
14 февруари 1975 година из
дателство братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област- 

информативната игра- 
дейност и за при

нос в развитието на братст
вото и единството

та на
фическа

ГОДИНА XXVII * между
нашите народи и народностиБРОЙ 1282 * 19 ДЕКЕМВРИ " * ЦЕНА 30 ДИН.

ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ЮНА
ДИМИТРОВГРАД: СЛЕД 
ИНИЦИАТИВАТА ЗА 
ПРЕУСТРОЙСТВО НА 

ТО „УСЛУГА"АРМИЯ НА РЕВОЛЮЦИЯТА И МИРА
Хлебопекар

ницата не 

нека е 

„Търгокооп"
След раздвижената ини 

циатова за преустройст
во на ТО „Ушуга" в Ди
митровград, на 13 т.м. в 
нейните основни орга
низации на сдружения тр 
уд — Тъкачен цех, „Ко- 
мунашац" и „Хлебопекар 
ница" — ив организа
циите, с които те да се 
сдружат се проведоха ре 
ферендуми, на които ра 
ботниците де (не)изясвиха 
за интеграция.

Работниците в Тъкач
ния цех се изясниха да 
ое присъединят към 
„Свобода", което опреде 
ление потвъ, диха и ди
митровградските конфе 
кционери. „Комуналац” 
замапред ще бъде отдел 
на, т.е. самостоятелна ор 
ганизация.

❖ само' обикновени бойци, но и подофицери, офи
цери до най-висшите. И самият аз съм работник" 
(Тито).

ф сетилетия от историческия 22 декември 1941 го- 
ф дина, когато в босненското градче Рудо Върхов

ният комендант на НОВ и ПОЮ и генерален сек
ретар на ЮКП другарят Тито формира Първа 
пролетарска бригада.

С развитието на ИОБ и революцията растете 
и армията ва нашите народи и народности — от 
80 хиляди в края на 1941 до 850 хиляди в края 
на войната. Тя воюваше с 500—650 хиляди вра
жески войници.

Днес ЮНА е една от най-съвременните армии 
в света. Нашите въоръжени сили са мощен щит 
срещу всяка агресия, бдител над мирното разви
тие на революцията, ковачница на братството и 
единството на югославските народи и народности.

ЮНА е дело на партията и Тито и чедо на

„Нашата Армия започна да се създава 
един особен начин, не в кабинети, не с декрети, 
не с големи финансови средства и големи специа
листи, теоретици, но започна да се създава 
обикновения човек, обикновения селянин, обикно
вения работник, от народната интелигенция. Запо- 

най-тежките дни на нашата

по

: от

Г чна да се създава в
► история, в
► новата на
! фабриките, от ученическите 

2 ва е силата на тази Армия, че от първите дни се

АКТУАЛНО

1941 година. Хората, които станаха ос 
нашата Армия дойдоха от плуга,

скамейки. Точно в то-

Тази инициатива заети 
те потвърдиха и сега'.

Докато работниците в 
„Търгакосш" се изясниха 
за присъединението на 
„Хлебопекарница" към 

тяхната организация, 60 
на сто От заетите в Хле
бопекарницата бяха про
тив интеграцията.

от
народа.

Ст. Станков

Пестене на електроенергия
пестене на електроенер

гия в семействата са мно 
ГоброЙНИ:
На рационалпи 
ни тела, изключване на 
отоплителни тела, когато 
това е необходимо, „сък- 
ращавапе" на тслевизион 
пата програма по свой 
вкус и пр.

Едно е ясно: предстоят 
трудни дпи в слектросна 
бдяването и затуй всич 

длъжни да пес- 
слектроенергиятаI

Ст. Н.

ЧЕТЕТЕ В 
БРОЯ:

олектроенер- 
продук-Да ловатчас

тия поевтинява
цията и я прави конку
рентноспособна и па до
машния, и на. чуждестра

и рационалпо.
слектроепергия 

всички: промишле 
организации, ведомет 

ва, семейства.

чно 
пестят

Отново сме изправени 
в елек 
Про-

използуване 
осветителпред затруднения 

троснабдяването. 
дължителната суша по

акумулаци 
най-голя- 

нас „Гер-

могат
ИИ

• Пред празника на 
ЮНА■шитс пазари.чти изпразни 

ите, така че и 
мата ВЕЦ у 
дап" не работи на пъл
ни обороти, па затуй за 

от из

е най-Промишлеиостта
потребител на 

Регули-
— стр. 6В семействата също мо 

же и трябва да се пести 
електрическия ток. Не е, 
необходимо да се доказ 
ва какво означават спос- 

киловати за семе 
бюджет в настоя- 

момент, когато се-

големият
електроенергия.

потребление • Периодичните 
равпо сметки

враното
промишлените цехове

плашва опасността — стр. 8спести па тру-определеии може даключвания в 
часове.

топите
Нсоб- йния 

строга 
От ДРУГ3
спестен ки

зпаорганизациядовата 
чителни средства.

• Кредити, „подправе
ни” с незаконност

— стр. 10

ки сме 
тим

стигне ДО щия
риозпо го застрашава 
флацията.'

За да не се
необходимо е потре

електросие
ходима е само 
дисциплина, 
страна

ин
там, 
блението на

Начините за
всеки

бъде икономиргията да



НАС |И У|ПО СВЕТА
СЪВРЕМЕНОСТ"ОТ СРЕЩАТА „ТИТО—НЕОБВЪРЗА НОСТ

л

Възход
от

Белград
до

Хараре
- Михаил ГорбачовМиланко Реновица

ИЗ СЪВМЕСТНОТО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСЕЩЕ
НИЕТО НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА СЮК В СССР

на необвързванетоОсновоположницитеКРЕПКИ СА ОСНОВИТЕ 
НА ОТНОШЕНИЯТА НИ

обвързаност—'съвременност' 
кна Върховец, сочи един ясен концепт 
на югославското определение за та
зи политика като трайно действуваме 
и поведение на Юпрславия в междуяа 
родните отношения. Той общирно го 
вари и за задачите на необвързва- 

историчеоките срещи на Ти-

изтъ-На Бриоии от 16 до 19 декември 
при участието на 90 участници ог 
страната и чужбина, .както и движе 
/нията на ПЛО и СВАПО се проведе 
международна научна среща под наз
вание „Тито—необвързаноот—съвре
менност", посветена на 25 годишнина 
та от създаването на Движението на 
необвързано1сата и ЗОнгодишнината от 
срещата Тито—Насър—Неру на Бри 
■они. В уводния ей доклад Йосип Вър 
ховец, член на Председателството на 
СФРЮ, се отря върху корените на не- 
обвързаността, п/литиката и полита 
ческата философия на Движението 
като нов, положителен ковцепт на 
света. Върховец между другото под
черта, че Белградската конференция 
с пълно право се взима като „рож
ден дан" на движението, во необвър- 
заноютга има и своя предистория в 
процесите на национална еманципа
ция и освобождение навред по овета 
след Втората световна война.

Йосип Върховец също подчерта, 
че стойностите на необвързването бя 
ха потвърдени на всички конферен
ции от Белград до Хараре, на които 
ое разработваха и приемаха програ
ми за акция. Самата тема „Тито—не-

По покана от ЦК на КПСС делегация на СЮК 
пребивава от 9 до 12 декември на официално прия
телско посещение в СССР. За съдържанието на раз
говорите между делегациите на СЮК и КПСС, огла
вявани от Миланко Реновица и Михаил Горбачов, 
бе издадено съвместно съобщение, в което между 
другото се казва:

ф Последователното спазване на принципите 
за суверенитет, териториална цялост, равноправие, 
независимост и ненамеса във вътрешните работи, за
легнали в Белградската декларация (1955) и Москов
ското изявление (1956), уважаването на различните 
пътища на социалистическо строителство и на раз
личните международни положения на двете страни 
представяват трайна и проверена основа на прия
телските отношения и сътрудничество между Юро- 
славия и Съветския 'съюз

ф Реновица и Горбачов подчертаха двустран
ния интерес за потнататъшно развитие на югослав- 
сно^съветоките икономически отношения и за изна- 
миране възможности за разрешаване на възникнали
те проблеми във връзка -с уравновесяването на сто
кообмена. Занапред по-пълно трябва да се ползуват 
съвременните облици на сътрудничество (дългоороч- 
на производствена кооперация и специализация, де
лови контакти между предприятия, сътрудничество в 
науката и технологията и‘пр.).

ф Крепка е увереността на двете страни, че в 
■сегашните условия е необходима неотложна акция 
на всички държавни, политически и обществени си
ли за общо и по-специално за ядрено разоръжаване, 
разведряване и мирно съвместно съжителство. Две
те страни положително оценяват всяка конструктив
на инициатива за намаляване на оръжията.

ф Потвърждавайки . дълбоката си преданост 
към процесите на сигурността и сътрудничеството в 
Европа, жизнеността на които бе потвърдена и на 
Стокхолмската конференция, делегациите на СЮК и 
КПСС считат, че на Конференцията във Виена тряб
ва да ое създадат условия за равномерно осъществя
ване на всички части на Заключителния документ от 
Хелзинки... Създаването на зони без ядрени и хи
мически оръжия в Европа и на други континенти 
може да даде значителен принос за опазването на 
мира.

нето, за
то с Неру и Насър на Бриоии през 
1956 година, за тясното сътрудничес
тво между Тито и Нкрума, Сукарно и 

основоположници на Движениедруги
то и за неговата борба политиката на
необвързваяе не само да остане едно 
морално становище, но да се превър 
•не в конкретна международна пра
ктика.

На срещата бяха обхванати те
ми, (отнасящи се до историческите ко
рени ,на политиката и Движението на 
необвързване, анализирани бяха ус
ловията, при което Движението въз
никна, приносът на основоположници 
те му. развитието на Движението на 
необвързването и перспективите на 
по-нататъшното му развитие в ■светли 
ната на Оомата соеща на необвърза
ните в Хараре, както и анализ на съв 
ременните политически и икономиче 
ски отношения в света.

ЗАПЛАНУВАНИ ПОСЕ 
ЩЕНИЯ

Яобан ще посети ЧССР
Агенция Хаинхуа съоб 

щата, че Густав Хусак е 
рокаиил Ху Яобан да до 
йде на официално посе
щение в Чехословакия. 
Генералният секретар на 
ЦК на Китайската КП 
приел поканата и на .свой 
ред поканил шефа на че 
хоелавашката партия и 
държава да дойде в Ки 
тайската народна репуб
лика.

Тачър в Москва
М инистърнпр е доедате 

лката на Великобрита
ния Маргарет Тачър нас 
юоро ще посети Съветс
кия съюз. Вестта е съоб 
щена след като британс 
кият посланик в Моск
ва връчил на генералния 
секретар да ЦК на 

КПСС Михаил Горбачов 
лично поръчение на ве- 
ликобританоката преми
ерна.

Датата на посещението 
не е съобщена.

ШЕСТИ КОНГРЕС НА ВИЕТНАМСКАТА КП

Крупни грешки в стопанството
В понеделник в Ханой 

е започнал Шести конг
рес на Виетнамската ко

ВКП, най-много е наооче 
но към развойните про 
блеми на стопанството, 
което напоследък етапни 
ра. В политическия си 
доклад генералният се 
кретар Троунг Чин само 
критично признал, че 
през изтеклите десетини 
години Партията е нап
равила крупни грешки в 
ръководенето със стопан 
сивото.

мунистичеака партия, ко 
йто трябва да бъде нача 
ло на прелома в партии 
ната дейност и да „укре 
пи единството и кохези- 
ята на Партията".

Вниманието на над 
1000 делегата, които са 
представители на над 1,8 
милиона членове на

ф В разговорите бе подчертана нарастващата 
роля на Движението на Необвързаните страни като 
независим международен (фактор в борбата за мир, 
равноправие, разбирателство, против империализма, 
колониализма, неокблониализма, апартейда и всички 
видове агресид, намеса и хегемония, за създаване на 
нов международен икономически порядък.

ф Разменяйки мнения за комунистическото и 
работническо движение, делегациите подчертаха, че 
самостоятелното утвърждаване и провеждане на' по
литическата стратегия на всяка партия и равноправ
ният и конструктивен диалог, изключващ монопола 
на която и да било партия върху истината, са важни 
предпоставки за развитие на сътрудничеството 
борбата за мир и социален прогрес.

ф Михаил Горбачов със задоволство 
каната да направи официално приятелско пооещение 
в нашата страна в 1987 година.

Защо мълчи Кол?
Във ФРГ излиза на ви 

дело афера, подобна на 
„Иранската афера" 
САЩ. Още през 
1984 
лите на

ект и части за изработ
ка на подводници. Стой
ността на тайната сделка 
възлиза «а 49 милиона 
марки.

в
юни

година ръководите 
„Инженеринг— 

бюро" от Либек и
корабостроителния завод
в Кил са продали на ра
систкия режим в' Южно 
африканската републи
ка конструкционен

Тези факти са безспор 
ни, «о остава неясно по
лучила ли е сделката „зе
лен сипнал"
Кол? Съюзният канцлер 
■обаче мълчи!?

нав

прие по-
от Хелмут

про-

СТРАНИЦА 2
БРАТСТВО * 19 декември 1986



вДаТаЖЖки РЕГИОННА ЕЕЗРАБо"ЖЖ4ВЛ ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ПО 
АРМЕЙСКА ОБЛАСТ СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ЮНА В НИШКАТАДВЕ „РЕКИ“ ПЪЛНЯТ ^ 

НА БЕЗРАБОТИЦАТА
МОРЕТО” Всестранен принос

МОК НА екс В - 
ВЪРДИ НАСОКИ ЗА 
СМЕКЧАВАНЕ НА ТОЗИ

ЛЕСКОВАЦ НАСКОРО ВЩЕ УТ 
ПО-ЧУВСТВИТЕЛНО 

ПРОБЛЕМ
армейците0 в^ишкатГ ар^ей^, об” т- 
граждаието и реконструирането на 
прокарването на водопроводи и канали 
граждането на мостове, залесяването, произ
водството на храна и пр. тазгодишният фи
нансов ефект възлиза — над 1,53 милиарда 
динара.

осъществяването 
на стабилизационните це 

селскостопанското пр 
оизводство в ЮНА има 
Любено значеше, С ^ал 
ки капиталовложения се 
обезпечават

ли
Въпреки пътища.че в новопос 

троените стопаноки цехо 
ве бяха открити голям 
брой нови работни мес
та, броят на безработни 
те в Южноморавски 
гноя се увеличи с 
лица. Понастоящем 
списъците ,на търсещите 
работи при самоуправите 
лните

работници напускат 
та и отиват в 
с цеш да намерят каква- 
то и да била работа. Ма 
кар че изгледите им 
това са минимални, 
ритосттд. с която 
селзват в градовете, 
бщо не отслабва, 
явление нанася

из-села-
градовете

значителни 
количества храна. По то 
зи начин се намалява на 
тжжа на пазара, 
пряко влияе върху ста
билността му и по-добро 
то задоволяване потреби 
те на другите потребите 
ли. С това ЮНА 
чва в общите усилия на 
обществото за 
но производство на хра
на, като

заре- упо 
се за-

което4382 Наред с високите нос- 
тижения в издигането на 
боеготовностт

пътища, мостове, прюкар 
ването на канали, и водо 
он1ди.
градиха 23 км нови 
тища (на стойност от над 
462 милиона динара), от 
които 9 км в САП Косо 
ВО и 8 км в Куршумлийс

в изо- 
Това 

двойна 
вреда на обществото: си 
лню изостря и без това 
острата безработица, а 
на село остават необрабо 
те«и големи площи.

Във всички общини се 
водят непрекъснати 
ции по трудоустрояване, 
които -не остават без ре
зултати. но само две об-

а и модер- Поделенията изнизирането, 
то на придобивките от 
революцията и граници
те войниците 
командири в Нишката 
армейска област оказвай-

опазване-
общности на 

тереоите за заемаме 
работа при 
телните общности 
тереоите за заемане на 
работна ръка в 13-те об
щини в региона се нами 
рат имената на 34 836 
лица. Броят на безработ 
ните в този регион е 
11,6 на сто от общия 
брой безработни 
Сърбия.

Ето и квалификацион-

пъ-ин- се вклюна
самоуправи- 

на ин
и нехните увеличе-

една от значи-
ки различна помощ на 
населението дават значи 
телен принос в общест
веното развитце и стопа 
нското укрепване на стра 
ната ни. Това 
другото изтъкна 
рал-майор МИРОСЛАВ 
БИОНДИЧ, който 
то на Комендантството 
на Нишката армейска 
област през миналата се 
дмица в Ниш прие жур 
на листи и води с тях ра 
з говор. Т азгодишният 

традиционен разговор с 
журналистите по случай 
22 декември ое проведе 
в поделението на ЯНА- 
КИЕ МАНАСИЕВИЧ, ко 
ето тази година е ггровъ 
згласено за най-доброто 
в сухоземните войски на 
НАО.

Войниците и командм- 
рите във всички поделе
ния на НАО през тази 
година дадоха значите 
лен принос в изграждане 
то и реконструирането на

ак-

Ш
шщ ттщиии са у спя ли да нама 

лят броя на безработни
те! Сурдулица с 95 И Тър 
гевище със 75). В оста
налите общиети и >в ре
гиона като. цяло броят 
на търсещите работа 
ежедневно се увеличава. 
Това бе найчнепосредстве 
геият повод проблемът 
отново да се намери на 
дневен ред в Междуобщи 
ноката конференция на 
Съюза на комунистите 
в Лесковац. Наскоро тря 
бва да се проведе засе
дание на този форум, на 
което ще бъдат утвърде 
ни насоки за по-чувстви
телно смекчаване на про 
блема с безработицата. 
Подготовката за това за
седание вече навлезе в 
заключителния си етап.

К. Г.

между
гене- шшшСРв ,;

В ИМ€
ната структура «а тази 
голяма обществена 
па: 9516 ореднисти, 1026 
полувшнисти, 417 вишис 
ти, 6530 КВ и ВКВ рабо 
тници, 2483 полуквалифи 
цирани и 14 864 неквали 
фицирани работници. 

Сред безработните най- 
многобройни са младе
жите и девойките.

„Морето" на безработ 
ицата в тази част от Ре 
публиката се пълни от 
две „пълноводни реки". 
Едната извира от средни 
те, полувишите и вишите 
училища, а другата от 
селата. Особено загрижа 
ващ е фактът, че все по 

неквали фиц и р ачи

гру-

«»йЙЯш11§й1й
И бдителни, и трудолюбиви

ка община. Реконструира 
ни са 57 км пътища, от 
които 25 на Косово и 
23,5 в Нишки регион. Из 
градени са и четири _бе- 
тонзни моста, чиято стой 
нает възлиза 21,3 милио 
на динара, извършен е 
каптаж на 5 извори, про 
карани 44 км водопрово 
ди. Залесени са 369 ха 
ерозивни терени, оказва 
ли са помощ в събиране 
то на реколтата и т.н.

телните мерки на стаби 
лизационната политика 
— изтъкна Биондич.
На войнишките иконо 

МИИ в НАО през тази го 
дина например са произ 
ведени 300 тона свинско 
месо, 230 тона юнешко, 
567 тона зеленчуци... 
След всички разходи в 
това производство е осъ 
ществен доход от 221,6 
милиона динара.

В. Б.вече

УСПЕШНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА САМОЗАЩИТАПРИМЕРИ НА

ЧАПДЕВ" ОТ ПЕТЬРЛАШ говореха, «о всички бяха против 
ях. Какво е останало от ония 

приказки, че е достатъчно само 
^ да минат границата и другото 

г|а_ ще върви леоно.
Очевидно било, че им е ста

нало ясно, че не помагат нмто 
” шмайеери, яито бомби, нито вз

рива, който ,са носили и че е еди 
нетното на тези хора е неруши- 
ма крепост. Тъй като пътищата 

з за връщане към границата били 
нямайки

НОВКО АЛЕКСОВ, селокосто 
производител .от село 

в под-
пански
Петърлаш, разположено

Видлич, беше боец трябвало много време за да 
уверят, че тук, в селото на 
паев, не могат да намерят под
крепа, дори и от 
роднини.

Щам ое ра_знесла вестта за 
появяването на дивсрсаити. Чана 

дал знак за тревога. Подсилил 
ослокитс патрули и засади, 
той начело на група въоръжени 
селяни, сс придружил към гготс- 
рята. Всяка колиба, всяка полян 
ка и всеки Х1раст били орегле-

ножието на
Орсмския фронт извидник в 
) конно поделение. Смел и

на
едно
безстрашен боец, с големи чер- 
ми мустаки получи 
паев.

най-близките
името

Когато след резолюцията
започнаха в този овИшформбюро 

край да идват диверсанти, Ча- 
паев знаеше, че се довежда под 
въпрос всичко онова, за което 
храбро се бореше по време на 
войната. И отново беше готов 

бори. Събираше селяните,

напълно затворени, 
изход, няколко дни се скривали 
в гъстата гора край селото, а ког 
гато привършили храна, тръпна- 

към селото. Вярвали, че ко
гато падне мрак ще успеят да 
влезнат в селото, където очаква
ли да бъдат приети от роднини, 
които да им дадат храна и да 

дадат необходимите сведе
ния. При влизането в селото се 
натъкнали на засада ог страна на 

след кратка пре

лидани.
Стягал ое обръча около ди- 

версантите. И растял 
мирните и трудолюбиви оеляни, 
които знаели че всяка помощ на 
въоръжените дошляци, от кои
то единият е

й т гтява на гра- избягал информюбровец, яред- която И да било страна п предатслстю.
иицата да идваг шина Какшо ое е въртяло в глави-
«"ЕкижГГ™ти,

Петърлаш. ™',Е~ Гзадграшшшя цен
бият някого за овоигс^ ^ ^ ^ т обучаваха „ както «м

да се
обясняваше т. че ™ 
жжи дки, и че ТС гук чт 
от границата, трябва Да ДаДа1 
овоя принос за да се зашзитру- 
ДНО извоюваната свобода, гюлу 

пълка подкрепа.

те кагнева

им
Новко Алсксов техен съселянин,

чакаше
Оргамизираха иощш 

ш ,поставяха засади, пазеха 
щ&сггвспюто имущество, пр°в Р 
ваха движението на «е;
познати лица. Новсднаж

и другарите му помагаха Д 
бъдат разкрити и обезвредс 
разши проблематични лица.

милицията к
стрелка двамата диверсанти 
ли убити.

След тона, в Петърлаш, род- 
Чацаев, вече мико-

патру- би-
об-

аген-
ното село на 
га и не чдаали диверсанти.

Мил ора д Козичов
мбюрогюки цели.
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пт ЗАСЕДАНИЕТО на председателствата на ОТ ЗАСЬДАИМШ^ сстн „ ДИМИТРОВГРАД
БОСИЛЕГРАД ОК НА СК И ОК

ПОДКРЕПА НА ПЛАНОВИТЕ ДОКУМЕНТИ „АКТИВНИ“ САМО В 

ПАРТИЯТАиз-на дохода, 
мощноститена общината през идна 

та година, гралущните в 
общности, 

отделно .внимание пос
ветиха и 'върху комуна
лно-битовите въпроси в 
местните общности, 
неелектрифицираните се 
ла на преден план бе 
електрификацията. Не 

по-малко внимание бе 
посветено и върху раз
ширяването на селски т 
мазиенски пътища, сна 
бдяването, изкупването 
на добитък и пр, В тру
довете пък организации 
доминиращ въпрос бе 
провеждането на мер
ките за икономическа 
стабилизация, укрепва
нето на материалната ос 
нова на труда, разпреде

лението 
ползуване 
на машините и пр.

През изтеклата оедми 
Бооилеградска об-ца в

щина приключи публич
ното разискване върху 
плановите документи за 
развитието на община
та през идната година. 
Освен това на събрани

местните
Охрабряващ факт е, 

че за разлика от преди, 
този път нямаше отсроч 
ване на събранията.

обществено - политичес- 
оргаяизации. Не изо- 

спо-

Ч леновете на предееда 
ОК на СК 

ОК йа ССТН
кителсгшата наВ стана и решението 
ред, което секретариати
те на първичните партий
ни организации да пред
приемат конкретни идей- 
ночтолитичеоки

ви на
Димитровград през мина 
лата седмица сумираха 
резултатите от разисква
нето върху Проектопред- 

активнос-

ята на гражданите в ме 
стнете общности и на 
заседания в трудовите 
колективи, трудещите се 
и гражданите , овое мне
ние дадоха и върху про 
ектопредложението за да 
нъчните облагания и 
проектопредложението за 
задоволяване на потре
бите на регионалните и 
общински самоуправите 
лни общности.

Да кажем и това, че 
тези дни Изпълнителни
ят съвет към Общинска 
та окупщина ще разиск
ва за резултатите от пу 
бличното обсъждане и 
ще изготви окончателен 
текст на всички доку-

мерки
срещу онези комунисти, 
■които не изпълняват по
ставените задачи.

Без оглед становищата 
и договорите от тогава 
до днес положението не 
се мени. Не рядко съб
ранията на Социалисти
ческия съюз в димитров
градската местна общност 
поради недостиг на кво
рум се оторочваха. Пора
ди същата причина често 
се отсрочват и заседания 
та на скутцините на 
СОИ, Може ли тогава да 
се каже, че комунистите 
действуват във фронта 
на социалистическите си
ли?

ложението за 
тите на комунистите 
Социалистическия съюз, 
■прието на Третото засе
дание на ЦК на СКЖ. На 
заседанието в Димитров
град бе изтъкнато, че съ
брания са проведени във 
всички първични партий
ната, на които е обсъде-

в

мента, които след това 
ще бъдат предмет на 
обсъждане на поредната 
сесид на Общинската 
скупщина.Освен плановите до

кументи за развитието
на активността на члено
вете на СК в останалите 
обществено 
ки организации, делега
циите, делегатските скуп- 
щини и сдружения на 
гражданите.

м. я.
политичес-

ДИМИТРОВГРАД: ОСС ЗА ЗАПАЗВАНЕТО НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ

ПРЕДЛОЖЕНИ СА КОНКРЕТНИ МЕРКИ
нужно. Конкретни меро
приятия в тази насока 
трябва да предприеме Из 
пълнителният съвет на 
Общинската скупщина. 
За тази цел трябва да 
се учреди и общински 
одбор за разпределение 
на тези средства, а въз 
основа на критериите, 
приети, във всяка органи
зация.

Но всичко това не мо
же да бъде достатъчно 
ако не се намери начин 
за увеличение на произ- 
родителвостта на труда, 
за цялостно ползуване на 
мощностите, творчески
те кадри, да се изнами- 
рат нови производствени 
пр|Ограми и при всичко

Неблагоприятните ико 
иомичеоки процеси в сто
панството изобщо непо
средствено се отразиха 
и върху жизненото рав
нище на трудещите се 
в Димитровградска об
щина. Тъй като в пред
стоящия период се очак
ва незначителен ръст, до
ри и стагнация на лич
ните доходи. Общински
ят синдикален съвет пре
дложи конкретни мерки, 
за защита на това рав
нище на трудещи се с 
най-низки лични доходи 
в общината. Според това 
трудовите и останали ор
ганизации и общности 
трябва да предприемат 
необходими начинания и 
защитата на жизненото 
равнище да бъде състав
на част на тяхната раз
война политика. Това изи

Членовете на СК се 
ангажират (и там недо
статъчно) само в органи
зациите и органите на 
СК. по-точно по партий
на линия, а малко дей
ствуват в работата на 
местната общност, ССТН,

еква воички решения за 
бъдещата развойна ори
ентация на трудовите ор
ганизации да се обосно
вават върху увеличение 
на дохода, което да пов
лияе да се увеличават и 
личните доходи. Съ
щото може да се запаз
ва и чрез обезпечаване 
на огрев, превоз, обще
ствен стол, субсидии за 
годишни почивки и подо
бно. Разбира се, в зави
симост от материалното 
състояние на всеки зает 
и неговото семейство.

Имайки предвид, както 
бе подчертано, че актив
ността на членовете на 
СК в действуването на 
Социалистическия 
не задоволява и 
пред трябва да останат в 
сила приетите заключе
ния през май. Всъщност, 
занапред ще се евиден- 
тира присъствието (и ан
гажирането) на членове
те на СК на събранията 
на ССТН, местната общ
ност, делегацията . . . При 
това всяка първична пар
тийна оргзнизация тряб
ва да предприеме мерки 
и от безотговорните аи 
членове да търси отго
ворност.

съюз
зана-■в самоуправителнжге ор

гани в организациите и 
делегациите и делегатски 
те скутцмни. За да се 
мени това отношение в 
Димитровград още през 
май т.г. бяха проведени 
събранията, 
присъствуваха комунисти
те от града и крайград
ските селища. Тогава бе 
взето решение, че кому
нистите трябва да се вк
лючват в работата на ме
стната общност и във 
■всички акции, които тук 
раздвижват

'на които

Предлага се да се сдру 
жават и част от 'Средст
вата за 'съвместно потре
бление на всички основ
ни организации на сдру
жения труд и трудови об
щности, които да се пол
зуват там, където е най-

това да се разтоварва 
стопанството.

А. Т. останалите А. Т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАД
В ДИМИТРОВГРАД ОТ 15 ДЕКЕМВРИ ДО 4 ФЕ
ВРУАРИ 1987 ГОДИНАПовече внимание на сдруженията

СИНДИКАЛНА 
ПОЛИТИЧЕСКА ШКОЛАВ Общинската конференция на Социалистичес

кия съюз се търсят възможности не само да се за
сили действуването на съществуващите обществени 
организации, дружества и сдружения на граждани
те, но да се формират и нови форми на органи
зиране на гражданите.

Имайки предвид значе
нието на обществените 
организации, дружества
та и сдруженията на гра
жданите в целокупното 
действуваие на Социали
стическия съюз и всеки
дневните потдрби, члено
вете на отбора 
чат и
ф|Ормиране на нови дру
жества и сдружения. В 
ОК на ССТН в Босиле
град подчертават, че съ
ществуват 
и потоеба за формиране

Освен политическата школа към Общинския 
комитет на Съюза на комунистите и младежката 
политическа школа, о,т 15 този месец в Димитров
град започна да -работи и Политическа школа към 
Общинския синдикален съвет.' Като своеобразен 
вид школуване на бъдещи синдикални кадри и ак
тивисти, школата тази година ще има 27 курсисти 
от^ почти всички трудови организации и обхцно-

Оцаква се наскоро Ко
ординационният отбор за 
активностите на общест
вените организации, дру
жества и сдружения на 
гражданите към ОК на 
ССТН в Босилеград да 
обсъди активността на съ 
ществуващите организа
ции, дружества и сдру
жения. По-точно, ще бъ
де разисквано за плано
вете за работа на 
низациите, 
и сдруженията, за това 
как те се реализират, за

идейно 
оспоообяване на членове
те им, з,а осъществяване
то на кадровата полити-

политическото

ще изу- 
възможността за

ка в тях и пр. При това 
членовете на отбора ще 
пооочат как В течение на следващите 

колкото ще трае школата 
обработени 27 
ботничеокото

месец и половина, 
за 43 часа ще бъдат 

теми. Знания по марксизъм.
да се обо

гатят съдържанията на 
действуване на организа
цията на командирите от

за ра-
движение в света и у нас, за деле

гатската система и прочие, ще получат конфекци- 
онери, пющуквалифицирани м квалифицирани ра- 
оофници, електротехници, икономисти. . . Както и 
досега и тази година преподаватели ще бъдат об-
ще стаено политически
пиона.

възможности

на повечето такива, как- 
вдго са дружествата на 
икономистите, 
инженери и

запаса, 'инвалидите по 
труда, пенсионерите, за
наятчиите, 
жесгао, риболовното дру
жество ...

орга- 
дружествата юристите, 

техници ...
ловното дру-

дейци от общината и ре-

В. Б. А. Т.
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ОТБРАНА в восилеград ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НД 
ТВОРЯВАНЕ СТАНОВИЩАТА скс от пйо™ “с™иьд 34 ополз°Силна опора в отбра

нителната система
НА ЦК НА

С ВСЕСТРАННА МОБИЛИЗАЦИЯ 

КЪМ ЦЕЛТАОбщинският щаб по 
териториална отбрана 

на състоялото се е мина 
лата събота в Босилег- 
рзщ заседание, направи 
всестранен анализ вър
ху работата през насто
ящата и при е 
програма за работа пр
ез идната година. И то 
зи път, както 
бе подчертано, че 
риалната отбрана 
чюите си компоненти, ка 
то една от мощните 
ри в развитието на'все
общата концепция 
всенародна отбрана и об 
Щеотвена самозащита 
Восилегр адска

друш изтъкнаха, че и по 
край резултатите, терито 
риалната отбрана зана 
пРед трябва още повече 
да се развива 
както

На 8 декември тази го 
дина в Босилеград ое гаро 
веде разширено заседа
ние на Председателство
то на ОК на СК. Освен 
членовете на Председа
телството и 
лите на обществено-по
литическите организации 
и Общинската скупщина, 
на заседанието участву
ваха и представители на 
основните и трудови ор
ганизации в общината, 
както и представители на 
трудовите организации 
от региона, които имат 
цехове в Босилеград и 
представители на Регио
налната стопанска кама 
Ра от Лесковац. На него 
бе обсъдена програмна
та активност за оползот
воряване становищата на 
третото заседание на ЦК 
на СКС и идейно-полити
ческите задачи на Съюза 
на комунистите във връз 
ка с обществено-тооаноми 
ческото развитие на об 
щината през 1987 година.

Прздседателят на ОК 
на СКС в Босилеград, 
Иван Василев, във встъ
пителния доклад, меж- 
ДУ другото изтъкна, че 
на посоченото заседание 
Централният комитет на 
СКС е направил всестра
нен анализ за досегаш
ния ход на развойните на 
ооки в настоящата годи
на1, като при това са из
тъкнати и всички причи
ни и опори, които небла

гоприятно да въздейству 
вали и въздействуват вър 
ху осъществяването зада 
чите и активностите, лре 
ди всичко в провеждане 
то на Дългосрочната про 
лрама за

извънредно трудни усло
вия, има голям брой не
използувани 
резерви, на което бе сло 
жен отделен акцент.

Това разбира се, както 
подчертаха някои в дис
кусиите си, не може да 
С|3 осъществи без съотве 
тни капиталовложения и 
съответен

вътрешни>и укрепва, 
материално -техни-

чеоки, така и в идейно- 
©оенно- 

отноше- 
всичкю

акционна политическо и 
професионално 
ние. Това преди 
се отнася до териториал 
ните поделения в местни 
те общности

ръководите икономическа 
стабилизация. На заседа 
нието в Босилеград бе 
анализирано състоянието

и досега,
терито 
с вси в това отношение и ут

върдени конкретни за
дължения за 
тите.

технологичес
ки прогрес. Естествено, 
това налага и много по- 
голямо

и в органи- 
сдружениязацимте на 

труд.
Като направи 

ложе ни е на 
програма за

комунис-опо
кадрово усъвър- 

шенствуване и задълбоче 
ни промени в раздределе 
нието на дохода. Много

образ- Участвувайки в рази
окванията: Стаменко Пе
нев, Спаско Спасков, Ва 
сил Такев, Иван Стойнев, повече отколкото досега, 
Йордан Велинов, Цоне трябва да се отделят сре 
Тодоров, Слободан Дра- А^гва за укрепване на ма 
ганович, Славко Костич териалната основа на 

труда и акумулативната 
способност на организа 
цимте >на сдружения труд, 
особено на тези от мате

по акционната 
работата 

през идната година. Спа 
сов под черта, че военно- 
професионалното обуче 
ние.

в
община 

е в постоянен възход — 
ежегодно се усъвършен- 
ствува. обогатява и раз 
нива.

преди всичко на 
командирите, 
литическото

идеино-по 
и морално 

издигане и материално- 
техничеокото у съвършен 
ствуване на частите по 
териториална отбрана в 
общината ще бъдат гла
вните насоки в предстоя 
щата работа. При това, 
занапред трябва да се 
изхожда от уопехите и

и Други, между другото 
изтъкнаха, че 
усилията,
широката общност и ня 
кои промишлени орга- риалното производство, 
низации от региона и В &°Рбатн за осъществя 
извън него, о досегаш- валето на тези цели, ко- 
ния развоен темп на об мУнистите трябва да бъ 
щината не можем да бъ дат в първите редици, 
дем доволни. При това Поради това Председа- 
обаче бяха единни в оце телството взе решение, 
нката, че развитието на активността по този твър 
общината занапред не Де важен идейно-полити 
трябва, и не може да се че°ки въпрос Да се раз 
обосновава само на. по- ^вижи във ваичК5* парти- 
мощ от страни, без каче ^Н!И организации. ^ Във 
ствени и организационни всичку среди обстойно и 
промени на съществува- съдържателно ще се ана 
щите организации в об- лизпра осъществяването 

~ на всички планове и ак-
щината. Още повече, ка тавн0СШ/ по.точно зана

пред трябва да се моби 
лизират всички самоупра 
вителни сили.

въпреки 
които оказваГЛИГОРИЯ СПАСОВ, 

запознавайки участвува
щите на заседанието, с 
тазгодишната работа, ме 
жду другото изтъкна, че 
са постигнати значител
ни резултати в матерна 
лно-тех«ническото модер
низиране, идейно-поли
тическото издигане и все 
общото военно-лрофеси 
онално обучение и въз
питание. а високо е из
дигната и отговорността 
на териториалните. Всич 
ко това, добави той, е га 
ранция, Титовата конце 
пция по всенародна от
брана и обществена са
мозащита ежегодно на 
практика да се потвърж
дава. При това обаче 
в свите разисквания Спа 
сов, Васко Георгиев, Са 
шо Костадинов, 
дан Стоичков, Симеон За 
хариев, Асен Новков и

пропуските в досегашна
та работа. В тава отно
шение, както и досега це 
нна помощ се очаква от 
граничното поделение в 
общината, обществено- 
политическите организа
ции и другите отговор
ни за това субекти.

Инак, през идната го
дина ооновни форми и 
съдържания на обучени
ето ще бъдат различните 
видове съвещания, курсо 
ве семинари, 
ни и няколкодневни так
тически обучения...

то се знае, че почти във 
всички стопански орга
низации в общината, въ 
преки че стопанисват в М. Я.

едноднев- БАБУШНИЦА
Слобо- ПРОВЕРКА — В ПРАКТИКАТА

в която щете местна об
щност дали знаят кой е 
председател на местната 
организация на ССТВ? 
Едва ли ще знаят. Зна
ят само за председателя 
на местната общност и 
за секретаря на първич
ната орга^зация. Значи, 
отслабнала е дейността 
на Социалистическия съ
юз. Сега, когато водим 
акция за въвеждане на 
местно самооблагане е 
удобен момент и за съ
живяване активността на

ТЕН КРЪСТИЧ — са ед 
на от причините за без- 
действуването на мнози
на членове на Съюза на 

базата.

М. Я. За дсйствувансто на Съ 
юза на комунистите в Со 
циалисти/чеокия 
светлината на 
становищата от третото 
заседание на ЦК на СЮК 
може Да се каже, че е не 
достатъчно. Този извод 
може да се получи и при

съюз вСУРДУЛИЦА проекто-

Започна с работа пшшеоша 

шнола нъм ОН на СН
комунистите в 
Как да се действува, ко 
гато срещу мнозина, кои 
то злоупотребяват кризи
саюто положение и тру
пат нетрудови доходи, 
нс се предприема почти 
нищо. Трудещите ое и 
гражданите ще възвър
нат доверието ои у нас 
само ако енергично тръг 
нем орещу неправилно 
стите. Не.е достатъчно 
само да посочваме греш 
юите, но трябва и да ги 
изкореняваме — подчер
та Кръстич.

На 9 декември в Сурдулица започна с 
Политическата съвсем частично и по- 

обсъждане 
стана

работа седмият випуск на
Общинския комитет па СК. По

сещават я 35 курсисти, преди всичко млади 
членове на СК от сдружения труд и от Бело 
Поле и Масурица. Тези членове на СК през 
предстоящите четири мооеца ще получават 
знания и ще се подготвят за по-нататъшното 
си партийно и самоуправително ангажиране 
в първичните партийни, синдикални и мдадс 
жки организации, местите ои общности, са- 

оргаии в организациите

връхноешо 
на въпроса, коетошкола към

съвместно
председа-
Общинс-

нсовдашна на 
заседание на 
телствата ма 
кия комитет на СКС и 
ОК на ССТН. Именно, ССТН.

И акцията по самооб
лагане, както и другите 
задачи, които стоят пред 
ССТН налагат наистина 
да се поеме курс към ре 
витализация на Социали 
етическия съюз, който в 
истинския смисъл на ду 

стане

изнесе ес, макар че ра
зискванията по проекто- 
статовищата още не са 
приключили, 
слабостите и пропуските 
в дейността на тази най- 
масова организация и 

повече

на «налице самоуправигелнитс 
сдружения труд.

По случай новия
180 души,

ПАН-АЛЕКСАНДАР 
ЧИЧ например изтъкна, 
че дейността на местни
те конференции на Со- 

-съюз

випуск, досега тази шко- 
за значението

ис „а членовете на ®~Гстамст,ко «н- 
"ГГи^ир^г^ Школата Драгиша

на
ла завършиха

мата трябва да 
обединяващ Фронт на со 
циаяистичеоките силя.

М. А.

нас, валидни за
ециалистичсския 

заглъхнала «и трябва да 
Попитайте

ар еди.
Създадените социални 

— според СРЕ- ос «съживи.разликиАджемович.
СТРАНИЦА 5

'19 декември 1980БРАТСТВО



прданиКА НА АРМЕНЦИТЕПРЕД
ДИМИТРОВГРАД

БОСИЛЕГРАД

I Взаимни посещенияВ тържествена и делова 

атмосфера
: Денят на Югославската народна армия — 22 

декември — по традиция се ознаменува тържест
вено във всички войнишки колективи заедно с

смисъл и Димитров-I В тозиместното насление.
община сигурно не представлява изклю- 

касае за крайгранмч-гр адска
чение. Напротив. Понеже се 
на община, то и срещите между населението и 
войниците-граничари, като че ли имат друг, по- 

по-особен вид. Празникът е повод 
взаимни посещения, които тук

чррието на празника, и 
в Босилеград където спо 
ред програмата 
състои и тържествено съб 
ранве.

Не ще изостанат и ре 
дица спортни състезания, 
в крито участвуват от 
бори на ЮНА, Средно
школския център и. отбо
ри на някои трудови ор 
ганизации.

Точно на 22 декември 
в казармата в Босилег
рад и граничните заета 
ви ще. бъдат устроени 
тържества, на които в 
присъствие на пионери, 
младежи, трудещи се и 
местното население ще 
бъдат отчетени - едного
дишните резултати, а 
на най-добрите войници 
—граничари и командири 
ще бъдат връчени войни 
шки признания, грамоти 
и награди.

Предстоящият праз
ник на Югославската на 
родна армия — 22 декем 
ври и тази година е Бо 
силеградока община ще 
бъде отбелязан с редица 
културно-забавни, спорт
ни и делови макифеста-

ределения, ще започне 
изграждането на цех за 
оггортна конфекция, с 
финансова помощ на Ре 
публиканежия фонд за 
насърчаване развитието 
на икономически изос
таналите краища когото 
ще строи ООСТ „Чегър" 
от Ниш.

ще се тържествен и 
за бройни срещи и 
край границата не се провеждат само по този по
вод. Тук те оа почти ежедневни.

Ознаменуваното на празника започна
- посещение на граничарите на учили- 

Трънсми Одоровци, където те прожекти-

на 17
декември с

ции. щето в
раха филм. Такава ореща ще се проведе и 
следващия ден в училището в Смиловци. Днес 
учениците от основното училище и Образовател
ният център в Димитровград посетиха граничари- 

граничната застава „Иван Ка

наПо случай празника в 
Босилеград и официално 
ще бъде предаден на 
употреба новопостроен-

По .случай Празника 
на ЮНА, членовете на 
самодейното културно- 
художествено дружест
во „Младост”, съвместно 
с членовете на секциите 
при средношколския об 
разователен център и ос
новното училище, как
то и войниците—граии-

ният ц$х за производст 
во да ПВЦ кондензато
ри на Електронната ин
дустрия от Ниш. По тър 
жесгвен начин ще бъде 
предадена на употреба 
и овце—козе фермата в 
оело Радичевци. По по
вод тази светла дата на чари ще изпълнят и ня 
нашата, история по тър колко културно-забавни 
жествен начин в Босиле програми. Подбрана ку 
град ще бъде положен лтурво-забавна програ-
основен камък на__още ма ще бъде изпълнена
един производствен цех, утре в оело Божица и 
дело на социалистичес- Долно Тлъмино, а на 
кмте самоуправителни оп следващия ден, в наве-

те в казармата и 
раиванов”. Традиционният граиичарски час ще се 
проведе н 20 декември.

Специална програма за граничарите подгот- 
най-малкмте от детската градина „8 септем-вят и

ври”. По случай 22 декемв'ри граничарите ще по
сетят по-големите трудови организации в града и 
ще бъде открита изложба на фотографии за раз- 

ЮНА. Тържествено заседание на Съ-витието на
вета за народна отбрана ще се проведе на 19 де
кември, както и тържествено събрание по този 
повод, в която ще вземат участие и войници.I

На самия празник — 22 декември — войни- 
^ ците в казармата и граничните застани ще бъдат 
^ домакини на населението от града и крайгранич- 
♦ ните села. А. Т.

♦

м. я.

НА ПОСЕЩЕНИЕ В ГРАНИЧНАТА ЗАСТАВА „ДЖЕВО”

Живеят като едно семейство
Изтичаха последните есенни 

дни. По изгледа и миризмата на 
природата личеше, че зимата е 
тук. И тази сутрин, когато бях
ме тръгнали на посещение в гра
ничната застава „Джево” на юго
славско-българската граница, еое 
нното слънце упорито пробиваше 
лъчите ои по хреберите, а поле
то бе сподавила студена и гъста 
мъгла. От студа и мъглата през 
нсяцта дърветата бяха покрити с 
иней, което правеше въздуха 
още по-студен ...

Високо и гордо се вие знаме
то на родината ви. Пред заста
вата ни опря часовоя. И тук не
що необикновено за нас. Въпре
ки, че за посещението бяха пред 
варително осведомени, часовоят 
по-дълго време ни разпитва, ту 
за едно ту за друго, а след това 
за нас с просто непознат 
забележителен шшал 
командира на заставата Небой- 
ша Манасиевич, който 
години е тук.

След като разгледахме 
на заставата, който както 
ставата от последното ни преди 
5—6 години идване бе 
но преуреден, влязохме в столо-

Тук група войници,вата.
които не бяха на дължност, вни-

вичната партийна и младежка споделиха, че за тях първата сре
организация, а сътрудничеството ща с границата е нещо ново и 
на войниците-граничари с мест
ното население е на високо рав
нище. Просто казано, 
като

мателво очакваха изхода от 
шахматовата игра на двама, дру
ги четеха вестници и списания, 
трети четеха или пък пишеха пи
сма на близки и приятели. Ня
колко пък, в спалната подрежда
ха дрехите си... — Ето, нищо

не скриват радостта си, че са 
пазачи на нашата граница. —

живеем В началото, подчерта Фадил, се 
едно семейство, при което страхувах. Обаче 

честното пазене на границата ни 
е съществената задача.

по-старите и 
опитни граничари, които тук за
варих бързо ни „въведоха” в 
граничния живот.И докато Манасиевич ни ос

ведомяваше с тазгодишните 
пехи на заставата, за които каз
ва че не оа малко, в разговора 
ое намеои и деоетникът Зденко 
Ягар от Хърватско Загорйе. Той прекъсна часовоят, който пак за 
подчерта, че тук на граничната нас е непознат сигнал съобщи, 
бразда другарството и братство- че младежът Радко Петров кой
то се калява. Ние тук живеем то е секретар на

партийна -организация в селото 
съобщава, че забелязал иякой

Сигурно е, че имаше каквоус-
да кажат и останалите войшгци- 
праиичари. 'Разговорът ни обачеаи

§
02
И
02

Е
02 първичнатаа като едно 'Семейство, с еднаква 

отговорност за всички. Нашият 
девиз е: Един за

оюо воички, веички 
нашият ус-

д съмнителен човек. За миг 
ките бяха готови 
рат, а ние да прекъонем разго
вора. — Такъв е живота

ваич-за един! В това е и
да ижгервени-необикновено — пех.подчерта мла

дият командир Манасиевич. Не 
само на тази, но почти

и не-
уведоми Няма и не бива ка-да има 

в пазене-
на всич

ките наши застави е така. Освен
трудности и проблеми 
ТО на граничната ни бразда. На- бразДа където 
истина, не 
със силни

заха на края — на граничната
вече две зоркото око, не 

само на граничарите, но и 
местното население е винаги на- 

но иищо и^^ек’ винаги готови да изпълнят 
не може да ни попречи — доба- обществената задача която им е 
ви Василие Попов от Войводина, доверила нашата самоуправител- 
а черногорецът Милосав Бого- на обЩн°ст. 
савац и албанецът Фадил Сульо

всекидневните 
идейно-политическото

задължения на рядко ое срещаме 
дъ

наиздигане 
и постоянното усъвършенствува- 
не на боеготовността.

ветрове, 'снегове, 
жд или пък горещини

кръга 
и за- която е на

високо равнище, има време 
различни свободни 
Тук твърде добре действуват пър

и за 
активности.значител-

м. я.СТРАНИЦА 6
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Белград, 19 декември 1986

ВЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО Добре е и това, че нашата офанзива 
■се разширява и към по-голям брой 
ващи ое страни, В това отношение 
■смел е примерът е Бенин. Защото и ната- 

икономическата тък тази размяна е твърде малка и неа- 
политика гррез следващата година, както и Декватна — отнася се найчгече до десети- 
с промените, които се вършат в стопанска- ка развиващи се страни. Какво става

таналите? Касае

разви-
най-

^4 А НАБЛЮДАТЕЛЯ «а външно-поли- 
гъп „ЛГ°КИте о^оятелства трудно е мо
гъл да промъкне фактът, че нашата стра- 

а в последно време е твърде активна на
международен план (сигурно и в духа на та система и в нашата развойна политика, 
заключенията на 13-ия компрес «а СЮК) всичко с цел за издигане на ефикасността 

ив рамките на международните органи- и по-голям износ, 
зации и в двустранните отношения. Нижат
оазговопи с®Риозни политическо-стопански Забележително бе 
разговори, подписват се договори за сътру- талп,г,,-„>„ 
диичество, срещат се междудържавни Югославия 
пански комитети, съвети, камари . . .

дачи и мероприятия на

с ос
ее за партньори, с които

инак имаме много добри, 
политически връзки и отношения. При то
ва, повечето от тези страни са м Движение
то на необвързаните.

дори отлични

Който внимателно
и представянето на чете комюникетата от междудържавните

на годишното събрание на разтвори, често среща констатацията, че 
ГАТТ (в Женева, когато документирано по-

сто- 
а за

икономическите отношения «а междунаро- каза влошаването на положението на раз- 
ден план разговарят не само „държавни", виващите се страни (с това и своето поло- 

и партийни представители . . . Може да жение) в оветовяато 
се каже, че се касае за по-офанзивно 
стъпление на Югославия. По-активни ста-

„икокомичеакото сътрудничество не върви 
с постигнатото равнище на политическите 
отношения ! А можеха, и дума да н<4 ста
ва! Защото за нае размяната с развива-

стопанство и посочи щите со страни има и стратегическо значе
ние, това е наш жизнен интерес. Ние от
давна си поставихме целта тази размяна 
да бъде около 25 на

но
на-

наха и стопанските 
билатераяни или мултилатерални аранжма- 
ни с държавите или другите чуждестранни 
партньори. Все по-често се касае за по- 
висши облици на стопанско сътрудничество.

В най-новите контакти с групировката 
на СИВ, например, бе подписан договор 
за пристъпване на някои югославски фир
ми към нови научноизследователски и тех
нологически проекти. С ЕИО се водят дъл
га, тежки и изчерпателни разговори за 
новия петгодишен договор защото Юго
славия — с право недоволна от сегашното 
състояние и с все по-големите бариери за

организации в своите сто от нашата размя
на със овета. Обаче, това не върви. Още 
е ниска и значително по-ниска! Затова и 
трябва да се даде отговор на въпроса — 
защо, или трябва да създаваме условия 
(кредитни и други) за стопанско сътрудни
чество с тези страни.

Със своите начинания, очевидно, дър
жавата е разчистила част от пространст
вото за засилване на външнотърговската 
размяна. Сета е ред на стопанството да 
попълни това пространство. За това е не- 

промяна на тър- обходимо да се_ освободим от небрежност- 
говската политика и практика, „да не бъ- та и от илюзиите За добра печалба, често 
щ много къоно", защото след съживяване- и от бюронратичеокото и сектантското ста

на спешната поптреба от
нашите стоки на този пазар — търси уве
личение на обема ад собствения износ и 
уравновесяване «а размяната (искаме по- То на световната търговия в 1984, 1985 и новище на търговията. Защото, не са ком

пенсационните или бартер-.оделките един
ствените работи, които се „изплатят", не евече да изнасяме, покрай другото, и за 1986 година отново донася твърде опасни

предида можем повече да купуваме 
всичко технология и репроматериали 
тези високо напреднали страни). Сега, оба
че, и позицията ни на страна, която пре
говаря е малко по-изгодна отколкото

тенденции 'към стагнация. развитие само купуването на лицензни, то
ва ,не е нито вносната технология, с която 

Известно е, че най-големите външно- само се субсидира вносът, не е това нито 
бе търговски партньори ма Югославия са съзнанието, „което укрепва", както заяви 

СССР, Германската федерална република, на последното заседание ца ЦК на СЮК 
Ирак, Чехословакия, САЩ ... членът на Председателството. Щефан Ко- 

През последните дни и отделно за иконо- рошец, „че проблемите в икономическите
с отношения с чужбина трябва да разреша-

в

преди.
Югославия е първата со- Италия,По-нататък,

циалиегичеака страна, която на западните
форми предложи възможността за директ-

мпля/т-гипане В този смисъл неотдавна ггрдставители нано инвестиране в този сми « Чехословакия, САЩ ... то ест с четирима
ад комисията на ^ропе!юкгпа общ11ост ос смт, ии партньори. и, веднага
предложена брошурата Промшщюяо^пр да сс каже с успех. защото, бяха много е важно да развива сътрудничество
изводство и инвестиране в ' раздпижШи нови инициативи, сключени но- с всички, разбира се върху икономически
практически наръчни г ви договори, „политически" открти нови параметри, а не да взимаме само някои.

р-г. Я,п ^комитета на ОЕЦД за пазари и за онези наши стоки, които до- Само т Т03И начюн ще ^ осъществи
Членовете «а комитета на 4« пазари не се продаваха. При

-икономическа размяна и «следваме- сега ^ца^ аранжма- дело, предупреждението на
що така тези дни положитс1»,о оцо1шха това^ например, шщ Китай (на ретар за външна търговия Ненад Крекич,
мерките на текущата и дългосрочната ,ико ^ 4(Ю мшитя долара), с Египет че сега сме принудени да „изнасяме на
ношгчвака политика у нас. пя по' ^<ак да ое ШрС намаляшамето на стокооб- ВСЯ|Ка цена" защото с тросва „но всяка цена
че тази международна пр0: меиа), с Либия (банкерски оделки), с У«- можем да престанем едвам „когато в раз-
донолна от еамитс ни и между гария (двустранен интерес за разширяване войиите направления намерим нови екс-

показваи по-голям интерес (елеци- да стояаиок,0-го сътруди» чест»;.! - Румъния ПОртни програми". Ако програмите, сгра- 
ииономмческия Комитет) за реали- и,рЯ1Ване иа сътрудничеството и ко- ните и регионите се занемарлват, подценя
ла така нар. съвместни програми с в електрониката, електротехни- ют ако не искаме да влезнем в една тран-

машиностроенето, химията, петрохи- сакция с претекст, че влогът или печалба- 
Забелязаии са и отделни големи та според нечия субективна преценка са 

партньори ,много малки, тогава още дълго време ще
цена", практически

отношения бе разговаряно
Съветския съюз, Италия,

мичеокитс
ват факторите извън организациите на 
сдружения труд". За нашето стопанство

нес, на
съюзния сек-

цеси в 
другото 
алио в
зацията 
за производството и
ОЕЦД като цялост дава

иаизноса,
- пълна подкрепа ... ката,

г за- мията). монетен фонд е за
■стопанските про- трансакции на 

(между друго™ и с от чужбина: ПКБ п 
въпиали един,милиард Д°' Кончар" в Тайланд, шги 

свата иа нашия д>лг, а че съ- цеде1Съ „Югоплаоджа с 
производството се съжизд <, оКФ, „Хидрюг,радия" в 

платежният баланс вечетай, ИНГРА с жилища в Алжир... 
положителен) и с основни

наши фирми с
СССР например, „Раде изнасяме „по всяка 

ФАМОС с „Мер- прекалеио скъпо ще 
ВМВ, УНИС със оредства, необходими за гол живот. 

Ирак, ЦИП в Ки-

Международният 
познат с резултатите 

тази година
па

плащаме валутните
цеси през 
факта, че оме
лара от 
щенременно

Драган Бартолович

така че 
на наред е

V
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ИЗДАВАНЕ НА СЪБРАНИТЕ СЪЧИНЕНЯ НА Й. Б. ТИТОАКТУАЛНО

Как да се комплектуват 

материалите
Боро и 

Рамиз
Репортажът з,а Рудолф Долинар и 

Стеваи Лекич (неотдавнашна „Полити
ка") — на учениците и окоювците, копа 
онишки партизани, — които на крилете 
на същите идеали, още като юноши, 
тръгнали най-напред в борба за свобо
да, а след това в пробив от концлагера 
заедно и загинали, опитвайки се един 
другото да спасят от бодливата тел — 
има и трайна и актуална поръка. Слу
чаят за нашите обстоятелства и не би 
бил необикновен, ако младият Долинар, 
като античен герой, не отбил милостта 
на шефа «а Гесташо) помислил, че Ру- 
долф е германец) и застанал в строя за 
разстрел покрай _ав©я връстник и другар 
от отряда Стеван Лекич. „Аз съм слове
нец"

КОМПЛЕКТУВАНЕТО НА ТИТОВИТЕ ТРУДОВЕ, НА- За да няма »икакви недо- 
СТАНАЛИ ОТ 1945 ДО 1980 ГОДИНА Е ЕДИНСТВЕ- умения,
НИЯТ ПРОБЛЕМ ОТ ЧИЕТО РЕШЕНИЕ ЩЕ ЗАВИ- подчертае, че ние, желаем да 
СИ ОБЕМЪТ И КАЧЕСТВОТО НА ЦЕЛОКУПНОТО включим в^Събраните съч^е- 

А ВСИЧКО ТОВА, РАЗБИРА СЕ, ИМА И нмя (Том 29 и нататък) досе 
__ ИЗТЪКНА В га публикуваните Тигсяж тру-

се

ИЗДАНИЕ,
СВОЯ ПОЛИТИЧЕСКА ДИМЕНЗИЯ ,
РАЗГОВОРА ЗА „КОМУНИСТ" д-р ПЕТАР КАЧАВЕН- дове (отчети, доклади, писма 
ДА ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТА ЗА СЪВРЕМЕННА речи, разискващия) които по 
ИСТОРИЯ всички критерии може да ре

публикуват. :
Както е известно, досега са концепцията по подготвянето, 

печатани томовете на първия 
и втория цикъл (от 1—20) на 
Тиловите Събрани съчинения.
Том 21 е подготвен и на 9 — за това най-добре гово-
оепте-мври 1985 година преда- рЯТ обявените томове (11—
ден на издателя^(Издателаси 20. 23—27) след съвещанието. дали ще бъдат 30 или 40 то- 

У ма, напълно е неяоно!

Колко е голям обемът на 
Титови писаниКакви резултати са пости- целокупните 

инати в това? трудове от следвоенния пери
од — това никому не е поз
нато и зависимо 'От 
колко томове ще

това и 
обхванат.казал той.

Този пример силно ни прип-омця на 
подобно събитие от същото време: алба 
нецът Рамиз Садику отбил милостта на 
балистите и хванал за ръка своя другар 
Боро Вукмгарович, който вече чакал да 
бъде разстрелян. Когато фашистите им 
наредили да се разделят — те се п-рй- 
гърнали и здраво стиснали! Същият за
ряд покосил и двамата.

център на
печатане. Том 22 е също под
готвен и предаден -на изда- лемът? 
теля на 30 декември 1985. 
Томовете 23—27

В какво е, тогава проб-
— Институтът з,а съвреме- 

Комплектуването н,а Ти- нна ИСТОрия и Редакцията на 
са отпечата- тоиите трудове, -настанали, 

ни. Т-ом 28, къд-ет-о са влезна- 1945 д-0 1980 година (том 29
ли трудовете настанали от 1 и издатък) е единственият про научното изготвяне поради 
ма-и до 6 юли 1945 е предаден блем, от чието решаване ще настанаШте обстоятелства, не 
на издателя на 30 декември згшш0и обемът и качеството Са “в състояиие да оформят 
1985. Т-омовете 29 -и 30 са на целокупното изданиода вой том01вете 0т 4 цикъл (31-П0)

чко това, -разбира се, им,а и

от Събраните съчинения на Й. 
Б. Тито, -на които е доверено

Всички били млади хора — Рудолф 
и Стеван нямали и по двадесет години, 
а Боро и Рамиз по-малко от тридесет.

Подобни п-рим-ери имало още във 
войната и революцията, а и в тежките 
времена на следвоенното изграркдане. 
В настоящите обстоятелства ги -спомена 
ваме заради младите поколения, сегаш 
ните и подрастващите, а и заради по-

във фазата на подготовка. и нататък, с което с поставя 
под въпрос по-нататъшната 
работа.

своя политическа димензия.За по-нататъшната работа 
и трудностите, които срещат Въпросът за събирането на 

- трудове, настанали визследователите и редакто-ри- хитовите 
те «а Събраните -съчинения на 
Й. Б. Тито разговаряхме 
д-р Петар Качавенда, дирек
тор на Института за съвре-м-е-

За да може да се продъл- 
I “едаое*™* овос жи с подготвянето на Титови-п-олитичеоко, научно-методо-

л-огичеежо и организационно- 
техническо значение. За -воич-

те произведения и да се съз
даде възможност за тяхното 
равномерно печатане, трябва 
да се намери решение между 
следните алтернативи: а) да 
ое оформят томовете от -след
военния период от издадени
те трудове; б) да ое оформят 
томовете (както и досега из-

старите: да се припомнят на своето вре 
ме и на п-ото^ците си да пренесат голе
мите човешки добродетели, които носи
ли в себе ои като юнаци.

Бащата на Рудолф и Стеван, Йо- 
жеф и Илия, били миньори в Ибарски- 
те рудници. Голямото взаимно приятел
ство пренесли и -на децата -ои, което в 
трагичното положение бива величестве
но изразено.

При откриването ,на фабриката -в Ба 
туси, председателят на Републиканска
та конференция на ССТН в Сърбия Бог 
дан Трифунович каза и следното: „Бор
бата против иредента-\а не мож-е да е 
само дел-о на функционерите и форуми 
те, но и на всички честни -албанци, кои 
то имат авторитет -и -са почитали. Зато
ва съм сигурен, че откровеното произ
насяне на албанеца преподавател, на ал 
баиеца писател, албанеца академик, 
башеца авторитетен селянин, инженер 
или -работник — в печата, по -радиото и 
телевизията, пред работническото 
селското събрание би имало твърде 
ложително влияние за създаване на ат
мосфера, в която би било

нна -история. ко това Институтът за съвре- 
— Всички печатани томо- м-енна история и Редакцията

ов-едомиха Отбора за издава
не на Титаните трудове и съ-

ве последователно са подгот
вени и завършели въз о-сноова

щещрем-елн-о предложиха ре- 
издаване

на своевременно утвърдената 
концепция на събраните прю- Ш0ни-я. Отборът за 
изведения. Всеки том, п-окрай на Титовите произведения ос- 

. Титовите текстове, -съдържа ведоми Института на 26 ап- дадените) от обявени и непуб 
предгов-о-р, забележки (фусно- Рил 1983 година, че е съгла- ликували текстове, на коетю
ти), хронология на Титовия сен съ'с становището му гю от ни задължава концепцията. С
живот и работа в периода, ко- ношение да комплектуване ,на 
-йто -обхваща съответният том, Титовите трудове, настанали 
регистър на имената (с ошов- от 1945 ДО 1980 година, и че „
Ни биопрафск-и данни) и съот- е изпратил писма до п-редсе- Йо-си-п Б-роз Тито да се обя- 
вешни илюстрации (фотогра- Днгелствата на ЦК на СЮК и вят само дооега обявените Ти- 
фгаи), фютокопии -на Титови на СФРЮ,, Съюзния 
ръкописи и друго). За концеп Риат на народна отб-рана, Съ- 
цията (на изданието и печата- юзния секретариат на външ
ните томове се състоя научно ните работи, Съюзния сеюре- 
съвещание в Белград на 2 ап- тариат на вътрешните работи, 
рил 1981 година. Това съве- с мобла да се 
щание бе
Отбора- на Предоедателств-ото гува Титовите трудове, 
на ЦК на СЮК за издаване нали в посочения пе-риод. 
на събраните томове на Й. Б.
Тито, редакцията на Събрани
те съчинения -и Института за лия досега успяхме

други думи, дали е възможно 
в Събраните съчинения н-а

секрета- тави трудо-ве? Ако се приеме 
решението под а) какви ще 
бъдат п-оследиците.ал-

Институтът за -съвременна 
история и Редакцията на Съ
браните съчинения на Й. Б. 
Тито не са

даде възмож- 
-организиран-о от В0|ст на Института да комплекили

-наста-п-о-
комп-етеитн-и да

осуетено или 
поне затруднено действуоането на наци
оналистите”.

И ние бихме (добавили

приемат какв-ото и да е -реше- 
яаш-и уои- ц-и-е п-о отношение 
да мзвър-

съиременна -история. В раба- шим изследване (и -събиране) 
тата на съвещанието участву- н-а архивни материали в Ар- на,ста,нали от 1945 д-о 1980 гр- 
ваха 54 научни и -обществено- хива на ЦК н-а СЮК Архива дина' и 'следствие на това не 
Бе”^ребРЛюГ21 Са- ЮгоСл^я « Мемориалния отговорност за евен-
раево, Скопие, Н-ови сад, П,ри- це1ГГЪ,Р Яотп Броз Тито", „празнини , непълнц
щина. На съвещанието бе по- но само До 31 декември 1962 °т следвоенния пери-
ложително оценена досегаш- година, до която дата, июред °и’ ио подчертават, че са се 
пата работа върху събирането заканите, материалите са до- за,стъп:вали и се застъпват за 
и о явяването на Титовите стъпим на всички заинтересо- комплектуване на посочените

да в-ани. При други компетентни т°мо|ве в колкото е възможно 
-1 Учреждения липсваше необхо- по^оляма 'степен, 

на димото разбирателство.

Въпреки всички на комплек 
туването на Титовите трудове.още — и на 

-албанеца баща да цроговори в -собстве
ния дом на цина и дъщерята си, да им 
припомни за Боро и Рамиз и за братст
вото, за което са дали животите

В Ландоиица ре издига паметникът . 
на Боро и Рамиз. От великолепния бето
нен стълб трябва да бъде 
ма идеята, без чието влизане във всич
ки кооовоки къщи не може да имаме 
и решение на крсовската криза.

ои.

п-о-голя-

произведвния и заключено 
ое продължи и изтрае -в п-осле 
дователното п-ровежданеСаво Кържавац

Милияна Беланчич



Комунист зПОДГОТОВКА ЗА
ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК ПО_ ---- ИДЕЙНИТЕ ПРОЦЕСИ ■ШИИЮИвет1ЯВЯ8»а

КйкЬо искзт работниците
искат да променят кооРй'инациошиЪте^С н^а™Т- ни телГнГ^г"3 *00рдин*чиан' 'Рампите цели на Съюза на ко-

на^^Га МГ "се _ иес-
класа (Пр^г-ЯГ^ РМУ<5“е и поКраи_т ” *Т2Тоб™ б*Де ™<=- ™ - с голяма учудшост и «едо- 
на СЮК) ши ЦК комигета «а СК, което -вероятно " ™~Д'кР"я начин (коИФ0 волс™° бе коментиран фактът
мица иповепе “ миналата сед- подразбира -и формиране на та- щ Р одразбира Да «яма про- че за дштрареволюцията в тази 
с паотийтА^.пЪ1рвата си среща кова тялГири цТшГсЮК Финални политици) безспор- покрайнина никой не бе подзе
па” Тази ™са Тсъ™" Ийеята « « С Джурано- 2 121Т22 Гт «°я™ ™д ™рнас?, а раЕ-
на активите 2 «секретарите вич от Титопрад, който я под- „А,,*!, взаимните обвине- ците остават без работа или би-
муиигти» “ Р^отаищите-ио- крепи с думите- Все жжато ' дълбакото незадоволство и ват изключени от ,Съюза на ко-

бяха Стш1е дини работническата класа в Р А™А = яие °т «яколко минути и дреб-
утзар, член, Бо-рис Мужевич, акциите й вън от фабричните м °Ш0|аните теми- коят° бяха «и грешки. Бяха -направени и

по Г“ си®ея,Р. и ДРУГИ дворове и местните Аспубл^н °бСЪД0Ни аа °Ретата в ЦК от- сравнения с Народоосвоббдител-
политически дейци. а в името скопокраинински межди, 
п Р потни ците--комунисти гово- имаме спорове -и несполуки ще 

На паР™йните бъде блокирана реализацията на 
активи от наи-го лемите промиш- стабилизационната 
лени центрове в страната.

Срещата се

ще

програма и 
внасянето _на промени в полити- 

състоя в рамките ческата система, ще западаме 
на подготовката за заседание на във все по-остра криза Работни- 
ЦК на СЮК 
си. В по идейните проце- чеоката ,клана е разделена по ко- 

повикателното писмо сек- лактиви, региони, републики и 
ретарите на активите бяха 
молени да говорят 
въпроса: „как работниците-кому сно се манипулира. Единствено 
нисти и останалите непооредстве политически и -а-кционно сплоте
ни производители в трудовите си на работническа класа има сили 
-среди виждат и разбират наето- да се 
ящите производствени, мконо- кратичеоко 
мически, идейни и други обще- групи -и на техните 
ствени проблеми; как оценяват ции". 
състоянието и отношенията в

по- покрайнини. С разединена по то- 
по няколко зи «ачи-н работичеока клаоа ле-

противопостави на техно- 
бюрократичесюите 

манипула-

Джурамович очевидно е на 
Трудовата си среда и по-широко мнение, че единството на работ- давна са във фокуса на общест- 
в обществото и как съблюдават «ичеоката класа може да се осъ- -веното интересование. Най-мно- 
ролята и дейността на Съюза ществи и да преодолее настоя- го стана дума за отговорността, 
на комунистите и на организира щата разделен-ост чрез мнетиту- особено за отговорността «а ръ- 
ните социалистически сили в пре ционално изкачване на гкнвиоо- кскводствата, за положението в 
одоляването на настоящата ико- ни организационни ра-внища, ко Косово, (не)един-ството в СЮК, 
но.мическа криза и в по-нататьш ето по традиция автоматичеоки (не)осъществяването на Програ- 
ното развитие на социалистичес- дава възможност за по-голямо мата за стабилизация. Макар че

по тези въпроси говориха „без 
Присъствуващите не бяха ка- ръкавици", секретарите на акти- 

ците-комунистм виждат и оценя- тегорично за или против пред- вите повтаряха многократно ка- 
ват ролята и задачите си, какви ложението, но всички се съгла- заните истини или изнасяха ме
са обективните възможности и оиха с анализа -на Джураноюгч вестното и вече изградено мне- 
кои са реалните предпоставки и със стремежа към
на влиянието им върху работата на -организационни предпоставки гтптлг
и действуването на комунистите за по-голямо влияние на работ- БЕЗРЕЗУЛТАТ Н ,Д10 
и първичните организации и ка- нищите върху политиката на СРЕЩУ РТ.КОВОДСГВА1А 
къв е приносът им за разреша- Съюза на комунистите. Предло- Малко повече говориха и за
ването на проблемите в собстве- жението получи. подкрепа и в намалелия брой на работниците ването на проолемите схюс закяючитслиагя рсч т Стипе в Съюза на комунистите и

на Шу-вар: „Навярно ггри ценцрал- сегашния начин на приемане. В 
нитс 1И нагарайнииток)итс момите- отделни ореди на един приет ра- 

биха могли да работят кюор- боаигик ое падат 2 работника, из
лезли от СК. Във всички ореди и 

показатели'' работни

ната революция — борбата бе 
наведена само от 12 000 комуни
сти и от нея излезохме като по
бедители, а днес имаме над 2 
милиона членове на С{С, но оепа 
ратисшите в Кооово дейсдвуватс 
години.

Отговорността бе споменава
на най-често във връзка с .ръко
водителите в Партията и само- 
управителните и държавни орга
ни. Секретарите на активите на 
работниците-комунисти 
че нещата не могат да 
по-добри все докато отговорно
стта не се. утвърждава „по име 
и презиме", като се започне „от
горе". Шувар направи опит да 
поразясни и обективно да пред
стави (ролята на ръководството, 
поне на партийното, чийто член 
е той. „Повикът срещу ръково
дителите не може да донесе ре
зултати" — каза той. Ние мо
жем още по-остро да осъждаме 
негативните явления, но нямаме 

инвести-

влияние.кото самоуправление;
— как активите на работни-

смятат,
станатсъздаване ние.

за
ната среда;

— каква е включеността 
активите на работниците-яому- 

дейността на общински
те отноано градските организа- динациошги тела на 
те °™о0™юДРаДа кому‘;исгате; ви... Още Ленин е учил, че ор-

заба- гаиизационшият въпрос е ключов
политически въпрос... Не е до- редовете на 
статично, -кикто казахте, активът тате. За отношението на

бъде само формално консул- горда към работниците (разбира 
тиран пред някое заседание ... се и към останалите) достатъчно 
Предложеното от активите тр-яб- гоиори и сведението, че от 100 

да ое респектира, органите иа членове на СК в Рииека, на ко- 
СК трябва да го имат предвид в ито бяха наложени паршини яа- 
паошйиата си акция". казания, дори 96 са работници

А-Ь идеята на Джуранович мо- Сведението е драстично, но
те ««правят и някои за- останалите среди на райотници- те ««правят предло. те (Иай.чеСт0 и наи-леоно се на-

партггйпги наказаиия. про 
по-голям от

типисти в тези акти-
„по всички 
цйтс реално най-мнош напускат 

Съюза иа комунис-
ции на
кои проблеми и трудности

осъществяването на ролята 
облик на действуванс на

коректив да

такава влидаие върху 
цмонните и други важни реше
ния, каквото е било влиянието 
на Политбюро или на безспор
ните авторитети, които са огла
вявали революцията. 'Волята на 
ръководствата обективно е све
дена до излъчване на инициати
ви, а когато говорят явно, ду
мите им — разбира се ако са 

имат малко по-голямо

аван-вят 
им като

«слаоовкомунисти и
при приемането на решения 
общинските-град оките органи на. 
Съюза на комунистите и пр. 

Самият Факт, че секретари- 
активите за първи път по- 

възможността да говорят 
теми в 

С1СЖ и че 
тогава за първи 

в Нови

в

на

те яа
лучиха
по такива важни

комитет на
Цен- гат Да

бележки, например
жемис изведено до върха, мо- лагат

„яколко - всеки, който ни ое нредло-жции работ. ицоте^ ^ ^ излюа^ че едвам ,а.

г^гглт ПГУЕТЕНИ мунисти биват р31“ ” пппажла Каме да приомеме някого . ПоКАК ДА ВВДЛТ ОСУЕТГ НЩ рами" „ тази практика поражда каме яир пряии0 предупре-
МАНИПУЛАЦИИТЕ ^ миопо «юреднодаи п ' ™ Живанович, се нарушава ав-
кооГт^хоГ-аха и пред- ™ от ГоГЕ

ЛТЛърви път - колко - Г-лГ"Г ОпаГсГ от пост се дейш-вува нротив нрог-

е известно - бе изнесено пред-

умни
тегло.

че съществуваОчевидно е, 
доста голямо несъответствие ме
жду онова, което ръководствата 
обективно могат да направят и 
онова, което от тях очакват хо
рата. Несъответствие, 
много случаи обективно може да 

твърде сериозни пукна- 
Съюза на комунистите, 

политическата система, пе

тролния
мнозина от тях 
път влезоха в зданието 
Белград — е своеобразно. 

Събитие, което многотие. 
и открива. вкоетолитичеши

създаде
тини и в
и В

(На 4-та стр.)



4 Комунист
-— кьщзга , ‘и'1:» »и‘1 ** . 11а ок на СК ирисъсгаувауа
случва в няколко нишки инсти 0 * дателят ад Общинската
туции на културата. Р6 гтелседате-

л котата амбициозните, засгь скупщина в Ниш и иредседате
пващи се за средна линия взе- лите на останалите общииокиоб 
мат нещата под свое, както се щес-гоено-политически ръковод- 
вое до неотдавна ое -в Народна- ства. По този начин бе направен

цсобикновен прелом в работата

НА НИШКАТА КУЛТУРАТРУДНОСТИ

НАВЪСЕНА ЕСЕН та оиолиотека, а сега е наи-из-
Иародния театър, ко на първичните организации наразително в- 

лективите се поделят, започват да СК -в града.
се правят групировки, явява се Известно е ооаче, че и с 
лентяиство и самоволие. При та- тава няма да има резултати ако 
нива условия онези кандидати, Комитетът не бъде последовате- 

намстина могат културата ден в осъществяването на прие-
и заключения. Охце

Председателството иа ОК наКогато на заседание на 
СК в Ниш един член на този партиен форум рече, че досе-

внимание са посвеща-гашните ръководства в града повег«е 
вали за пласмента на „гаднички" във футоолната дивизия 
отколкото за раоотата на Народния театър, а това изявление 
не се оповергае, става ясно защо са в криза довечето град-

кюито
да тласнат напред не се поемат тите мерки 
да дойдат на ръководни

цт друга страна, най-усърдни събрание на първичната органи - 
;; тези институции не работят зация на СК се чуха, наистина 

нолкото могат и изцяло се нов- отправени само от отдели лица, 
личат от самоуправителния леи- въпросите: „Другари, защо дой-

тук? Ние работим добре.

посоченотоместа, повече защото и на

ски клутурни институции. те в

ое всята. каса на която и да е 
сггараят за нишката култура не сии, може да ое съберат кол- 

— за нея се -ста-рят Ко- мото и да е средства, но те мо-

Сд-исъкът на тези, които
д-охте

Може и да ое разбере, но Дайте ни само апартаменти и па-
ще бъде в ред"!

вот.
е малък
митетът за оощесгвени дейности гат да де изразходват само спо- 
към ИС, ала за култура, кул- ред критериите на репуоликан- 
гурно-шро.светната ошцност, оро- ската сезодюция. Тази година 
ините съюзи на самодейните и бе позволено да ое изразходват 
професионалните сдружения на зо на сто повече -средства в ора- 
раоотаиците в културата, коми- внение е миналата година, а и 
сиите за идеина расюта към оо- през следващата средствата ще 
щиноките ръководства на ооще- -ое увеличат е подоое-н процент, 
отвено-поотитическит^ о-рганиза- между острието иа 
ции, ооществените съвети... т а- жици ое намериха здравното де- 
кива още може да се посочат, ло, образованието, културата и 
но и толкова е достатъчно, л други обществени дейности. Не 
нишката „-културна есен" е на- им се признават ни „яара-стнали

те нужди", пи поскъпването, ни

н-ай-печално е, че тогава ни пар- р,и и всичко 
■шините организации нямат ои- Как самоулравителните орга- 
ли ,да подобрят положението, ни в Театъра са разбрали нови
на -неотдавнашното заседание нд те задачи след посоченото събра 
Председателството на ОК на СК ние «а първичната организация 
в Ниш например бе изтъкнато, на СК показва следният пример, 
че в Народния театър от 20 чле- Суспендиран е бив-ещият управи 
нове на СК на събрания идват тел, инак пръв човек в драмата, 
п-о пет-шест. Т-олкова редовно Брана Воинович, затова защото, 
заплащат член-окия внос, а спо- сапзвайки договорите, е изпла- 
ред системата „колко-толко" то- тил милион динара за поправка 
ва число е достатъчен „кворум", на парния котел. Без оглед че 

Трябва да се подчертае, че тези средства бяха насочени са- 
след седемгодишна пауза Об- м© за тази цел някои считаха, 
щиношият комитет на СК през че трябва да се изразходват за 
начал-ото на 1984 година едно повишаване на жизненото равни 
заседание посвети та проблеми- ще на заетите в театра. Още п-о-

та-кива н-о-

въсена,
гшшкият Народен театър без инфлацията. За съжаление, тук

постоянен ръководител няма да не може нещо повече да се на- 
реализира тазгодишния план; прави. Лошият навик на повече- 
Цимфоничния оркестър през по то институции да живеят изклю- 
сл-едните две-три години напус- чмтелно от динара на СОИ по- 
наха петнадесетина музикални влия те да не -предприемат ни- 
деици, така че останалите 
реп-ердора та Оркестъра не мо-

те в културата в града и предло- важно е, че това се случваше 
жи повечето мероприятия и зак- преди една година. Но, Брана 
лючания за подобряване на по- Воинович на посоченото партии 

• ложението. И мероприятията и но събрание откровено говори за 
заключенията останаха (главно) отделни лица, които злоупотре- 
на хартия. Новоизбраното об- бяват овоите (моментални) само- 

ръков-одешво управителни постове и в театъ- 
да обърне „друг ра довеждат неталаятирани хо- 

лист : председателят на Общин- ра. Това бе достатъчна (права) 
окия комитет -през средата на причина 
миналия

нг що за да увеличат средствата -ои, 
Такшщ начинания в Ниш яи- 

гат да сложат по-сериозно музи «ой не започва, -нито пък някой 
калао съчинение; „Месецът на реализира. Щом като е така по- 
книгата" и юбилеят на Бук е ставя -се въпросът за качеството 
ншцо не са ознаменувани; Кул- на хората, които водят нишката 
турно-лрооветната общност вече култура и които в нея непосред- 
няшлко пъти отор-очва годишна ствено са ангажирани. Особено 
та скупщина понеже никак няма когато в този същ град, при съ- 
кворум...

щиноко партийно 
обаче реши

паради ■напра-вена-
месец -насрочи -събра- та преди година „грешка" да бъ- 

ние на първичната организация де -суспендиран! 
на СК в Народния театър, с ко-щи условия, действува и спжп- 

нието „Градина", което на юш- 
~ олаиокото равнище постига висо

ки резултати.

Велимир Филипович
На друга страна гостуването 

на хор „Брашно Кърсмашонич 
с „Кармина бурана" в залата на
Дома та ЮНА, която бе пре-пъл- Няма да сгрешим ако кажем, 
вета бе — празник. Подобно бе че няколко ръководни ме-ста в 
и по време на гостуването Какво искат работниците...на нишката култура се намират хо- 
л-енинградокия хор „Глинка". Да ра от различни кадрови 
не споменаваме гостуването на които са „били при ръка" на ка- 
белградекмя и други известни дровите комисии, 
театри когато се пълни дори и се прави вече дълго 
баскетболно игрище, кактр това трябва да учудва значителното 
бе когато гостува сж-опокият те- девалширан-е та авторитета

яни-ето на

(От з-та стр.)листи.. случило най-вероятно поради то 
ва, че ое е влошило „ 
битие н-а Партията. В а

класовото 
-нея масо-

П-онеже така съответствие, което трябва да 
не бъде премахнато 

От казаното
време час по-око-ро. 

на орещата ли- 
ДСС6ТИЧ1с1

Мн-огОбройната аудитория, културите иистатунш^тдаина щГбоиад^но^е” утт™ “ СЪ~ 
особено младите, показва, че остава зад нас времето когато мрп ’ 410 Н6 усп™а да на_ 
търои мноо-о повече отколкото начело им бяха, да посочим са- ое Рда Чотгп»огЩУ Т“Х' 0п,итаайки 
нишките културни работници м0 някои, Л-юбиша Ружич, Юрий що през и™ “ ВЪПр1<>са ‘ 
й предлагат. Ферик или И-ван Вучков™ ТТп „Г Р изтекЛия период Съ-ю-

В градската каса на СОИ за край тях, начинающите в култу- “ Т ™ комуни'стите 
култура, впрочем както и във рата не са могли

во влеЗоха средните чиноиничес- 
ки -слоеве, хора, които бягат от 
материалното

и вли чи, че Партията вечеаггър. производство . . 
Този -процес, предупредиха -ра
ботниците. -все още 
забелязаните -слабости 
махнат. Съюзът на

това пролича и от спомената
та среща — гьр-си -нови методи 
на дейбтвуване.

не -е спрян, 
не се пре-

за- комуни-стите

не води ус
пешни революционни битки Спи 

да водят про- пе Шува-р каза. че това -ое е М. Томашевич................................**********............ . .............*....................................... .
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КОМЕНТАР

Периодичните
равносметни

„(НЕИЗПОЛЗУВАНИ 
МОЩНОСТИ И ВРЕМЕ

Един от важните 
затели за

пока- ствен резерв се крие в 
натоварването на маши-стопанската

дейност на дадена трудо
ва организация е до коя 
степен се ползуват разпо
лагаемите

ИЛИ: КОМУ 
РЕЗУЛТАТИ за 
ДИНА

'ните и съответното уплъ- 
тяване на работното вре-ПОЛЗВА РАЗГЛЕЖДАНЕТО Нд 

СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ ДЕВЕТМЕСЕЧНИТЕ 
В КРАЯ НА ДЕЛОВАТА ГО- ме.

мощности и 
е уплътняването 

«а работното време. За- 
щото и единият, и дру
гият 
оказват
изпълнението на 
за физическия обем 
пр оизводството.

В тези данни за девет
месечното не' са обхвана- 

„пгрекомандуванията" 
на един работник на дру
го работно място, където 
неговата ефективност без 
спорно не е 
равнище, ако това място 
заемаше работникът, кой 
то продължително време 
работи една и съща про
изводствена операция.

Без оглед че резулта-

мат мерки за интензификацията 
производството. Такива 
дсхва

какво
за изтича, трудовите организации са длъ

жни в срок от един месец да доставят 
данните за стопанската дейност през 
този период. Сетне тази служба об
работва данните и след приблизител
но още толкова време ти връща 
трудовите организации 
дане и оценка. А през цялото 
време стопанският 
непрекъснато, върви ее по вече ус
тановените коловози, които може би 
напрано водят към загуба. Оттук из
никва въпроса: каква е ползата, ако 
след два месеца узнаем защо са се 
катурнала колата. Много по-ефикас
но е щяло да бъде сигналът да е да
ден навреме, относно още през от
четния период.

Следователно нещо трябва да се 
мени /в начина на разглеждане нь 
периодичните отчети. Преди всичко 
трябва да се съкрати срока за до
ставяне на данните за дадена перио
дична равносметка, например за де
сет дни. Ако за също такъв период 
СДК обработи данните, трудовата 
организация след двадесет дни от из
тичане на даден период ще може да 
предприема мерки. Тогава и равно
сметките и разискванията по тях ще 
бъдат далеч по-резултатни и по-ефи- 
каани.

ти
показател, пряко 

влияние върху
планана

периодични 
цел пре-

на онованаворганизация имат за 
отчети се правят на всяко тримесе
чие, относно след три, шест и девет 
месеца на текущата година.

Вече години наред обаче се уста
нови една лоша практика: 
ните резултати да се обсъждат до 
полугодието, полугодишните 
месечните, а деветмесечните 
на деловата година. Поставя ое 
прос: кому служи това? Трябва ли 
да изминат месец, два, па 
три, а ние да се, позоваваме на 
казатели от предишното тримесечие, 
които вече са надминати.

на разглеж- 
това В „Тигър" — ТО „Ди

митровград", ако се съди 
по деветмесечните пока
затели за тези категории,

процес протича

тримесеч-

до девет 
до края

въ-

дори и
по-

Оп.ределени данни 
указател какво трябва да се предпри
еме и в коя насока, за да се мени 
положението. Те отразяват слабости
те и пропуските, несъответствието ме
жду изискванията на пазара и произ
вежданата продукция и други иконо- 
шгчески категории и положения, ко
ито трябва да се преустановяват. До
ри и да ни послужат за изнамиране 
на добро решение (но да речем след 
два месеца), ползата не е особено го
ляма, понеже е изтървано ценно вре-

са ясен пъте-

За пълно натоварване на машините
не могат да бъдат довол
ни. С изключение натри 
пр оизв одствени 
(коберц-преса, преса за 
технически стоки и съо
ръжения за голи ниш
ки), които бележат над 
стопроцентово натовар
ване, останалите 12 про
изводствени линии не по 
лзуват мощностите до
край. Няколко ОТ ТЯХ: 
за цели обувки, за вулка
низиране на обувки и 
„Деама"-преса са натова
рени дори под 40 на сто.

тите за общата 'стопан
ска дейност, според фи
нансовите показатели, на 
пръв поглед дават осно
вание да се твърди за сра 
епително ефективно сто
панисване (в деловия 
фонд са отделени 30 178 
000 и в резервния фонд 
48 344 000 дин.), относи
телно невисокото- ползу- 
ване на разполагаемите 
мощности, както и недо
статъчното ползуване на 
работното време, не поз
воляват самоуспокоение.

линии

Инак, ако се продължи по старо
му, напразно се губят часове в без
плодни разисквания.ме.

Според законюпредписанията (изи
скванията на СДК) определен период Ст. Н.

В ООСТ „СЛОГА" — БОСИЛЕГРАД

СНАБДЯВАНЕТО Е 
СРАВНИТЕЛНО ДОБРО Именно за това на съ

брания на трудещите се, 
както и на събрания на 
първичните организации 
на Съюза на комунисти
те и на Съюза на синди
катите, постоянно се из
тъква необходимостта от 
изостряне на технологи
ческата и трудова дисци
плина. При това е раз
работена цяла система от 
стимулативно 
ждаване на онези, конто 
нашдобре ползуват 
шините и редовно идват 
на работа. Известни ре- 

в тази наоока се

В пряка връзка с про- 
(не)ползуване 

и не-
цента «а 
на мощностите е

пара. Макар че 
доходи на заетите са уве
личеше с 80 на сто, те са 
раснали с 13 пункта - 
бавно от чистия

личнитевоичко недостигат оборо
тни средства, а на креди- 

(най-често иратко-

Она бдително гостил-
ничароката организация 
„Слога"' в Босилеград ще 
посрещне зимния период 
със сравнително добра 
сиабденост на магазини- 

стоки за
потребелнис.

се мерки,

малкото отсъствие на ра
ботниците. От 
фонд на часовете работ
ното време ползуват са
мо 75,9 процента, или от 
общо 1310 работника еже 
дневно работят 994 ду
ши I Поради различни 
предстои дневно не ра
ботят 13 работника, 
платено отсъствие (годи- 

лочивки и пр.) —

тите
срочни) се заплащат 
ооки лихви. Организации- 
ята с принудена да дър
жи на склад голям сто- 

фотгд, за който също 
се плащат високи лихви. 
От тичалото па годината 
дооега са заплатени над 
14,2 милиона динара, хи-

общияпови-
доход.

което овидетелствува за 
опазване на общоприета
та политика и критерии 
в разпределението на чи
стия доход. Именно това 
е позволило орсдствата 

бележат

те с основни
юовшироко 

Предприемат 
разбира се според възмо
жностите, да се осигурят 
необходимите продукти, 
оообено за

възнагра-н;
за фондове да 
по-полям ръст, така че в 
деловия фонд са отделе
ни над 18,2, а в резерв- 

фонд към 6,4 мшш-

ма-
шни
6, на неплатено отсъст- 

— 7, а поради боле
дувалия всеки ден на ра
ботното си място не се 

110 работника!
малка

магазините, хви.
зимния гееря- 

биват откъснати,
които през 
од често
от централните складове 
за снабдяване.

Въпреки това деветме
сечните показатели отра
зяват сравнително добро 
стопанисване: общият до
ход е увеличен с 95 ма 
сто, доходът 
ЧИСТИЯТ доход с 
сто’ в резултат 
осъществен
ход над

вие зултати 
постигат, но както личи, 

достатъчни. Сле
пия 
она динара.

те не са 
давателцо, необходимо е 
тази система 
да се усъвършеяствува, 
а отговорността все по
вече да се изостря.

явяват 
Почти цяла една 
фабрика.

Да напомним, че в та
зи онабдителио-гостилни- 
чарска организация очак- 

края.т на годината да 
бъде още по-резултатен.

(М. Я.) къв

може да постоянноСнабдяването 
бъде и по-добро, но в 

иеблагояриятству- 
,пеща, които

104 И 
98 на 

на това е

със
ват Тези данни са юрадао- 

рочиво доказателство
огромен производ-

случая 
ват няколко

търговска .оргаяиза- 
в състояние са-

а Ст, Н.и остатък-до-тази
ция не е 
ма да разреши.

24,6 милиона ди-
Лрсди СТРАНИЦА 7
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БЕЛЕЖКАСУРДУЛИЦА: ВЪВ „ВЛАСИНА-ПРОДУКТ"

Инвестиции над два милиарда динара Забравенадинара за реконструкци- 
ята и модернизацията на 
Ветеринарната станция в 
Сурдулица, а ще се уре- 

ветеринарии амбу-

• ЕДНА ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ТРУДО
ВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОИЗВОДИТЕЛНО- 
СНАБДИТЕЛНАТА ТРУДОВА ОРГАНИЗА
ЦИЯ „ВЛАСИНА-ПРОДУКТ", КОЯТО СТО
ПАНИСВА В СЪСТАВА НА СЕЛСКОСТО
ПАНСКИЯ КОМБИНАТ „БЕЛГРАД" И ПРЕЗ 
СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА ПРЕДВИЖДА ИН
ТЕНЗИВНО РАЗВИТИЕ

земядят и
латории на Влаоина и 
Йелащница.

Изготвен е и проект 
за разширяване на асор
тимента на производство
то |в хлебопекарницата, 
относно ще бъдат въве- 

нови линии за про-

в

Към 400 хектара обрабтоваема земя 
Бабушнишка община напоследък остана без 
сайбия. Касае се преди всичко за площи, ко 

изселили се стопани от общината по един 
друг начин ра /отстъпили на общината. Тя 

ги е пренесла на земеделските кооперации. И 
тук свършва ■ дриказката.

V

В проекторезолюцията фа. За набавката на съо 
за юбществено-икономи- ръжения, с които ще се

осигурят достатъчно ко
личества торф за прера-

ито
илидени

изводството на хлебни изческо развитие на Сурду- 
лишка община дрез 1987
година юе предвижда ръ- л 
стът на селскостопанско- 
то производство да възле- № 
зе на 7 процента. Запла- Щ 
нуваният ръст на селско- ЦЦ 
стопанското производст- ||| 
во 1ое обосновава преди ЦЦ 
всичко върху осъществя
ването на развитието на 
селскостопанско - снабди 
телната трудова органи
зация „Власина-продукт”.

Овцефермата на Вла- 
сина през идущата годи
на ще закръгли мощнос
тите на 12 500 овце, г 
тава означава, че тази 
репродуктивна ферма ще 
увеличи стадото си с око 
ло 5000 овце.

За пасене на добитъка 
и за обезпечаване на хра
на за зимата е заплану
вано да се изкупят и уре
дят площи от 7000 дека
ра. В момента се изгот
вя проектът, а според 
проекго сметната 
ментация реализацията 
на тази инвестиция ще 
възлезе на около 500 ми
лиона динара.

едва ли ня-В земеделоките кооперации 
кой и знае къде се/намират тези. площи.

засяват с 'никакви култури, а пасищата
отчет.

' 1 Те;,,Г;

7 не се
и горите кой как стигне, без да дава 
Именно по пасищата частни 
стада, в гората си берат дърва без да дадат 
вито динар. Значи, това обществено имущес
тво е станало безстопанствено

Щярйр стопани пасатШI

V;

щфШИМ - ?:&
С Ь

имущество.

В отдела по селско стопанство в Общи- 
ноката скупщина ни уведомиха, че п-оадрай 
този проблем, който не търпи отлагане, въз
никва и друг: все повече се строят обществе
ни и частни подстройки на земя.от втора и 
трета класа, макар че съществува и съюзно 
предписание това да не се прави.

Налага се като необходимо да се изучи 
този въпрос и да се внесе в дневния ред на 
Общиноката скупщина. Да се види точно в 
коя мера какви и колко площи са отстъпени 
и кой ги ползува, защото земята като основ
но средство, трябва да дава (и дава) доходи, 
и следователно, ползуващите тези площи да 
бъдат обложени с данъчни облагания. С точ
ното разграничаване на имотите ще се попре 
чш и на безмилостното изсичане на „ничии” 
гари, които често пъти биват нападнати и 
от бившите си собственици.

ШЙ >.7

Увеличава се броят на овцете

делия. За целта ще бъ
дат необходими около 
150 милиона динара.

Освен това във „Вла- Както посочват във 
запла- „Влаоиначгродукт", през 

идущата година е запла
нувано и по-доброто пол- 

селокострпански проду- зуване на същеотвуващи- 
кти и горски плодове на те мощности а ще се ра- 
ооем места. Подходящи боти и за обезпечаване 
обекти ще получат мест- на нови количества вода 
ните общности в Масу- за рибниците за пъстър- 
рица, Сувойница, Алакин ви в Топли дол. за из- 
це, Биновце, Йелашница, работка на 

На Власина вече няко- на Влаеина (Промая), фабрика на шампиньони. 
лко години работи фаб- Клисура и Божица. Стой С. Микич
рика за преработка на ностга на тези мероприя 
торф. Обаче с покачва- тия ще възлезе на оюо- 
не водата във Власиноко- ло 250 милиона динара, 
то езеро ще се затрудни „Власина-продукт” ще 
експлоатацията на тор- инвестира и 67 милиона

ботка, ще се инвестират 
около Ю0 милиона ди
нара.

сина-продукт" са 
нували изграждането на 
събирателни центрове за

доку-

проект за

М. А.

ДЕЛЕГАТСКИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Защо плащаме 500 динара?
На последната сесия 

на Общинската 
на в Босилеград бе пое 
тавен и следният въпрос: 
— Защо Ветеринарната 
станция в Босилеград по 
твърждавайки 
ята на селскостопанските 
производители, че доб
ичето е здраво, относно 
Че може да 
наплаща 500 динара?

Отговор на 
който ще последва 
предстоящата сесия на 
ОС, потърсихме от Дра
ган Глигоров, секретар 
на Секретариата за 
що управление към ОС 
в Босилеград. — Изявле 
нието, което подписва оо 
бственикът на добиче и 
което потвърждава Вете 
ринарвата станция после 
два след предписанията 
из областта на оборота

на лекарствата, целта на 
окушци които е: да се защита

ва здравословното състо

скосвдпанските произво 
дители, договорено е, те 
зи изявления да потвър
ждават, т.е. да издават 
удостоверения шефовете 
на местните канцеларии 
(в общината има 37 мес 
тни общности, от които 
в 24 местни канцеларии). 
Издавайки

Палюшкият 
помирителен съвет яние на хората и да се 

осъществяват целите 
износа. Всъщност, с из
явлението

в
Не зная какво е положението днес, дали

палюшани се съдят, но преди години, когато хо
дих в село Паля, научих и следното. От 
оело хората рядко отивали в съда. Не искали да 
ои денгубят (защото селото е много отдалечено 
от Сурдулица), пък и да не ои развалят отноше
нията. Споровете обикновено

изявлени селакостопан 
окият производител заяв 
ява, че на добичето кое
то продава през послед
ните петнадесет дяи не 
са давани никакви анти
биотици, сулфющрепара- 
ти, хормонални и препа
рати за успокояване. То 
ва изявление потвържда 
ва Ветеринарната 
ция и -сетне компетентни 
ят орган на 
то. издава удостоверение, 
че добичето може 
продаде. Без удостовере
ние добитък не може да 
се продава.

това

удостовере
ния за всяко едно доби
че те наплащат 500 ди
нара.

се продава

решавал помири-
Пр «изводите л ите 

толкова плащат ако ошве 
днаж
дребен добитък.. Полови 
ната от тези оредства ос 
тават на Ветеринарната 
станция, а половин ое

въпроса, 
и на

телният съвет.

За председател на помирителния 
люшани избирали някой от по-възрастните хора 
в селото, шраведли/в човек, трудолюбив и добър 
стопанин да не е майтапчия. Човек 
торитет винаги успявал да уреди спорните 
роси по „мирен" начин. Дълго време в Паля 
председател на помирителния съвет бил някой 
аи дядо Таза, който е разрешил много 
ве и недоразумения.

съвет па- продават повече

стан-
об-с такъв ав- 

въп- управление
насочват за приходи на 
републиката.да се

споро-
Наплащането на такса 

та е задължително. Друг 
е въпросът дали тя е ви
сока, заработена...

С. Евтимов
За да не се 

увеличени
излагат на 

разходи, оел- В. Б.
СТРАНИЦА 8
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В

й д.ЦЕНТ БАБУШНИЦА

В скоро картина?Коя ще бъде 

професия?
вреше - чисташестата Има изгледи недоразу

менията между ТВ-зрите- 
лите в Бабуишишка об
щина и Телевизия Бел- 
изад в окоро време да 
бъдат изгладени. Причи- 

за недоразуменията 
бяха ТВчсмущенията.

разреши в идната годи
на.

Тези дни в Бабушни- 
Да се проведе ореща на 
представители на Теле
визия Белград и предста
вители на почти всички 
местни общности в Бабу 
пгнишка община, в кои
то не може да се следи 
програмата на Телевизия 
Белград.

— Известно ни е, че 
от 53 селища в община
та, само в 32 добре мо
же да се гледат преда
ванията на Телевизия Бе 
ллрад — изтъкна Дими
тър Златанов, директор 
на сектор излъчване на 
Т В-програма. Причината 
е главно поради релефа 
на терена. Дори и някои 
селища, намиращи се 
близо до ТВ-препредава- 
тели като Нашушковица 
и Ракита, не могат да 
следят програмата. Това 
е случаят с,препредава- 
теля на Асеново кале 
край Ясенов дел. И мно
го други местни общно
сти в .общината не мо
гат да получат сигнал от 
ТВ-предавателя на Яс-

требад. — Наши елециа- 
каза Златановлисти

са извършили 
измервания и почти за 
всяка местна 
имаме точни

щателни
°Т учебната 1987/88 го 

дина образователните це 
нтрово. в нашата Репуб
лика ще се специализи
рат за по 3 професии. 
Самоуправителните 0рга 
ни на средните училища 

съдействие с компетен 
тиите общински 
вече изготвиха 
женил за професиите, за 
които имат

училище), а след рефор
мата природгаоматемати; 
ч©оката бе^ постоянна пр 
офеоия. Следователно 

ОЦ „Моша Пияде" 
материални и

общност«а
сведения 

какво трябва да се на
прави, за да може да

В
някои местни общности 

Звонци, Пресека, 
Ракита, Берин извор, 
не Д. и Г. Кърнино и 
др. — приемането иа те
левизионната програма е 
олабо. Жителите на На- 
шушкавица, 
още някои местни общ
ности се наложи да сти
гнат и до съд с Телеви
зия Белдрад. Именно, и 
покрай това че в тези 
местни общности изоб
що «е може да се следи 
програмата на Телевизия 
Белград — от ТВ-Бел- 
град редовно ое изпра
щат сметки за плащане 
л-а абонамента. ТВ-абона 
тите обаче отказваха да 
направят това, защото не 
„ползуват услугите" не те 
левизията.

Този спор, който про
дължава вече десетина 
години, може би ще се

има като
кадрови 

възможности за спомена 
тите професии.

И образователният цен 
тър „Йосип Броз Тито" 
ще се специализира съг 
ласно
Преди реформата центъ
рът беше средно селско
стопанско 
сурдуличани

им? и картина и тон.оет
в

За да се „покрият" не
покритите местни общно 
сти, ще бъдат необходи
ми най-малко 25 милио
на динара. Тези средства 
биха се изразходвали за 
постройка или модерни
зиране на съществуващи
те вече препредаватели. 
За да може цялата об- 
пщна да бъде „покрита" 
от телевизията, ще тряб
ва да се построят преда
ватели край с. Бердуй, 
сетне Орловац и Лешйе. 
Предимство при изграж
дането на тези предава
тели ще имат места, ко
ито имат път и електри
чески ток. Както уведо
ми Златанов, в най-скоро 
време ще се вземат мер
ки за да могат да следят 
ТВ-програмата селата в 
Звонски район, защото 
те са и в най-трудно по
ложение.

органи
предло-

Рапсита иматериални 
условия, кадрови възмо
жности и — желания.

Сурдуличани 
образователният 
„Моша Пияде" 
школуването на кадри 
машинната.

традицията аи.

училище, а 
■предлагат 

тук и занапред да се

предлагат 
център 

да поеме
школуват кадри за селс 
кого и горокото стопанст 
во. За тези две професии 
може да се каже, че са 
„сигурни", но е открит 
въпросът коя ще бъде тре 
тата професия. Силно е 
желанието на сурдулича 
ни това да бъде икономи 
ческата. Остава да се ви 
ди достатъчно силни ли 
са и аргументите им?

К. Г.

в
електротех- 

и природно- 
профе

сии. Това предложение 
има реални изгледи да 
„издържи” всички прове 
рки, понеже и преди ре 
формата в този център 
успешно се игколуваха 
кадри от първите две про 
фесии (по-рано центърът 
беше средно техническо

ническата
математическата

В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД

Секците дейно работят
на републиката. Участие 
ще вземе и в програма 
та по случай Празника 
на ЮНА.

зник на училището, а ос 
вен това рецитаторската 
и музикалната участвува
ха и в програмата, орга
низирана по случай Деня

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ _____

драматичната и рецита- 
тороката секция. Те се 
представиха със съдържа 
телна и богата програма 
по случай патронния пра

Съгласно училищната
програма в средношколс 
кид образователен 
тър „Иван Караиванов" 
в Босилеград извънучили 
щната дейност, 

чрез

цен-
М. А.М. Я.

органи-
раз личнизирана 

секции и кържоци, е ра
знообразна, 
на и богата. Директорът 

Ганче В а-

Децата обичат новогодишното празненствосъдържател
до Мраз е техен познат, който се е маскирал, за 
да развлечава и забавлява децата, награждавайки 
ги с подаръци, които за тях са купили техните ро
дители и роднини, училищата, трудовите органи
зации, ведомствата и т,н.

Изключително е важно майките и бащите да 
на къщните помощници, баби-

И децата трябва да участвуват в подготовката 
па домашното новогодишно празненство. На пра-

особено
на училището 
силов ни уведоми, че и 
тази година дейно рабо-

зника Нова година воички ое радваме, а 
се радват малките деца. В тържествено настрое
ние, което настоява да създаде всяко семейство, 

децата трябва да се даде възможност актив- 
да съдействуват: да куиувду с родителите укра- 

заедно да украсяват елхата, да купуват по- 
члсяовстс ща оемсйсшото, роднини, поз- 

в избирането на
Педагогически

секции, в 
пове

няколкотят 
които
че ученици и ученички. 
Между тях най-дейни са: 
литературната, 
реката,
музикално-танцовата

участвуват ■и на ,не оставят децата
дедите, на роднини, дори и на приятели-съсе- 

тях моменти на семейно
|НО те и

ди, преди да прекарат е 
посрещане.

Тези тържествени и дълго очаквани часове де
тето ще помни като нещо красиво и приятно, ко
ето е доживяло с родителите. Децата от младша 

могат да останат будни толкова, колкото 
това им допуска ортагаизмът. Не трябва обаче да 
ги изключваме и от празнично веселие и да ги 

отиват на спане според устано-

шения.
рецитато даръци за

нати, приятели, да участвуват 
картички за Нова 
правилно постъпват 
ключват децата от 
след това пред свършен факт" — украедн^а елха, 
като дело на невидимия и тайнствен Дядо Мраз 
Такова положение насажда У тях празноверие, а и 
те се страхуват от „невидимия дух" и невидимите 
сили" коею може "неблагоприятно да действува 
върху шокойния сън, да предизвика кошмари па

«* — « “ кг
■»»» ““ 
телите, П>епсг' по-чувствителните деца повръ- 
такива "-“ите ^ а нощем са безенокои-

драматичната и
години и т.и. 
онези родители, които не из

под готовните, за да ти доведат

сек
ция.

че възрастЗа отбелязване е, 
всички секции 
готвени акпионни 
рами и почти 
вече по 
се представяли с различ

Така нап- 
чле-

имат из
прог-

воичките принуждаваме да 
вения режим, но не е правилно да се допуска да 
ое преморят, гледайки ТВ програмата до зори.

По време на празника родителите би трябва
ло да заведат детето на някое спортно представ
ление, да го поразходят до някой парк или иг
рище курорт. Необходимо е главно да бъдат
р щ ' „з бтле психофизичеока и со-природата и това да оъде ш-илчи пп„1ИТе-
циайно-хумаина и културна рекреация за родите 
лите и децата.

няколко пъти са

ни програми.
' най-дейните 
на литературната се 
четоха свои творби

ример
н-ове
К1ЩЯ
на литературната вечер, 
организирана по случаи 
тазгодишната традицион 
на културна маяифеста- 

Месец на книгата .
се пред

Чолович,
ГНЧТПГПГИЧеСКИ СЪВСТ1П1К

Владимир
идат през 
ни, объркани. 

Затова на
пбядии. че Дя-пия

Твърде успешно
и членовете

тгетето тр ябп.а _Ла-_се.
СТРАНИЦА 9наставиха
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1 IМладежка трибуна * Младежка трибуна Й

ИНИЦИАТИВАТА ЗА ЦИВИЛНО ОТ ПО ЧЕРЕШЕНИЕ НА СЪЮЗНИЯ КОМИТЕТ 
СТВУВАНЕ ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА

ОЩЕ НЕЩО ВЪВ ВРЪЗКА С 
БИВАНЕ НА ВОЕННАТА ПОВИННОСТ

Мним повод Щафетата ще тръгне 

от СР Словения10 000 „Йеховини свиде
тели". Твърде малък е 
броят на ония, 
искат да носят оръжие. 
Водачите на общността 
не искат от „поданиците 
си" да не носят -оръжие 
и да не отбиват военна 
повинност с оръжие в ръ 
цете ои.

инициативата), в която 
Йехова дава напътствия 
за воюване и пропагира 
зверско отношение към 
победения враг. От -извад 
ката ясно проличава, че 
не е точно твърдението 
на инициаторите, според 
което „Йеховините свид5 
тели" по принцип са про 
тив войната, армията и 
оръжието.

Християнската вер10ка 
общност „Йеховини сви
детели" е създадена в 
САЩ. В нашата страна 
е основана 1953 година 
на Учредителната скуп
щина в Белград. Общ
ността е приела -конститу 
цията на ФНРЮ относно 
СФРЮ, а с това и пра
вото и дълга да отбраня 
ва родината. През 1979 
година в СФРЮ е имало

Макар че е отхвърлена 
от ръководството на юго 
славоката младеж, ини
циативата на Председа
телството на РК на ССМ 
в Словения за така наре 
чено цивилно отбиваше 
на военната повинност 
продължава да „обезпо
коява духовете", преди 
воичко в тази република. 
Сега вече се „надниква" 
и в поводите и подбуди
те за раздвижване на 
една такава инициатива. 
Така един читател на 
любляноко „Дело" е изп
ратил извадка от „Свято 
то писмо", отнасяща се 
до филооофията на вере 
ката общност „Йеховини 
свидетели" (убежденията 
на числящите се към та
зи общност са приведени 
като основен повод за

символ на преда-които не Щафетата на младостта,

делото на другарГтито, догодина ще тръгне от 
Социалистическа република Словения.

младеж към идеите и

бе взето на състоялото се на 
Съюзния комитет по 

Комитетът ут- 
на 25 май и

Това решение 
10 декември заседание на 
чествуване Деня на младостта, 
върли концепция на чествуваяето 
реши да обнародва .конкурс за сценарий на за
ключителното тържество на Стадиона на ЮНА 
в Белград.

действуватПо света 
стотици иодружници на 
общността. __ Най-силната 

Ню Йорк. Тя се за-е в
щафетатанимава между другото и 

с приспособяване на ори 
линалнрто учение за не- 

народи, ка-

Мясгото, от което ще тръгне 
палка, най-вероятно ще бъде определено на 

Републиканската конференция назаседание на .
ССМ в Словения, което е насрочено на 23 де-израелските 

то изхвърля от него бой кември.
костта. Неизраелските на 
роди трябва да бъдат 
кротки, покорни подани
ци на господарите ои, 
нали?

В ТИТОВЯ ФОНД в ДИМИТРОВГРАД

Стипендии има, малко 

са кандидатите
ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

Кредити, „подправени“ с незаконност
такъв семеен бюджет не могат да се 
свържат двата края, а камоли да се 
отдели за издръжка на студент. От 
споменатата оценка обаче едва ли 
има полза, защото тд се дава в края 
на процедурата и не може да проме
ни нищо.

Макар че е предедаю ясно, стано
вището на Дванадесетия конгрес на 
Съюза на югославската социалистиче
ска младеж, -според което младежката 
организация трябв^а да се занимава с 
жизнен-о-трептящите въпроси на мла
дите поколения, на практика остава 
неразбрано или недоразбрано. Този 
път като -илюстрация ще приведем 
-някои проблеми около студентските 
кредити. 3,а да се докаже жизненото 
значение на този вид обществена по
мощ на учащата се младеж, е доста
тъчно да се каже само толкова, че 
тя е основният източник на финанси 
за голям брой студенти.

Студентските кредити се отпуокат 
-от Републиканската сам-оуправителна 
общност на интересите за средно про
филирано -образование. Тя обезпеча
ва 90 на сто от нужните -средства, а 
останалите 10 на сто -се -обезпечават 
от общините. На общините е дадено 
-ограничено право да определят мате
риалния критерий, понеже Републи
канската СОИ -определя горната гра
ница. За учебната 1986/87 година ма
ксимумът е 20 000 (за една) -относно 
28 000 динара месечен доход на член 
от -семейството (за друга група факул
тети). Компетентните общински орга
ни следователн-о могат да определят 
само по-остър критерий, но «е се въз
ползуват от това свое право, защото 
оценяват, че изпратените_„-отгоре" ог
раничения са пре-калдао остри.

Оценката за прекадената -острота 
на материалния'критерий при сегаш
ните обществено-икономически обсто
ятелства е съвсем на мястото си. На
пример един студент -от петчленно се
мейство -с месечен д-ох-од от 110 или 
120 хиляди динара (броят на т-акива 
семейства -изобщо не е малък) не 
м-оже да получи кредит, въпреки че с

ства не е имало. Причи
ната за малък брой кан
дидати сигурно е и фа
ктът, че за да се получи 
стипендия 
фонд е необходимо сред 
ната бележка в училище 
го да бъде най-малко 
4,50. Ако някой млад -ра
ботник иска да се нгко 
лува по този начин не
обходимо е да избере 

профе-

От тази учебна година 
средства за -стипендии от 
Титовия фонд -се обезпе
чават по нов начин. Вся
ка община стипендира 
свои кандидати, като сре
дства- обезпечава чрез са
мо-управително 
мание «а -общинско рав
нище. Досега воички оре- 
дства -се събирани на ед-

Т-итавияот

сп-оразу-
М-атериалният критерий за отпус

кане -на студентски кредити очевидно 
беше наз-рял за така наречената ли
берализация, но от младежката орга
низация не бе излъчена такава иници
атива. М-схже би младежките -ръковод
ства и не .са вещи по административ- 
но-процедурални въпроси, но пробле
мът -не е -в това. Те не проявиха ни
какъв интерес към въпроса, а без то
ва не са ни могли да узнаят какво 
трябва д-а се направи за разрешаване
то му. Останали без помощ от -орга
низацията си, студентите ое 
с проблема както знаят -и умеят. А 
това справяне, подпомогнато и от ро
дителите, понякога минава границите 
на законността. Семейните д-ох-оди -се 
намаляват по нелегален начин (с не
достоверни документи, 
счетовод-стве-н-ите служби -на трудовите 
колективи, в които работят родители
те на студента, или от друщ компе
тентни -органи и -служби). Това незако
нно деяние става йод закрилата на 
гнида

но място -и оттам са да
вани на Считавсички.
ое, че новият нач-ин 
фина-ноиране на Т-итовия 
ф-онд е много по-ополуч- 
ливо решение.

производствена 
сия и при това средната 
му оценка п-о време на 
школуването му да е би
ла -най-малко тройка. Съ 
щеврем-енн-о и трудовата 
организация където е за
ет, трябва да му разре
ши да се школу-ва.

на

Тази година в Дими- 
тров-прад-ска община тако 
ва оп-оразумшие са под
писали почти всички тру
дови о-рганизации, ,а се 
-очаква това да нап-равят 
и останалите.

справят

За следващата учебна 
година вече са определе
ни стипендии за пет кан
дидата и го: един юрист, 
един селскостопански ин
женер, по един ученик в 
оредно ветеринарно и те
кстилно училище и мъж
ки фризьор.

От учебната 1974/75 
година до тази — 1985/ 
86 — стипендии -от фон
да са ползували 51 кан
дидати от Димитровград
ска община. Завършили 
са 29, п-овечето -от

издадени от

ко
ито -вече са трудоустрое
ни, н-о някои все още са 
безработни. Поради слаб 
успех п-о време на шко
луването вече не ползу
ват стипендии 18 канди
дата, а в момента се шко 
луват четирма. За двана
десет години средно са 
се школувалц -п-о 4 
дидата.

-сентим ентално-ст („п-омагаме 
-овой -работник"), А вредата

А. Т.
на ........от то
ва доста разширено явление изобщо 
не е малка: -вместо в духа на социали
стическия морал, 
тават в нарушаване на социалистиче
ската законност.

младите се възгаи-

За тази учебна година „ 
профучал". За тюуки обаче 
сно.

влакът е 
не е къ- кан-

а школуването 
оа завършавали едвам

м-о-
оред-

К. Г. двама годишно. Не 
же да се каже, че
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РСЙ В ЧЕСТ ДЕНЯ НА „ТИГЪР"

Тенисистите на „Димитровград" 

убедително най-добриФУТБОЛ:
МЛАДЕЖКИЯТ СЪСТАВ

НА „АСЕН БАЛКАНСКИ"
Пирот, 2 

1986 г. Иванов от ТО „Димитро
вград", който своите про 
•пивници победи с 2 Ю. Съ 
щите резултати поетапна 
ха и другите двама състе 
зателя -от ТО „Димитров
град" — Димитър Каме
нов и Вукадин Маркович, 
-ветеран в тази спортна 
дисциплина. Изключите
лен домакин и -организа
тор на тази дисциплина 
бе ТО „Сарлах".

С това приключиха
РСИ ■ на 

„Тигър" в чест 
Деня на „Тив^-р" — 20

декември

Есенни първенци В Пи-рот в залата на 
основно училище „8 
тембар" 
стезанията и в

сеп-
се състояха съ-

последна- 
та спортна дисциплина 
р амките на ра ботнм че с- 
ко^шортните игри (РСИ) 

чест Деня на „Тигър", 
под название „РСИ — 
Тигър '86". По

в
Преди 

завършиха 
междуобщинската фут

болна

известно време 
, състезанията

на есенен първенец. То
ва бе един от най-слаби
те и най-несериозни 
чюве 
ските

на първенството 
почне през април и ще 
бъде голям изпит 
ва поколение, което тази 
година излезе на сцената

вще за-в
ма-лнга, „Група III за то тенис на 

заявили 
участието ои, премерваха 
оили седем твърди силни 
отбора.

Ето и резултатите:

на д имитро впр ад- 
младежи.

— Пирот", която води 
Футболният съюз на Ни
шки регион. В 
па се състезават отбори
те от териториите на 
Пирот, Димитровград, Ба 
бушница и Бела 
ка. В хода

маса от ооем.Освен
та-

тази гру- зго дишайте 
СОСТ

I кръг
ТО „Димитровград" ;—

ТЕ „Техническа гума"
ТЕ „Вътрешна автогума" —

Т-ОПС (трудова общност 
«а профес. служби)

ТО „Обувки" — свободни.
II кръг
ТО „Димитровград" — ТЕ „Обувки"
ТЕ „Вътрешна автогума" (Бабушница) — 

ТО „Автогума"

1. „Асен Балкански" 
(Димитровград)

2. „Единство" (Пирот)

3. „Единство"
(Бела паланка)

палан-
на състезания 

та в тази лига имаше 5 4 0 1 20:9 ( + 11) 8

( + 4) 6

3 : 0до
ста трудности. 5 3 0 2 12:8понеже 
много отбори бяха нере
довни на мачовете, а фут 
болните отбори „Раднич- 
ки — II" и „Сеняк" от 
Пирот напуснаха състеза 
нията, така че състеза
телната и дисциплинар
ната комисия имаха дос
та работа и парично на
казаха тези два отбора.

2 : 1
5 3 0 2 15:12 ( + 3) 6

5 3 0 2 10:84. „Омладинац" (Гнила,не)

5. „Лужница" (Бабушница) 5 113 3:8

6. „Драгош" (Пирот)

( + 2) 6 
(—5) 3 

5 0 1 4 5:20 (—15) 1

3 : 0
3 : 0

III кръг
ТО „Автогума" — ТЕ „Обувки" 

Финална среща 
ТО „Димитровград" —

ТЕ „Вътрешна автогума" 
(Бабушница)

2 : 1
7. „Раднич-ки II" (Пирот)

8. „Сеняк" (Пирот)

Инак в тази лига най- 
добър успех постигна 
отборът на „Асен Балкан 
ежи", който редом побе
ждаваше всички против
ници (на свой терен и 
като гостуващ отбор) и 
накрая, въпреки че загу
би от „Единство" с ре
зултат 2:1 от Пирот, -ста-

3 : 0
безспорно талантливите 
футболисти, заслуга за 
този уопех има и треньо
рът -на младежите Кръс
та Кръстев.

Ето и крайния изглед 
на табелата -през есенния 
полуоезон:

Пролетният полу-сезон

Както личи от резулта
тите по тенис на маса ТО 
„Димитровград'' убедите
лно спечели първото мя
сто и до голяма степен до
принесе ТО „Димитров
град" още по-добре да 
се кла-ои-ра във воеобщо- 
то класиране. Крайният 
резултат ще бъде извес
тен към 20 декември.

За най-добър тениоисг 
бе провъзгласен Иван

декември. Състезанията 
продължиха почти два ме 
сеца и в 11 дисциплини 
се състезаваха около 600 

спортучза-

и доказа, че съвсем не 
е по-слабо от предмшно- 
то, което избори класи
ране в качествената ре
гионална лига, но пора
ди недостиг на средства 
Председателството на клу 
ба реши младежите и 
занапред да ое състеза
ват в този ранг на със
тезания.

участници — 
щи работници.

Остава още тържест
вено да се провъзгласят 
и отборите и отделните, 
победители по отделни 
дисциплини и всеобщ по
бедител.

СТРОИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ГРАДЖЕВИ- 
НАР" В БОСИЛЕГРАД ОБЯВЯВА

Димитър СтавровД. Ставров

ТУРНИР В ЧЕСТ НА ДЕНЯ НА „ТИГЪР”Конкурс Шахматистите иа „Тигър" и тенисисти
те иа „Градска"—първенци

вакантни работниза попълване на следните 
места:
1. Секретар на организацията.

УСЛОВИЯ: Завършен юридически факултет 
и 2 години трудов опит.

2. Изпълнител за трудови единици.

УСЛОВИЯ: Средна професионална подготов
ка (строителна насока) и 6 месеца трудов 
опит.

Конкурсът е открит 15 дни.

мат най-добър бе отбо
рът «а ТО „Димитров
град", второто място спе 
чели „Гоиндол", а на тре 
то се клаоира ОВО „Й-о- 
сип Броо Тито”.

И в двете дисциплини 
се водиха интереони и 
докрай неизвестни бор
би. Накрая на турнира 
на най-добрите отбори и 

-състезатели бя-

13 де-Д-имитровград, 
кември 1986 г.

В помещенията на Клу 
ба Иа работниците в ТО 
„Димитровград" се 
гояха традиционните тур 
нири по шахмат и тенис 
на маса, в организация-

отделнм 
ха връчени дипломи и 
-сборникът графики 
Методи Петро-в — „Ди
митровград, който изче
зва".

със-

наПо тенис на маса се 
повече отбо-откликнаха 

ри — участвуваха осем 
състава, и то: „Гоиндол”, 
ОВО „Йооип Броз Тито 
I” и ОВО „Й-оаип Броз 
Тито И", „Желюша", ТО 
„Димитровград", „Лука- 

I”, „Лукавица П" и

та на първичната орга
на Съюза на 

мла-
Поправка низация

социалистическата
деж (ПО на ССМ) на ТО 
„Димитровград". Както
и -всяка, така и тази го- 

бе твър-

Д. с.11111111М111«1мтмшш11шн«н111«11И111!11Н1н«и1*общност -на Сек- 
обществеии 

в Босиле-

В конкурса на Трудовата 
ретариата за общо управление и

дейности ™ 1М0 « 5

комкурсът трябва да

вицад-ииа .-откликът 
де солиден. ..Градини!'.

Победител по тенис на 
маса е отборът на ПО 
на ССМ 
второ МЯСТО, се класира 
ПО на ССМ „Лукавица" 

място ПО на

докем-ври
премахва ое „и 

РЕГИСТЪР", така че

По шахмат се състеза
ват пет -отбора към ПО 
на ССМ: „Гоиндол", ОВО 
„Йооип Броз Тито', „же 
лю-ша", ТО „Димитров
град", „Лукавица .

В състезанията по шах

ка: гла- „Г-радини", на

ОИ: НА МЕСТНАТА КАН; 
нсопредслоно време.ШЕФ и на трето 

ООМ „Гоиндол".„За прием на 
ЦЕЛ АРИЯ в Братковци за

СТРАНИЦА 11

* 19 декември 1986БРАТСТВО



хулц®р • сатира • забава
кАРИКАТУРЕН ЕКРАН

на ступала
дни йедън зиоичанъц. Ка

же: дойди бае Манчо при нас, да видиш кико 
работа Моята баба вечима нема

Вали ми ое овия

съм я оредял
: мучи да иде по продавнице, нема да се 

мързие. Доносе ву робу дома . , ,
— Може ли тека?

да ое

__ Може — каже он. Кико да не може.
Одкико се створи новата пчеларска задруга 

„Мая" — дсккарак) камион с робу, и 
немаю продавницу — разносе одма робуту по 
иже.

понеже

Без думи

Значи, само гребе да приявиш кво ти требе 
и че будеш услужен! . . .

Не съм окоро ишъл у Звонци, ама веруйем 
на това що ми каза човек.

Йедън делегат у скутцинуту у Бабушницу, 
постави въпрос:

— Куде че иде „Мая"? Оче ли и она да 
се приключи на осталете задру^е, или «ече?

На тия въпрос беше тешко да се одговори. 
Рекоше, дека нема накуде, и она би требало 
да улезне у купат.

И я си мислим дека „Мая" нема да може 
йош дълго да лети сама и сама да бере мед, 
него че мора да улааи у кошаринуту при свите.

Не веруйем дека може да буде надвор, 
ещр ка се овете задруфе уйединую, нели нема 
да има надлетегае, конкуренция, по денъшно 
казано. А „Мая" напиня не само да бере мед, 
него оче и с търпонию да се занимава .. . Тражм 
да отвара продажнице и канене ...

Колко ми се чини, виде и оки повече мед 
има оди търгояиюту, него ли по ливадете и 
планинете.

Това що другаркуту на звоечанцатога 
же на ступала и нейе лоше. Само. да не буде 
за кратко време — док еи обезбеде продавнице, 
а после . . .

НАШЕНСКИ
ИСТОРИЙКИ

Динар-УЧЕНИКЪТ, който се ДОСТОЙНСТВОТО НА 
учи без желание, е като стила се крие в яснотата, 
птица без криле. АРИСТОТЕЛ яйцеСаади

С ЛЮБИМИЯ и под хра 
ста е дом.ВЪЗПИТАНИЕТО е ло-

Баба Опасия -от село 
Искровци тръгнала на 
пазар в Звонци и понес
ла 30 яйца. На тръгване 
старецът й казал:

— Бабо, давай тю ди
нар яйце, но внимавай 
някой звончанец да не 
те измамя!

Влязла бабата в един 
магазин казала че има 
яйца за продажба и ма- 
газинерът поискал да си 
купя.

— Ето, ти 30 яйца за 
30 динара!

зовият лист на ума.
АзърбейджанокаГръцка

ДА СЕ ОЖЕНИШ значиВ ИЗКУСТВОТО умът
трябва да бъде в съюз с наполовина да намалиш 
фантазията. .правата си и двойно да

увиличиш задълженията
И А. Гончаров си.

Шопеяхауер

ЕПИГРАМИ

УМНИТЕ СПИРАЧ
КИ
Хвърля се във боя 
— но само до завоя. 
ПОХВАЛНА 
Има и фантазия — 
но за отчета пазия.

слу-
— Не може така? — 

казала баба Опасия. — 
Ти на мене динар — аз 
на теб яйце!

Д. В.
С. Петров

.ГГОгТегтУ^тп; ^
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