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14 февруари 1975 
датолство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности

година из-

ИДРОДНОСТ В СФ? ЮГОГЛАТШЧ Г

12 ДЕКЕМВРИ 1986 *

НА СФРЮ ЗА РАЗВИТИЕТО

ГОДИНА XXVII « БРОИ ю., *
ЦЕНА 30 дин.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
в ИДНАТА ГОДИНА

ЗА СЪЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ
СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
В кЕрДа?уДевТацСТВОТО НА ЦКн*скс

ПРЕДСТОЯТ КОНКРЕТНИ 

ПОЛИТИЧЕСКИ АКЦИИ
• НИЕ, КОМУНИСТИТЕ, ЩЕ МИСЛИМ 

РЕ ОТ ДРУГИТЕ, КОГАТО ОТ

НА ЗАСЕДАНИЕТО 
Председателството
СФРЮ

на вко опазване 
на политика. 

Имайки 
рано взетите

на приетата на мобилизираност навеи 
чки организирани ооциа- 
листичеоки сили, създава- 

кт-т. становища не на акциомни прогоа-
ръзка с проблемите ми в организациите на

на неплатежоспособност- сдружения труд, общини-
котеа^СТС^оНС1?/г0Т0 и бан' т-- рочиалистическите ре-

тие през 1987 година и СР Черна голГсАпТп' пуб№и и ооциалишиче-
промеиите в стопанската сгтп и САП К°’ °-ите автономии покрай-
система Уводен доклал определението за нини и във Федерацията
изнесе Боянко това в Обществения план, зарад най-оптимално ' из-
пред^датеГ^ с~я ПреДОеда1еЛСТВ0Т° ИЗТЪ' ползувано на собствените
изпълнителен гъторт кна необходимостта от потенциали и резерви, ка

приемането на съответни кто и по-пълно провежда
решения за тези пробле- не на съответна социална
ми, изхождайки от оцен- политика на всички рав

нища.
Председателството на 

СФРЮ, «имайки в лред-

, председателству- 
вано от Синан Хасами, бя 
ха обсъдени основните въ 
проси, отнасящи се до 
политиката на обществе
но -политическото

в предвид по
ПО-ДОБ- 

НАШИТЕ МНЕ- 
НИЯ ОБЩЕСТВОТО СТАНЕ ПО-УСПЕШНО А 
ЖИВОТЪТ НА ХОРАТА ПО-ЩАСТЛИВ 

В условията на нараст- 
политичеокото

разви- кна между другото Сло- 
бодан Милошевич, 
седател на Председател
ството на Централния ко
митет на Съюза на кому
нистите в Сърбия пред 
политическия актив в Кра 
гуевац на 8 декември.

Нито една политичес
ка организация, която 
претенд1®д да бъде про
гресивна и демократична 
не може да обедини хо
рата върху програмата, 
която изразява само не
съгласие с някои идеи, 
но преди всичко върху 
програма, изразяваща за
стъпване за определени 
идеи.

Говорейки за идейно- - 
политическите основи на 
развитието в идната го
дина Милошевич между 
другото подчерта, че та
зи насока, върху която се 
основават резолюциите за 
идната година, трябва да 
обезпечи: и отстъпване от 
така наречената догово
рна икономика — полити 
чески волунтаризъм; и от 
връщане във водите на 
етатизма.

При зачитането на ико 
комическите закономер
ности, спазва се преди 
всичко, интересът на сто
панството и на работни
ческата класа. Тази кон
статация ни най-малко 
не смекчава факта, че ед 
на част на стопанството, а 
с нея и работническата 

(На 3-та стр.)

ване на 
влияние на антисоциали- 
стичеоките идеи, но иза-

пред-

Както бе 
Председателството 
статирало, че в 1986 го
дина и покрай проблеми
те и затрудненията, кои
то и по-нататък съпътст- 
вуваг нашето стопанско 
развитие, са 
определени 
ни резултати, 
телството даде подкрепа 
на усилията на Съюзния 
изпълнителен съвет, 
сочени към реално кон- 
ципираАе на политиката 
на обществено-икономи
ческото 
1987 година.

съобщено, 
е кон ните и предложенията на 

Съюзния 
съвет. При това бе под

изпълнител е«

чертано задължението в 
тези републики и САП 
Косово в най-пълна сте
пен да се мобилизират 
всички сили и

■вид усдожнеността, тежес
тта на обществено-иконо
мическото положение в 
страната, както и необхо- 

средетва, димостта оредегвата за 
задоволяване на общите 

ни усилия да се намери обществени и съвместни 
изход за натрупалите се потреби да се сведат на 
проблеми в неплатежо- обществено 
способността на стопанст
вото и банките.

постигнати 
положител- 

Председа- за да може със съвмест-

Слободан Милошевич
на- приемлива 

степен, отделно подчерта 
необходимостта от пове
че пестене и по-рациона
лно използувате на сред
ствата.

рад възможността спасе
ние от тях да предложи 
нечия, домашна или чуж 
да, наистина твърда ръка. 
Съюзът на комунистите 
своя исторически отговор 
може да даде само в по
литиката, която дава, въз
можност за излизане от 
кризата. Затуй ние, кому
нистите, когато говорим 
за действуването на анти 
социалистическите сили, 
по-малко трябва да ги 
имаме в предвид тях са
мите, а повече простран
ството и аргументите, ко
ито за такова действуваме 
им даваме ние. Защото 
те са в такава степен 
присъщи днес не поради 
своята сила, по поради 
нашите слабости — изтъ-

Председателството кон- 
раздитие през статира известни поло

жителни процеси в осъ
ществяването на норма- Председателството счи-

• ПОВЕЧЕ ДА СЕ 
РАБОТИ

лизираяето на външната та, че във всички среди 
платежоспособност през и на воички равнища би 
изтеклата и в първите трябвало да се изготвят 
осем месеца в ■настояща
та година. Всички задъл
жения от сключените до- 

чужде-

ОТДЕЛНО се посочва, 
че икономическата поли-

програми по спествяване 
в 1987 година 
рационализация на тру
да и стопанисването, при

чрез
тика в идната година, с 
цялостните мерки, както говори спрямо 

странните повермтели 
този период са изпълмс-

са към 1 пътуваиията в
представителните разхо
ди, различните събрания 
и тържества и изразход
ването с лека ръка на об-

изострянс на критериите 
на пестенето, отделно на 

чужбина.

внаи засилената акция 
всички стопански « об
ществени субекти, трябва 
да се насочва към према
хване на огнищата на 
инфлацията, а с цел пре- 

спре
по-нататъшният ръст на 
инфлацията и същевреме 
няо да се открие процес 
на нейното намаляване. 
При това е подчертана 
отговорнретта за свежда- 

видове фи
нално потребление в ре
ални рамки, отделно на 
общото и съвместното, 
рационализиране на про
изводствените 
подобрение организация
та на труда, с решителни 
и ефикасни мерки да се 
укрепва финансовата дис 
цип липа, строго да се 
прилагат мерките на ико-

политика,

ни, изплатени 
милиард долара от глав
ния дълг и повишени ва 
лутайте резерви. Подчер
тано с, че идрмализация- 

външната платежо- 
предстоя-

ди воичко да се щоствсни оредства в раз
пи непроизводствени цс-та на

способност в 
щия период предимно за 

от повишението на 
на износа на сто

ли.
ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО И МАРКСИЧЕвиси МОК МА СК В НИШ ЗА 

СКО ИЗДИГАНЕ НА СКразмера 
ки и услуги и от повише- 

пето-валутпия 
по воички пока
на Първичната организация — 

основното място за подготовка
името
прилив
затели.

не на воички

вяаат авангардната му ро 
ля. Но, за да се осъщест
ви това, първичната пар
тийна органцзация тряб
ва да стане същинско мя
сто. тежище на политиче
ско издигане.

— Първичните партий
ни организации — под
черта в уводното ои изло 

• (На 3-тп стр.)

цистите. При това оега- 
шните изострени общест-
ИСНО-ПОЛИТИЧС01СИ ВЪДРО-
си и противоречия нала- 

тази борба да бъде 
по-оилна. Тя трябва

• ЗА ПО-МАЛКИ 
ПРАЗНЕНСТВА

Разисквайки за идейио- 
полйтичеакото и маркем- 
чеюко издигане на члено
вете на СК в региона, дс- 

МОК на СК 
няколко

разходи.
С ОГЛЕД на факта, че 

на гаредвидс-
предложе-

заюоии, ме 
се стиг-

гатприлагането
нитс мерки и 
ните системни 
жду друго™' ще,изостряш® на усло-

,стопанисване,
счи-

легатите на 
в Ниш преди 
дни подчертаха, че идей
ната борба и занапред 
трябва Да бъде съставна 
част па революционната 

Съюза на кому-

още
да стане съставна частна 
съзнанието, че само соло 
собовитс, мдейно-полити 
чески издигнати членове 
на СК могат да осъщсст-

не до
павията 

Председателство™
необходима

комическата 
редовно да се изпълняват 
задълженията при постоя

акция папъл-та, чс ^



НАС |ж И УI ПО СВЕТА
ХОНДУРАС НАПАДНА НИКАРАГУА

ДЕЛЕГАЦИЯ НА СЮК НА ОФИЦИАЛНО ПРИЯТЕЛСКО ПОСЕЩЕНИЕ В СССР

Под шефството на 

Роналд РейгънНОВА КРАЧКА НАПРЕД
СРЕЩАТА НА МИЛАНКО РЕНО ВИЦА С МИХАИЛ ГОРБАЧОВ В МО

СКВА Е ЕДИН ОТ ОНЕЗИ КОНТАКТИ НА НАИ-ви°ОКО РАВНИЩЕ КОИ 
ТО ВИНАГИ ДОСЕГА СИЛНО НАСЪРЧАВАХА РАЗВИТИЕТО НА ЦЕЛОКУП 

ЮГОСЛАВСКО-СЪВЕТСКИ ОТ НОШЕБИЯ

Съветския съюз. Югоолав 
око-сьветсмите партийни 
разговори в Москва са

президент начин 
и световнатаНамерил ли е американският

вниманието на домашната 
„Иранската! афера"?

да отклони 
общественост отНИТЕ но под шефството на 

президента на САЩ Ро- 
Рейгън. Той и не се 

скрие този

В началото на седми- 
войюки на Хондурас

,и Московското изяв-ция
ление, които вече три де
сетилетия са крепка ооно

Делегация на Съюза на 
югославските комунисти, 
оглавявана от председа
теля на Председателство
то ш ЦК нд СЮК Милан 
ко Реновица» пристигна 
във вторник на официал
но приятелско посещение 
в СССР по покана на ЦК 
на КПСС. Посещението 
на делегацията на СЮК 
в Съветския съюз прик
лючва днес (12 декември).

Срещата на Миланко 
Реновица с генералния се 
кретар на Централния ко
митет на КПСС Михаил 
Горбачов в Москва е 
един от онези югослав
ско-съветски контакти на 
най-високо равнище, кои
то винаги досега силно 
насърчаваха развитието 
на целокупните отноше
ния между Югославия и

цата
са извършили нападение 
на крайграничните 
сти на съоедна Никара
гуа. В нападението са 
участвували

военни въртояети, ко 
наяа-

налд
опитал да 
факт: американските вър 

са прехвърлили

об лава яа отношенията ни.

толети
хондураските войници по 

лична заповед?!

Един от резултатите на 
разговорете между деле
гациите на СЮК и КПСС 
трябва да бъде и договор 
за посещение на Михаил 
Горбачов в нашата стра
на през идната година.

и американ
ке гова

Роналд Рейгън обаче 
бе прочетен много бързо 
и много лесно. Хондурас 

услуга на 
„великия си съюзник", с 
помощта на която амери
канският президент тряб-

ежи
ито се прехвърлили 
дателите на никарагуан- 
ока територия. Външният 
министър на Никарагуа 
Мигуел Деокото заявил, 
че „най-вероятно амери
кански самолети са извър 
шили четири бомбарди
ровки на части от ника- 
рагуаноката територия".

Хондураското нападе
ние очевидно е извърше-

само върши

ФРАНЦИЯ ва да отклони внимание
то на
товната общественост от 
жестоката „Иранска афе
ра". ______

домашната и ове-Ширак
отстъпиМиланко Реновица

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В БЪЛГАРИЯоще една хубава възмож
ност за нова афирмация 
на известните принципи 
от Белградската деклара- Тежки последициНай-1чаоо»ете след 1968 

година студентски проте
сти прот» Законопроек
та за реформа на Уни
верситета във Франция 
свършиха с уопех. Френ
ският министър-предсе
дател Жак Ширак е съоб
щил в понеделник, че 
спорният Законопроект 
ще бъде изваден от про
цедурата.

•!
# Две лица са загинали, а 60 ранени • Раз- $ 

рушени са голям брой жилищни сгради
В неделя след обед зе

метресение със оила 5,5 
градуса по Рихтер е спо
летяло Великотърновски 
окръг (НР България).
Най-много е пострадала 
^тражица.

Според непълни данни 
в земетресението са за
гинали 2 лица, а 60 са ра
нени. Повредени или на
пълно разрушени са към 
1370 жилищни сгради. Се

ГОЛЯМ МЕЖДУНАРОДЕН УСПЕХ НА НАШИ 
ИЗОБРЕТАТЕЛИ &риозни повреди са нане

сени и на голям брой ад
министративни, 
ски и Други 
Велико Търново. В окръ
га е провъзгласено извън 
редно положение, а спа
сителните екипи деноно
щно разчистват рушевини 
те и премахват останалите 
последици от земетресе
нието. В съседните окръ
зи земетресението не 
било тъй разорително.

„Гран при" за „видасил" ■стопая- 
обекти във

Новият вид огнеупорен материал „Видасил", 
производство на ф-ка „Кристал" от Сувобор, е дело 
на Вида Поповия, инженер-технолог от Кралево

В изграждането на су
вобор ската фабрика сре
дства са вложили органи
зации от Словения, Хър
ватско, Сърбия и САП 
Войводата.

На ‘Състоялата се тези 
дни в Брюксел голяма 
Международна изложба 
новото произведение „Ви 
дасии" на фабрика „Кри
стал" от Сувобор спече
ли „Гран при", най-висо
кото международно приз 
наяие за изобретателст
во. Тази награда се при
съжда в рамките на про
грамата „Еурека".

„Видасил" е напълно 
нов вид висококачествен 
огнеупорен материал, ко
йто служи като топлинен 
изолатор. Технологията 
на производството му е 
дело на Вида Поповия, 
инженер-технолог от Кра 
лево. В специална студия 
Вида Поповия е утвърди
ла, че сувоборокият кварц 
е най-качествен в страна
та ни, а резервите му са 
такива, че. е възможно 
интензивиране на експло
атацията му.

За значението на на
градата говорят и след
ните факти: изложбата в 
Брюксел е най-голямата 
такава изложба в света, 
за наградата са конкури
рали изключително .го
лям брой изобретатели 
от цял евдт, само НР 
Китай се е представила с 
600 изобретени^

Засега обаче все още 
не е известно дали това 
ще бъде и край на горе
щата политическа есен 
във Франция.

е

ИЗ СЛАВНИТЕ ДНИ НА БОРБАТА

ПРЕЗ втората половина на 1943' година фа
шизмът вече търпеше огромни поражения на вси
чки фронтове. Съюзниците на Хитлер налагаха без
милостен терор, за да угасят пламъка на .всеоб
щото съпротивление в непокорна и свободолюбива 
Лужница и Църна трака.

Българските фашистки окупатори, желаейки

бераджа. В тов,а нападение участвува и Нишавска- 
та партизанска чета под командуване на известния 
боец и революционер Предраг Божкоиич —■ Павле.

'Сиед биважуване ■ в Киевац, на 13 октомври 
1943 година, ние ое прехвърлихме в Стол, в род
ното място на известния организатор на въстание
то в този. край, народния герой Живоин Николич 
— Бърко. След проведеното събрание, -на моето 
присъствуваха всички здрави и апоюобни хора, же
лаейки да чуя,т и видят своя земляк, опожарихме 
българската архива и през Дучевац, Стрелъц, при 
зори се озовахме в с. Масуровац.

Озлобени поради -силното разрастване на на- 
родоосшюбодителното движение в Лужница, Пони- 
шание и Църна трава, българските фашисти пред
приеха жестока офанзива, в която участвуваха 3 
‘Подсилени фашистки полка от Сливница, Пирот и 
Трън, под командуване на злосторника ген. Стоя
нов, от три страни, е над 4000 до зъби въоръжени 
фашисти, ое устремиха' към гошюръния народ и 
против двата партизански батальона, наброяващи 
към 300 бойци. (На всеки боец — по 16 фашисти).

През нощта иа 13 орещу 14 октомври българ
ските фашистки сили от Сливница и Пирот с ка
миони ое прехвърляха в Бабушшгца, Любераджа 
и Крушовица. От Бабушница

да угодят на своите надчинени, правеха нечувани 
зверства. Безмилостно организираха хайки на хора 
в тези краища, а след оебе да оставяха пустош и 
скръб.

Вбесените кърволоци, техните ловни роти, на
казателни експедиции и полиция правеха злоютор- 
отва, канвито човешкият ум не може да разбере, 
но и да забрави. По това време Втори Южномо- 
равоки отряд представляваше голяма и силна вое
нна формация с над 450 добре въоръжени и обу
чени бойци, разпределени в три елитни батальони. 
Те освобождаваха територии от Куманови 
до Нишава иа север.

В началото на октомври 1943 година в Луж
ница, освен Лужншшия партизански батальон 
действуваше и младежки Ударен батальон. Покрай 
политическата и културношроюветната дейност 
терена, двата батальона извършиха 
ръжени акции и диверсии на територията на Лу- 
жшица и тогавашна Царибрюдюката околия напа
дайки българския окупационен гарнизон в ’с. Лю

та юг,

на
и няколко въо-

един отряд начело 
със злодея Горчмлов ое отправи към Стол, а сетне 

Киевац. От Любераджа се придвижваха фаши-към
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ПЬРВНЧША ОРГАНИЗАЦИЯ - 

ОСНОВНОТО МЯСТО ЗА ПОДГОТОВКА
ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА В МОК НА СК В НИШ

СИЛИТЕ ТРЯБВА ДА 

СЕ ОБЕДИНЯТ ПОВЕЧЕ
(От'1-ва стр.)

жвние Драган Анджелко- 
аич> изпълнителен

ти на СК и шнолата 
МОК на СК

към ретичеока работа 
ЦК на СКС. Без

къмв Ниш.
Все още не сме ефи

касни в
оглед,

че първичната организа: 
ция има огромна роля тя 
това не може

г-т секре-
лр ж ? Председателството 

на МОК на СК в Ниш 
все още не станаха съ 

щиноко място за идейно- 
политическо и марксиче- 
ско издигане на членове
те на СК. В

разясняването на 
въпросите и противоречи
ята за сегашното 
ложение, а

В повечетосама да 
направи. Трябва да й 
се помогне, преди всичко 
от страна на партийните 
ръководства и чрез фор
миране на политически 
активи.

Мандич предвести, че 
се очакват и известни до
пълнения 
за работа на 
ките школи.

стопански организации в региона се 
осъществяват положителни резултати, но се чувству
ват и слабости, които могат да забавят развитието 
на региона през идната година. За да 
това

ни по-
това е глав

ното условие същото да 
се мени. Без по-силна иде 
йно-пол-итичеока борба 
може да ое осъществяват 
нито конгресните 
ния, нито пък може

не се случи
идната година трябва да бъде силна опора 

в осъществяването на средносрочния план — прогре; 
сивните сили трябва още повече да ае обединят. 
Мобилизирайки тези сили СК трябва 
ловия, т.е. ще се застъпва да се намалява потребле
нието, а да се увеличава производителността., износът, 
акумулацията и трудоустрояването, което в региона 
е твърде изострен проблем.

едно число 
организации непървични 

марксическото издигане 
е на марг-ините на парти
йното дейепвуване. В не 
малко число

реше- да създава ус-
да

се ревитализира Съюзът 
на комунистите — изтък
на Петар Мандич, секре
тар на Комисията за тео-

|В програмите 
политичес-

първ-ични ор 
ганизации програмите за 
идейно издигане 
реализират, а индивидуа
лното

не се В. Б. Покрай другото това 
подчерта Славка Илич, 
изпълнителен секретар в 
Председателството 
МОК «а СК в Ниш на 
проведения през минала
та седмица разговор с 
журналисти, посветен на 
активностите на СК в осъ 
ществяването на идейно- 
политическите задачи в 
обществено - икономиче
ското оазвитие на регио
на през идната година.— 
В сдружения труд в ре
гиона наистина се води 
борба за осъществяване 
на икономическата стаби 
лизания и резултатите са 
налице — изтъкна Илич. 
Увеличава се физически
ят обем на производство
то, производителността, 
икономичността и рента
билността. В голямо чис
ло организации обаче се 
чувствува неликвидност, 
загуби и залежали стоки. 
Съюзът на комунистите в 
региона ще създава ус
ловия положителни . ре
зултати да осъществяват 
всички. Но, налага се по- 
обстойно да се изучи въ
просът с онези които по

стоянно отчитат загуби, 
по-точно дали да се за
крият или «е.

Целта ни е регионът 
да ое развива равномер
но — изтъкна Илич, Има 
йки предвид значението 
на някои организации в 
развитието на региона и 
по-широко (ЕИ, МИН, 
Югодуван, АИК . „Ниш", 
„Тигър", „Капаоник" и 
пр.) необходимо е чрез 
подтикващи икономиче
ски мерки да се насърча
ва по-нататъшното им ра
звитие, както и планове
те им за откриване на 
цехове в изостаналите 
и крайгранични общини.

Когато се разисква за 
по-нататъшното ни разви
тие, подчерта Илич, от 
особено значение е по
следователно да се опаз
ва разпределението на до 
хода, преди рсичко нали
чните дохода. Още пове
че ако се има предвид, 
че 64 на сто от целокуп
ните загуби през десетте 
досегашни месеца са на
правени за изплащане на 
незаработени лични до
ходи. СК и синдикалните 
орханизации, които в то
ва отношение досега не 
предприеха по-значител
ни акции, трябва да се 
изборят личните доходи 
да са в зависимост от 
производителността, т.е. 
по-бавно да се увеличават 
от. акумулацията.

_усъвършенствува- 
не на членовете 
следи. Затова трябва да 
посветим -по-голямо вни
мание върху -оспособя-ва-

ПРЕДСТОЯТ КОНКРЕТНИ 

ПОЛИТИЧЕСКИ АКЦИИ
не ое на

нето на първичните орга 
низации. Всъщност това 
е и уставно задължение 
на СК.

И в уводното изложе
ние и в разискванията на 
Анджелко Петровия, Ми
рослав Славкович, Зоран 
Митич, Витомир Шиндич, 
Драгослав Митрович, Зо
ран Цветкович, Власти- 
мир Потич и др. бе из
тъкнато, че занапред тря
бва да се създават усло
вия та идейно-политичес
кото и марксическо изди
гане да просмуква цело
купната активност на СК 
и да даде още по-голям 
принос в решаването' на 
обществените и жизнени 
потреби. За осъществява
нето на целта покрай пър 
вичните организации по- 
голяма роля трябва да 
изиграят съществуващи
те политически школи 
към общинските комите-

(От 1-ва стр.) 
класа, ще се наложи да 
се лиши от много благоде 
телства, доколкото те не 
са резултат от труда, но 
монпол или защита на 
така наречената по-широ
ка общност.

пите републики в Юго
славия. Сърбия не иска 
да бъде повече републи
ка от другите, но сигурно 
е, че не може да се при
мири с това да бъде по- 
малко република .от. дру
гите. Това дето Сърбия в 
състава ои има две авто
номни покрайнини, не мо 
же да бъде. причина тя 
да се свежда сам© на ней 
на-та централна част, та
ка наречена Сърбия без 
покрайнините — относно 
републиката да бъде ли
шена от необходимите по 
литически и правови ин- 
геренции над целокуп
ната си територия и да 
бъде принудена да ги 
прилага само на една 
част от територията ои 
— подчерта между дру
гото Слободан Милоше- 
вич.

Спирайки се върху про 
мените в политическата 
система С. Милошевич 
между другото изтъкна:

— Изхождаме от фак
та, че СР Сърбия има 
качеството на федерална 
единица в рамките на 
СФРЮ изключително ка
то цяло в териториално, 
обществено 
ко и правово отношение. 
Промените трябва да да- 
дат възможност СР Сър
бия да осъществи -стату, 
което няма, стату на ре
публика наравно с д-ру-

политичес-

СТОЛ И КИЕВАЦ ци. С първите изстрели падна поносен през гърди 
Оинад-ин Милснавич, зам.-командир 
любим ръководител, църнотра-воки печалбар, ре
волюционер и организатор «а

юкп. (През 1951 година беше провъзгласен за 
народен герой). След това отекна команда да се 
подготвим за нов щурм и за миг принудихме фа
шистите да се оттеглят в безпорядък.

Недалеч от мах. Дсйновци заехме добри по
зиции и от тях през целия ден уопешно устояхме 
орещу всички нападения и щурмове на български
те фашистки сили, които действуваха от позиции
те над село Доброим ш м които непрекъснато 
обстрелваха с картечници и минохвъргачки. При
вечер, под защита на тъмнината, ударният мла
дежки батальон продължи придвижването си през 
Ябукюв-ик, Д. гара, Явюрйе към планина Качар и 
Зсленичйе докато Лужмишмият батальон е щаба 
иа отряда през 'Галамбас, Бачювдол, Дасчан кла
денец, Видилище — в района на Църна трала.

На 14 октомври към Лужница, отедиалио 
с Стол и Ки-овац, ое насочиха български окупаци
онни зверове. В тези села ос опожариха 160 къщи

жени, деца и старци, 
своя гняв, бяха

на отряда,

стки лълчища към Радосин и Таламбас; от Своге 
— за Д-обровиш, а от Крушевица — към Ябукювик 
и Тумба, докато към нас около Стол бързат силни 
военни подкрепления откъм Трън и Дасчан кла
денец и Еарнос, за да се съединят и да пи обкър-

въстанието и .член
ма

жати унищожат.
Оовен генерал Стоянов с този фашистки по- 

Тутуманов, Моиев и Дяков, 
оред тях беше и агентът Ба-

Един от най-изосгрени
те въпроси, които тряб
ва да се решават е как 
да се намали броят на 
нетрудоустроените. В ре
гиона работа чакат към 
43 хиляди души. — Това 
е проблем,' който трябва 
да цешаваме и -считаме, 
че първичните партийни 
организации не трябва 
да приемат развойните 
планове на трудовите ор
ганизации доколкото 
тях няма конкретни пла
нове за трудоустрояване. 
През март идната година 
по въпроса ц-а трудоустро 
ятакето ще разискват и 
общинските комитети на 
СК — подчерта Илич. ^

В. Б.

деления командуваха 
Горчило®, Иванов, а 
лабанов и предателят Стоянчо, циганчето. НИ

когато към 8Още не бяхме си отчючмтали 
часа -сутринта загърмяха картечници, а след мал
ко -ое заиздигака високи стълбове дим над с. Стол 

«ад Киевац от запалените къщи в 
тези села. Пламенни езици -се дигаха до«беса, а 
вятъоът носеше дима към скалите -на стол.

Беше даден знак за тревога и предвижване. 
На Г-олубиняк -да пресрещна взвод иа наказатсл- -—гяг.г.ягЛг

бързо принудихме фашистите да 
животите си.

бъя га-роките окупационни
Таламбас, щабът на -отряда 

маршрута и нареди

а по-после и

към

в

и др. огради, 60 души — 
над 
убити.

гласът на
шито предварително изливахаС ураганен огън 

бягат и да опасяват 
Мислейки, че 

са ое оттеглили към 
промени първоначалната си

към оело Радосин.
ивицата иа една гора ис 

запращяха картсчим-

сили Киевац и Стол еТрагедията, която -сполетя 
•възпята в една народна песен, -която и днес ое пре
дава от поколение иа поколение.

Алоксандар Виданович,
подполковник -в пенсияпридвижване

Щом ос -озовахме на »
Радостин, -отнов-одалеч от с.
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НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СК В ССТНБОЖИЦА: ДЕЙСТВУВАНЕ

Обществена хронина Всичко (лн) завиел от други
ЗЕМЕ-СЛЕД ЦЕХА 

ДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯостаналите субекти в 
спокойствие" кому

на някои
35 членове на СК заедно с 

местната общност „не оставят на 
нално-битовите проблеми, в разрешаването

(електрификацията) постигат успехи, за дРУ
получават помощ от оощест-

просториБожшшите
са рай за животновъдст
вото, но без хора 
ноззъдство става ли? До- _ 
колюото бъде открит, це
хът ще вдъхне 
вот на_оелокото стопанст
во. А тогава „тук отново 

да бъде оформена 
земеделска кооперация", 
която ще прокарва _ път 
на нови перспективи. Ко
операцията навярно мо
же да
преди или едновременно 
с цеха, но без него не 
може да просъществува. 
Едно време в Божица е 
имало цех за килими и 
цех за цигли. Може би 
олед време пак ще ги

от тях
не им стигат сили и не
вото. Самокритично признават ,че е недостатъчно 
гажирането им в делегациите и органите на ме

повече от тях

живот-ан-

Иегината има само едно лице. А онзи, кой-
общност, но имат и едно оправдание: 
са печалбари. Виждат перспективата на сел°™
(”ЕДШувеТииВ(можееНбиЦи п7™но),‘Сбъдването

нов жито желае да скрие лицето на истината от други
те, хвърля було върху нея. Това забуляваяе мо
же да бъде различно. Да се нарича миим авто
ритет, непогрешимост, власт... И неприкоснове
ност!

си

и са
й зависи само от други

най-къси

може

и на другите участници 
в дискусията. В него има 
и паника, но много по
вече
Божмца и искрели чове- 

Божичаяи

Неотдавна на събранието на първичната 
организация на СК в димитровградската мит
ница (за хода на което писахме в миналия брой) 
в изказването на управителя й Тюмислав Тодо- 
рович рязко пролича стремежа да се опусне 
БАРИЕРА НА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ пред 
председателя на ОК на СКС, журналистите и ко
мунистите в ообствената партийна организация, 
да ое говори за истината.

(Бариера е била нужна, но много по-раео 
пред нарушителите на закона и морала, за да 
не се дойде до углавни дела! Не е, ли тогава уп
равителят с тихомълко одобрение високо диг
нал бариерата за нарушения, незаконни деяния 
и пр. Защото трудно може да се повярва, че 
„дюмбрият домакин" ,не знае какво става в соб
ствената му къща!).

Ето така в 
черти гласи оценката за 
действуването на члено
вете на СК в Божица във 
фронта на юоциалистиче- 
окмте сили. 
ме" я 'От плодовитата 
тричасова дискусия, коя
то 'ое води на състоялото 
се на 4 декември разши
рено събрание на първич
ната партийна организа
ция в това село.

грижи за съдбата на бъде оформена

шки надежди, 
предлагат 
открит 
стол и са готови да помо
гнат с парични дарения.

„Измъкнах-
цехът да бъде

в ученическия

— Идеята ви съвпада 
с едно от основните оп
ределения на развойната 

изтъкна

има. ..
Божмчани имат идеи 

за по-хубаво бъдеще, но 
изглежда прекадено, са 
уверени, че всичко зави
си от други. Забелязал 
,,'стартната им грешка", 
председателят на ОК на 
СКС Стаменко Янкович в 
заключение изтъкна: .

— Нужна ви е помощ, 
но и вие трябва да бъ
дете по-иимцатшши и по- 
упорити. Защото пито ед

СЕГА Е МОМЕНТЪТ .. . ни политика 
бившият председател на 
ОС в Сурдуяица Йован 
Петровия в качеството 
на представител на РК на 
ССТН в Сърбия. — Сур- 
дулищка община има до
бра материална основа 
за осъществяването на

Божица вече стана 
„класически" пример за 
опустошено от миграция
та село. Напоследък оба-

В стратегията имд едно правило: нападени 
ето е най-добрият начин за отбрана! Именно в 
този дух звучат думите на Тюдорюиич на 'спо
менатото събъранме: „Считам, че е нескромно 
от един Общински комитет на СК да дава оцен
ка за работата на съюзна институция, каквашо 
е нашата. За това има компетентни органи..." 
И по-нататък:

На разширеното 
партийно събрание в 
Божица присъству- 
ваха и Рангел То
шев, председател на 
ОК на ОСТН, Сла- 
волюб Маринкович, 
председател на Ко
мисията за идейно- 
теоретична работа 
при ОК на СКС, и 
членове на СК от 
Топли дол.

това определение, а и 
средствата вероятно ня
ма да бъдат проблем. 
Най-важното е да бъде 
намерена добра програ-

че ние сме специално под-
брани..." но решение не може да 

бъде намерено и прило
жено без пълното ®и _ан-

К. Георгиев

По Устава на СЮК: няма първична органи
зация, чиято работа Общинският комитет не 
може да оценява на територията на своята об
щина и обратно. Говори ое обаче за „скром
ност",. а ние бихме казали и „честност" .Защото

ма. гажиране.

ИЗ ПАРТИЙНАТА ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕГРАД 
СКА ОБЩИНАсъвсем е честно, когато ое признават грешките, 

слабостите и пропуските: надушени взаимоотно 
шеиия, бездействие, получаване (или изнудване) 
на подаръци, валутни нарушения и друго.

Може би една категорична неприкоснове
ност трябва да скрие от очите на трудещите се 
в ообствената организация, от комунистите и от 
журналистите истината за истинското състояние. 
В организацията има обаче здраво ядро комуни 
сти, които търсят отговор за_ всички слабости, 
опущения, грешки. ТЕ ИСКАТ лицето на исти
ната да бъде открито и достъпно за воички. За
щото единствено така ще ое ползуват с автори 
тет и доверие на обществеността. Те знаят, че 
всяко скриване зад авторитета на неприкосно
веност открива път на овоеволие, което води 
към още ло-големи деформации. ТЕ ПРЕДУПРЕ 
ЖДАВАТ, че самозалъпването „специално под 
брани" е лош съвеътвик. Защото спадането от 
второ—трето на 29-то мяоо е не само несполука, 
но неспособност и бездействие.

Необходимостта от ясно разграничаване е 
налице. Не може едновременно да ое призна
ва, че има грешни и слабости, а веднага след 
това да ое твърди, че грешките не са грешки, а 
слабостите не са слабости. И да се хвъръля 
прах в очите на обществеността, като й се отне
ма правото на правилна и обективна информа
ция. И да ое оспорва на Общинския комитет и 
на журналистите воеки да изпълнява задължени 
ята си. И то под претакс на ../специално подбра
ни" (сиреч непогрешими?!).

Тук има „нещо гнило", нечестно, двоен мо
рал. От носителите на това несъвместимо 
шето самоуправление поведение, трябва да ое 
освобождаваме. Дори със силата на партийните 
наказания. Щ,ом те нямах честност да призна
ят собствената си вина. 
бремето на отговорността за направените

А.Т.—Ст.Н.

Политическата школа започна да работи
Политическата школа 

към Общинския коми
тет «а Съюза на комуни 
стите в Босилеград, 

започна с работа. Два 
деоет и деветте 
ти, предложени от пър
вичните партийни орга 
низации (главно от орга
низациите на сдружения 
труд) в продължение на 
четири месеца ще изслу 
шат предвидените — съг 
лаюво плана и програма 
та на ЦК на СКС — 
дем тематични области 
за около 80 часа, от кои 
то 35 са предназначени

за разисквания.
Какго и дооега Шнола 

та ще работи два пъти 
седмично, вторник и чет 
въртък, а лектори ще бъ 
дат обществено-полити
чески и стопански дей
ци от общината, а по 
някои теми ще бъдат ан
гажирани и от региона.

Тазгодишната Школа 
откри директорът й ВИН 
КО АНДОНОВ, а първа
та 'сказка изнесе дирекго 
рът «а Междуобщинака- 
та политическа шнола «а 
СК в Леоновац СТОЯН 
ПЕТКОВИЧ. М. Я.

че този процес като че 
ли „губи дъх". Стотина 
божичани до 40-годишна 
възраст искат да останат 
в оелото ои, но при усло
вие да им бъде открита 
реална перспектива. Как 
трябва да 'изглежда тя? 
Това е „въпрос на всич
ки божишки въпроси'.'. И 
«яма божмчанин, който 
не търси отговора. Изнася 
йки колективно мнение 
на съоеляните ои, секре
тарят на ПО на СК и 
докладчик на събранието 
Кирил Стойнев подчерта:

— Само един производ 
ствен цех с поне 50 ра; 
ботни места 
опаси Божица, И именно 
сега му е моментът да 
бъде открит. В противен 
случай новата миграцион 
на вълна напълно ще из
празни облото ни.

Изречението 
един производствен цех 
може да спада Божица" 
като червена нишка по-

курсис-

ое-

Програма за работатаможе да

От формираните веот 
давна три комисии към 
Общинския комитет на 
Съюза на комунистите 

„Само в Босилеград, комисията 
з,а политическа система 
започна да

на СКС в Босилеград, а 
за секретар СТОЯНЧА 
АНАСТАСОВ, препода
вател в средношколския 
образователен център 

„Иван Караиванов" в Бо 
силеград.с на- деиствува

На проведеното през 
налага седмица учредите 
лно заседание, за предсе 

_ _ дател бе избрана ЛЮ-
занов, Васил Стаменов, БИНКА ВЕСЕЛИНОВ — 
Предраг Костов, Денча 
Станоев, Славчо Рангелов

мивърза и изказванията на
Вене Спасов, Любен Ми
хайлов, Владимир Хари-

Членовете на комисия 
та обсъдиха и приеха опе 
ралмвен план и акциояна 
програма за работа,

И доблест да поемат

грешки. юрист инак секретар на 
Председателството на ОК М. Я.
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ДИМИТРОВГРАД

Към разрешаване на проблемите
Преди

И ТОВА СЕ СЛУЧВА

Разпределение на 

дохода под „разни"
седмица—две, 

почти във всички местни 
общности в 
дока община бяха 
дени събрания на

Общинската скупщина, 
проведен тези дни. При 
съствуваха директорите 
на „Сточар", „Нишава", 
„Търгокоп", „Кюоперангг" 
Здравния 
секретарите на

е единственият начин за 
разрешаване на пробле
мите. И не само това. Ка

Димитров гра
прове-

На 25 ноември тази 
оедание на работническия 
варницата". Какво е било на дневен 
най-важното в случая.

кто изтъкна председател 
ят на Общинската скуп
щина Слава Тодоров, от 
успешното

комуни 
стите, на които присъс- 
твуваха най-отговорните 
хора от обществе/но-по- 
литичеоките ор ганизации 
и Общинската скупщи
на. Същевременно, бяха 
проведени и избори 
стните общности за ръ 
ководства на 
Всичко това бе

година се проведе за- 
съвет в „Хлебопе-дом. пощата,

самоуп-
*

ред не е 
Важно е, че в последен 

момент под точка „разни" е предложено да се 
разисква за разпределение на дохода, по точно 
на заетите в тази ООСТ и в трудовата общност, 
която е за всичките три ООСТ, а в състава на 
„Хлебопекарницата'',

разрешаване

-
в ме

да се даде юще по един 
личен доход на -равнището от октомври. Пред
ложението на генералния директор образлаш 
финансовият ръководител, -шито 
заоедание подписва, че всичко е в ред. Пред 
празника на Републиката заетите тук получават 
тези оредотва.

същите, 
удобен 

момент, жителите на Тръ 
иски Одоровци, Куса вра 

Изатовци, Сенокос, 
Долни Криводол 
налите :оела в общината,, 
да изнесат

гН
■? и на самото

на.
и оста- Това е непосредственият повод работниче

ският съвет в „Комуиалац", а сетне и в „8 май" 
спешно иа заседание да приемат решение, с ко
ето се отнемат правата на генералния директор 
отнасящи ©е до подписване «а акти и други ре
шения за „Комуналац", отностно Тъкачния цех. 
Това е повод за спешно събрание при предсе
дателя на Общинския комитет, на което при- 
съствуват председатели на обществено-политиче
ските организации, Общинската скупщина и ди
ректорите на трите ООСТ, генералният дирек
тор, шефът на счетоводството и секретарите на 
първичните партийни организации. На заседа-. 
нието приеха и заключение, че този проблем 
търси спешна политическа оценка от първични
те партийни организации, а е потърсена остав
ката на генералния 
„Хлебопекарницата" и шефа на счетоводството. 
Оценено е, че такова разпределение на дохода 
(„под разни") неблагоприятно ще се отрази вър
ху предстоящата реорганизация на „Услуга" — 
свързването й с „Търгокоп" и „Свобода" и пред
стоящите референдуми, които трябва да се про
ведат на 15 декември.

Комунистите в първичните партийни 'орга
низации в „Комуналац" и в Тъкачния цех реа
гират веднага и констатират че е направена гре
шка, за която отговорните трябва да поемат 
отговорност, т.е. да. да подадат оставка. ЗаЩо- 
то се направеното, до голяма степен е нарушено 
п-олиггичеок-ото положение в останалите ООСТ. 
Съвсем противоположно становище, обаче, при
емат комунистите в ООСТ „Хлебопекарница" и 
Трудовата -общност, с изключение на секретаря

Изатовци: Ще бъде ли чут гласът на селяните?

равителните общности 
за образование, култура 
и физическа култура и 
за комунална и пътна де 
йност. Договоре_но е кой 
какво конкретно трябва 
да работи и до кога зада 
чата си да за-върши. Това

проблемите.
с крито ежедневно 
най-често се

или
срещат

които сами не могат да 
■разрешат. В отдалечени
те местни общности пре
ди идване на зимата, та-

и на проблемите, които хо 
рата са изтъкнали, зави- 
-ои до коя степен ще въз
върнем загубен-ото дове
рие, зависи дали ще по
ложим „стажантския" ис- 
пит който е нред нас.

кина въпроси са: снабдя 
ването с -основни храните 
лно-вкусови стоки, здрав 
на защита, ветеринарна 
защита, изкупуването на 
добитъка, мляко и други 
произведения, пътните съ 
общения...

А. Т.

БАБУШНИЦА
директор, директора иа

Успешен референдум 

в „Лужннца"
След проведените съб

рания проблемите са си
стематизирани и за тях 
са осведомени тези до 
които се отнасят.

А какво те трябва да 
предприемат или какво 
са предприели, бе разис
квано по време на разго
вора при председателя на

ция. Досега към 300 зае 
ти бяха разпределени в 
пет основни организа
ции на одружения труд 
и трудова .общност. За 
напред обаче ще има ма 
лко места за адм-гени-стра 
ти-вн-и служители, а коле
ктивът щ-е работи с една 
джиро—сметка.

— Разделени в много 
основни организации на 
сдружения труд -нямахме 
перспектива, защото все- 

планираше за себе си 
— казва Найдаи Марко- 
ви-ч, директор на хими-чес 
ката промишленост, 
напред всички 
щс ое приемат на едно 
място -и -под един покрив 

сс създа-ват -нс-обхо-

Т-рудещите се в химиче 
ската промишленост „Лу 
жмица" в Бабушница се 
изя-ониха за сдружаване 
в една трудова организа

ПРЕВОЗ ЗА КВОРУМБЕЛЕЖКА

сесия на Общин-Това стана на последната
Бабушница. Един делегат отската скупщина в 

Дървена ябука поиска думата и каза:
— Другарю председател, след паузата не 

мога да се -върна. Ще ми отиде рейса . . .
Не случайно се спираме -върху този въпрос.

общиноката скупщина обикновено
пауза.

на първичната -организация, които е за заключе
нието прието на заседанието в Общинския ко
митет (на което никой от отговорните не е . 
-реагирал).

И така, заетите в „Услуга" вместо две сед- 
преди провеждане на -референдуми за

ки
Сесиите на миши

сдружаване, да разискват как същите успешно 
да бъдат проведени, те помежду си се карат за 
извънредно, п-олучен личен доход в една ООСТ 
и трудовата -общност. Още повече ако се знае, 
че „Комуналац” за девето месеца има загуба от 
1376 хиляди динара и че доходът не може да 
ое разпределя под точка „-разни". Дали то-ва ще 
има п-оследици -при провеждане на референду- 

аргата да се види, а тогава и отговорност
та трябва и ще бъде много п-о-го ляма. _А^Т.

по 4—5 часа, при малкагшодължават 
Оовен че делегатите -се изморяват от продължи- 

работа, започват да гледат -на часовни- 
никога нс се вил-

За-
плановетелната

ка В дневните редове почти
по-малко от десет точки, и ако се т,а

че по няколко от тях сс дават и не 
а сеггис -ос р-азии-

сят
предвид,
обходммите уводни доклади,

пълна демократичност
пееш делегат, 

които ое включват в 
понякога да 

Така би се

като
димите условия за 
пълен преглед на осъщес

поите може
ват си

днитетлелите резултати.
С. Р.

ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТАПО СЛУЧАЙПаметник в Радининци
като четат имената 
на 55-те паднали бо 
йци, ще се учат как 
се пази .родната зе

Построяването 
н-а паметника е жест 
на дълбока призна
телност на шоелени 

от този кран 
своите храбри 

М. А.

оргаи в 
кина става п-ри
зачитаме на изказванията 

би обаче материалите,
пастта -ред Да б7^г П0'1К1>0И и 
бъдат написани на по-яосггъпен език.
спестило ценн-о време. И, по ( 
впия ред на скуп шините да о

Така щс има време е
въпроси * ™-дамЧС

се обез-

и при 
М-о-

бойци в Първата и 
Втората световни во 
йни.
беше устроен 
я-м митинг на който 
реч произнесе Гюро 
Златкавич първобо- 
рец от 

Този паметник ще 
вдъхновява идните 
поколения,

В малкото бабуш- 
нишко -село Радинингло

В Радииинцитазгодишният 
на Републи

ци гол-възможност, в дис- 
шнасят по-малко 
по-обеяюйно об

есени

празник 
ката — 29 ноември 
беше чествуван по 
най-хубав начин. По 
почин на 
бойците в селото бе

мя.

точки.

№Жс7вогите на скупщината, а и 

„изпудаада" -рейса.

този край.Съюза иа етоиа
КЪМ
съселяни.

траят 
печала 
ито са

ггостр-оон п.амст- 
паднал-итс

ше ко-ито
М. А. ник иа
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НА СТОПАНСКИТЕДЕВЕТМЕСЕЧНИТЕ ДЕЛОВИ РЕЗУЛТАТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАФ-КАИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕ БЕДНАТА 

СИЛ ИВАНОВ — ЦИЛЕ"

С високи финансови показателиНАДДЕЛЯВАМЕ 

НА ТРУДНОСТИТЕ Инак през деветмесе- 
босилепр адското

103• Общият доход е увеличен със 108, доходът 
и чистият доход със 113 на сто, а средният личен д 
ход със 154 на сто • Все още редица субективни 
слабости • Доходно свързване с промишлени орган 
зации твърде актуално

През деветмеоечието 
стопанските организации 

■в Б-ооилепрадска община 
-отчитат високи финаноо 
ви показатели. Обезхраб- 
ря-ва обаче, че те само 
частично -са в резултат 
на нарастване произведи 
телността -на труда, а

чисто
стопанство е -осъществило 
-общ доход 
динара, което е 108 -на 
ото повече в .араганеиие 
-със същи-я период на ми 
налата година. За осъще 
отвиването му са изразхо 

2 963 559 000 ДИ- 
(109 на сто повече).

3 616 354 000
те мощности. За пре-одол 
яването на тези слабос 
ти са ангажирани вътре 
шиите сили.

За отбелязване е, че в 
-настоящия момент „Ци- 
ле" търси да приеме на 
работа 30 работника, пре 
димно -столари, лакиров- 
чици, талетари, дъ-рвост- 
ругари, машинни ртола- 
-ри. При тока средната 
възраст не тря-бва Д-а над 
минава 30 години, а тряб 
ва да се приемат 15 мъ
же и още толкова жени. 
След тестирането е прие 
та една трета от търсени 
те -работници, дюкато ос 
таналите 20 души в съ
действие със самоуправи 
телната общност по тру 
доустроя-ване ще се обез 
п-ечат чрез преквалифи
кация. Тук ще -се търси 
п-омощта на образовате 
лио^възпитателна органи
зация, която подготвя ка 
дри за дървообработваща 
та промишленост.

Дървообработващата 
промишленост и занап
ред стопанисва при дос
та трудни икономически 
условия: цените на въз- 
-производствените матери 
али и суровините, на еле 
ктроенерги-ята и трансп-ор 
та постоянно нарастват. 
Растят и облаганията въ
рху дохода, а и лихвите 
са доста високи.

Въпреки многобрюйни 
те трудности, мебелната 
фабрика „Васил Иванов 
— Циле" през деветмеое 
чието отчете сравнмггел- 
ао добри резултати. Об
щият доход през деветме 
-оечието е по-висок със 
122 ад сто в сравнение 
•със -същия период на ми 
-налата година. По-висок 
е и доходът (115) и чис
тият доход (136) на сто. 
През същия сравнителен 
период повече са отделе 
ни и средства за лични 
доходи (152 на сто). Ма
териалните разходи съ
що бележат високо п-ока 
чв-ане (124 вд сто).

— Особено се изостри
ха условията на стопани 
сване п-рез последния ква 
рташ на текущата делова 
година — -сподели дире
кторът Маюош. — Рязко 
се покачиха цените на 
материалите и суровини
те. Електроенергията съ
що поскъпна. Но въпре 
кю това с увеличение на 
пласмента на готовите 
изделия, настояваме да 
преодолеем тези трудно 
сти.

по-спазва договорената 
лютика в областта на раз 
пр-едел-ението и 
доход.
делят [средства за 
ни доходи, за сметка н-а 
което обединяват . 
довете.

Радва, че

чистия 
Все п-о-вече се от- дваии 

нара
Осъщественият дох-од въ 
злиза 652 794 000 -динара 
(103 на сто п-овече) и чи
стият ДОХОД 553 703 000 
динара (113 повече). От 
чистия доход за лични 
доходи на 816 заети (66 
души повече) са отделени 
497 801 000 динара, а за 
фондовете 79 252 000 ди- 

Оредният личен

лич-

фон-

на-пооледъкв

нара.
доход за деветте месеца
на годината възлиза 
67 783 дин-ара и по отно
шение на сравнителния 
период бележи -ръст със 
154 на сто.

От посочените данни 
произтича, че въпреки ви 
оокия ръст на финансови 
те показатели, деловите 
резултати не -обезпечават 
спокойно очакване края 
на годината. Затова пред 
стои всички субекти не 
само в стопанските орга 
низапии, «о и в общес
твено-политическите ор
ганизации и Общинската 
окушцина, обстойно да 
проучат -пропуснатото в 
-отделни организации, за 
да се изнамерят най-под
ходящи мерки за преодо 

,на неблагоп-олу- 
М. Я.

По-пълни „сипи пликове" и по-празни фондове

изх-од се търси в доход
но сдружаване с по-мощ 
ни организации от Южно 
м-оравоки регион и по- 
широко. В ход са подго-’ 
товжм за сдружаване на 
„Автотранспорт" от Бо
силеград с АТП „Единст
во'' -от Враня, както и 
доходно трансформира
не ва Горската секция в 
рамките на Горското 
стопанство -от Враня.

повеч-ето случаи са отра
жение- на високия ръст 
на цените. СТО „И-зград 
ня" има загуа-б -от 40 349 
207 динара. Това е най- 
голям-ата загуба досега 
в -общината, па затуй мя 
-сто за -самоуспокоение 
няма. И още нещо: пра
хосват се различни мате 
риали, -суровини и енер
гия, н-е се уплътнява ра- 
обтвото време, а не се

С предприетите мерки 
за интеграция, -с износни 
те -начинания, както и с 
последователно прилага
не на мерките по иконо 
мическата стабилизация, 
очаква се и кра-я на де
ловата година да бъде .ус
пешен.

ляване
чм-ята.Ст. Н.

В „ТЕКСТИЛКОЛОР” В БАБУШНИЦА

ХУБАВИ ДЕЛОВИ РЕЗУЛТАТИСледва д-а се отбележи, 
че в „Циле" отпуснаха, 
на потребителите шест
месечен безлихвен кре
дит, който потребители
те изплащат чрез собст
вени текущи сметки. То 
ва допринася средствата 
на готовата продукция 
да имат по-голяма обра
щаемост, което в крайна 
сметка положително се 
отразява върху коефици 
ента на п-олзу-ване на обо 
ротните оредства, чиито 
-размер, пък и качество, 
в „Циле" -не са на оообе 
но. високо равнище.

„Текстилколор" е аред 
успешните организации 
на сдружения труд в Ба- 
бушница. И п-ожрай 
рудяените условия на 
стопаниаване в

кого са били заплатени 
дани).

И д-ох-одът) значително 
е пораснал. Д-остишал е 
сума от 5 349 000 динара, 
вместо 1 618 000 динара, 
колкото е бил в същия пе

риод на 1985 година. Осъ в „Текстилколор" е дос
тигнал 50 000 дина-ра и 
е значително по-голям 
от лани към 30 хиляди 
динара).

На какво се дължат ху 
бавите -резултати в този 
трудов колектив? Преди 
всичко на все по-уопеш- 
ната -организация -на про 
избодотво. До голяма

ще-ств-ан е чист дох-од от 
118 975 000 динара (сре- 

72 183 000 
колкото е бил в

з-ат- щу динара, 
същия

период миналата година). 
Предният личен доход

първите 
девет месеца на годината 
„Текстилколор'.' е осъще 
отвил, общ доход 
399 843 000 динара, или 
с 80°/о

от
%

в п-о-вече -от -същия 
период миналата 
на, -когато .общият дох-од 
е възлизал на сума от 
222 547 000 динара. Дохо

ОкГгоди-
степен повлия и пренася 
нето на колектива в хуба 
ви и нови 
както и

помещения,'I подмяната на 
старите шевни м-ашини с 
нови.

дът възлиза 
000 динара, или с 83°/о в 
повече. За отбелязване е

на 155 947
Стопанската

на тази фабрика се съпът 
сгоува ц от -редица субе- също че през изтеклите 
ктивни слабости. Все още 
е голям броят на огсъст- 
вуващите по болест, не 
се уплътнява работното 
време, недостатъчно се

дейност От друга страна 
„Текстилколор" следи зо 
рко пазара и произведе
ните стоки нито ден 
„лежат" в склада. Пълно 
то единодействие и еди
номислие в колектива съ 
Щ-о е предпоставка за ус 
пешно стопанисване.

девет м-еоеца на -настоя
щата година

не
за лихви 1

г;са заплатени 
оредства: 3 062 000 дина 
Ра (вместо 4 412 000,

пю-м-аяко
л-.

ШтЖ ттттт^ ^
„Текстилколор": Добра организация на п^и«ощтвот0ползуват разполагаеми- кол

М, А.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ■КомунистиГс^ГкГйГГГс^Г™™ %/ . В„„Ш
Белград, 12 декември 1986

СТРАХ И НАДЕЖДА
^3 тговаряики на въпроса на редактора «а белградската
на,„.л,аИЗкЯ К0ЯК° М0Же да пР'°'Дълж,и наличното състояние в 
нашето общество, д-р Александар Гърличков 
продължи много дълго, но мгаого 
обществото трябва 
ката криза. Тук, 
криза, чиято точна сметка

съдбовното, решение за развитието на страната, би предоставили 
на иаичвисшия изпълнителен орган, който — действително — има 
големи компетенции, но и не матки ограничения? Освен това, 
реализацията на това решение е толкова по-сложна, че приносът 
на яай-виошите партийни, обществени и държавни учреждения е 
крайно необходим във (Всинки сфери, които те държат

теле-

каза, че може да 
скъпа Ще бъде цената, която

да плати за продължаването 
вероятно, не е влязъл

на икономи-чес- 
„цехът" на дооегашнага 

не е позната, но във всеки случай е 
огромна по политическите, материалните и моралните последици. 
Безспорно е и това, че сега е много по-тежко да се направи .необ
ходимият „прелом" в обществото отколкото 
три години, когато като общество стигнахме 
единство въз основа на научно поставената Програма за стабили
зация. За да бъде тази програма сериозно схваната трябваше още 
един път да се подчертае значението й от неотдавна проведения 
Конгрес на СЮК, а с това и още по-голямото попадане в кри
зата.

_ Да вземем ли за пример ролята на Съюза на комунистите. 
Гои се явява и като общ авторитетен политически посредник на
различните интереси в обществото. В югославската общност, раз
бира се, има такива и същите не рядко представляват спирачка 
за по-бързото развитие «а страната като цялост, но Съюзът на 
комунистите е онзи кохезионен фактор, който и по цената на 
силно изразените обществени „сътресения" би трябвало конфлик-

преди една, две или 
до висока степен на

по

тите ,на интересите да разрешава и съгласува, така че в пръв план 
да бъдат интересите на работническата класа. В случая на пред- 
вестения обрат интерес е на работническата класа 
оката общност да се стипне до промени с предвидения интензитет 
и обем, въпреки, че част от работниците ще бъдат принудени да

се изправят пред неизбежността 
от закриване на цеховете, които 
„произвеждат" загуби и за кои
то няма друго опасение, от пре
ориентацията на производството. 
Една такава наоока .на развитие
то «а .събитията задължава кому
нистите преди всички да изтра
ят във всеки поглед, защото тру
дностите — това е ясно —- ще 
засегнат и мнозина от тях лич-

Ръководството на Съюза на комунистите, което получи ман
дат от миналия партиен конгрес да направи всичко, че Дълго
срочната програма за стабилизация да бъдъе приложена, показа 
преди петнадесетина дни пълната ои решителност това и да осъ
ществи. Според това, което бе 
манифестирано на заседанието 
на ЦК на СЮК в навечерието на 
Деня на Рефубликата, произти
ча, че има само един изход: да 
се даде подкрепа на решенията, 
чията основа е във внедряването 
на реалната икономика в нашата 
стопанска
само по себе си не е достатъчно 
за успех, това е минимумът от 
онова, което в настоящия момент 
можеше да се 
обстоятелства.

и на югослав-

система. Това, обаче,

но.
очаква в такива 1Хо всичко личи, че и на тях 

е разчитал председателят на съ
юзното правителство изразявай
ки страхуване от илюзиите, че е 
промените в Конституцията и 
Закона за сдружения труд всич
ки неща автоматически ще се 
променят към по-добро и че 

приемането на Резолюцията и системните закони само по себе ще 
доведе д,о обрат. Автоматизъм в стопанисването, ясно, няма ни
къде и затова на голямо изкушение ще бъде и новата стопанска 
система, и човекът в нея. Опитът говори, че нашият човек, ра
ботникът преди всичко, винаги беше на равнището на овоя дълг, 
пък дори достигаше и връхната точка на своите възможности, 
ако биваше мотивиран (морално и материално) и когато вярваше,

мъдрост на 
нашето обще-

Политическата
водещата сила в 
сгво трябва да се изявява върху 

по-сложен проблем, 
посочен:

един много 
а той е съвсем ясно

смекчи относно въвеждането
обществото. С

как да се
изостряне на условията 
на икономически параметри 
други думи, как да сс 
за вшчко п-ропуонато

— имаме твърде много.

всички части на
възможно по-малък цех 

да ои
във

плати кол кого е
погрешно направено, а товаили

признаем
на ЦК на СЮК бе “!

жизнения стандарт и
На заседанието

може да възникнат
иа ^"шга^съчиияла.ю на програма 

сигурност. Предомга оопотх т взаимна помощ
ЖИ"Г е Го™, обаче ще бъде много трудно да
,в .действителността.

чс дадената система на труд и възнаграждание «е го експлоатира 
и отчуждава от постигнатите завоевания на цивилизацията. При 
това, разбира се, винаги му бе по-важна същността от формата. 
Тъй както и предвестемите ригорозни промени .същността на не
щата. — реалната икономика — е централната цел, заради която 
целокупната обществена надстройка трябва да бъде приспособена

.кастрене на всички непотребни 
излишните учреждения и работни ме-

в настаняването
ми неволи
лификацията
социалната

по

защита на 
и солидарност.
се проведе към нейните искания в смисъл наБраиюо Микулич изнесе
предупреждения като, *^^^Юе време и. -кога 

икономическата ваичКи реални категории, а
" издърлси Индикативно е. обаче, неговото 

се изд р - изпълнителен съвет пре-
обстоятсл-ства и, евентуално, 

система да се 
решителен обрат, 
фактори в създаване- 

в сгряната смятаме за акт, който 
и голямо влияние върху оъде- 

м,ималото, но ** ^ обстоятелства, е оглед 
събитията. В дадените т0 общео»о,

голяма стенен

Не без причиш разходи и закриването на 
ота най-напред .в чиновническите (чети: бюрократическите учреж
дения) «е трябва да се -страхуваме, че работниците в най-голя.мо 
мнозинство ще приемат новите правила на играта. Д-о един такъв 

", обаче, тепърва трябва да стигнем. Д-о тази п-ре-
най-голяма съдбовна

та на
като общество 
да може воичко да

чс условията не гюзволя-ват 
когато се договарям-е за 

на най-важните

на Съюзния „,автоматизъм 
ломиа точка в полза иа здравата икономика

-. Да мобилизира хората за без- 
изтласка бюрокрацията е наклон- 

да допринесе към пра-вил- 
стошюсти в обще-

ценката иа 
признанието, 
внедри по времето

тази
На- Съюзът «а комунистите,р.оля има

користен труд, за лишения, да 
мост към привилегиите

разпореждаше и -разпределение
и програмна цел -на

върху участието
решенията

,от В'оекм вид ибляганюто
то и приемането на 
повече говори за 
щето развитие

на всички
ЙОТО
ството — което, и е 
ооц-иализма изобщо.

обществения авангард в

«а
Слободан Куюнджичрешението и

предупреждение има
„ страната

на тежестта на пълно
ключовото, ДОизнесеното 

говорните ръководства



& Комунист
в СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗКОМЕНТАР 

ПО ПОВОД ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА СЮКЛЕКАРСТВАТА 

И СИСТЕМАТА НАСЪРЧИТЕЛНА СРЕЩА
Всяка система е по-добра от онази, 

в която може да се загуби живот само 
затова, че в аптеката няма. някое лекар
ство, защото не са се договорили произ
водителите, търговците и властта, която 
одоорява цената на тези „стоки", така 
може да ооммсля воеки болен човек, жи
вота на когото е застрашен поради ою- 
рократичеоко „договаряне" и оезкраини 
разговори, крайният резултат на които е 
липсата на твърде значителни лекарства 
в нашите аптеки.

Това бе причината Председателство
то на цепубликанокатд конференция на 
ССШ в Съроия неотдавна остро да про
тестира против такова състояние, пре
дупреждавайки на твърде вредните мо
рални и политически последици, които 
могат да последват поради липса на ле
карствата. Защото, наистина, ако се за
стъпваме за деиствуване на икономиче
ските и пазарни закономерности, когато 
се касае за някои произведения от осо
бено значение, никак не бива да забра
вим нито моралните, нито .всички други 
обществени норми, които представляват 
същината на отношенията в политичес
ката система на социалистическото 
самоуправление. А това преди всичко 
значи, че аптеките трябва да имат жиз
нено необходимите лекарства, а след то
ва могат да се водят разговори и да се 
съгласуват за цените и за други въпро
си в областта на производството и обо
рота.

комунисти изграждат 
външна политика, не 
.съветските погледи 
и схващанията за изграждането на социа
лизма, но въпреки това отношенията 
двете страни, различни по величина и по 
международна позиция и роля — вече от
давна спечелиха епитета на традиционно 
добри и приятелски, А едно такова разви- 

отношенията между двете ооциалис- 
само върху

Тази седмица, по покана на геиерал- 
КПСС Михаил Горбачов, 

официално и приятелско посещение в 
СССР и на Комунистическата партия на 
Съветския съюз бе делегация на Съюза на 
югославските комунисти, начело с предсе- 

Предоедателството на СЮК Ми- 
ланко Реновица. Това бе първата югослав- 

най-виооко официа-

моито овоята вътрешна и 
„съвпада" винаги в 

на външната политика

ния секретар на
на

на
дателя на

ско-съветока ореща на 
лно и приятелско равнище, след седем и 
половина години, от когато от 16 до 21 
май 1979 година Носил Броз Тито преби
ваваше П01следен път в Съветския съюз 
приятелско посещение и на кратка почивка.

Толкова дълга пауза ■ без официални 
срещи на най-ниооко равнище бе повече 
резултат на различни обстоятелства, откол- 
кото на желание. Че е така, свидетелствуват 
срещите на високо равнище (между пред
седателите на правителствата, външните 
министри, членовете на найнвисшите дър
жавни и партийни ръководства), както и 
мвогобройяите останали срещи, които пред

тие на
тичеоки страни бе възможно 
здраво утъврдените дългосрочни принципи 
в Белградската и Мооковската декларации.

в

Срещите на нашата делегация, в която 
освен Реновица бяха и членът на Предсе
дателството на ЦК на СЮК Марко Орлан- 
дич, изпълнителният секретар на Предсе
дателството на ЦК на СЮК Станислав Сто- 
янович, членът на ЦК на СЮК и подпред
седател на Съюзния изпълнителен 
Янез Землярич и посланикът на СФРЮ в 
Москва Милан Береш, се състоя по време 
-на променени обстоятелства, в сравнение с 
онези от преди седем и половина -години. 
Тук мислим и на променените вътрешни 
стопански и политически обстоятелства в 
нашата страна и в Съветския съюз и на 
по-инаквата международна обстановка, 
която двете страни търсят, всяка по свой 
начин, решения на тежките световни про
блеми. Начело на Съюза на югославските 
комунисти и на КПСС сега е нов кадрови 
състав, който — покрай личното запознава
не трябваше не само да потвърди и укре
пи досегашните принципи на сътрудничест
вото, залепнали в Белградската и Москов
ската декларация, но и да им „вдъхне" и 
нова сила за по-нататъшното сътрудничест
во. За такова насърчение бе крайно време, 
с оглед че съществува двустранна готов
ност за поннатаъшно издигане на сътруд
ничеството между Югославия и СССР, а 
специално на стопански и научно-техниче
ски план.

съвет
хюждаха или следеха стопанското, култур
ното, научно-техническото и останалите об
ласти на сътрудничеството между Югосла
вия и Съветския съюз.

Югославско-съветското сътрудничество 
вече повече от десетилетие и половина 
върви по възходящ път, а в резултат на 
това днес Съветският съюз е един от най- 
значителните партньори на югославското 
сътрудничество със овета, а по стойността 
на търговската размяна — се проби на 
първо, място. Стопанското сътрудничество 
получи особен размах след подписването 
(1983) на югославско-съветския документ: 
„Основни насоки в реализацията на Дълго- 
'Срочната програма за икономическо и на
учно-техническо сътрудничество между 
СФРЮ. и СССР до 1990."

До такъв резултат се стигна по успе
шен, здрав, но б,т време на време, трън
лив път. Именно, след прекратяването на 
познатите Сталинови нападения и инфор- 
бю,ровената блокада и изолацията на Юго
славия, пък до седемдесетите години, юго
славско-съветското политическо, ргопанско, 
културно и научно-техническо сътрудниче
ство отбелязваще възход, а се и спъваше

в

Същевременно, в момента на драс
тичен вид безредие и безотговорност 
пред обществеността повторно бе изх
върлена една, бихме казали, „антична" 
тема и проблем. След повечегодишно 
троване на граждани с фенол и твърде 
тежкият обществен климат, който вслед
ствие това е създаден в Кралево, мина
лата година бе взето решение за непре
менно изграждане на водопровод от 
Гружа. Бяха утвърдени и срокове — ко
га в този град да потече чиста питейна 
вода и гражданите му да освободи от 
това тежко зло. Воичко това с облекче
ние бе прието в цялата Република, па 
и в по-широката югославска обществе
ност. И — когато дойде първият орок 
за пускане на водопровода (25 май), до
йде и първото разочарование — не ' е 
завършен! А след това когато последва 
определяне на нови срокове (всеки път 
„последен" и „шгурен"), но и нови от
срочвания — осем пъти последователно! 
— вое до Деня на Републиката и тези 
декемврийоки дни. Строителните обекти 
посетиха и най-висши функционери в 
СР Сърбия с цел да осведомят общест
веността за безредието и липсата на 
основната обществена отговорност на 
онези, които са били задължени да за
вършат водопровода.

Ако се има предвид общественият 
климат, който е създаден поради липса
та на вода в Кралево, тогава това

само нехайство на строителите, но 
тежка обществена безотговорност, 
огорчи на само

В Съветския съюз е в ход реализация
та на становищата и решенията на XXVII 
конгрес на КПСС, което трябва, преди вси
чко да доведе до по-нататъшна демократи
зация и усъвършеаствуване на стопански
те и политическите отношения в страната. 
Срещата на делегацията на СЮК със съ
ветското ръководство бе удобен 
повече да се узнае за ефектите и досезите 
на досегашното провеждане на конгресните 
решения, но и за по-гцателно осведомява
не за плановете на по-нататъшната им ре
ализация. Също така, тази ореща бе мо
мент за размяна на мнения и за оценка на 
сегашната международна обстановка. В 
югоедавоките и съветските 
нейното подобряване, 
има повече допирни точки. Затова сегаш
ната среща би могла да бъде и 
лен подтик на усилията на двете 
че всяка ог своя позиция, да дава още 
голям принос за създаване 
международни отношения,

по пътя ш утвърждаването и внедряване
то «а трайните принципи, но и в тяхното 
непоследователно Ьпазв‘ане и нарушаване.

Но, вече в този период преоблада 
пиката, че и може и трябва да се сътруд
ничи без разлика на различията. Логика
та, за която през цялото време се залага
ше и бореше Йооии Броз Тито 
когато се касаеше за югославско-съветски
те отношения. Такава

ло-
момент

не само

логика, изразена в 
междудържавното сътруд

ничество, утвърдени 1955 година-в Белград
ската декларация и за

принципите на

междупартийното 
сътрудничество утвърдени 1956 с Моанов- 
окага декларация, важи

предложения за 
в последно време,и днес, а потвър

дена е не само с по-сетниге комюникета и 
изявленията след многобройшгге срещи 
най-високите функционерите на държавите 
и партиите на СФРЮ и СССР, но и 
кликата, което доказва и I— 
тези документи и далновидността 
те творци.

вече
не е значите-накоято

гражданите на Крале
во, но и цялата наша общественост.

Не бива равнодушно да се отнася- 
ме ни към несполуките от .този вид, ко
ито освен материални имат и 
вредни политически и обществени после- 
дици.. Затова те трябва да бъдат 
ционирани — и морално, и политически 
и за углавно дело.

страни,
по-в пра

на по-добрикачеството на
с оглед на ме

ждународната активност на Югославия, ав
торитетна членка на Движението на необ
вързаните страни и на досегашните иници
ативи и мероприятия на СССР 
на надпреварата във въоръжаването 
щожаването на ядреното оръжие.

на техни-
твърде Защото, точно непрекъснатият възход 

на югославско-съветското стопанско г 
дничествр е практическо доказателство че 
разликите в погледите и практиката ’ по 
миагобрюйни въпроси и Области не трябва 
да бъдат пречка

сътру-санк- в спиране 
и уни-

Саво Кържавац
в развитието на такова Д. Мицич



Комунист 3МИЛОЙЕ стошич, председател
|" ПГ|||>Тл НА МОК НА СК в ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

БРЕМЕТО НА НЕРАЗВИТОСТТА СЪБЕСЕД
НИК В СЕРИЯТА РАЗГОВОРИ 
С ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА МЕЖ- 
ДУОБЩИНСКИТЕ КОНФЕРЕН
ЦИИ НА СК В СЪРБИЯ БЕЗ 
АВТОНОМНИТЕ ПОКРАЙНИ
НИ Е МИЛОЙЕ-СТОШИЧ, ПРЕ
ДСЕДАТЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИ
ЯТА В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕ
ГИОН. ПОСТАВИХМЕ МУ НЯ
КОЛКО ВЪПРОСЙ, ЖЕЛАЕЙКИ 
ПРЕДИ ВСИЧКО ДА УЗНАЕМ- 
С КАКВКО СЛРД .КОНГРЕСИ
ТЕ СЕ ЗАНИМАВА СЪЮЗЪТ НА 
КОМУНИСТИТЕ В РЕГИОНА 
КАК СЕ ПРОВЕЖДАТ РЕЗОЛЮ
ЦИИТЕ В ПЪРВИЧНИТЕ ОР
ГАНИЗАЦИИ И КАКВО В МО
МЕНТА Е НАЙ-АКТУАЛНО . В 
РАБОТАТА НА ПАРТИЙНАТА 
БАЗА И РЪКОВОДСТВАТА

ПЪРВИЯТ НИ

във ВРЪЗКА0С изселв1нето30н1АНАЛОСТ'
ОТ ПРЕШЕВО, БУЯНОВАЦ

нд П.Т, ' прОБЛЕМИТЕ
СЛоЪеТле™' ГОЛ™Н5Г00РЖ
ВОРНОСТТА НА СЪЮЗА И1Е прпкттпл'"'' --------- -
СКИ РЕГИОН ЗА АКЦИИТЕ 
КОНГРЕСА '

НД ™л^,Р0БЛ-“И ЗАСИЛВАТ 
НА_ КОМУНИСТИТЕ В ЮЖНОМОРАВ- 

КОИТО ПРЕДПРИЕМА

ОТГО-

СЛЕД

— След компресите г 
веии планове за работа 
жиране на СК

СаЛГ безотг01ваРвоотта За осъществя- 
върху най-ад —
които бяха раз- 

конгреси, са-
това говори, че все 

още въпреки че това често ое 
посочва, критиката и самокрити- 

Р ^ люцията ката в Съюза на комунистите ня- 
ипи-важните мат място, което им принадлежи. 

__ Л Реш°Н- Така Във вашия регион колко са ра-
- освен анДизя Г°И% ИЧ б°тниците °т материалното про- 

анализа на изборите в изводство в СК и да ли те и тук 
СК, анализирахме стопаяиаване- напускат Партията*
«етсГна^пъб 33 ““Р"“ ^ ~ 0т 42 569 «а СК в
селването на оръоското и черно- региона — 14 301 са работници
ГТо^ге^а^ЛеНИе ^ °бщийите а 5 634 са селскостопански про- 

Буяновац и Медведжа. изводите ли. По отношение на 
разисквахме за развитието на каря на миналата година число- 
региона през следващата година то на работниците е намалено а 
и оценявахме работата на кому
нистите в останалите обществе

ните въпроси, 
движени на самите 
мо че задачите из 
сме „свързали'' 
потреби на
досега.

-М

Сега сръбските жители от 
Прешево и Буяновац 
се изоелват, а се увеличава чис
лото на онези, които тук се връ
щат. Да -кажем, през 1984 годи
на от Буяновац се изселиха 290 
жители от сръбската национал
ност, а в 1985 година 162. Пре
ценяваме, че тази година 
се изселят 120 жители. Подобно 
е и в Прешево, макар че поло
жението не е като в Буяновац. 
Обаче, за тази община е харак
терно това, че се увеличава чис
лото на завръщащите се. В 1985 
година доселиха се 57 жители, 
за 10 месеца т.г. 33. В община 
Медведжа предстои всестранно 
изучаване на причините за -изсел
ването, с една забележка, че на
шите досегашни съблюдавания 
сочат, че причините за изселва
нето са преди всичко От икон-о- 
мичеоко естество. Но, изтъквам, 
че тези процеси ще спрем само 
с голямо ангажиране на СК, с 
по-добра и по-ефикасна работа 
на държавните органи и по-бър
зото икономическо развитие на 
тези общини.

по-малко

числото на селскостопанските
производители незначително уве- 

но-политически организации. За- личено. Тези две социални кате- 
планувахме също така разговори горим в края на миналата годи- 
за информирането в региона, за на представляваха 47,1, а през 
стопанските

ще

процеси, за незае- октомври т.г. 46,8 на сто от чле- 
тостта, реформата в средното на- новете на СК. 
сочено образование и За Как тълкувате тези процеси?

Намалено е съвкупното
пр. нови обекти изграждаха и орга

низации от другите краища: 
„ЧИК" -от Кумано/во, „Термо- 
венгг" -от Белград, „Кристал" от 
Зайчар, „Нитекс" от Нцщ и „1-ви 

през май" Пирот.
първични организации, се отнас- първите -девет месеца тази годи- Особена" п-омощ за по-ускоре- 
ят така като че ли конгреси не са На са приета .само 894 члена, до- кото развиггие на Южна Сърбия 
провеждани. Има ли такива ор- като по всички показатели (мз-

воичко това, инак, преди заседа- 
нието на МОК ще разговаряме приемане в СК, а е увеличено на- 
в първичните организации-и-в ОК пускането на Партията от стра

на на работниците. Така, да ка- 
Вече е казано, че днес някои жем, във всички общини
на СК.

ще представлява и реализацията 
на неотдавна приетото заключе- 

евиденцията) ние на цк На СК в Сърбия все- 
430 членове.

ганнзацпп въе вашия регион и лъчване, своеволно напускане и 
какво се предприема за да ста- премахването от

СК са напусналинат по-активни? ки -регион да построи по един
Освен това, че най-голямото От 64 /изключени 36 са работни- индустриален обект в

число първични организации се ци, шест селскостопански пр-оиз- тези общини. Новите обекти ще
ангажират за реализирането на водители, от 187 отлъчени от еви създадат възможност за заемане
кнгресните документи, има и ор- денцията 66 са работници и 19 на /няколко хиляди работници,

се са селскостопански произволите- което щс допринесе за ло-ефика- 
177 които по ообствено

една от

ган-изации, които наистина 
отнасят като че ли конгресите ли, а от
не са ое състояли. Тук събрани- желание са напуснали СК 120 са ще СЪздаде реални предпоставки 
ята са нередовни, плановете за работници и 12 селскостопански за доселването. 
работа не са иновираии, няма при производители. Следователно, ра- Проблемът на изселването на 
емане на нови членове, а закъс- болниците в тези списъци са най- сърби и черногорци от Прешево, 
нява се и с подмяната на пар- мн-о-го. Сред тях има и стари и Буяновац и Медведжа представ- 
тийните книжиси. Затова тук има млади членове. Причините за лЯВа „специфичност" в Южно- 
проблеми. В прекъсванията на напускането? Главно — различ- моравски регион. Какво Съюзът 
оабота до които се стига точяю пиггс нсправил-ности в 

такива среди участвуват и чле- сроди, ат това безпри-.гцшшосг сеЛвансто да спре? 
такива ФА ,у ^ Т03И ,на. „ провеждането на договорената _ Много оценки, становища

' своето си «едо- политика, «о и неосъществени и заключения на МОК на СК, 
Кмегто ла решават п-ро- лични желания. Случва се, оба- кшсю и неотдавнашното заоеда- 

■ а .^псппавителиите ор- че СК да напуснат -и поради го- же „а Председателството на ЦК
блемите в салмуправителнитс чя^юкк мюс. „а СК в Сърбия, гагата беше ра-
ган-и, те прекъсват Ра ЗАБАВЯНЕ НА ИЗСЕЛВАНЕТО зиюгаваио за обществон-ошкономи
тези Лолекпиви се стара Южиоморавски регион има няко- чсокото развитие на Прешево,
съживяваме акция, » по въоде неразвити общини, но Буяновац и Медведжа, задължа-
те общински организа! Ф Р ъще__сменно и няколко разви- ва членовете на Съюза на кому-
м/ир-ахме политически активи цистите в тези общини, в Юлоно-
член-овете «а активите по-чест ■ развитите, както моравски регион и републикан-

първичште организации _-Пр«там Р~ 0№те орга1,и още поютговорно и
тате Шй-много се влага за раз- по-конкретно да -работят за пре- 

лггх/г-ь-дтщ ТтС' Ппеш-ево Буяио/вац и махването на -всички причини,
ПРИЧИНИТЕ ЗА НАПУСКАН витаего«на ПР ня. които допринасят за .изселване-

М д години тук са построени то. Заключенията на предоеда- 
/ииглустриалии обекти. телотвата на СР Сърбия и 
1И, ДУТо-големите тру- ЦК на СК в Сърбия от февруари 

Ле- 1984 година разгърнаха -акцията 
членовете на СК, така че мно 
_ стареио за стабилизирането 
поли-тическо-сигуриостиата об-

оното опираме на изселването и
АВТОРИТЕТ И АРГУМЕНТИ

Анализирахте лн идейно-полити- 
ческото действуване на Съюза на 
комунистите в ССТН?

— За това разисквахме на 
неотдавнашното заседание на 
Председателството на МОК. Оце
нихме, че Съюзът„на комунисти
те не осъществява ролята ои в 
ССТН. В местните -общности Со
циалистическият съюз все още 
не раздвижва същински въпроси, 
а комунистите -от сдружения 
труд, както и другаде, не са до-

техшгге на комунистите предприема из-
в
нове на
чии проявяват 
-волство.

-ст-атъчно ангажирани.
Как във връзка с това обяснява
те обстоятелството. че Съюзът 
на комунистите прнякога дей
ствува, като че ли е задължен 
да приема решения, а не да се 
бори за своите становища?

— Същината е в това, че в 
обсъждането -на отделни въп-ро- 

СК «ай-често се ангажират

идват в 
на СК.

ои в
най-отговорните специалисти, от 
конто голямо мнозинство са чле

на СК. Затова в самоупра-
- т.» ««•*■«« • на

иние на опортюнизма 
комунистите?

— Да опорпомизмът преди дови 
всичко се проявяла в мьл'‘а™™_ Сшто", 
то, след това в страха от _ ”лье") Цо, освен
отви ята, в недостатъчното _ нашия рогио/и, в тези 
но-пояитическо разграничаване и

Това направиха
организации от Враня Р

сковац (Памулювият ко-мбжтт, ш
,3авари1вач и 10 с

молоктивите о^г на
общини (пшюижа.

шоюе
иителните органи провеждането 
на договорената политика поня- 

: да се разбере като 
(На 4-та стр.)

кога може



4 Комунист ,ж мокгрол над тези средства 
са «апълно оправдани. Обаче, та 

отделни хора в ръ- 
САП Косово, из-

лямили шестмесе- 
на осъщест-

ката (тримесечна 
чна) на резултатите 
идването на

КОСОВО кива искания 
ководството на 
глежда, схващат

потреба, но

Заключенията на
на СР Сърбия по 
изселването на сър- 

от Косово,Продънена торба не като итсоио- 
като опит

Скупщината 
опиране на 
бите и черногорците 
трябвало би да се проверят и ре
зултатите, шито ое постигат със 

,, сдружаването на средствата на 
Във всички наши републики нос"), така че организациите организациите на сдружения 

и автономни покрайнини отдав- сдружения труд извън Косово ди труд (0т ^централната част” на 
на вече съществува пълно съгла- ректно биха влагали Сърбия и .организациите на сдру
сие че развитието на САП. Ко- в организациите на сдружения жшщ Труд т косово, 
оово трябва солидарно да се ус- труд в Косово. За тях Това Тяи предложение бе подти-
кори. Това бе повторено и през бил по-мратьк, °“гурен . дай_ то и м фяа> че през изте-
изтеклите дни в разискванията, кратно “ 'таатаза лелите години, не само „централ-
които се водиха за финансовата то би .„пристигал РР Д Кода_ шт чаег” на Сърбия, во и ця- 
помощ на недостатъчно разви- по-ушорено . „гу ла Югославия, отделяха значи-
тите: Косово. Македония и Чер- — Фи«= ^““о

организа- бързото развитие на косово, но 
„цен- за съдбата на конкретно тези 
” - Поп-

мическа
на застрашаване
на тази покрайнина, 
непотребно и 
са на другите 
Тази тяхна резерва, 
ре казано отблъскващо 
ще към яогаия, непосредствен на- 

влагаяе на средствата, мо
жеше да се види и на тържесг 
веяото откриване и пускане в 
действие (на 29 ноември) на ^ це
ха на белградски „Радиотон в 
село Багуое, недалече от ПриЩи- 
на. Именно, тържеството протече 
без присъствието на ръководст
вото на главния град на Косово, 
въпреки че било поканено.

около

автономността 
като нещо

съмнителна нам«- 
техните работи, 

или по-доб-
в

станови-

чин за

на гора.
Но вече на следващото сгь- зултати на основните 

пале, поираво на определянето ции на даружания ТРУДот а„ед1СТВа мазш0 се знаело,
на начина, по който тези финан- тралната ^^ „и но раво, компетентните органи в Ко-

орсдства биха^били стби^ а в ^звишето сово осведомявали общеешено-
на отделни недостатъчно разши- стта з.а стопанските процеси 

на ти общини в Косово. По-добрите тази покрайнина, обаче в тези
делови резултати на непрередст- информации нямало почти нито
ветото «веетиране може да ое едно изречение, от което би се 

банка обяснат и с факта, че грижата узнало къде и по шии
средст- харчени средствата, които „ос

татъкът" на Югославия отделял 
за Косово. Тъй както днес, за 
разлика от положението от пре
ди пет, десет или повече години, 
в нито една наша федерална еди
ница фондовете не бяха така 
препълни, търсенето на по-го-

начинаПораждането
влагане на средствата за по- 

САП Косю- 
вече повече от

сови
ни като помощ, 
вече липетваше. От Косово,

нав
бързото развитие, на 
во продължава 
една година. Но и покрай това, 
различните становища', които съ
ществуваха от първия ден още 
не са приближени и за педя, ма
кар че трябваше да стане ясно, 
че продължаването на едно тако: 
ва състояние причинява .не само 
икономически, но и политически

за-
оега, се дава подкрепа само 
досегашната практика, по-точно 
на сливането нд тези средства в са
сметката на кооовската
( Банккое"), от която биха били з,а така предназначените 
разходвани за потреби, които би ва водеха и организациите, кои

то даваха тези средства, както и 
тономна покрайнина. Освен ар- организациите, които 
гумента „че така се правело - до- ма тези средства. Именно .върху 
оега" от САП Косово не е пооо- този факт много се набляга, всъ- 
чен нито един друг аргумент) с вдност търси ое, в предстоящите 
който би се под^крепило нродъл- години контролът над изразход

ването на тези средства да бъде 
гго-голям. Т.ова предложение бе 
изнесено на една от неотдавна 
състоялите се оеоии на Скупщи-

били определяни само в тази ав- получагва-

щети.
Р. Йоветич

лоаваяето на старата практика. 
Противно на това искане, де- 

част"
ХРОНИКА

легатите от „централната 
на Сърбия, Словения и други 
твърдят, че по-добре би било да ната на СР Сърбия, когато бе 
ое избегне посредникът („Банх- казано, че в рамките на пренвер-

Опит за конфронтация
Неотдавна Браеко Мамула, съюзен секретар на народната 

отбрана, в доклада по повод обсъждането на бюджета на Феде
рацията за предстоящата година пред Съюзния съвет на Скуп
щината на СФРЮ каза:

„От аспект .да отбраната, всички фактори на обществото 
трябва оообено да наблягат да се осуети всеки опит за конфрон
тация на част от младото поколение с политиката и системата на 
всенародната отбрана и обществената самозащита. А такива опи
ти има.и за тях говорихме на Тринадесетия конгрес на СЮК и 
всеки ден чрез действуването* на така .наречените мирови движе
ния ш има все повече в някои части на страната. Просто не ое ’ 
иок.а или не може да ое съгледа реалността на нашето общество, 
международната и геастратегическата ни позиция, както и реал
ността на света, в който то съществува". Позовавйки се на Кон
ституцията и заканите за всенародната отбрана, Мамула подчерта, 
че не може да се приеме практиката, а сетне и правото., че слу
жбата във въоръжените сили — най-виош 
едни граждани да изпълняват, а други да го отричат.

Бремето на неразвитостта
работата на младежката органи
зация. На друга страна, й сами
ят СК недостатъчно се занима
ва с идейно-политичеежите въпро
си със значение за младежта. До
ри се чувствува недостатъчна го
товност на Съюза нд комунисти
те да решава проблемите на дне
шното младо поколение.
На края, да Ви питаме — чете
те ли „Комунист"?

— Мисля, че „Комунист" до
бре .следи активността .на Съюза 
на комунистите цялостно. Оба
че, малко има информация от 
Южвомораяоми регион., и статии 
за активността на СК в първич
ните организации и смятам че е 
дължен по-често да информира

(От 3-та стр.)
формален факт. Обаче, тук бих 

лоша практика.опоменал една 
Касае се за1 това, че след взети
те становища се манипулира с 
авторитета на СК, а не се посоч
ват аргументите, които са били 
решаващи в приемането на съот
ветните становища. Такова пове
дение е характерно за ония, ко
ито като че ли ое скриват зад 
становищата вмеето да се борят

патриотически дълг,

за същите.
Колко е СК днес привлекателен 
за младежта?

— Въпреки че сред новоприе
тите членове на СК има най- 
вече младежи, поне когато гово
рим за нашия регион, чувствува 
се намаляване .на интереоование- 
то на младежта за влизане в ре
довете на СК. Членовете на Съю
за на комунистите, оообено по- 
младите, дават малък принос в

За реализация на сиоите задачи в политиката по подтик
ване .на по-бързото развитие нд Косово стопанството на Сърбия 
извън социалистическите автономии покрайнини обезпечи над 19 
милиарда динара. Освен това, за подтикване .на сдружаването на 
труда и средствата на .равнището на СР Сърбия 
договор, с който се предвижда безвъзвратно 
милиона динара... Ще се влагат 
този път по .самоуправителен .начин.

е приет отделен 
да се сдружат 1300 

и занапред големи средства, но

и за този наш, по много неща, 
специфичен регион.

Разговора водиха:
Велимир Филипович 
Милан Момчилович Д-р Богдан Трифунович 

в село Батусе
*****........................................... ................................. ............................................... ..... ......... ........ ......................—........и. ................. .................********

главен и отговорен редактор на всички из- д-р Богдан Трифунович а заместник—ппе 
дания на в-к „Комунист” Влайко Кривока- дседател- д-р Доагиша пШ Р
пич, заместник главен и отговорен редак- д“ ДР Драгиша Павлович. 
тор Борислав Вучетич, главни и отговорни мяАДР С ^ редакцията: Белград, Площад

Реджеп Хайрулаху (Косово), Ристо Лазаров Издава НИРО „Комунист”.
ч итлчг. ХГ „ „ Македония), Славко Герич (Словения), Ми- Печата се
Директор на НИРО „Комунист": Вито рко Михалевич (ХъРватско), Матия Ново- 

миР Сударски, главен и отговорен редактор сел (Черна гора), Калман Петкович (Вой
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Кривокапич. Председател на издателския

Урежда единна редакционна колегия: „Комунист" за изданието за СР Сърбия:

Комунист
С указ на Президента на Републиката 

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

всеки четвъртък на сърбо
хърватски, т.е. хърватско-сръбски (кирили
ца и латиница), словенски, македонски и ая 
бански езици, а съкратени издания на бъл- 

на гарски, унгарски, словашки, 
сински и италиански езици.

съвет румънски, ру-



В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
ЬОСИЛЕГРДДСКДнови ла община

НАЧИНАНИЯ
Щеотаеи иш-ерес ,и
«иГТ На Жив°т»овъд- 
* 'тйго иятол-
ио„ вече родини е в зас
тои. Имайки 
тези 
1987

ПО СЛЕДИТЕ НА НЕРЕДНОТО

Кооперативните
безстопанствено

В Проекторезолюцията 
за развойния план на Бо 
сдолеградска община 
1987 година, която 
стоящем е на публично 
обсъждане, отделно 
мание е посветено 
по-нататъшното развитие 
на селското 
И .не без

домове
„ имущество

ЧЬ*аюткгг-Зрт“Защо е така?
л.пМпПрИИНа1а 33 ока,янюто състояние 
?-Гя^Г 6 Ив6режн01Ч> отношение към

тни агротехнически 
ки, рационално 
не «а изкуствени 
механизация

ме.р- 
ползува-за

лона- торове, 
и уреждане 

на подходящи за обрабо 
тване площи. Общинска
та скупщина от своя отра 

л_в Рамките на овоя-

днес вв предвид 
през 

по1ве-

вни- °пределения, 
година много 

досега

върху

стопанство, 
основание се

очаква, то да направи 
прелом в развитието на 
икономически 
лата община. Още 
че като се има предвид 
че Босилеград ска общи’- 
на има

на културните
от ТЯХ и не оа завършени докрай 

и ловенето от завършените Докадю
и врата, с развалени 
времето безмилостно

изостана- 
пове- пък

са останали без прозорци 
_ и т*н. А зъбът напокриви

ги унищожава.
Шнипя п3п1976 Тодана 0бц<Иноката скупщина в Бабу-
тези^обек-™ иЩИЯ за ** 06 0СУ?ти пропадането на 
тези обекти. Взе решение тези обект,
които поради есе по-изразеаата 
киего юг селата, тези домове да 
ните общиости. Но излезе малка
яяГв!!1 КаИВ° е пшюже™вто днес. В Александро- 

‘ИЗВОр' Брестог ДО». Валниш, Войници, 
'гЯШ,В Камбелсвац- Д- Отрижевац, Д. Кър- 

,. рънчар. Извор. Радивинци и др. в някои по- 
мещания на домовете на културата са поместени 
магазини на кооперация „Будучност" и ООСТ Та- 
ламбас". Но нито „Будучносг", 
проявявал’ грижа за поддържането 

Някои кооперативни домове

извънредни, но 
все още и неизползувани 
възможшости в това 
щение. П;>и това

отно 
осн-овео мнозина от 

миграция на населе-и главно 
увеличението на

определение е ое отстъпят на меег-храна,
което пък от своя страна 
ще даде значителен 
нос в

ползата от това

при
осъществяването 

на икономическата 
бтягизация.

Овцевъдството прави крупни крачки напредста-
бъдат активизирани воич та компетентност
ки компетентни субекти, 
за обезпечаване навреме 
и в достатъчни количест-

Изхождайки от 
факт активността ще бъ 
де насочена към 
сгкяването на Акционна 
та програма по сеитба, 
като задача от общ об-

конкретизира съответни 
мерки за осъществяване 
на тези задачи и ще нап
рави нужен баланс за 
селскостопански произве 
дения, преди всичко за 
потребите яа цеха за пре 
работка и сушене на 
овощия и зеленчук.

През идната година в 
областта на оелокого сто 
паното в общината ще 
бъдат изразходвани над 
1 729 316 000 динара, от 
които около 1 200 000 ди 
нара за довършване на 
фермата за овце и кози 
и попълняването й със 
стадо, за адаптация и ре 
конструкция на кланица
та около 180 000 милиона 
динара, около 1 милиард 
за изграждане на втора
та фаза на фермата с 
капацитет от около 4000 
овце и около 200 милио 
на динара за изгражда
не на рибник.

Значителни капитало
вложения са запланувани 
и за уедряване и уреж
дане на съответни площи 
за обработване 
369 316 200 динара. От 
това за арсягдация на 
нара, за изкупване на 
183 ха — 85 021 800 ди- 
200 Ха — 92 920 000 ДИ- 
383 ха — 27 882 400 дина 
пара, за уреждане на 
ра и за мелиорация »а 
814 ха пасища и ливади 
— около 63 492 000 ди-

този
нитр „Таламбас"
им.осъще У

ва сортви семена и поро- 
дист добитък за разплод, 
за приложение на еьотве-

и друпи селски сгра
ди са напълно рухнали като в Мезграя, Осгатовида и 
1орно Кърнино. За да не сполети същата участ и 
останалите — ще трябва да .се вземат спешни мерки 
за поправката им. Налага се час по-скоро (докато 
ме бъде късно) местите общности ~ 
обекти в ред. Там където помещения на културните 
домове ползуват кооперациите или други трудови 
организации — и те трябва да участвуват парично 
поправката им.

Една от възможностите

да доведат тези

Защо се напуска селото? в

I — Когато се спомене селското стопанство, 
струва ми се, че мнозина у нас като че ли ги 
удари „църнзг приш" — револтирано

за разрешаване на този 
проблем е местното облагане, което ще трябва да 
се заведе от новата 1987 година. Така 
ще престанат-да бъдат безстопанствено

започна тези обекти
изказването си във връзка с развитието на сел
ското стопанство в 1987 година Десимир Джор- 
джевич, делегат в Съвета наместите общности 
в Бабушница. — Само от година .на годиш „пре
веждаме" задачите, а почти нито един въпрос 
не се разрешава. Не може човек да бъде заин
тересован да остане на село — продължи Джор- 
джевич — ако няма добри условия за живот. 
Какво, например, става с пенсиите? Това е чиста 
подигравка! — изтъкна той. Да внесеш 
60 000 динара, а да получаваш по 3000 на

па кой може да се препитава с толкова 
малко пари?! И затова моите съселяни ще тър
сят работа, макар и в Замбия ако няма дру-

на оело. А селата се

имущество,
а като се шхпретепнат, ще могат да продължат своя 
век и да бъдат ползувани за полезни цели 
пред. Не бива да се допусне едно голямо богатство, 
създадено е цената на големи усилия и труд, да се 
разхищава.

и зана-

М. А.

50—
месе-

БЕЛЕЖКА

ПРОТИВ РАЗТРОГНАТИТЕ БРАКОВЕДа

„В мое село работа получават най-заможните". 
Така ое произнесе на неотдавна проведената сесия 
един делегат. Друг изнесе още по-тежко обвинение: 
за да спечелят повече точки, .някои бракове на бърза 
ръка се разтрогват. Така стигат до по-високо място

гзде, но няма да останат 
изпразниха ... каза Джорджеяич.

падОтправи Джарджевич още много критични 
забележки по адрес на отговорните за развитие
то на селото и

Над някои факти; наистина е време да се 
замислим. Например преди Десетина годиш 
Бабушнишка община е имало 32 000 .
днес - само 23 000 души, Авомход^, 

много села щс осганип

на ранглистата.
Никой не оспори изказаните мнения. Обаяе ако 

е така — защо никой не повдигна глас на възмуще
ние? Струва ни се, че Общинската скупщина е право 
място за изнасяне и разрешаване на тези и подобни 
проблеми, а не улицата.

Не ще и съмнение, че на оело, никой и не вър
ши допитване с младежките организации кои младе- 

девойки .най-много се нуждаят от работа. Тсква 
накърнява престижа на организацията. Вярно е ве
роятно и това за разтрогнатите бракове.

Е, щом като е така, защо Общинската скупщина 
ие уведоми компетентните органи, които да вземат 
по-осриозио отношение. На мнозина незаети именно 
най-тежки им падат итраедииите, конто стават при 
трудоустрояването. При пълна справедливост, всеки 
по-безбоигезнепго ще чака своя ред. Сега е ред на 
компетентните органи да с« произнесат.

селското стопанство.

приеме
Може би е ударил последният 
започнат да се строят производствени

пайюиште центрове, но разбира се 1
Р”&а набелязаните медоприя^за 

т-гл' оелскюою стопанство дз с Р 
™ ”га ое говори за сидам» ™ 

.няма. Дълго време ’0с
встсрииариата служба, 

открит. Време с да 
няма резултати.

час и вече да 
мощности Ж1И И

нара.
Носител на този сто

пански подем е органи
зацията за селокосггопан 
ска дейност „Напредък" 
м от нейното навреме и 

организираме

О и по 
ди всичко№в

& развитие 
1рятт ® делю. 
мшниферми, а тшеиюа още 

за подобрение т
пое още е

успешно 
ще замием и осъществява 
пето на този подем.

говори
но и този пътрое 
се действува, от голословие

<
М. А.м. я.М. а.
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НА ССТН В БОСИЛШ глдИНФОРМИРАНЕ ПРИ ОКСЕКЦИЯТА ЗАКУЛТУРЕН БЕЛЕЖНИК

За програмната концепция на 

Радио-телевизия Белград за 1987 година
„ЗОНА ЗАМФНРОВА" 

В МОДРИЯ
19-ТЕ• РЕПУБЛИКАНСКИ ПРЕГЛЕД НА 

„СРЕЩИ НА ДРУГАРСТВОТО НА РАБОТНИЦИ 
ОТ СР СЬРБЛЯ"

Радио Ниш, което излъч 
ва емисиите да в рамки
те на

Инак, /и тази година, 
както и досега Радио— 
телевизия Белград, спо
ред предложената прог
рамна концепция, 
та активност ще наоочи 
преди . всичко към по
нататъшното развитие и 
задълбочаване на социа
листическите 
вителни отношения, ук
репването на братството 
и единството «а нашите 
народи и народности, към 
понататъшното афирми 
ране на придобивките на 
Народоосвободителяата , 
борба и социалистическа 
та ни революция, укреп
ване на всенародната от
брана и обществената 
самозащита и пр. В тече-

някои забележНа проведеното на 5 
декември т.г.
Секцията за инф'ормира- 
не при Общинската кон 
ференция на. Социалис- 

съюз в Босиле

неоеии и 
ки и предложения. ДАН- 
КА СТОЯНОВА каза че 

всеобщата ои работа, 
информативни оре 

внима-

заоедание Радио Белград.
Кюприя се представиха 
със „Зона Замфдоова". 
Както досега, така и тук 
публиката извънредно то
пло е приела изпълнение 
то на димитровградските 
самодейци. Това е и ра 
збира.емо, тъй като цели
ят димитровградски ан
самбъл твърде добре е 
подготвен, въпреки ня
кои изменения на носи
телите на определени ро 
ли. По адрес на димит
ровградските самодейци 
и тяхното представяне 
са изказани доста пох
вални думи, което е сви
детелство за уопешното 
им представяне и на ре
публиканския преглед.

Републиканският прег
лед на театралната само 
дейност на работниците 
от СР Сърбия тази годи
на се състоя в Кюприя 
от 4 до 6 декември, 
прегледа са участвували 
представители от градове 
те: Гнилан, Раковица, Ти 
товр Ужице, Тръстеник, 
Смедерево и Димитров
град.

във
тези
делва п-о-толямо 
ние трябва да 
върху идейната и възпи
тателно-образователна
рама на подрастващите 
поколения. При това тя 
подчерта, че и времето 
на излъчването на някои 

тази област 
съвпадат със свобо

тичеокия 
град, обсъди м даде под 
крепа на проектопредло-

п осветят
своя-

В ст-програмна- 
Радио

жението на 
та концепция на 
—телевизия Белград за 
1987 година. Общо взе
то, след обстойни и съ- самоупра-

емиоии от 
не се
дното време на ученика. 
АРСО ТОДОРОВ и СТЕ
ФАН СТОЙКОВ пък из-

държателни разисквания, 
в които участвуваха: Да 
нка Стоянова, Стефан 
Стойков, Арсо Тодоров, 
Вене Велинов и Стамен- 
ко Пенев, членовете на 
Секцията положително 
оцениха и дадоха подкре
па на предложената про 
грамна концепция, която 
образложи председател
ят на Секцията Вене Ве

След успешна изява на 
регионалния преглед в 
Пирот и след няколко 
успешни гостувания в 
Бабушница, Бела палан
ка, Александровац . Жуп- 
оки и Белград, димитров
градските самодейци и в

тъкват, че програмната 
концепция малко предла
га нови съдържащия. Бо- 
силеградока община и 
активностите в нея не са 
достатъчно застъпени. От 
делно внимание заслужа 
ва и инициативата, ТВ— 
журналът от петнадесето 
дневно да премине на се 
дмичво излъчване.

Остен това и този път 
бе подчертан проблема 
във връзка с честите де
фекти, които понякога 
продължават и по някол 
ко дена при телевизионно 
то предаване, както и ела 
бия допир на вълните на

ГОСТУВАНЕ НА НАРОДНИЯ 

ТЕАТЪР ОТ АЕСКОВАЦ
линов.

Между другото той 
подчерта, че същата в ос 
новните си идейни опре
деления изхожда от резо 
люциите на партийните 
конгреси и становищата 
и решенията на общес
твено-политическите ор
ганизации. Наред с поло 
жителната обща оценка, 
в разиокванията бяха из

отделяме на годината 
но внимание ще бъде по
светено и върху 200-го-

рождениедмшнината от 
то на Вук Караджич, 50- 
годишнината от идването 
на другаря Тито на чело 
на ЮКП, както и 30-го-

След доста дълго вре
ме на 5 декември т.г. лю
бителите на театъра от 
Димитровград имаха въз
можност да видят изпъл
нението на професиона
лен театър. Именно На
родният театър от Лес- 
ковац се представи пред 
димитровградчаяи с пие
сата „Вдачко ще се раз
ясни". Автор на пиесата 
е Радиша Груич, който 
същевременно е и ноои-

ние пресъздадоха част 
от воекидневкид (съвре
менен) живот на семейст
во Коле Сарманлук. Ко
медията (в три части) е 
написана на лесковашко 
наречие, което • има ня
кои обици черти с дими
тровградския говор, па за 
туй (и разбира ое, пора
ди пластичното съдържа
ние) бе извънредно прие
та от димитровградската 
публика. Естествено за 
високия интерес доприне
се и това, че на дими- 
тровградчани отдавна е 
гостувал професионален 
театър.

дищнината от първия кон 
грес на работничките съ
вети.

М. Я.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТВОРЧЕСКИЯ КОНКУРС 

НА СПИСАНИЕ „МОСТ"
тел на главната роля.

В постановка на Джор
дже Джурджевич артис
тите от Лесковац с висо
ко професионално уме-

Журито, съставено от д-р Миро 
люб Стоянович,ИНТЕРЕСНА ИЗЛОЖБА 

НА РЕПРОДУКЦИИ
разказа „ТОПКАТА”, автор НОВИЦА 
ИВАНОВ; Трета награда се дава на 
разказа „КОЙ ЩЕ Е ПРОТИВ БРА- 
ТОВЧЕДОВ", автор ВЕНЕ ВЕЛИНОВ.

ЗА ОТКУП " 
стихотворения и разкази:

„ВИДЯХ И ПЯХ", стихотворение, 
ПЕТЪР ГИГОВ.

„БЕ СИН НА ЗИДАР" е обозна- 
ние „Зидар",

„ПРОЛЕТНА ВЕЧЕР", стихотворе
ние с обозначение „Чемплешев".

„ПОСЛЕДЕН ДЕН" разказ, автор 
НИКОЛА СТОЙЧЕВ от Пъртапогаин- 
Ци.

.Редакцията на описание Мост" умо
лява авторите на следните творби да 
се обадят незабавно и 
екземпляр на наградената или откупе
на творба да докажат авторството 
на творбите подписани с целия адрес: 
„Пролетен дъх", „Луда ,0бич", „Бе син 
на зидар", „Пролетна вечер".

РЕДАКЦИЯ НА СП. „МОСТ"

председател, Миле 
Николов и Ванче Богоев, членове
прегледа предложените творби 
творческия награден конкурс на „Мо 
ст" за '86", и взе решение да ое 
наградят следните творби:

• СТИХОТВОРЕНИЯ 
Първа награда се дава на .стихо

творението „НЕПОЗНАТ СИ, НО ЖЕ
ЛАН", автор ВУКИЦА СТОИМЕНО-

на
се црдлагат .следните

В хола на културния 
център „25 май" тези дни 
димитровградчани могат 
да видят интересна изло
жба на репродукции. Име 
нно, изложени са репро 
дукции на картини от из 
вестни художници^ преде 
тавители нд сръбския р.о 
мантмзъм и реализъм в 
изобразителното изкус
тво към края на XIX век. 
Посетителите имат възмо 
жнюст да ввдят и да се 
запознаят с прочутия 
„Автопортрет" от МОША 
ПИЯДЕ „Девойката в си 
нво" от ДЖУРА ЯКШИЧ. 
Застъпъени са още (със 
свои художествени прои 
вледения) САВА ШУМА-

НОВИЧ, ПАЯ ЙОВАНО 
ВИЧ, КАТАРИНА ИВА- 
НОВИЧ, МАРКО МУРАТ, 
ЙОВАН БИЙЕЛИЧ 
вестната БЕТА ВУКАНО- 
ВИЧ и още някои сръб
ски реалисти от тази 
епоха.

и И3-

ВА.
Втора награда се дава на 

ренията „ОТКЪС ОТ МИСЛИТЕ" и 
„СИЛИ НА РАДОСТТА", автор БИЛ
ЯНА ЦВЕТКОВА — АНТОВА.

Трета награда равноправно 
ва на стихотворенията:

„НАШЕ", автор ИВАН ГЕОРГИ
ЕВ от Желюша, Димитровград,

„ПРОЛЕТЕН ДЪХ" с обозначение 
„Прикисло лето" м 

„ЛУДА ОБИЧ" с 
„Мрамор и звуци".

• ЗА РАЗКАЗ

стихотво-

Въпреки че става дума 
за репродукции, все пак 
извънредната гераоота на 
портретите и пейсажите 
ие оставят 
нито един от посетители
те, чийто брой ежеднев
но се увеличава с по ня
колко десетки души. Ин
ак оригиналните творби 
се намират в Народния 
музей в Белград.

се да-

с четвърти
равнодушни

си,

обозначение

— първа напраща 
не се дава. Втора награда се дава на
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КАЗАХА. . .

Конгресните 

становища 

сочат път 

на акцията

стопанска организация
,с нпгапг1 'с намереиието да поговорим 
с новоприети вишисти У
1И1М В

Навярно жестоквлсзохмс личен и общест
вен въчрос. И напълно забравен Каз 
ааме: „Съдбата на безработните 
ръцете на работещите", а изглежда не 
се сещаме, че сред тях са и приетите 
на работа с помощта «а „тлъсти връ 
зки". Макар че

за проблемите
началото на трудовия 

първата «и събеседиичка 
номистка, ми, пренасочи: 

Тези проблеми

е ввек. Но
млада ико-

са нищо в
сравнение с проблемите на безработ- 

те млади кадри с факултетска 
лома.

са „невидима катего
рия", добре знаем, че те не са малци
на (та нали приеманетодип- с помощта на 
„връзки" е най-критикуваното явление 
у нас). Ако вече цме щ .^набутали 
грех", не правим ли

И „на една душа" ни разказа слу 
чая на нейна другарка:Младите не вискат при

вилегии в обществото. Ис 
кат само онова, което 
принадлежи

по-шляма греш
ка, оставяйки ги между чук иДве години заедно денгубихме 

в чакалнята на Бюрото, а тя е „прека 
рала там и 3 години преди да 
познаем. Омъжена

нагазим валня — между присъщата на младо
стта бунтовност за правдияи и угризеспоред тру

да, резултатите, способно 
ститеи знанията

се за-
е, има две деца, . 

мъжът й също е безработен. Няма що 
дз крия, намериха ми „връзка'' 
че десетина месеца работя. Станах и 
шеф на една служба в организацията 
ми. Тя остана пред гишето, не иока 
да си служи с подлости. Толкова ми 
е жал за пея, а нямам очи да я по
сетя...

нието на съвестта?

Изострящата и ве- Въпросът очевидно 
дълбочеи обществен отговор. Първа 
трябва да го погьрои младежката орга 
низалия. А и въпросните млади рабо 
тнмци, работнички и 
трябва да се примиряват със съдбата 
на „птици без криле", за да не попад
нат в тресавището на безучастността. 
Те не само, че имат морално право, 
но имат и мотив повече да се борят 
за правдиви в областта трудоустро 
яването. Защото от лошото е по-лошо, 
когато се повтарят големите грешки.

V «ас р „„„ 06 ^Щсствено-икомомичеока криза
ското ГложеГеечаСТРаШаВа 06 ществено-икономиче 
ското положение на младежта, а младежката оога
™=иГнОЩ^Т УСПЯВа да М0йили*ра младите 
поколения на борба срещу най-крупните проблеми

ществото така, какго се договорихме на Двана
десетия конгрес на СЮСМ. В конгресните становища 
яоно записахме, че младежта трябва да се върне от 
маргините на обществото към обществените 
чии, които й принадлежат, 
бект в системата 
зи задача ССМ може

изисква за-

служащи не

Опипом възразяваме:
— Вместо да я съжалявате, не е 

ли по-добре да обмислите как вие, 
„грешните щастливци", можете да по 
мопнете на другарите си, които ста
ват жертви на неправдините.

— А как? И имам ли морално пра 
ио да се бунтувам против „връзките"?

пози-
да стане равноправен су

па самоуправително решаване. Та- 
. да осъществи само ако почув

ствува живота на младите, ако съгласува методите на 
действуването см със сензибилитета на днешните мла 
ди поколения и ако наоочи съдържанията на дейно 

си към наи-важните обществени въпроси 
обществежникономическото

к. г.
стта от

ОК НА ССМ и ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОСС В ДИМИТРОВГРАД ЗА 
ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА НА СА МОУПРАВИТЕЛНОТО 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ В НИШКИ РЕГИОН

развитие и политичес
ката система до трудоустрояването, жилищното дело 
и социалната политика. Веднага дд бъдем наясно: 
младите не искат привилегии в обществото. Искат 
само окова, което им принадлежи според труда, ре
зултатите, способностите и знанията.

Но защо тези пределно ясни и съгласувани с Младите да имат пнолямо влияние
младежкия интерес становища остават нереализира
ни ? Преди всичко затова, че младежката организа
ция, по-точно младежките ръководства никак «е

девойките, с доброволно 
отбита военна повиност, 
какго и командирите от 
запаса.

Делегатите на Общинс
ката конференция на 
Съюза на младежта и на 
Председателството на Об 
щинокия синдикален съ
вет в Димитровград на 
проведеното към края на 
миналия месец съвместно 
заседание обсъдиха пус
натите на публично рази
скване изменения и до
пълнения «а Самоупра- 
вителното споразумение

жения.
На заоеданието на при 

мер бе подчертано, че в 
списъците на СОИ за 
трудоустрояване «в иконо 
мически неразвитите и 
крайгранични общини 
се намират кадри от вси 
чии специалности и за 
това не трябва предимс
тво при трудоустрояване 
то да имат онези лица, 
които еа работили в та
кива ореди. В предложе 
люто проектоспоразуме- 
иие алтернативно се пред 
лапа точми при трудоус
трояването да „печелят” 
които са участвували на

успяват да се отзърват от инерцията на старата прак
тика. ССМ продължава да се занимава най-много с 
„чисти" младежки въпроси, а форумната работа ос- 

бъде доминантен облик на действуваме. Ре
ализацията на конгресните становища среша и отпо-

организация, и извън

С цел да се въведе по
вече ред в трудоустроява 
мето на заседанието бе 
изтъкнато, че при трудо
устрояването пр-голяма 
роля трябва да имат об
щинските конференции 
на ССМ и общинските си 
.ндикални съвети. Така на 
пример общностите по 
трудоустрояване какго бе 
посочено занапред тряб
ва задължително, в срок 
от 5 дни да доставят ранг 
—листите и на тези об
ществено-политически ор
ганизации.

Да кажем и това, че 
публичното разискване 
в региона върху предло 
жеиия проекгодокумент 
приключи до края на 
ноември и понастоящем 
в Основната самоуправи 
телна общност за трудо 
устройване в Ниш ее су
мират резултатите. Оча 
ква се около 20 т.м. Скул 

на тази общност

тава да

ри. Има ги и в младежката 
нея. Когато става дума за отпорите в организацията 

главно от младежките ръководства и ръ-ни, те идват
ководители Не е малък броят на ръководителите от 
редовете на младежта, които предпочитат позициите, 
привилегиите и кариерата си пред общественото си 
задължение да се борят за по-хубаво бъдъеще
дите поколения. „ ____

(Акцент из речта на Хашим Рсджепи, прсдссда 
тел на Председателството на Конференция 
СЮСМ, пред 1000 младежи, девойки и воидици ^ 
ма на ЮНА в Ниш).

за трудоустрояване в Ни- 
регион. Обсъждай-

иа мла
шки
ки предложените измене
ния и допълнения те из- 

До тъипаха и няколко нови, 
конкретизиращи предло-

па

младежки трудови ак- 
Конкретизирайкиции.

тсива предложение на за 
соданието бе подчерта
но, че точки трябва да 
получават (о,т 5 до 35; в 
зависимост от това на ко

МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ДОЛНО ТЛЪМИНО

Републиканско признание
За плодовита дейност д. “йг" с^дГГест

години зи орраиизац ок на „ОТО С граничарите .
сеМ^Иван Борски - Долнотлъминоюата ,мла 
имахме предвид високото деж естествено бе силно 
, „„„„любие на додаютлъ- зарадвана от високото 
мшюкте младежи и де- младежко признание. „Ем

—■« *«-* -
по елек-

НА

акции са били) онези,лко
шито са участвували на

през последните 
първичната организация 
на ССМ в Долно Тлъми- 
но е удостоена от Ропуб- 
лтаиската конференция 
на ССМ в Сърбия с ем
блемата „16 ноември • 

За това високо репуб
ликанско признание дол 
нотлъмтшокатд младеж
ка организация бе пред
ложена от Общинската 
конференция на ССМ в
Босилеград. „Решавайки

регионални и 
младежки тру-

■съюзни, 
местни 
дови акции, които са тра 
яли повече от 15 дни, как 
то и тези, които са били 
на акции, комто е органи
зирал Съюзът на млади
те изследователи. Те под 
чертаха, че в търсенето 

работа точки (по 10) 
трябва да получават и

щината 
да утвърди текста и да 
приеме ново споразуме
ние, което ще стъпи 
сипа от началото на ид
ващата година.

заяви председателят на 
Витомирпешната акция

УЙ*т«»*»и за остана
ла Дол-

организацията
Славов — оилно ни на

към още ло-ре-
на родното в

сърчава 
зултатна дейност .гоен принос 

лите постижения 
но Тлъмило. Добри са и 

,им в култур

ни В. Б.М.Я.
резултатите СТРАНИЦА 9
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ИНИЦИАТИВИ И възможности
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СКУПЩИНАТА НА СОИ ЗА ОСНОВНО ОБ 
РАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА, ДЕТСКА ЗАЩИТА И 
СОЦИАЛНА ЗАЩИТА В БОСИЛЕГРАД Няма, а може да 

има и яслиПриета програма за работа 

през 1987 голина «- нита— [
Босилеград съществува пет- 

гохлямо улеснение заДетската градинка в 
години и представлява

трудоустроените родители при отглеждането на над

= зйг
25 деца, на възраст от три до пет годи», какго и 

възпитателни групи с по 20 деца за деца от 
С доизграждането на градин-

в ход е обо.руд-

се намалят е 0,05 на сто, 
'областта на физическа.

0,02 ,на сто,

шестНа проведеното на 5 
декември т.г. заоедание 
■на Скупщината на СОИ 
за основно образование, 
култура, физическа кул
тура, детска и социална 
защита в Босилеград, де
легатите отделно инима 
ние посветиха върху пла
на и програмата за рабо 
та през 1987 година и 
проектопредложението на 
облаганията за задоволя
ване на съвместните и об 
щи потреби.

ми и осми клас, където 
според новия учребен пл 
ая от догодина ще се 
изучва информатика и 
около 1 500 000 динара 
за обезпечаване на учеб 
ници и учебни помагала.

Що ое отнася до въпро 
са за облаганията за за
доволяване общите и 
съвместни потреби на тру 
доу<строените в тези обла 
сти, делегатите на Скуп
щината дадоха съгласие, 
размерът на облагания
та върху личния доход 
при заетите за основно 
образование и култура 
през идната година .да

в
та култура е 
а облаганията на занаят 

услуги за бейов 
ио образование с 0,40 на 
сто. От друга пък страна 

увелине-

чиските
две
Предучилищна възраст.

което неотдавна приключисе предвижда 
ние на облаганията на 

прои

ката,
ването На новите помещения 
броят на децата да ое увеличи.

— се създадоха условия
селскостопанските 
зводители за основно об
разование с 0,50 на сто, 
за култура с 0,50 на -сто, 
за социална защита за 
0,40, както и -облаганията 
на занаятчийските услу
ги за физическа култура 
с 0,05 -на сто.

обаче н-е е улеснение на всички 
трудоутроени родители — в градинката ня-ма детски 
ясли и родителите -на децата от една до тригодишна

отглеждането на яаи-мал-

Този детоки кът

възраст имад трудности в 
ките ои. Не м-алко число майки казват, че докато са 

работа няма кой да им гледа децата и откро-
-взимат болнични 
колко с това об-

те -на
вено изтъкват, че са принудени да 
дни. П-одче-ртават, че им е -известно 
рем-еняват дохода на сдружения труд, но -все докато 
в градинката не се открият ясли друг изход нямат!

В програмата за рабо
та, а и в разискван-иния- 
та бе изтъкнато, че п-ро 
грамните активности и 
по-нататък ще бъдат на
сочени п-реди всичко 
към по-нататъш-вото ук
репване на материалната 
основа на труда, под-обр 
яване условията за рабо
та, както и последовател 
но провеждане на мерки 
те за икономическа стаби 
лиза-ция. От значение е, 
че с изключение -в обла
стта на културата, къде 
то са запланувани капи
таловложения от около 
8 милиона динара за ре- 
воюиране и адаптация на 
кооперативните домове в 
Бранковци и Гложйе, пр
ез 1987 година в други
те области капиталовло
жения не -се предвиждат. 
Инак, в областта на осно 
вното образование са за 
планувани около 3 500 
000 динара за -обезпеча
ване на програмно-изчис- 
лителни машини за сед-

М. Я.

БАБУШНИЦА

Модернизиране на съобщенията Отговор на въпроса потърсихме от директора на 
детоката градинка Владимир Стоичков. Не е спор 
но да открием и ясли, подчертава той — но трябва 
да има необходим брой деца. Всички други условия 
за откриването им ще създадем.

На пътните съобщения 
в Бабушни-шка -общин-а 
в -идната година ще ое по 
свети значително внима
ние. Тъй като повече,то 
от тях са в лошо състоя
ние ч-рез сам-оуп-равител- 
ната общност за. местни 
пътища и -с въвеждащото 
се м-естно самооблагане 
ое планира да бъдат пое 
троени -или поправени пъ 
тища на дължина от 20 
километра.

Предвижда се да бъде 
поправен и разширен на 
места пътят Грънчар — 
Врело -от 5,5 километра и 
Грънчар—Брестов дол -на 
дължина о,т 5 километра. 
Същ-о така, в идната го
дина трябва да се п-оп-ра 
ви пътят от Звонци за 
Вучи дел -на дължина от

8,5 километра, защото на 
места е -негоден за съоб
щения паради -свличането 
на пръст. Предварителна 
та сметка за посочените 
местни пътища

сума от 60 000 000

Когато Стоичков подчертава, че трябва да има
необходим брой деца п-реди всичко миоли на кри
терия за броя на децата в яслите. Според тях в една 
такава г-рупа (група от едногодишни деца) тряб-ва да 
има най-м-алко 10 до 15 деца.

-възлиза
н-а
динара.

Половината -от 
-сума трябва да обезпечи 
самоупра-вителната -общ
ност за местни пътища, 
докато другата половина 
— ще трябва да обезпе
чат . м естните общности. 
Местните -общности, тъй

тази В. Б

В ОБЩИНСКИЯ СЪД В БОСИЛЕГРАД

Осъден на шестмесечен затвор
Неотдавна в Общин-окия съд в Босилеград 

на п-олювингодишен затв-ор е осъден Симеон Р. 
Глигоров, ое-крета-р на Секретариата за -стопанст
во, финанси, урбанизъм и комунална дейност 
-към Общинската скупщина в Босилеград. Спо
ред решението на съдебния съвет шест месеца 
затвор му -е наложено поради „углавно дел-о за 
опит -в злоупотреба със -служебен пост".

Общинският прокурор в Су-рдулица срещу 
Глигоров бе възбудил обвинителен 
арявайки го, ч-е е направил углавно дело 
употребил поста си тъй като

като ням-ат други източ
ници на средства, 
ват да осигурят <зре-детва 
чрез местно самооблага
не, акция за -въвеждане
то на което е в пълен раз 
гар..

очак-

М. А.

ПЪРТОПОПИНЦИ акт заподо- 
и зло-

на частен предпри
емач — !негав -роднина — издал -недостоверно 
удостоверение за трудовия му. стаж.

Произнасяйки присъдата съдебният 
и-мая предвид, ч-е въпросното удостоверение -н-е 
е употребено за целта, т.-е. за регулиране 
въпроси из областта н-а пенсионната ооигуровк-а.

Васко Б.

Дали Покривът иа помнената станция на 
водопровода край село Пъртопооинци е 
трябвало да -е е керемиди или не, е -отделен 
въпрос. Но картината, която е пред очите 
яа всеки, който п-ооети каптажа н-а регионал
ния водопровод, отдава лика на домакините, 
-в -случая ОО-СТ „Кому-налац" -от Димитров
град. Картината е жалка: ламарината от ед
ната страна е отпаднала, малтерът -същ-о. А 
единият ъгъл, там -където се опуока 
п-очти го
а доста -са ое разпаднали и тухлите. Как -и 
да не -ое разпаднат, когато на това място 
дата вместо по олуците тече покрай тях, 
стената.

Безотговорен
„домакин" съвет е

«а

олука,
няма. М-алтерът отда-вгаа е отпаднал.

В10-
СОСТ „ТИГЪР", то „ДИМИТРОВГРАД" в 

ДИМИТРОВГРАД
низ

публикуваИ дворът около 
В него -са

-станцията не -е уреден, 
разхвърлени тръби, 

стари ч-а-сти от помпи и какво 
Буйната трева около 
Дали „Комун-алац"

железария, 
ли още н-е! 

с години -н-е е -косена.
Конкурс

за приемане яа един дипломиран икономист за 
-неопределено време.

когато подменяваше дърв- 
м-ожеше понеч-етата в чаршия-та не три-

четири да -отдели и засади, -окол-о п-омпената 
станция! . . .

Ои-гурно -е -че -станцията трябва да бъде 
чисто и п-риветливо кътче, на -изво-р от който 
ое снабдява с вода болшинство от население
то в -общината. Т-акава каквато е сега. повече 
личи яа запуснат обект, без домакин като 
ли че е — чужда.

УСЛ-ОВ-ИЯ: покрай общите, кандидатите трябва 
да изпълняват и следните условия: да са завър
шили икономически факултет, да имат триго
дишен трудов опит на комерчески работи и да 
са регулирали военната си повинност.

В орок -от -осем д-ни молбите се пода-ват 
адрес: ТО „Димитровград", Димитровград — 

Х-р. Омирнеяс-км 1.
на

А. Т.
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Шизичеека култура РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ
ДЕНЯ НА „ТИГЪР"
• СПОРТНА СТРЕЛБА

ИГРИ В ЧЕСТ

РЕГИОНАЛНА ЛИГА — НИШ

„Автогума"-първенец 

и в двете категорииИ накрая катастрофа
„РАДНИЧКИ" (ТРУПАЛЕ) _ 

5:1 (1:1) ' ’А. БАЛКАНСКИ" Димитровград, 25

На градското стрелби
ще в Димитровград се 
състоя състезание по спо 
Ртна стрелба — дисцип
лина въздушна пушка за 
мъже и жени в рамките 
на РСИ „Тигър — 86".
Участвуваха почти всич
ки отбори — седем в мъ 
жка и три в женска кон
куренция. Състезанието 
премина в пълен ред, а 
и постигнатите резулта
ти са солидни.

В женска конкуренция
най-добър бе отборът на не най-добър бе ДРАГАН 
„АВТОГУМА" С 423 точ- СОКОЛОВИЧ от „Сарл- 
ки, на второ място ое ах" — 178 т., на второ 
класира ТО „ДИМИТРОВ място е СИНИША МИ 
ГРАД" с 385 точки и на ЛАДИНОВИЧ от „Авто- 
трето място „ТЕХНИЧЕ гума" — 174 и на трето 
ОКА ГУМА" с. 84 точки БОРИСЛАВ ПЕТРОВИЯ 
(само с една състезател- от същия отбор със 167 т.

ноември 1986 г.тииока катастрофа на 
гостуването ои в Трупа- 
ле. Този път и те убеди
телно бяха сразени от 
домашния отбор „Раднич 
ки" с 5:1.

Предиграта на мача за 
почна още преди начало 
то му. Именно главният 
съдия, който бе делеги
ран от страна на отбора 
за делегиране на съдии и 
делегати, пристигна на 
мача болен, така че не 
можеше да води мача.ка 
то главен ръдия. Така се 
наложи мача да поеме 
първият помощен съдия 
Новица Мияошевич от 
Нишка баня. Представи
тел на „А. Балкански" не 
се съгласи да се извърши 
тази замяна, но по наре
ждане на делегата до про 
мината все пак се ддйде.

Страхуванията се осъ
ществиха и вече в първа 
та минута домакините 
откриват резултата от 
очевидна засада. Гостува 
щите играчи шумгао реа
гират, но голът не бе ану 
лиюан. Този гол въздейсг 
вуша като студен душ. Но 
въпреки воичко „А. Бал- 
каноки" успява да израв
ни резултата и да създа 
де няколко голови поло; 
жения. Равноправната иг 
ра продължи седемдесе
тина минути, а тогава до 
мамините „на бърза ръ
ка" отбелязала ооце чети 
ри гола.

Въпреки виоокото вода
чество. домашният сг 
бор игра грубо, което то
лерира слабият съдия от 
Нишка баня. Все пак и

ка). В личното класиране 
най-добра бе ДУШ АНКА 
МАДИЧ от „Автогума" с 
153 т., на второ място 
МИРЯНА ЙЕВРЕМО- 

ВИЧ със 135, а на трето 
АНИЦА МИХАЙЛОВ от 
ТО „Димитровград" със 
133 т.

Трупале, 30 ноември 1986 г.

Игрището на „Раднички" „
бен за игра. Времето студено зпитр тревист и УД° 
ши. Голмайстори за „Раднички'^ БшГ 0К-2ГЛ° 300 ду_
1 и 65 м и Радослав”ДжДоНрИ„Геви,БОвб7Нз ^ТГм
а Зоран Христов за „А. Балкански" в 15 м ж! 
картони: Светислав Стоянович, Бобан Живкович и До 
бросав Иованович 0т „Раднички", а Тошко Соколов 
и Стамен Пешев от „А. Балкански". Съдия на сре- 
щата: Новица Милошевич от Нишка баня — слаб.

При мъжете класиране 
то е следното: 1. „АВТО
ГУМА" — 480 т„ 2. ТО 
„ДИМИТРОВГРАД" — 
452 т. и 3. „САРЛАХ" — 
437 т. В личното класира

В последния кръг на онална футболна ~__
есенния пол у сезон на пър футболистите на А Бал 
венството в Нишка реги

лига

кански" претърпяха ис
КЛАСИРАНЕ СЛЕД ЕСЕННИЯ ПОЛУСЕЗОН

. „Новоселац" (Ново село) 15 8 4 3 33:22 (+11) 20
2. „Рудар" (Ал. рудници) 15 9 2 4 27:21 (4 6) 20
3. „Слобода" (Г. Врежина) 15 8 2 5 35:27 ( + 8) 19
4. „12 фебруар" (Ниш)
5. „Раднички" (Трупале)

1

15 6 6 3 21:15 (+ 6) 18
15 8 2 5 30:25 (+ 5) 18

6. „А. Балкански" (Д.-град.) 15 7 4 4 28:26 (+ 2) 18
7. ^„Единство" (Пирот)
8. „Ястребац" (Блаце)
9. „Младост" .(Габровац)

10. „Слога" (Ниш)
11. „Куршумлия" (Куршум.) 15 4 5 6 26:25 (+ 1) 13
12. „Омладинац" (Малош.) 15 4 4 7 19:28 (— 9) 12

С 13. „Свняк" (Пирот) 15 4 4 7 20:32 (—12) 12
к 14. „Будучносг" (П. Кутина) 15 4 3 8 19:22 (— 3) 11

15. „Единство" (Б. паланка) 15 3 3 8 19:35 (—16) 9
16. „Свърллт" (Свърлиг)

17 7 3 5 35:22 (+13) 17
15 6 4 5 28:21 .(+ 7) 16

(15 6 3 6 21:21 ( 0) 15
15 4 7 4 22:24 (— 2) 15

• ПИКАДО

— най-добри
В помещенията на ТЕ 

„Вътрешна автогума" в 
Бабушнида се състоя съ

При мъжете в отборно 
то класиране най-добър 
успех постигнаха 
зателите
с 271 т, на второ 
се клаоира ТО „ДИМИТ
РОВГРАД" с 259, а на тре 
то място ТЕ „Вътрешни 
автогуми" от Бабущница 
с 237 т. В личното класи 
ране: 1. СЛАВОЛЮБ ЙО 
ВАНОВИЧ от Бабушница
— 111 т., 2. ЙОВАН РА 
ДЕНКОВИЧ от „Обувки"
— 109 и 3. СТЕФАН ВА- 
ЦЕВ от ТО „Димитров
град" — 99 точки.

15 3 2 10 18:33 (—15) 8

състе- 
«а „ОБУВКИ" 

място

ФУТБОЛБОСИЛЕГРАД: МЕЖДУОБЩИНСКА 
НА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ, ГРУПА „ЮГ"

стезанието по пикадо за 
мъже и жени. При жени 
те от общо 4 отбора 

(два некомплектувани) 
най-добри бяха състеза^ 
телките от „ВЪТРЕШНА 
АВТОГУМА" от Бабушни 
ца с 203 т„ а на второ 
място състезателките от 
ТО „ДИМИТРОВГРАД" 
със 153 точки.

Личното класиране за 
ВЕРА СТОЯНО-

Успешен сезон на „Младост“
то преди и най-много ни 
липсваше, 
хме отбора, а съе затрев 
яваието на игрището и 
изграждането «а събле
калня до значителна сте
пен подобрихме услови- 

за работа. В течение 
на полусезона нямахме 
по-големи пехове, 
че с един и същ отбор 

на няколко пое 
мачове. Раз-

В Междуобщинската 
футболна дивизия Враня, 
група „Юг" есенният полу 
сезон от

Коноолидира-

таз годишното
футболно първенство при 
ключи, макар че остават 
да се проведат още две

или оспо-
жени:
ВИЧ с 84 т. от Бабушни
ца, СЛАДЖАНА НИКО- 
ЛРВ 70 т. от Димитров- 

ВЕРА АНДЖЕЛ-

виоокото пора-ята покрай 
жешие и че „А. Балканс
ки" „слезе" «а 
място, има само две то 
чки по-малко от водещия

три 'отсрочени 
раваяи футболни срехци. 
Поради това и . окончате 
лната табелка все още е 
неизвестна. Едно обаче е 

футболистите

така шесто
град и 
КОВИЧ е 69 т. от Бабу-играхмс 

лодователни 
бира се, всички п.роблс- 

все още не са разре- 
— добави Георги-

Д. Ставровшница.отбор.известно, 
на „Младост" от Бооиле 

които есенният 
висо

_______ Димитър Ставров________________ ________________________
ПО СЛУЧАЙ 22 ДЕКЕМВРИ — ДЕНЯ НА ЮНА В БОСИЛЕГРАД

футболна среща
маше да бъде изненада 
ако резултатът 
щивтмхж.

Армейците играха тол
кова добре, че ое получи 
впечатлението, че 
да отбележат гал, когато 

си пожелаят. От

миград, за
полусезон завърши,

класираха на пър 
място, ко

тени
ев.ко се Голмайстори за армей- 

бяха Зоран Люби- 
4 гола и Небойша

Да кажем, че тези дни 
Председателството, а по- 
къоно и скупщината ив 
футболния отбор ще 
направят обстоен анализ 
яа досегашния на
първенството, като при 
тава изтъкнат всички на 
правени п-рез есенния по 

пропуски и въз 
това насочат 

занапред, 
това е съвсем

на таз-

Въпреки че до 22 де- 
— Деня на Юго-

во или второ беше и цитебооилеградокитеСТО зд 
футболисти е най-успеш
ният сезон. От общо 12 

„Младост" постигна 
8 победи, два мача игра 

и само в две

комври 
славоката народна армия, 
остават още десет дни, в 
Бооилеград вече започна 
чествуването му. В мина
лата неделя,
Празника ма армейците 
на игрището край Драго 
вищина пред около 150 
зрители се състоя футбол 
на среща между футбол
ния о-сбор „Младост" от 
Босилеград и отборът на 

поделение в 
Победиха

шич с
Манаоиевич — 1, а за 
„Младост" М'Иле Цветков 
и Борис Тасев по един. 

Да кажем и това, че по 
ЮНА в

мача могат
по повод случай Деня на 

Бооилеград са запланува
ни и други спортни със- 

които освен

наравно 
футболни срещи претър
пя поражение. По този 

есенният полусе- 
общо

това
друга страна „Младост 
след уоцешмото стартува- 
не в

лусезан 
оанова
активностите

тезания, в 
армейците, ще участву- 

отбори на Средно
школския образователен 
център и отбори на ня
кои организации на сдру
жения труд.

- есенния полусезон 
тазгодишното футбол- 

в МФД

начин
зои приключи е 
18 точки с 
добра голова разлика.

състои уопе 
полусезон, 
треньорът

— Пре

на
наизвънредно ватио първршгшо 
Враня,, се представи с 
ан емична и не ор ганизи
рана игра. Просто казано 
някои футболисти не мо
жеха да се и рспозлаят на

Целта за
— на края

годишното първенство
Младост" да се класира 

"Глъсто място И следва 
състезателен сезон 

състезава

В какво се граничното 
Босилеград, 
футболистите на грамич- 

поделение с резул- 
0т 5:2, а съвсем ня-

хът чрез този 
ни отговори 
Георги Георгиев. м.я.шия 

т ое 
рей ранг.

ЙОТОдисциплина
на всички 

кос-

!В по-го-
М. Я.

игрището.ди всичко с 
и отговорност 
към задълженията,

тат
СТРАНИЦА И
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хущфр • сатира • забава
НАШЕНСКИ

А из не съм 

престъпник.II Наша работаизтеглипи дирен ■ ■I)

Преди яяиолмо родини в един рейс 
на босиленрадош „Автотранспорт”, 
поддържащ междуградска линия, ое 
води следният диалог:

— Вие, другарю, нямате 'билет, на
ли? — обърна се кондуктарът към 
един от пътниците,

— Да, но аз съм ,;из СУП-а” — от
върна пътникът с очевидно намерение 
да се вози безплатно.

— Леано ви е на вас, вие имате и 
за оупа, но ние едвам изкарваме за 
хляба — пошегува се кондуктарът и 
сериозно добави: — Докъде да ви на
пиша билета?

— Ама, ето и служебната ми ле
гитимация.

— Вярвам ви, другарю, вярвам, но 
кажете докъде пътувате?

—• Ама, другарю, вие забравяте, че 
аз съм от СВР...

— А вие забравяте, че аз не съм 
престъпник, а концуктор/ Затова не ми 
тураяйте под носа легитимацията -ой, 
но вадете пари да си купите билет.

Някой -си майстор Младен от се
ло Куоа врана водил група авои съсел 
яни да правят плевня в едно от пирот 
оките села. Когато слагали дирека на 
ъгъла, дирекът никак да се стабили
зира, а вое помръдвал. Тогава май
стор Младен казал:

— Здраво бай Манчо! Накуде с тая бу-
рища?

— А бе, че идем у Кусу врану да отку
пим малко печурйе. Имам човека тамо, па да
се узне малко пара.

— Добре, добре. А нема ли да те гони 
инспекцията ?

— Момчета, оваляйте го и взима 
йте брадвите и чуковете. Трябва да 
го удряте, за да се „изтегли”!

Чираците дишали брадви и чу
кове и започнали да бият дирека.

През това време стопанинът гле 
дал какво правят, а майстор Младен 
взел, че на мястото където трябвало 
да сложат дирека подложил трес-
чица. Когато го сложили — той не
мърднал.

— Много сте го били, брей мом
чета. Наомално да то направите 
дълъг... — казал Младен.

Стопанинът не издържал и до-

по-

башил:

— Вчера да бях починал, нямаше 
да зная, че и дърво може д,а се раз
тегли!

Славчо Петров К. Г.

ЛЕГЕНДИ

Как бил опожарен манастирът в Паля
През 1951 година ое отбих в село 

Паля три най-стария тогавашен 
тел на селото Станко Виденов от Бю- 
гина бахада. Той ми

— Ама па работа! Па 
има и за н>и — и за мене. Това барем е лъоно 
при нас у Димитровград.

А тц куде |съо съркмето?
— У Ерму. Да наловим малко рибе...
Че дойду децата од баню, па да им се

я съм оредил даЦите, от тях потекла мед, която 
влила в малката река. Така засладе- 
на, реката текла вое до устието 
Ерма. Затова и днес тази рекичка се 
нарича Меденица. Много години по- 
късно трудолюбивото

сежи-
си вразказа и една 

легенда за опожаряването на Палюш- 
кият манастир.

население 
този край построило днешния 
'стир, който е по-малък ют

от„Палюшкият найде.манастир е много 
стар каза дядо Станко. Той е 'съще
ствувал още преди турците да дой
дат на Балканския полуостров. А 
гато нахлули и в тези краища — те 
опожарили манастира. Около 
стира имало много кошници 
Тъй като огънят

мана- 
стария, за-

щото турците не позволявали да 
застройват големи черкви 
ри, за да могат в тях да ое побират 
много хора".

Па нема ли «екой да те гони?
— И—ха. Има вечима 

кико никой никога не пипа. Едни 
вамит, друфи вачаю със съркметии.

Наша работа, кво ое чудиш?
Бре, бре... Станум>о за резил! Нело, 

а иде да бегам,- да ме

петнаесе године 
върляю ди-секо-< и манасти-

' мана- 
пчели, 

захванал и кошни-1г. не чекаю куоовранци...
С. Евтимов
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