре-
преди десетина дена с по 
мощта на общината и 
широката общност започ 
на изграждането на път 
от село Назърица към 
село Доганица, а сетне 
ще започне и акцията 
по електрификация. Впро 
чем тя вече е в ход. От
говорните от Електрораз
пределителното от Лес- 
ковац вече направиха 
трасето на далекогарово- 
вода и на мрежата с низ

останалите 
към

село Бистър през Назъ
рица и Ярешшгк е не го
ден за движение. Няма 
телефон, електрически 

ток. Селото е почти без 
млади и трудоспособни хо 
ра. Като се имат пред-

та предоедателят ,на мест
ната общност и делегат 
в Общинската скупщина 
в Босилеград Евстрати 
Димитров.

Електрификацията, и 
пътят ще дадат възмож
ност по-ускорено да се 
разрешават и останалите 
комунално-битови проб
леми в селото.

вид, тези факти, не без 
основание и не веднаж, 
делегатите от това село м. я.

ДИМИТРОВГРАД 0
Манастирът „Св. Богородица", построен през XVI в. *

В много от палюшките долове и днес личат 
останки от някогашни леярни, наречени „видни". 
Намират се и купища „яловина", а в „Равна шиба" 
има останки, които говорят, че тук някога е вършено 
филтриране на златоносен кварц. Старите друмища, 
един от които е и „Соларски път" води от Моравско 
през Власияа за Цариград и по него някога мина
вали кервани.

В местността „Щетине" са правели дървени въ- 
глища, които се ползували за топене на рудите. Не
далеч от Шарчева махала се намирала крепост от ла
тинско време, наречена „Градище”, от което днес има 
само останки.

Най-запазен паметник от миналото тук е ма
настирът „Св. Богородица", ограден със стена, а око 
ло него няколко гроба на някогашни видни лица. 
Манастирът три пъти бил изграждан и дограждан. 
Старата манастирска врата е ниока със свод, дърве- 

врата е от дебели дъски, заковани за кушаците 
с гвоздеи, а прозорците на манастира са малки и ня
кога са служели за пушкарници.

Поради бедната планинска почва, палюшани 
занимавали с печалбарегоо, докато

Сроковете изтекоха — сеитбата не завърши
тни семена и минерални 
торове тази година е на
правено всичко необхо 
дамо, за да не се почув
ствува недостиг, на две
те основни 
в есенната сеитба.

на сеитбата да бъде до
говорено производство 

на 191 хектара, а сигурно 
би било и повече ако кли 

условия бя

Макър че всички сро 
кове за есенна сеитба из 

селс-текоха тази важна 
костопанска работа 
Димитровградска общи
на още продължава. При 
ч ината е в нс бл аголр ият- 

усло

в
матическите 
ха по-добри.

За обезпечаване на оор
компоненти 

А. Т.
СУРДУЛИЦА _ , .

„ т,— -ИС • - —Приключва есенната сеитба
«и ИС “

както ките производители
ха принудени по разни 
начини да набавят пшени 
ца за семе, а мнозина са 
ползували пшеницата от 
тазгодишната реколта.

ните климатически
вия през тази есен. 
Именно, в Димитровгра 

община последни-дска
ят силен дъжд преваля 

месец юли. По Сурдулишка 
ключват. Досега,

уведоми председателят 
на общинския щаб за 

работите

бя-още през 
чвата е твърда и оранта 
едва ли може да завър
ши. Наистина 
на обществения сектор от 
заплануваните 90 хектара 
са засети 42 ха или 46 
на сго докато на частния 

900 ха заплаяу 
засети 485 ха

ни пата
до днес координиране

селското стопанство Све 
Ивамович, са засс- 

90 яа сто от пред 
площи. От пред 
420 са засети

в
тозар открай време се 

къщите „въртели" жените. В далечно минало палю- 
отииали на печалба дори във Влашко. Някога 

това село имало и известни пчелари.

Минерални торове и се 
машинити към 

видените 
видените 
над 350 хектара.

Единствената 
за закъснението 
ната сеитба е продължи 
телната суша. Тя също 
ще се отрази върху каче 
сгаюто на пшеницата, я 
както изтъква Ивамович, 

сега доведе под въп 
рос изпълнението 
Яа по изкупуване де 
тона пшеница в

Iлскоеготтаноки 
имаше достатъчно. шописектор от 

вани, са 
или 53 на сто. .Значи за- 

половината
Но и 

двой

С. ЕвтимовС. Микич в
причина 
«а еоен- ДЕЛЕГАТСКИ ВЪПРОС

Ше се обезпечи ли превоз?
когато работят във втора смяна, прак 

остават без превоз. Заключе 
но беше Общиноката окушцина и ав
тотранспортното от Пирот в най-ско
ро време да намерят най-подходящо 
решение. Инак работниците от споме 
патите оела, ако нямат превоз, ше бъ 
дат принудени да търсят квартири « 
града, или пък «а напускат селата си 
и да се пренасят в града, като и без 
това ое обезлюдяват и без това оста
релите оела в Лужница.

сето е едва
от заплануваното, 
това е направено с 
но повече ТРУД и усилия, 
но и материални разхо
ди. Защото, както казват 
специалистите, вместо 

машините да

на Съ-Витомир Ранчич, делегат 
_ сдружения труд постави въп

рос- Ще продължи ли да се поддър
жа линията Бабушница—Воиимци,

бъде премахната?

тически
вета на

ощеминат един, 
пъти

яа пла-
или ще150минават Два 'п1уи 

за да разбият сухата и 
А интере-

селскастопанс-
производители 33 

стана сравнитсл 
голям, след като 

ределиха цената 
ващата година, 
принесе още в

Този въпрос неотдавна поставили 
на председателя «а Изпълнителния съ 
вет и група работници от с. Воиници 
и Радошевац, като поискали този въп
рос да се Р^^ТдаТр^

0П°тазиТлиния, като недоходна, а ра- 
,Войници и Радошевац,

идната
твърда почва. година.

Селскостопанският
Влас ина—про

сейте а е обезпс 
пшеница

косът оред 
ките мбииат

дупег" за 
чила 
за оеме, 
чсхггБО ое

пшоница оп- М. А.4 вагона
обаче това коли 

оказа нсдоста-

но неза след- 
Това до ботницито от

СТРАНИЦА 7началото
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ЧЕСТВУВАНЕ ДЕНЯ НА РЕПУВЛИНАТА
БОСИЛЕГРАД

ДИМИТРОВГРАД ПРАЗНИЧНО ВЪВ 

ВСИЧКИ СРЕДИ
Гордеем се с постигнатото

г .—- -
|МЯНН|Я1^ШЖ

— „Тържественото съ 
брание по случай Деня 
на Републиката е удобен 
момент да изтъкнем уопе 
хите, които нашата 
щина постига в равиопра 
вна ооциалиситческа Юго 
славия. Ние ое гордеем, 
че живеем в братска об
щност на равноправни 
народи и народности, 
която числящите с към 
българската народност 
са осъществили пълно на 

политическо, 
всяко

устроено и тържествено 
събрание. Доклад за зна
чението на празника, за 
раждането на Република- 

пор обен а Европа, 
придобивките от НОБ и 
за следвоенното изграж- 
дане на страната ,и общи 
ната изнесе председател
ят на 
град
Говорейки за воестраяни- 
те постижения на 
лепрадека община в Ти- 
тш.а Югославия, Василев 
изтъкна, че българската 
народност, впрочем как- 
то всички други народи 
и народности в страната, 
изписа най-светли страни 

историята

Тазгодишният Ден на 
Републиката в Босилегра 
дека община бе тържест- 

чествуван. Празнич 
ното разположение 
чувствуваше 
среди.
ски центрове бяха устро 
ени вечеринки и народ- 

увеселения. В основно 
то училище в Босилеград 
и подведомствените учи
лища по тържествен на
чин първолачетата бяха 
приети в Съюза на пионе 
рите.

К ::>т~ут
& А

об- шш
вейо та все

във всички
В пю-големите селв

ОК на СК в Босиле 
ИВАН ВАСИЛЕВ.ни

ционално, 
икономическо и 
друго равноправие", изтъ 
кна в доклада по случай 
празника на Република
та председателят на Об- 
щиноката конференция 
на Социалистическия съ
юз в Димитровград МИ- 
ЛОРАД ЗЛАТАНОВ на 
състоялото се тържестве
но събрание в Димитров 
град. Между другото 
то той подчерта следно
то: След освобождение
то Димитровградска об-

Боои-
От чествуването на 29-ти ноембри в Димитровград 

тието на изоставащите и 
крайгранични общини.По случай Деня 

на Републиката на 
тържествен начин 
бяха предадени на 
употреба възобнове
ните помещения на 
експозитурата на Ни 
шка банка в Димит 
ровград, започна да 
работи и новооткри 
тият „фри-шоп" на 
граничнопропусква- 
делния пункт „Гради 
на", изграден със 
средства на „Ине- 
кс" от Белград. На 
тържествен начин 
бе предаден на упо 
треба новият водоп
ровод в селата на За 
бърдието.

проблемите в развитието
на общината по-лесно се

От 1976 го
От миналогодишния ро 

жден дан на Републиката 
във всички 

общности са по

разрешават, 
дина до днес Фондът е 
участвувал в реализация- 

15 различни развой 
ни програми и с помощ
та на тези средства рабо 
та са получили 950 нови 
работници.

д одата почти 
местни 
стигнати резултати в ко 
мунално-битовото изгра
ждане. На сегашният 29 
ноември в центъра на с. 
Дукат бе пуснат далеко
провод и трафопост.

си.ции в
Равноправието на де-та на

потвърждава ило се
;нарезултатите 

икономическото изграж 
общината. За

в

дане «а 
по-нататъшното и по-ус-500щина е имала едва 

заети, а Димитровград е 
имал 2100 жители. Днес

На тържественото съб 
рание по случай празни
ка бе изпълнена подходя 
ща програма от песни и 
стихове, посветени на Ре 
публиката.

корено икономическо ра 
звитие на общината СК

Централното тържество 
пр случай Деня на Репу
блика се състоя в Боси
леград, където в наве
черието «а празника бе

заетостта е увеличена по 
чти 11 пъти — има 5200 
заети — а народният до 
ход е увеличен 24 пъти. 
На 800 жители в общи
ната има един лекар, ня 
ма неграмотни, всички 
села са електрифицира
ни, всички деца обхвана
ти със основно образова 
ние. Благодарение помо-

и занапред ще полага 
безрезервни уоилия — 
подчерта той.А. X.

СУРДУЛИЦА

Скромно и достойно
щта на по-широката об
щност, отделно на Фон 
да за насърчаване разви

и за постиженията на об 
щината на тържественото 
събрание говори предсе
дателят на Общинската 
конференция на ССТН 
Рангел Тошев. Тържество 
то приключи с културно- 
художествена програма, 
посветена иа най-великия 
ни празник.

Празничните манифес
тации по случай 43-та го 
дишнина от Второто за- 
оедание на АВНОЮ и ро 
ждения ден на Републи 
ката в Оурдулишка об
щина започнаха на 25 
ноември. Н,а този ден са
модейците при Центъра 
за култура изнесоха бо
гата тържествена провра

ма в Божица, Клиоура и 
пред войниците на Вла- 
аина.

БАБУШНИЦА
Централното тържест

во се състоя на 27 ноем
ври в голямата зала на 
Народния университет в 
Сурдулица. За непреход
ното значение «а мотори 
чеокюте решения от Яйце

Тържествено чествуване
В Бабушнишка общи- доосвободителната бор- 

на по тържествен начин ба бойци, 
беше отбелязан 29 ноем
ври — празника на Репу
бликата. В местите об
щности, основните 
лиша и трудовите колек
тиви, бяха устроени тър
жества, на които бяха из 
несени доклади за значе
нието на празника на 
Републиката.

М. А. К. Г.

БЕРТОЛ БРЕХТ Разкази за господин Коймеручи-

Бащата на мисълта не се заимствуват чужди мисли, нито комбинации 
от мисли, които да се цитират. В същност от кол
ко малко се нуждаят тез хора, за да изпълнят 
своята дейност! Една писалка и малко хартия са 
единственото, което могат да използуват. Затова 
те изграждат своите постройки без външна помощ, 
само с оскъдния материал, който един човек може 
да понесе върху плещите си.

Упрекнали г-н К., че при него твърде често 
причина за разсъждения ставали желанията му. 
Г-н К. отговори: „Няма мисъл, чийто баща да 
не е желанието. Може само да се оспорва какво 
желание. Не е нужно да се съмняваме дали

В навечерието на пра
зника в Бабушница 
Културния дом беше ус
троено тържествено съб-

едно
дете има, баща, за да се усъмним и в трудности
те от установяването на бащата."

в

Поносимо оскърбление
Обвиниха един сътрудник на г-н К„ че бил 

настроен враждебно към него. „Да, но само 
мое отсъствие", го защити г-н К.

^Поместените .работи из „Разкази за гнн Кой- 
нер Брехт пише през целия си живот. Те пред
ставляват своеобразни откровения на житейската 
мъдрост на техния автор, изразяват по един пое
тичен начин отношението на Брехт 
към човешките характери, към природата, исто
рията и изкуството. Гнн Койнер е философ на жи
тейското поведение, на човешката активност. Той 

и казал с думите на Гьоте „В началото е дело". 
Всичко това ни кар,а да заключим: г-н Койнер, то- 
ва е самият Брехт. От немски В. К.

рание на което за значе
нието на Деня на Репуб
ликата доклад изнесе Сър 
ба Йованович,

Оригиналност
Днес, оплаква се г-н К., съществуват 

брой хора, които открито 
тояние да съчиняват без чужда

вдакретар 
на местната организация 
на Социалистическия съ-

голям
се хвалят, че са в със-

помощ големи 
книги и това се посреща с всеобщо одобрение.

Някога китайският философ Джуанг Дзи 
чинил още в младежка възраст юшга, съставена 
от сто хиляди думи и състояща се девет десети 
от цитати. Днес вече никой не може да пише та
кива книги, защото липсва необходимият дух за 
това. Мисли се произвеждат само в собствените 
работилници и който

юз в града; а след това 
културно - художествено
то дружество „Младост" 
изнеое културно-забавна 
програма.

съ-
към света

В Раданци се състоя 
голямо тържество, на ко
ето беше открит 
ник на падналите в Наро

се окаже мързелив, не дава 
достатъчно продукция. Разбира се. по този начин

памет-
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ИНИЦИАТИВА??ЗА°ЦИВИЛН0 П °ТХВЪРЛИ 
ВОЕННАТА ПОВИННОСТ ОТБИВАНЕ' „Власина '87" в 

Боснлеградска община?
В ОЦ „ИВАН КАРАИВАНОВ" В БОСИЛЕГРАДНА

Две причини за тревогаДълг, еднакво свещен 

за вснчкн
В СР Сърбия е изгот

вен проект на Общест
вен договор за организи
ране на съюзни младеж
ки трудови акции през 
„Бригадирско лято' 87",

(МАСОВА ИНВАЗИЯ НА ЕДИНИЦИ И ГЕРОИЧ 
НИ" АТАКИ СРЕЩУ УЧИЛИЩНИЯ РЕД) ”

Н а йнншопул ярмите ученически бележки извър
шиха масова (есемна) инвазия на дневниците в обра
зователния център „Иван Караиванов" в Босилеград 
и то без обявяване на война (ттодло нали?). Край 
имената на немалък брой босилеградски среднопгкол 
ци са ое заселили (цели( хем са цели, хем са големи) 
фамилии от „единици", здравата решени да не от
стъпят тъй лесно местата ои на „двойките", а за 
„тройките" и дума да не става.

в които се 'предлага 
СМТА „Власина '87" да 
бъде организирана 
на територията на Боси- 
лепрадока община. И дог 
година организатор на 
акцията би била Между- 
общингаката конференция 
на ССМ в Леоковац, а 
бригадирите и бригадир- 
ките биха цсвартирували в 
младежкия 'стан „Стани
мир Велконич — Зеле" 
на Власина.

Когато 
мостта на страната.

става въпрос за интегритета и независи- 
не може да има „пазарлъци" само

Председателството на 
Съюза на 
социалистиче ска 
преди няколко

брана и обществената са
мозащита? Как за някои 
отбр аняването

югославската
младеж на страна

та може да бъде „органи 
зирано насилие"? Евенту
алното въвеждане на „ци 
вилно отбиване" на воен

дни от- 
хвърли предложението на 
Председателството на РК 
на ССМ в Словения да 
бъде открита публична 
дискусия по въпроса за 
така нареченото „цивил
но отбиване"

Това е едната причина. Втората (не и второ
степенна) е високият „героизъм" на немалък (па ,така, 
но какво да правим, когато наистина не са малцина) 
брой средношколци в атаките им срещу училищния 
ред. Те например хич не му мислят да избягат от 
един или два. часа, а понякога и от цял учебен ден, 
защото изобщо не са страхливци (това „бягат" не е 
от 'Страх, но е лекоатлетическа дисциплина „бягане 
без препятствия" — младите винаги, трябва да имат 
добра кондиция). Но те са скромни герои и не ис
кат да се хвалят пред родителите си. Тук не трябва 
да забравим още едно високо качество на тези млади 
другари (и другарки): те много уважават родителите 
си и не искат Да обременяват стабилизационния им 
живот с някакви си там дреболии (та какво е един 
или 2 часа, пък и цял учебен ден, в учебната година 
са над 200 учебни дни, а във всеки ден по 5, 6 дори 
и по 7 часа).

На първата тазгодишна учителоконродителака 
среща (запланувани са още 3) учители и родителите 
се съгласиха (лесно им е да се съгласят нали и еди
ните, и другите са и родители, и учители), че неза
бавно трябва да бъдат взети сериозни мерки. И съв
местни, и индивидуални. Когато става дума за инди
видуалните (родителски) мероприятия, родителите 

за творческа изява при подбора 
възпитателно въздействие върху деца-

нат,а повинност за „йехо- 
вините свидетели” ще на 
руши равноправието 
всички пред Конституци
ята и Закона. В сегаш
ния обществено-икономи-

на
на воеина- Доколкото бъде приет 

предложеният Обществен 
договор, към 900 бригади 
рки и бригадири (три сме 
ни по 6 бригади) ще по
лучат задължението да 
залесят около 1000 ха го
лини в Босилеградско.

та повинност.
Когато става 

интегритета и 
мостта на страната и за 
съществуването на наро
да, държавата и общест
веното устройство — бе 
изтъкнато на заседанието 
— обществото не може 
да прави „пазарлъци" с 
ония. които могат без об 
щество, държава и народ, 
но не могат без религио 
зните и философските си 
убеждения. За каква сво
бода. хуманизъм и фило
софия чз ед младежта се 
застъпват инициаторите 
за „цивилно отбиване" на 
воената повинност? Дали 
таеи свобода е в съзву-

въпрос за 
независи- чесгеи момент тази ини

циатива изобщо не е ндй- 
важният въпрос, с който 
трябва Да се занимава 
младежта и обществото 
като цяло. к. г.

СУРДУЛИЦА

Кредит за 74 студента
През учебната 1986/87 

година 74 
Сурдулишка община ще 
получават основен кредит 
от Републиканската ООИ 
за средно профилирано 
образование. С „къси ръ
кави" са останали само 4 
кандидата за кредит, по
неже не са изпълнили ма 
термалните условия.

Предлагайки на РСОИ

да отпусне споменатия 
брой студентски кредити 
на учащи се от Сурдули
шка община, Изпълнител 
ният съвет на ОС в Сур- 
дулица неотдавна оцени, 
че материалният ценз е 
прекалено остър.

студента от
имат истински шанс
на методи за

ИЗОТ поетически натъкмена и политически
благородната роля на средното 

сдружения
та СИ:
държана беседа за
профилирано образование (особено за 
груд в общината и по-широко) до „изпличване на 

със здрав кожен (може и пласт-
чие с марксическата иде
ология, с идеологията на 
социалистическото 
управление, както и с ху
манните цели, 
роля на всенародната от-

ученическия задник
масов) ремък от (бащините) панталони.

(К.Г. — М.Я.)
само

к. г.място и

ДЕЙНОСТТА НА ССМ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБПЩНАИЗ

Поетична антология'86 Организационно укрепване
* * * общо135 делегации с 

1014 делегати, от които 
121 души са млади. Въл

че този брой не съ

ките на обществено-пол и 
тическо

Наред с измененията и 
допълненията в областта 

трудоустрояването, Пр 
едосдателстюото на ОК на 
ССМ в настоящия месец

развитие на об-О, неразбрани народи, 
сложете край на всички войни. 
Ядрени оръжия защо са ви? 
Защо междузвездни войни.

щината.
В досегашната практи

ка (след създаване на 
клуба на делегатите) мла 
дежкитс представители в 
Общинската скупщина 
вече са провели едно съ- 

което са об-

на реки
ответствув_а напълно на 
броя на младите (2545 
души или 16,8 на сто от 

население
значително внимание ще 
отдели на организацион 
тото укрепване на 
дежката организация в 
общината, 
е подобрение на метода 
на организираност
държанието <на работа на 
първичните организации 
на Съюза на ооциалисти 

младеж в Димит 
ровпрадика община.

На дневен ред ще бъде 
на трудоустро- 

от април досега,

целокупното
общината) те могат и 

желаят да дадат свой при 
нос в разрешаването 
актуалните въпроси в об-

мла-

Ние сме „шевните" деца, 
мир [ц (свобода.

на
вощание, на 
съдили дневния ред на 
оесията на ОС. 
практика ще продължи и 
занапред, а подобни съве 
щания ще се организи
рат и младежите — деле 
гати в окугацииите на са 
моуправитслиите общно
сти на .интересите и деле-

3 атакувано на
Тазижадуващи и съ щината.

През този мес_ец се пре 
движда заседание на ор
ганизационния 
за организиране на тра
диционните „Майски оре 
щи". На това заседание, 
поучени от тазгодишния

организационният
отбор ше разисква за ор 
ганизацията на „Срещи
те" през 1987 г.

Две световни войни 
и жертви безбройни
нима «е ви бяха поуки, 
че войните не носят <_

комитетчестата
сполука?

анализът 
яваието
както и предложението
за ' обществеяо-икоиюми-

Млади

гациите.
същества разумни,Хора сте, 

затуй бъдете умни; 
пазете родената в кръви 

света!

опит.Според анализа, напра 
вей след четвъртите де
легатски избори в трудо- 

оргаиизации, трудо
вите общонсти и 
те общности са избрани

свобода, разнитис.чеоио
те в общината желаят да 
бъдат действени -субекти

трудоустрояването, и
на иасо-

въ®мир да яладее вите местни От. Н.рангелова и е
в определянетоСнежана
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СПОРЕД РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТАБОСИЛЕГРАД.
НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД НА ОСБОСИЛЕГРАД: ДОГОДИНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 

ПТТ МРЕЖАТА В ОБЩИНАТА Излишъкът в СОН да се 

даде* на „Изградил"700 телефонни поста
е още едно потвърждение 
За усилията, които се по
лагат за модернизиране 
на ПТТ съобщенията. 
Очаква ое на пролет по
лагането на кабела да 
продължи от Власина Ок- 
руглица към Босилеград. 
За целта средства обезпе
чава по-широката общ
ност, а оообено важна е 
помощта, която в прокар 
нането на тази линия ока 
зват единици на 
Николов подчертава, че с 
полагането на кабела ще 
се премахнат д осегашни
те трудности в телефон
ните съобщения, т.е. в 
спойките телефонни пъ
тища.
• През идната година 

ще ое модернизира и об
служващата служба в по
щата в Босилеград. По
точно казано, гишетата 
ще бъдат обзаведени с 
компютъри. Това ще да
де възможност не само 
по-ефикасно да се оказ
ват услугите на боеиле- 
градоката поща да ое 
свърже с единната ПТТ

Сега в общината има около 400 телефонни по
ста, а догодина когато в града, Райчиловци и До
бри дол се прокара нова (подземна) мрежа и когато 

монтират нови съоръжения ще се създадат възмо
жности в ПТТ мрежата да се включат ощ* 700 по
ста. За получаване на телефонен номер домакин- 

заплащат (според сегашната сметка) 140, 
организациите на сдружения труд 150 хиляди ди

нара.

Ако до преди известно уд към Общинската ску

тура, детска и социална вото. Определяйки се за 
защита бяха в недоуме- такава решение Съветът 
ние, какво да правят с из има предвид състоянието 
лишека след деветмесе на тази стопанска орга- 

настоящата го низация и условията на 
стопанисване.

се

ствата ще
а

тел на ПТТ единицата в 
Босилеград казва, че е 
запланувано нивите теле
фонни линии и номера 
да бъдат включени в мре
жата към края на идната 
година. Той също така 
подчертава, че с новите 
номера ще бъдат задово
лени (поне заоега) потре
бите на организациите и 
населението в по-големи- 
те селски центрове.

9 Прокарването на та
ка наречения коаксиален 
кабел от Сурдулица до 
Босилеград, което е в ход,

ф Според изготвените 
проекти за целта — за 
прокарване на мрежата и 
за техническите съоръже- 

са необходими

чието на
дина, сега вече няма ди
леми — средствата ще 
бъдат дадени на „Изград 
ня", която е отчела загу 
ба. Става дума за изли
шък ют 2 412 000 Динара ват 
от които 1 674 000 в ос
новното образование, 607 
000 в културата и 131 000 
във физическата култу- На годината да бъде от- 

повече четен излишък но и той 
също така ще бъде вър-

ЮНА. Съвета 
взе-

Делегатите на 
на сдружения труд 
ха решение до края на 
годината да не ое намаля 

размерите на облага
нията в посочената само 
управителна общност. 

Очаква ое че и на края

ния
към три милиарда. дина
ра. ООСТ за ПТТ съобще 
ния във Враня, която е
носител на капиталовло
женията и акцията е по-, 
дала иск и се очаква тези 
средства главно да обез
печи
фонд за насърчаване ра
звитието на икономичес
ки изостаналите краища. 
Бора Николов, ръководи-

Републикаяският ра, т.е. толкова 
средства отколкото позво 
лява съвместното потреб нея на стопанството, т.е. 
леяие. Това е решение на 
Съвета на сдружения тр-

там откъдето е и взет.
М. Я.

г САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТ 
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ ЦА.ЗДБОТА В БОСИ
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 11г

Пуснат водопровод за
система в страната, така - 
наречената ЮПАК. Замо 
дернизираяеда на 
служба ООСТ за ПТТ съ
общения във Враня обез 
печи един милиард дина
ра и както се очаква не
обходимите 
апарати наскоро да бъ
дат монтирани.

Комисията за трудови отношения на Тру
довата общност на Секретариата за общо управ
ление и обществени дейности към Общинската 
скупщина в Босилеград публикува

тази
набдяването е питейна 
вода «а пооочените села.

За прокарване на но
вия водопровод са израз 
ходвани 27 939 000 дина
ра. Средствата са обез
печили Фондът за насър 
чаване развитието на изо 
ставащите общини (21 
600 000 динара, от които 
7 милиона безвъзврат
но), местните общност в 
споменатите три села 
(1 800 000), а останалата

Дългогодишният про
блем на населението в 
района на Забърдието— 
водоснабдяването вай-по 
сле е разрешен. По слу
чай празника на Репуб
ликата ца устроеното ск 
ромно тържество, Мо- 
мир Димитриевич, пред 
седател на Работничес
кия съвет на „Комуна- 
лац" пусна възобновения 
водопровод от помпената 
станция в Пъртопопин-

Конкурс
електронни за приемане на ШЕФ НА МЕСТНАТА КАН

ЦЕЛАРИЯ И ЗАВЕЖДАЩ ГРАЖДАНСКИ 
РЕГИСТЪР в Бранковци за неопределено 
време.

УСЛОВИЯ: Полувисша училищна подготовка —
икономическа или управителна насока 
средна училищна подготовка — гимназия, ико
номическа или управителна насока, да са издър
жали професионален изпит и да имат най-малко

В. Б.
№11111111111111111111111111||№1111[|11111111111Ш1ишиШ1

или
ЗДРАВЕН ДОМ — ДИ 
МИТРОВГРАД
Търси един референт за 
всенародна отбрана и об 
ществена самозащита за 
неопределено време.

УСЛОВИЯ: Завършено 
средно медицинско учи-

едногодишен трудов опит, а може да се прие
ме и кандидат без трудов опит.

С моблите кандидатите трябва да приложат:
кръщелно свидетелство, диплома за завършена
та училищна подготовка, удостоверение че не 
са под следствие и удостоверение от СОИ 'ба 
трудоустрояване че са безработни.

Некомплектувани мобли няма да се разгле-

II
лщце и да притежава ка 
чества за изпълняване на 
трудовите задани в обла 
стта на всенародната 'от
брана и обществената са 
мозащита, да има едвого 
доялея трудов -опит, да е 
мъж с 'Отбита военна по
винност.

Освен необходимите до 
кументи кандидатите трд 
бва да приложат и дока
зателство че , притежават 
качества за изпълняване 
на задачи във всенародна 
та отбрана и обществена 
та самозащита, доказател 
ств'0 за трудовия опит за 
пооочените работи и тру 
дови задачи и доказател
ство за отбива военна по 
иинност.

Срокът за. подаване на 
заявките е 8 дни от пуб
ликуването във вестника.

Заявките

и-
ждат.

Конкурсът е открит 15 дни от деня на пуб
ликуването му, а молбите ое изпращат на адрес:
Комисия за трудови отношения на ТО на Сек
ретариата за общо управление към ОС Босиле
град.

ж?т
Момент от пускането на водопровода за Затърдието ООСТ Здравен дом в Босилеград повторно пу

бликуваци до селата в този ра
йон : Смиловци, Височки 
Одоровци и Гуленовци. 

Още с изграждането

част Самоуправителната 
общност за водостопанс 
тво в Нишки регион и Са 
моуправителната общно
ст за здравеопазване 
Димитровградска общи
на. Водопроводът на дъл 
жина от 2 километра и 

метра,
специализираната 
низация 

тас" от Белград, търбите 
са 'От „Охис" — Скопие, 
а изпълнители на работи 
те бяха строителната ар 
ганизация „Гредня" и 
„Комуналац" от Димит
ровград.

Конкурс
за избиране на РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОФЕ
СИОНАЛНАТА СЛУЖБА 
УСЛОВИЯ; Покрай общите

на регионалния водопро
вод тези села получиха 
питейна вода, но (пора
ди некачествен

в
предвидени в зако

на, кандидатите трябва да изпълняват и следни 
те опециални условия: да са завършили иконо 
мически факултет или полувисше икономическо 
училище и да имат

вграден 
материал и не най-каче 
стаено проведени рабо
ти) този район често бе 
без вода. Сега водопрово 
дът е прокаран по ново 
трасе, направен е нов ре 
зервоар от 50 кубически 
метра, подменени са тър 
бите. По този начин тра 
йно е разрешено водос-

800 проектира
орга- 

„Хидросани-
едногодишен трудов опит.

с доказателства за изпълняване на 
условята се доставят на адрес: ООСТ Здравен 
дом в Босилеград (д0 Комисията 
еошеиия).

Конкурсът е открит 15 дни от деня на пуб
ликуването. а «екомплектуванитс и неподадени 
в :орок молби няма да се разглеждат.

Молбите

за трудови от-

изпращайте 
на адрес: Здравен Дом— 
Димитровград, ул. Хрис
то Смирненски 2.А. Т.
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работническо-споетни Игри в чест ДЕНЯ НА „ТИГЪР"

Игрите се приближават 

към края
ЛИГА

Поведоха, па спряха
Тези дни В твърде интересни бо 

рби победи отборът на 
ТО „Автогума", на второ 
място е отборът на ТО 
„Димитровград", а на тре 
то отборът на „Сарлах". 
Състезанията се състояха

залата „8 септември" в 
Пирот.

В същия ден в предобе 
дните часове на стадио
на на „Раднмчки" се със 
тояха състезанията ПО 
МНОГОБОЙ за мъже и 
жени. На програмата бя 
ха следните дисциплини: 
За жените — бягане на 
400 м, скачане на дължи 
на и тласкане «а гюле и 
за мъжете — бягане на 
1500 м, скачане на дължи

приключиха 
състезанията още по три 
дисциплини на тазгоди
шните работническо-шо 
ртни игри „Тигър" '86". 
В дисциплината ТЕГЛЕ
НЕ НА ВЪЖЕ

на и тласкане на гюлле.
ТО „Димитровград" и 

в двете конкуренции спе 
чели първите Места, а 
Зоран Христов и Славча 
Димитров бяха най-добри 
в своите дисциплини.

.В .събота на 22 ноемв 
ри в Пирот на р. „Ниша 
ва" (между двата моста) 
се проведе състезание 
по СПОРТЕН РИБОЛОВ. 
Първото място спечели 
отйорът_ на „Автогума", 
на второ място'се класи
ра Бабушница, а на тре
то място риболовците от 
Димитровград.

Тези три отбора ще во 
дят до края неизвестна 
борба за $сеобщ победи
тел в СОСТ „Тигър". До 
сега ТО „Димитровград" 
е два пъти пореден всео
бщ победител. До 20 де 
кември т.г. трябва да се 
проведат състезанията 
още по три ДИСЦИПЛИНИ: 
СПОРТНА СТРЕЛБА в 
Димитровград, ПИКАДО 
в Бабушница и ТЕНИС 
НА МАСА в Пирот.

Д. Ставров

„АСЕН БАЛКАНСКИ"
„СЛОГА” (НИШ) 2:2 (2:0)

зрители 300, Голмайстор!! “ Мио^а1”7 н ’”П,арК"' 
гол) в 15 М (1=0), Кръста Кръстев ,
„А. Балкански" и Иван Спасич в 51 м !> Л 
(2:2). Жълти картони: Бобан Стаменкович от^Слога” 
- добъщ СР6ЩаТа: ДРЗГаН Миличевич от Прокупие

за състезани
ята се проведоха в две 
кв а л и ф икацисинни 
от по 4 отбора. По два 
отбора от всяка група се 
класираха за финалните 
срещи. В заключителния 
етап ое състезаваха след 
ните четири отбора: ТО, 
„Автогума" и ТЕ „Вътре
шна автогума" от Бабуш 
ница, а от втората квали 
фикационна група: ТО 
„Димитровград" и ТО 
„Сарлах".

в
групи

„А. БАЛКАНСКИ": Ми 
6, Тописо

танаха поради необясни
ми причини. А всичко то
ва до голяма степен пов
лия, върху играта на до
макините.

Но и покрай тези не
благополучия домашните 
футболисти твърде бързо

лко Соколов 
Соколов 7, Стамен Пе
шев 6, Милован Тодоро- 
вич 7, Новица Алекоов 
7, Оиниша Иванов 6, Дра 
ган Дончев 7, Зоран Ц. 
Христов 6 (Новина Кос-

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ В НИШКА 
РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Новоселац
А. Балкански
Рудар
Единство (П)
Слобода 
12. фебруар 
Раднички 
Ястребац 
Слога
Куршумлия 
Младост 
Будучноет 
Омладинац 
Сеняк
Единство (БП(
Свърлиг

ОБЩИНСКА ЛИГА „А" ГРУПА
14 8 3 3 33:22

27:21
25:20
35:20
34:26
20:14
25:24
27:20
20:22
24:23
18:21
18:20
18:27
18:32
18:30
16:32

19
14 7 4 3 18 о класиране на 

„Партнзан"
14 8 2 4 
14 7 3 4 
14 8 1 5

18
17
17

14 6 5 3 17
7 214 5 16 Приключи есенният по 

Лусезон в общинската ли
га Пирот „А" група, в ко
ято се състезава „Парти- 
зан" от Желюша. Ведна
га да кажем, че това е 
най-слабото класиране на 
този симпатичен спор
тен колектив в неговата 
кратка история на съще
ствувание. Един от най- 
образцоиите клубове 
Пиротока общинска лига 
тази година едвам зап.аз- 
трима стандартни играчи 
ва мястото си. Той вече

1. „Бсхрац"
(Барйе-чифлик)

2. „Слога" (Велико село) 11
3. „Овезда" (Блато)
4. „Тамаоко Раич" (Пирот) 11
5. „Напредак" (Извор)
6. „Хайдук" (Костур)
7. „Пърчевац" (Пирот)
8. „Победа" (Държииа)
9. „Младост"

(Полока Ръжаша)
10. „ПАРТИЗАИ"

(Желюша)
11. „Темац" (Темока)
12. „Стрип" (Бабушница)

не е така добре органи
зиран, както в началото 
на съществуването си.

На мачовете едвам съ
ставя единадесеторката 
си, а няма вече онова 
силно управление, което 
п.реди комплектно присъ- 
ствуваше «а срещите. Ос
вен организационна кри
за, клубът изпадна и в 
криза за играчи. Именно 
заминаха в новооформе- 
ния клуб „Пощар" в Пи
рот, двама минаха в 
„Асен Балкански", един

6 314 5 15
4 6 4 1414

124 614 4
6 1213 5 2
73 1114 4 На 15 декември 1986 

година се навършават три 
месеца от смъртта на на
шият баща, съпруг, син 
и брат

7 114 314
1063 414

93 7 
2 10

13 3
614

поведоха с 2:0. След то
ва имаха щаноове (Дон
чев и Кръстев), но де не 
успяха да ги 
рят. И както сетне бива 
по неписано правило във 
футбола, след изтървани 
те шансове, следва нака
зание.

тов), (Емил Петров), Алек 
сандър Станков 7, Кръс
та Кръстев 7, Зоран В. 
Христов 7.

в

оползотво-

При раздялата от дер- 
ната си публика, футбо
листите на „Асен Балкан- 

Кога- 
сигурна

11 10 0 1 37:13 ( + 24) 20 
8 1 2 35:20 ( + 15) 17 

11 7 1 3 24:9 ( + 15) 15
6 1 4 34:15 ( + 19) 13

11 6 1 4 26:21 ( + ) 13
11 5 15 18:18
11 5 0 6 24:32 (—6) 10
11 4 0 7 27:27

Гостите успяха
съобразителният 

нападател Ив.

ски" разочароваха, 
то се очакваше 
победа над среднокачест- 

отбор „Слога" от

чрез
централен
Спасич да изравнят, 
дори и да застрашат вра
тата и да занесат двете 

от Димитровград

на
(0) Ивения

Ниш, домакините заигра
ха слабо и рлед водачсст- 

.от 2:0 можеха да за
губят и двете точки. Тре 

и фактът,

(0) 8
точ^и
за Нищ.

По този 11а чин „А. Бал
кански" изтърва възмож
ността да сс изравни с 
водещия отбор.

Веляво
11 3 2 6 24:34 (—10) 8

че ввожи
един такъв важен мач „А. 
Балкански" настъпи 1 
четирима стандартни пър 

Всичките изос-

11 4 0 7 18:33 (—15) 8
2 1 8 4:22 (—18) 5

Н 2 0 9 13:43 (—30) 4
отиде да отбива военна
та си повинност.

Следователно, почти це
лият тим и цялата тежест

без 11 от село Лукавица, Димит
ровградско
и седем годиш! от смърт 
та на 
ща и. дядо

Д. С.
вотимци.

нашият съпруг, ба
ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ,МЕЖДУ ОБЩИНСКАБОСИЛЕГРАД:

ГРУПА ЮГ

Футболистите иа „Минералац не дойдоха
' отсрочена и доколкото

футболистите на „Миие- 
ралац" не оправдаят ней 

ои, срещата ще

се сговори на двама-три- 
ма по-стари футболисти.

тези трудности
Гера

ВелевВсички 
редовно съпътствуваха от
бора и сега тю време на 
паузата предстои опром- 

работа. Необходимо е 
коренно преустройство и 
далеч по-добра и по-ор- 
ганизирана дейност, поне 
же този клуб с на висо
ка цена в групата, в ко
ято ;сс състезава.

от село Лукавица
Техните светли ликове

в Бостглеред програмата
трябваше Да посту 

отбор
В .неделя на 23 яоемв- 

Босияс-
I

завинаги ще останат в 
спомен на техните

град
оа футболният
„Минералац”

Обаче на обща из
врашясобанаките

ри тази година в
бе насрочена футбо 

послед-

трасн
най-близки. Поклон пред

двансто
бъде регистрирана 
служебен резултат 3:0 
за босилеградския отбор.

от Братска съсград
светлата им памет.

Опечслсни: семейство 
Велеви

лиата среща от 
ния кръг на есенната

тазгодишното фут-
МФД

баня. 
попада
футболисти 
Поради

ча

ст на ме дойдоха, 
това срещата е

Д. СтавровМ. Я.вболно първенство
„Юг”. Опо- СТРАНИЦА 11Враня група
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хь//Ц\®р • сатира • забава
Русалийска гробища

Глигор Рангелов на 55 годиниЛЕГЕНДА слушана от

Меджи селата БансЬи дол и Пла- 
нинцу има место, що га окам-о Руса
лийска гробища —: защо се тека окаю 
съга че чуете:

У старо време, кита се правила 
нова църква или нов манастир, преко 
некръстени дни, що ое падам меджи 
Божич и Йовандън, из новуту църкву 
поодили русалийе. У денъшяье време 
на Божич иду коледжанье, това су 
деца по десет године и иду оди ижу 
на ижу та пою коледарсйе пеоне и 
сбираю колачм и ореси. Русалийете 
па су нещо по-друго. Кой пойде у 
русалие он се опрости от ови дома и 
се премени у най-убаве дрее, ко да 
йе пошъл у войну. Збираю се, значи, 
у новуту църкву около дваестина му- 
жйе до четирисе године и сигурно 
ньим попат избере водителя та му 
даде сеЬиру, а на другите даде голе
ми. ножеве или саблье. Пюстройе се 
два по два и ка пойду излезну ли из 
дворат на църквуту не омею думу да 
проорате между себе, или па ако те- 
кога оретну да се поздраве. От страну 
на туя редицу иду тупанджия и йе- 
дън свирджия, кърнеджия или зурлад 
жия. Русалиете су и ишли од ижу на 
ижу и су играли за здравйе на напре
дък на тия дом. Ако йе имало некой 
болън у ижуту излазил йе у дворат и 
русалийте :су га обикаляли и веру- 
вало се дека че оздравее. У кое село 
су ишли у нега више не су ,се върча- 
ли или по същият пут до църквуту.

Водителят ньим е гледал да би 
заод слънце не затича негде у полье, 

У селото 1)и ра- Начепнлн човекаа само у село. 
спореджувал два по два по ижете на 
спане. Другарете що из църънвуту по
стили у редицуту и били 
свото време не су омеяли Да се раз- 
дваяю, затова 1}и_ и турали два 
два да спу. Преди дружинуту напред 
ишли двоица абърджие та доносили 
у селото абър дека по н>и иде йеди 
коя ои русалийока дружина та да ое 
спрае да 1)и дочекаю.

Адет 'било дружината воду да не 
гази, ако наиду по пут на помалечку 
водицу прарипую 1)у.

Най-лош адет н>им бил кига се 
сретне русалийока дружина с дружину 
да се избию. Затова по-пам^тни води- 
тел,е нареджували на абърджииете да 
н>им являю кига на пут виде другу ' 
русалиску дружину. Ка яве на води- 
телятога дека му иде у сречу друга 
дружина он измени малко путат та 
да не се среча с н>и и да ое не бию.

Теквея две дружине се оретну и 
при Планиницу, едната ишла из Пла- 
ниницу, а другата па из БанасЬи 
дол и дека се оретну избию се сви до 
еднога. Закон било ка се тека деси 
избиените се кснтаю без сандък и. без 
щратню на местото дека СУ из^инули. 
Затова и съга между Планиницу и 
БанасЬи дол до путат има место що 
ое ока Русалийска гробища.

Записал Борис Тодоров

чивт за
Тия дни „Братство", а после и друпи вес- 

дека йедън руководилац у Боси-по ници, иисаше 
леград решил да тражи да му намале платуту.

— Що я Да примам 150 иляди, а работни
ците у моюту апщину да примаю по 40—50 ил
яди!

Рече човек — па не шорече!
За това негово решеше — сви работници га 

поздравляю. Кажу: те това 'йе човек на место, 
а нейе на нас да ни чети кико требе да рабо- 
тимо, кико да се уклапамо у онова що имамо, 

н>ега да не важи това. .Видел дека толкова 
толкова голему разлику не остваруйе с 

юаботу. А нели говоримо дека и руководиоците 
требе да де ле судбинуту на работникатога. 
Щом йе он руководител на работници с малеч- 
Ье плате — не може и да има три пути по-голе- 
му плагу оди н>и.

а за
'паре.

Тека на туя работу гледам работниците.
С н>и йе увек ио-лъшо. Ама яекои почели 

попреко да гледам човека. Млого оди неговите 
колеги, вечима почеше да га одумую дека уж 
почел да продава некикву демаго1)ию, дека се 
додвара «а работницити.

— Кико съга да тражимо йош 30% по-го- 
леме плате, ка тия другар ни „снрати” —жа
ли ми се овмя дни йедън ъьегов колега.

— Ега ое предомисли . .. Д о Нову годииу 
има йош време, та и кийе да си подигнемо пла
тете — каже друг.

— Ние че юе иравимо дека несмо чули за 
туя работу — рече трейи. Че си тражимо по-го- 
леме плате, па кво буде.

И тека, млозина галате и вреве на човека, 
а забоварляю дека на свак оастанак говор-е де
ка требе да се работи кико се говори, и дека 
свака плата требе да буде резултат од работу.

Целу-ту работу я разбирам тека: тия човек 
се не бори з,а това 'Сви да имамо иете плате. Он 
каже само дека и големете плате требе да буду 
заработене. Кига свак прима према резултатите 

тепай че сви повече да 'се залагам на радно 
место.
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