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единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната 
фическа

година из-

българската нар игра-
деиност и за при

нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности
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нференция на°ТсъюзТнТкоАмуниститеЕЖДУОБЩИНСКАТА ко
а. им у ЦИСТИТЕ В НИШКИ РЕГИОН ид АД: ОТ НАР°ДНИЯ МИТИНГЧАЙ ДЕНЯ НА ЮНА ПО СЛУ

ОТКРИТИ МИ ОБТИТИЕ
гг На 0(^п.циален начин бе открит цехът на ЕИ 

от Ниш, овцефермата на „Напредък" и 
новен камък на цеха за конфекция, 
яеград строи „Чегър" от Ниш.

Радое Стефанович,

Съюзът вах в основнатана ‘комунистите
зация на сдружения'’^ рав^° пред ^леми

ПоГдтд:^а е —
че ние имаме

положен ос- 
когото в Боси-в региона води

две ПОСОКИ:
изи-акция в за-чрез овоите 

делегати в скупщините и 
делегациите председател на Стопанска

та камара на Сърбия: — Осланяйки се на собствения 
опит трябва да усъвършенствуваме 
сърчаване развитието на

с такава
им е необходимо 
венция на по-широката 
общност. Но аз

структура, чевлияе върху и такива 
не са интерпромяната на 

предписания, значи 
мени в системата, 
гата посока е — активно 
стта в първичните 
низации — изтъкна в на 
чалото на разговора Вла 
стимир Потич. Погрешен 
е тезисът, че всички про 
блеми са обусловени от 
системни решения, но е 
твърде присъща в Съю
за на комунистите и тру 
дно се разбива. Илюстра 
ция за това е, че всич
ки трудности не водят 
потекло от лошите систе 
мни решения, защото в 
същата система, в същия 
стопански отрасъл, две 
организации твърде раз
лично стопанисват. Да ре 
чем ШИК „Копаоник" 
стопанисва твърде успе 
шно, а на друга страна, 
някои дървообработва
щи организации стопани 
сват на ивицата на дохо 
дността. Проблемът, сле 
дователно,'не е в систе
мата, но в действуването дателството на Междуоб 
и организирането на Съ- щинската .конференция

организации, които 
достатъчно

известни системата за на- 
икономически изостаналите 

краища и с прилагането на изградените 
да предприемаме практически 
мерно развитие на републиката.

подготвенипро- се зас- 
винагида действуват в 

феда и че тук много въ 
проси се

а дру- своята механизми 
начинания за равно-

тш/вам за това 
Да се ‘отдели и обоснове

изясняват, ,но за ооб^тве не^ходимТ^^п^ющ^^на 
ните пропуски търсят оп по-широката общност 
равдание на страна. Ние а какво може да се нап- 
тук водим жестока акция, рави със собствени сили.

Провеждаме съеме Считам, че е 
стии сесии на

орга
По случай 22 декем

ври — Деня на ЮНА, на 
19 т.м. в Босилеград се 
състоя народен митинг

не развитието на иконо 
мичеоки изоставилите кра 
ища — организации от 
по-развити 'среди с фи
нансова помощ на Репу 
бликанския фонд за на 
сърчаване това развитие 
да разширяват капаците 
тите си в неразвити сре-

голямо не 
което е напра

вено в Прокупие: тамош 
ното ръководство е обър 
нато повече към собстве 
пата ‘Среда и нейните въ 
зможнгасти, и причините 
за проблемите и решени 
ята «е търси изключите 
лно извън общината. Спо 
ред информациите, кои 
то получаваме от Про
купие поправя се поло
жението и в организаци
ята за преработка на 
овощия и зеленчуци „Хи 
сар" и във „Фелдспат", 
къщето с години затруд
ненията само се натруп
ваха.

Предсс-- що това.

ди.
ОБЩИНАТА МЕНЯ 
КАРТИНАТА СИ

Приветствувайки при
съствуващите на мити/н 
га — присъствуваха и 
представители на ЕИ на 
чело с председателя на 
Деловия отбор , на тази 
сложна стопанска систе
ма и член «а Председа
телството яа СР Сърбия 
Любиша Игич, представи 
тели на „Чегър” с дире-

Радое Стефанович
Властимир Потич на когото по тържествен 

начин бе открит цеха на 
Електронната промишле 
ност 'От Ниш, в когото 
ще се произвеждат ПВЦ 
кондензатори и електро- 
мехаиически части, и по 
ложен основен камък 
на цеха за конфекция ко 
го/го в Боогагеград строи 
„Чегър" от Ниш. Преди 
това по тържествен 
чин официално бе откри 
та и овцефермата на бо- 
силепрадския 

дък", която е изградена 
в с. Радичевци.

Откриването «а ново
изградените обекти и за
почването на новия е 
още едно потвърждение 
за осъществяването по 
литиката.на Съюза на ко 
мунистите, за насърчава.

ктора яа тази организа
ция Душан Бишчая, пре 
дставители яа Нишки и 
Южноморавски региони, 
както и Радое Стефано
вич, председател на Сто
панската камара в Сър
бия — председателят на 
Общинската скупщина в. 
Босилеград Васил Такев, 
изтъкна че трудещите 
оз и гражданите в Боси 
леградска община от го 
дина в година отбелязват 
нови трудови победи. 
Приключва вече електри 
фицирането на община
та, селата менят карти
ната си, а с това и об
щината като цяло. Съв
ременното се чувствува 
във воичкга села.

— Развитието на обще 
стесните дейности и ук
репването на стопанство
то, особено с откриване 
то па нови цехове, пов
лия да се мени тази кар 
типа па общината. Днес 
в обществения сектор в 
общипата работят пад 
лво хиляди работници. 
Всичко което досега тук 
о постигнато о резултат 

(На 5-та стр.)

ф Как тълкувате това, 
че нещата са раздвиже
ни със същите хора, без 
кадрови промени?юза на комунистите, са- 

моуправителните органи 
и другите субекти в ко 

Важно е това

с председателството на 
някой общински комитет. 
Така също наблягаме на 
това общинският коми
тет, относно Председате 
лството да организират 
съвместни сесии със сек- 

първичии- 
те организации и обще 
ственощолитичсоките ръ 
доволства за разрешава
не на трудностите в оп 

да ределени среди. Друго 
съществено нещо е, чес 
то да ое връщаме 
заключенията от

— Не правихме ника
кви промени и считам, 
че тс не са необходими, 
но, хората, които иначе 
са готови да. работят, тря 
бва малко да им се да
де насърчение, да им се 
открие перспектива, да 
бъдат тръгнати от при
миряваното със същест
вуващото положение, и 
което считам за изключи 
телио важно, рязко да 
ос издигате степента на 
тяхната отговорност за 
работата, която общест
вото им е доверило.

(На 3-та стр.)

лектива. 
да се разбере.

ф Конгресите означи- 
организа

основни субек- рстариатите,
ха първичните 
ции като
ти в изграждането 
литиката на СК. В каква 
степен организациите ;И 
членовете във вашия

на-
на по

„Напре-

край са подготвени 
осъществят това 
и какво в тази

искане
насока към

тезипредприемате.
— В 'Ореди, в 

първичните 'Организации 
на Съюза ма комунистите 
са акционшю подготвени, 

ообстве-

съвмсстии сесии, пак в 
същия състав и да утвър 
жда-ваме какво от догово 

осъществено.

които

реното е
Ияак заключенията са 
твърде конкретни е ут- 

за пърдели вие/дрители на 
сме задачи и срокове, 

общест

имаме практика
слабости да не сените

прехвърлят на други, 
собствени грешки ЧЕСТИТА НОВА 1987 

ГОДИНА
ф Какви резултати датката да плаща 

лото. Такива 
ции наистина 
ват в изграждането 
политиката /на Съюза на 
комунистите Яа по-широ 
ко пространство, 
временно това се

организа- ва това? 
участву- нап-__ В Прокупие

ример, вече имаме пшо 
жителни резултати. Тях 
ги обременяват много 

проблеми 'В сто

на

............... ..а стЛЦе- 
чувству трудни



Н А с IИ УI ПО СВ Е Т А
НЕУСПЕШЕН КРАЙ НА 41-ТА СЕСИЯ НА ОБЩОТО 
СЪБРАНИЕ НА ООНСВЕТЪТ ПРЕЗ 1986

Неспокойна година на мира Без договор по 
най-важните въпроси

ЧОВЕКЪТ лани това

(„Д“Гкипърският пу , V световната орга
ръжаването, финансовата крила, <■ „ГТяняуя
■шзация и обстановката в Средна америка останаха
за догодина

Да бъде МИР! — каза
време и провъзгласи 1986 година за МЕЖДУНАРО 
ДНА ГОДИНА НА МИРА. Сега,, когато годината 
извървя маршрута си. Човекът се замисли дълбо
ко и се попита: ЗАЩО толкова ВОИНИ, защо тол
кова ОРЪЖИЯ...? И тежко въздъхна: Изневериха 
ми ХОРАТА

щт в ООН Драпредставител 
гослав Пеич изрази 
жаление, че международ 
ната общност не намери 

направи дого- 
откриване на об-

Детиря десет и първата 
Общото събра съ-

Много надежди, лични шиха нападаше на Ли- ШВ
и колективни, бяха поло бия и това е най-опаоно щадИ' 
жени в звучната титла на то събитие в годината на ^-Жт 
1986:- МЕЖДУНАРОДНА мира, понеже е най-опас Д
ГОДИНА НА МИРА. За мият вид тероризъм (дър ___

беше, е и жаден) и безпрецедентно НШмми ,чча 
опасна практик^, според ННМ| 

като Която една велика сила 
си взима право да разде

сеоия на 
ние на Организацията на 
обединените нации 
върши с невероятно ефи 
каано- отлагане на най-

ЯП
\ за

сили да
вор за
щй преговори между ра 
звития „Север" и 
таналия „Юг", 
заните и останалите раз
виващи се страни, каза 
той, считат, че тези пре 

трдбва да бъдат

важните въпроси на съв 
р,сменния овят. За 42-т,а 
сесия, която по традиция 
ще се състои през есен
та на 1987 година са от 
ложени глобалните пре
говори за международно 
то икономичеоко сътруд 
ничеегво, кипърският про 
блем,

■ война, • разоръжаването, 
финансовата криза на 
световната организация и 
обстановката в Средна 
Америка.

щото мирът 
ще бъде нужен на чове
ка и човечеството

изос- 
Необвър

универсално условие за
разхубавяване на настоя- ли световната правда

на да наказва по собствен' щето и изграждане
похубаво бъдеще, но то- избор и преценки. Бом

би ехтяха по метрополи- 
те на Западна Европа, а 

овета. Нав-

говори
едно от. най-важните на 
чинания за преустановя-

зи свят няма истински 
мир, макар че последна
та' световна война вече 
41 години почива в му
зея на историята.

Сбъднаха ли се тези на 
дежди?

При толкова „местни 
и ограничени" войни, кр 
изиани. огнщца, региона
лни, интерконтинвитал
ия и космичеоки оръжия, 
напрежения и надпрева
ри, тероризъм и недове 
рие — ще рече някой —

Визия за истински мир: 
Конференционният Цен
тър в Хараре, в който се 
проведе Осмата конфе- 

Но макар и неспоюой- ренция на необвързаните 
на, 1986 година все, пак 
беше година на-мира.,
Не само затова, че мирът

сегашните меж 
икономйчес-

ирано-иракскатаи другаде по 
ярно неспокойна година.

ване на 
дунарощни 
км отношения, за уско
рено развитие на разви
ващите се страни и за ук 
репване на международ
ното икономичеоко сътрутовният мир • универса 

бе най-често изговаряна- лен, еднакъв за всички 
та дума на всички овето облягащ се върху равно

правно сътрудничество и

Говорейки в името на 
„Група 77" югославският дничество.

вни меридиани. И не са- ЖЕСТОКИ СТЪЛКНОВЕНИЯ В ЛИВАНсправедливи международ
ни икономически бтнрше 
ния. Това е визия, която 
залегна в доктрината на 
Движението на необвър
заните 'Страни, визия, ко 
ято получи нови Съдър
жания и силни импулси 
на Осмата конференция 
на необвързаните в Ха
раре. На срещата Миха
ил Горбачов и Роналд 
Рейгън в Рейкявик още 
веднъж се потвърди ед
на непреходна истина 
във връзка с. мира: вели 
ките сили, колжюто и да 
са силни, не мотат сами 
да кроят мира и съдбата 
на човечеството; прегово 
рмте им под „фирмата" 
на мира и сътрудничест
вото не държат достатъч 

.. но сметка за интересите 
на останалия овят, а без 
това те не могат да да- 
дат истински принос за 
мир_а и мел^дународното 
разведряване. Откри се 
един процес, който в го 
дините пред нас Ще да-, 
де огромен принос за де 
лото на мира. Става ду
ма за многобройвите 
форми в социалистичес
ките страни, които имат 
за цел цевитализация на

мо затова, че в света и 
в световната органйза- Предстои „тотална война“?

И 1986 бе трагична го 
дина за Ливан, оообено 
за палестинците в него, а 

обстановка

стоки сражения от укреп 
ленията си около лагери
те в Бейрут, Сайда и 
Тир. Артилерийните пре- 

по- стрелки и нашествията 
на бронираните коли взи 
мат нови човешки жер 
тви 'и разоряват бейрут- 
оките лагери Шатила и 
Бурж ел Ба1ражни. Съще 
временно сирийски сили 
направиха окръжение око 
лр два палестински лаге
ра в северната част на 
Ливан.

Всички опити за прек
ратяване на въоръжените 
действия и За откриване 
на преговори засега ос 

водят же тават без резултати.

сегашната
■изобщо не обещава 
хубаво начало на 1987 го
дина.

Шефът на о.рганизаци 
ята „Амал" Набих Бери 
заявил, че бушуващата в 
момента война за пале
стинските лагери може
да прерастне в „тотална 
война" между шиитите и 
палестиноките герилци, 
в която би били въвлече 
ни и много други ливан 
ски фракции.

Палестинците и бойци
те на „Амал"

Великите сили не могат сами да кроят съдбата на 
света: Горбачов и Рейгън

силен. Няма спор: през 
1986 година не бе прек
ратена нито една война, 
не бе потушено нито ед
но кризисно огнище, не 
бе разрешен почти 
то един основен въпрос 
«а съвременното човече 
ство. Продължава траге
дията на Ливан и на па
лестинския народ в него.
С ненамалена жестокост, 
се води безсмислената ир 
ано-иракека война. Воен 
хцината на южноафрикан 
оките .расисти върлува по 
южната част на африкан 
окия континент; Кризата 
в Средна Америка е ог
нище, от което всеки 
час може да избухне (ове’ още по-добре знаят ка- 
тоюна) война. САЩ, извър

ого акции и инициативи 
под знамето на мира. 
Преди всичко затова, че 
у човека и човечеството 
още повече' укрепна съз 
нанртето, че мирът е най- 
насъщната необходимо
ст на този овят; че прог 
ресиввото у човека и чо 
вечеството (като истинс
ки поборник за мир) от 
белязва макар и дребни 
победи в непрекъснатата 
борба,срещу реакционно

СЛЕД ГРЪЦКО—ТУРСКИЯ ГРАНИЧЕН ИНЦИ 
ДЕНТ

Евреи предлага диалог
нм-

- Гръцко—турският гра- 
ничен_ инцидент на река 
Марица, в който са запи 
налц 2 турски и 1 гръцки 
войник.

ция диалог и преговори 
по опорните въпроси, ка 
то при това изтъкнал, че 
„Турция няма да се

допълнително каже от правата си в 
изостри наиреикатите от- Егрйско море" 
но щения между Гърция 
и Турция. Дипломациите 

Атина и Анкара продъл 
жават да разменят 
токи обвинения, но напо 
следък се чуват и що-соо 
конни тонове".

от-
ре-

Гърция обаче не е го-
в това ни за формиране на 

съвместна комисия, коя- 
■ то да утвърди причините 
За инцидента, 
за преговори. Атина пое 
тавя кратко и ясно усло 
вие: „Турция трябва да 
признае вината си 
ничния инцидент".

ооциализма като най-ху- 
манно и най-прогреаивно 
общество. А

жес
то .у човека и човечество 
то (като най^оляма зап
лаха за мира). Народите

мирът и со 
циализмът са истинската 
перспектива на човенест-

а камолл
п интервю на един ку- 

вестник турс- 
Кенан

веитски
в ОТО. кият ир езидерт 

Еврен предложил на Гър
къв трябва да бъде све за граК. Г.

СТРАНИЦА 2
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ЮЖНОМОРАВСКИ
РЕГИОН ПРЕЗ 1987

ГОДИНА НА ИНТЕГРАЦИИ
Южном<>Равски регион е 

изостанал край и трябва да 
ва ускорено, но времето 
При
ците са се

НЯКОИ ИНДИКАТОРИ

на увеш“еШв”ТпЯГп,РеДЛа,аТ П0 Малки РМмери 
година НапоимепР ение с пРеНенката за 1986 
ппоизвп.г™ Р= тазгодишното промишлено 
1987 г гр 06 отбелязало увеличение с 15, а за
ската „П* Редлага 8 на ст° ПРИ селскостопан ката продукция се предвижда 4 пъти 
увеличение (4«/» в '87 срещу 16°/. в -86) Тази
а0заИНнлиааЗМеРЪТ Н3 УВеличение на износа е 22, 
вижлГ'Тр Г0ДИНа се пРедлага 12 на сто. Пред 
ностД1ъп съживяване на инвестиционната дейност (увеличение с 6 на сто).

НА РАЗВИТИЕТО

сеТ разви ™ с*Ратегия - обединяване разви те. Затова
е кризисно, рално място

на сили-
интеграциите заемат цент-

в предложената Програ 
ма от мерки и активности за реализа- 
Ция на плановите

такива обстоятелства 
определили

планови- 
за проверена-

по-малко
цели в 1987, година.Самоуп.равителното од 

ружава1не на 
ства на

опамсто и дървообрабо 
твателната прбмишлено- 
ст- Дю края на I триме
сечие

специализираттруд и сред 
доходни основи, 

и п о -съ в р ©метан ите 
ми на делово 
честа о в

за отдел 
лни области. Сдружение
то на
Регионалната 
камара трябва да изна
мери най-итадходящите 
форми за

фор- строителите прите трябва да пре 
конкретни фор

ми на сдружаване 
жна

сътрудни- 
п р ом и ш л е н о отта

стопанскадложат база и мощностите 
преработка на 
производство на обувки, 
организациите 
отрасъл

за олОво-цинкови руди- ф-ка 
и „Оветло-ст" от Буяноъац 

трябва да установи
с „Благодат"

непосредствено и „Леце", за да си обез 
ще се свържат с касап-

в сло
производствено-об- 

организация за 
цялата Република.

и много кожидруги 
Ще бъдат насочени 
но към

отрасли 
глав

създаване на 
производстве

осъществяване 
на целта. Подобна зада-

оротна СЪТруОт този дничесгво
по-крупни 
но-оборотни 
® од ствено-^д оходни
'Сти, които ще бъдат 
състояние да обезсилят 
кризата и да тласнат на 
пред развитието.

ча ще получи и Сдруже 
нието наЗа тежкото печат достатъчни 

чества олово. Установява- 
и нето на крепки делови 

връзки и сътрудничест
во е една от най-важни- 

съ те зздзчи на оргажизаци 
ите в търговията, произ
водството на селокастопа

и възпроиз- положе- коли-организациите 
проми ш ниците, финалните 

работватели
ние на строителите 
ганизациите за производ 
ство на строителен 
риал

пре-и орцело- от химическата на кождв леност.мате специализираните външ-няма друг цяр ос 
вен сдружаването. Само 
обединени те

нотърговски 
Чии в Републиката. В 
щата пооока

ЗА ОПТИМАЛНО ПОЛ- 
ЗУВАНЕ НА СУРОВИН
НАТА БАЗА

За да бъде оптимално 
използувана суровинната

оргаииза-
могат

намерят изхода от 
жението: да извършат ра 
зделение на труда и да се

да„ХОРОТО'' ЩЕ ПОВЕ 
ДАТ „ТРАНСПОРТЛИ- 
ИТЕ"

трябва да 
тръпне и промишленост- 
та за пр оизвод ство 
алкохолни и безалкохол-

поло

нски суровини, хранител 
но-вкусовата

на
В промишле

ност и туризма. И турис
тическият комплекс „Вла 
сина", който има 
природни условия да ста

настъпващата годи
на регионът ще със съз
дава условия (поне та
ка е планирано) за само 
управителна трансфор
мация и сдружаване на 
автотранспортните орга 
низации „Югекспрес" от 
Лесковац, „Йединство” 
от Враня и „Автотранс
порт" от Босилеград. Те 
хния пример трябва вед 
нага да последват орга
низациите в горското ст

ни напитки и тютюневата 
промишленост.

всички„Едно семейство" тря 
бва да станат 
разпределителните 
низации от Лесковац 
Враня. Институтът за

и електро ,не туристически „рай", 
се развива с 

и общи сили на туристиче 
ските съюзи, гостилнича 
реките организации и са 
м оуп р ав ите лните общно
сти за почивка и рекреа- 
ции.

°1>га трябва да

минно дело в Земун ще 
изготви елаборат За сд
ружаване на всички орга 

експлоата-низации за 
ция и преработка К. Георгиев.на

НЕ0ПРАВДАТЕ/1Н0 ИЗЧАКВАНЕ(От 1-ва стр.)
Ф Има ли, и покрай 

всички тези ваши актив
ности и инициативи, пър 
вични
ИТО да се държат като че 
ли конгреси не са ни про 
ведени?

гироваши, разочаровани, 
излизат от редовете му. 
Има и такива, които ня 
кои от своите цели, с по 
мощта на партийния би 
лет са осъществили и 
сега Съюзът на комуни 
стите не им е нужен.

Ф Когато вече гово
рим за авторитета на ко 
мунистпте в по-широка
та среда, напомняме, и 
за разискванията, които 
се водят във връзка с 
мястото и ролята на ор
ганизациите и членовете 
на СК в ССТН. До какви 
изводи дойдохте в тези 
разисквания?

— Този проблем не е

кия комитет в Пирот пъ 
рвичната организация и 
акционната конферен
ция на СК да мобилизи
рат членовете да се про 
мени положението, поч
ти нищо не беше пред
прието, така че комите
тът наново иницища ка 
дрови промени и тази ор 
нанизания вече тръгна 
към консолидация.

ф Кои са причипите 
за пасивността в такива

репа в уреждането на от 
ношенията.

Ф Една от причините 
за пасивност на първич
ните организации за ко
ето в Ниш се говори, е 
твърде здравата връз
ка па техните секретари
ати със стопанските ръ
ководства. Съществен въ 
ирос фактически е в 
каква степен Съюзът на 
комунистите действува ' 
от позиция па властта, а 
колко като водеща сила 
в системата ?

— Аз говорих по този 
въпрос и па заседание 
па Централния комитет 
па Съюза па комунисти
те в Сърбия, оице когато 
анализирахме изборите. 
Казах, че тогава в някои 
колективи ръководните 
структури и по време на 
изборите да бъдат заин
тересовани за това кой 
ще дойде на ръководен 
пост и организацията на 
Съюза ма комунистите в 
техния колектив, а в ня
кои 'Среди дори се вър
ти и натиск в тази гиоо 
ка. Имаме щастие, че в 
па й-гол ям брой в трудо
вите организации в дело 
виггс • отбори имаме хора, 
които всеотдайно ое зас

тъпват за политиката на 
СК.организации, ко-

ф Има ли случаи ра
ботниците да излизат от 
СК и знаете ли защо 
правят това?

— Най-много работни
ците излизат от Съюза 
на комунистите в ония 
първични организации, 
които не са достатъчно 
активни, които «е са на
мерили себе ой в среди
те, в които работят и 
действуват. Следовател
но когато членовете не 
са доволни от действува 
пето на Съюза на кому 
пистите в своята ореда, 
те излизат от него. Вто
ро, аз тдърдя, че СК на 
пускат най-миого ония, 
които са били твърде па

— Има, а ние подтик 
ваме общинските комите 
ти да раздвижват такива 
организации. Например, 
на последното заседание 
на Общинсъ^я комитет 
в Ниш някои организа
ции бяха посочени като 
бездейии, които се дър
жат като чели конгреси 
и <не са проведени. Хара 
ктерно е, че това са ор
ганизации в колективи, 

слабо стопанисват

организации?
— Има тук и двоен мо 

рал и стремеж хората вза 
имио да не се засегнат. 
Това донякъде е разбира 
смо, защото ръководни

те кина

нов, нито е открит , с 
Третото заседание 
ЦК на СЮК, но все още 
живее практиката в ОК 
да се утвърждават стано 
вщцата. а някой друг да 
ги претворява в живота. 
Да ви приведа пример от 
Пирот, При избирането 
на директор в една тру 
дава организация, 
то да ое утвърждават кри 
терии и да се бори за 
тяхното пълно прилага
не, организацията на Съ 
юза «а комунистите се 
определила за един кан
дидат, Съюзът на синди
катите за друг . и сто ти 

което

на

които
и са обременени с мкоже 
ство слабости. Предоеда 

на ОК оцени, 
чс в тях са необходими 
кадрови промени зах да 
се съживи дейността им.

при

те структури в
са влиятелни, спор еди

лни. така че хората се
телегвото

синини в своята първична 
Естесгве-плашат за своята окзие- оргаиизация. 

но, има и такива които 
излизат от СК недоволни 
от всеобщото състояние 
в обществото. За съжа- 

и такива,

натоиция, за сигурност 
работно място, 
рание на първичната ор 
гаиизация на СК, органи 
те на самоуправление и 

други събралия, хора 
това

На съб- вмесИмаме характерен 
мер в Пирот, Там в 
дустрията за вълна и ко 
жи с над 2000 работни
ци, която беше голям и 

колектив, се стиг
на ме-

ин-

ление, имаме 
които са влезли в СК за 

някоя
на
та мълчат, а след 
дойдат в комитета и за 
всичко разкажат. Кога- 

сс намеси

осъществят 
своя Цел от кариеристич 
пи подбуди (по-лсоно да 
си обезпечат по-висок ли 
чен доход) и когато вид- 

в Съюза на ко

дасилен
на до нарушаване 
ждуличностиите 
пия. което зле се отрази 

всеобщото положе- 
стопаниюване

отиоше
то след това 
Общинският комитет хо 
рата придобият оигурно- 

по правило огромно

стълкновение, в
СК губи от престижа си.

М.С—В.Ф.
върху
ггис. пък и 
то. На 
заключения на

яли, чс 
мушнатите няма привилост и

болшинство дават подк-мт юпочислеяите 
Обшинс
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ЧЕСТВУВАНЕТО ДЕНЯБОСИЛЕГРАД: ОТ 
НА ЮНА

РАЗВИТИЕ НАОСНОВНИ НАСОКИ В ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ 1987 ГОДИНА

01 ИМА Н С НАРОИ»ИНТЕНЗИВНО РАЗВИТИЕ
трудови организации, пр 
сд ставите ли на общест- 
вежмюлитичеоките орга 

общината и

ЮНА — 22 
Босилеградс-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИ 

ОБЩИНА В ТРАДИЦИОННОТО НОВОГО
Денят на( ф ИЗТЪКНА СЛАВА ТОДОРОВ, 

НА НА ДИМИТРОВГРАДСКА 
ДИШНО ИНТЕРВЮ

вдекември 
ка община и тази година 
бе отбелязан тържестве 
но. Състояха се редица 

културно-забав 
манифеста- 
оовен вой-

низации от 
на трудови организации 

патронаги
туризъм, относ- 

гоетилничаретво и
както и на 

услуги

по-голяма обра- зитния 
но на

несат заОсновните цели в раз
витието на Димитровград щаемост на оборотните 
ока община през 1987 го средства и'намаляване на. търговията, 
дина са: укрепване на ма зависимостта от банки- туристическите 
термалните основи на' те, а интеграциите в об през 1987 година ще има
сдружения труд и разви щината и извън нея ще предимствено *
тието на самоуправител- създадат предпоставки Туризмът и гостилничар

за увеличение на износа, сивото, а заедно с тях и
който по отношение на търговията, получават все

по-значително място в • 
стопанската дейност с 
оглед на благоприятни
те възможности, които в

от региона, 
на граничните застави.спортни, 

ни и други 
ЦИ1И, в които 
мидите
адежи и девойки,, 
нр население и пионери.

Тук след тържествено 
на Милунче Пе . 

на войниците- 
и командири-

учаотвуваха и мл 
мест-

то слово 
троиич 
гоаничари 
те празника от името на
обществено-политичес

ките организации, ’ труде 
щите се и гражданите 
на Босилеград ска общи

ните социалистически от 
ношения. увеличение на 
физическия обем на про 
изводството и износа, ка 
кто и на броя на заети
те, нарастване на селско 
стопанското производст
во, отпимално развитие 
на обществените дейнос
ти и укрепване Система
та на всенародна отбра 
на и обществена самоза-

В навечерието на праз 
на нашите деноно- 

гра-
вика
щни бранители «а 
ницата и всички придо
бивки от НОБ и социали

тази насока дава гранич 
ношропуекватедаият пун 
кт „Градини".

В плана за общество 
но-мкономическо разви
тие на общ|ивата през 
1987 година особено мя
сто се отделя на развити 
ето на дребното стопан
ство. Най-зрели са усло 
нията за започване на

етическата ни раволю- на честити председателят 
ция, в голямата зала на 

Боси-
На ОК на СКС в Бодале-

Иван Василев.Културния ДОМ в 
леград бе устроено тър
жествено събрание, на

Вград,
продължение на тържест 
вото на заслужили 
ници и командири 

• връчени войнишки

вой-което доклад за създава 
нето и 45-годишния раз 
воен път на ЮНА изнесе 
Милунче Петровия, като 
подчерта че Армията из 
раетна от народа и че 
с него е неразривна.

1 бяхащита. - .
• Промишлеността е во
дещи стопански отра
съл в общината и той 
създава 70-на сто от об 
щия доход. Именно по
ради това през 1987 го
дина ее предвижда фи
зическият обем да расте, 
и то: в гумарската — 5,8, 
в текстилната — 25,2, в 
дървообработващата —
10 и в кожарската — 10
процента. Едновременно чужбина и през 1987 го

дина износът в ТО ,;Ди- като. нуждата от заяаят- 
митровград" и конфекция чийоки услуги ежегодно 
„Свобода" ще бъде в цен нараства.

;
маг-

похвални грамо-ради,
ти и. ордени/ За извънре-Слава Тодоров
дни резултати в работа
та на Баса Станойкович

строителството на цех за 
вноса през 1986 година производство на оемерин 
е 2,3 пъти по-голям и ще зи и пружини в Смилов 
възлезе приблизително „ ци, но в тази област тря 
към 22 милиона динара. бва да се преодоляват 
Това е постигнато, по- редица обективни, но и 
неже се произвежда за субективни слабости. За- 
извееген потребител в наятчийството също тря

бва да се насърчава, тъй

В продължение на 
тържественото събрание бе връчен Орден на тру 
членовете на СКХД „Мла 
дост" в съдействие с вой

да със сребърен венец а 
войниците-граничари: Ха-
сан -Търбоня, Илия Бла-

ниците и ученици от 
основното училище в Бо
силеград, изпълниха под 
брана културно-забавна Радомир Благоевич, Зде

жевич, Милан Поповия,

с това трябва да се по
добрят качествените по
казатели в производство- 

. то, средствата за общо и 
потребление

програма с хора, песни нко Ягар, Милован Раиче 
вич, Нахид Нумич и Млаи рецитали посветени на 

ЮНА и социалистичес
ката ни революция.

Интензивни кагштрло - 
вложения се предвиждат 
и в останалите области 
(електростапансгао — 

тр.афопост 35/10, рекон 
струкция), три трафопос 
та: Гоиндол, ■ Лукавица, 
Градини, реконструкция 
на мрежа (7 км) с ниско

търа на вниманието им.
В селското стопанство 

съществуващите и пово
ден Михочевич получиха 

.Примерен войсъвместно значката 
ник". Освен тях повечето

Ц ентралното тьржесг 
во но случай празника 
на ЮНА се проведе на 
22 декември в казармата 
в Босилеград на което 
присъствуваха и предста 
вители от основните и

да се. сведат до оптимал 
но ниво, строго да се спа построените мощности да 

ват възможности за ин- войници и командири по 
лучиха похвални грамо
ти, награди, отпуок и пр.

М. Я.

зва възнаграждавате спо 
ред резултатите на тру- тензивиране на живот-

РАЗМЕРИТЕ НА РАСТЕЖ ПРЕЗ 1987 ГОДИНА
Обществен продукт — 10, доход — 11,5, 

физически обем на производството — 9,5, фи
зически обем на селскостопанското производст
во — 8, износ — 44, заетост — 8,3, производи- 

3,5 процента.

напрежение и пр.; кому
нална инфраструктура — 
канализация в I район 
(60 милиона), продълже
ние на регулация на 
.р. Нишава (18 милиона), ( 
доизграждане на пътя.Ди 
митровград — Д. Невля

ДИМИТРОВГРАД:
22 ДЕКЕМВРИ ТЪРЖЕСТВЕНО ОЗЙАМЕНУВАН

телност на труда Граничарите в нова заставановъдството. Освен овце 
фермата в Бачевоко по
ле, построени са ферми (16 милиона) и Моинци 
в Борютоко поле и Изато

да. Физическият обем на 
производството трябва да 
расте на базата на рацио 
нално ползуваяе яа раз
полагаемите модернизи
рани и новопостроени мо 
щнрети с прилагане на 
съвременна технология и 
организация на труда. 
Завършените мощности 
за лека конфекция в 
„Свобода" дават възмож 
иост да се приемат яа 
работа дъм 300 нови ра
ботника, което благопри 
ятню се отразява върху 
общия ръст на заетост, 
който през 1987 година 
ое предвижда да достиг
не 8,3 срещу 2,60/0, кол- 
кото се предвижда в СР 
Сърбия.

Подобряване качест
вото на труда и продук
цията, икономиите на 
суровини и материалите, 
интензификацията на 

промишленото производ 
ство, трябва да допри-

В истински зимен 
биент в Димитровградс
ка община тържествено
бе ознаменуван 22 деке тическите организации, 
мври — Денят на Юго- Общинската 
олавската народна 
мия. Чествуването на пра на Нишката армейска об 
зайка започна още на 
17 декември с взаимни

ам- твото по този случай при 
съствуваха представите
ли на общественотполи-

—Вълковия (9,4 милиона) 
вци и, приключи изграж- реконструкция на градс- 
дането на хидромелиора- ката водопроводна мре- 
циояната система (първа жа (3 милиона дина.ра( 
фаза) в Смюювснр поле. и пр.

Такъв амбициозен, план 
изграждането яа втората на капиталовложения не 
фаза се предвиждат 304 може да се реализира

без помощта на по-широ 
ката общеетвено-полити 
ческа общност. В стопан

скупщина, 
ар- „Градня", представители

3,а капиталовложения в
ласт и пр е д-станите  ли на 
местната общност. 
ни-Ците и гостите . привет 
ствува комендантът 
граничните единици

Вой-мияиона динара през 
1987 година, когато към 
изкупените 650 дка пло
щи (при план 500 дка) 
трябва да се изкупят още 
1300 дка и да се създаде 
база за интензивно жи
вотновъдство. Въз осно-

посещения между войни 
ците и учениците. На са, 
мият празник 
ките

на
войниш-. 

колективи на тази
на

ството се очаква пълна
та подкрепа на. Фонда 
за насърчаване развитие 
то на недостатъчно раз
витите и 
общини в съгласие с при 
етата политика на Фонда,

тази част от границата 
Добривое Симонович.

По ^случай деня на 
Ю1НА с Орден за воени 
заслуги със оребърни лъ 
чи е награден команди
рът .на заставата Драган 

села. Най-тържествено . Станкович. Със -- 
все пак бе сред войни- . „Примерен войник" 
ците—граничари от гра- граден 
шината заставя „Иван

част от границата бяха 
посетени от представите 
ли на трудовите органи 
защги, покровители на 
отделни застави и населе 
нието от най-близките

пограничните
вата на рационално пол 
зуване на съществуващи 
те мощности, засилена от 
говоряост, 
качеството на стопанис-

а в строителството на_ ко 
подобряване муналните обекти значка

учас
тието на помощта на 

ване селското стопанство ЮНА и съответните 
през 1987 година Трябва публиканоки 
да достигне ръст от 8

е на
войникът- грани

чар от заставата Лука 
Караиванов’/ — гранича- . Глишич, а определен бр

ой войници са наградени

ре-
и регионал

ни институции. рите от тази застава пра 
зника посрещнаха в нови 
помещения.

Интервю взе: 
Стефан НИКОЛОВ

на сто.
Развитието на тран- с книги.

На тържес ~ А. Т.
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Отнрити нови обекти изградените цехове, кои
то кадрово да укрепват 
да се

дават, че сега ие 
прав момент, но че и Бо
силеград е едно

само е
разширяват и мо

дернизират. Необходимо 
е постоянно да ое 

неизползуваните 
моиотости

от мес-
и.™- :п,;гокл™

въз- за по-уско- 
развитие.

ват
рено стопанско

,дали суровиаяи едно 
полупр о изв едеиията 

мю-гат повече да се про
извеждат, какво е каче
ството на стоките които 
ое произвеждат, има 
условия за

от местата 
то трябва да 
жват нови

откъде- 
се раздви- 

инициативи,

те 'и

една от общините, 
ято занапред ще 

ли ' гаме още
в ко- 

пости- 
по-добри ре-

въвеждаяе на зултати.
От митинга бе 

тено поздравително 
мо до председателствата 
на СФРЮ И ЦК «а сюк. 
Съюзния 
родна отбрана 
дателствата на СР Сър
бия и ЦК на СКС.

повече смени, 
работа ,да 
ви работници.

и с което изпра- 
пис-получават но-

Г-ов орейки за по-ната
тъшното развитие на Бо 
силепрадска община Сте- 
фанояич изтъкна: — Опи
тът и резултатите които 
имаме тук ни. потвърж-

секретар за на-
и предое-

В. Такев В. Божиловговори на митинга пред цеха на ЕИ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ(От 1-ва сгр.) 
на политиката на СК и 
най-внсшите 
СР Сърбия за 
на неразвитите 
— каза Такев.

икономически
Босилеград ска 

община досега цехове /г 
криха ,',3еле Велкович" и 
„Здравйе" от Лесковац, а 

- експлоатирането на квар 
ца пое „Електробоана" 
от Яйце. В тях работят 
около 500 работници. В 
цеха на ЕИ, в когото са 
изразходвани 380 милио-

РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТ В „УСЛУГА'на основен камък на друг 
стопански обект се пот
върждава Безсилни да се сдравят с положениетооргани в 

развитие 
краища

приемственос
тта на стопанското и об
Щото развитие на Боси- 
леградска община —
изтъкна в речта си пред 
оедателят на Стопанската 
камара на ,СР Сърбия 
Радое Стефанович. За 
последователността на та 
кава развойна полити
ка свидетелствуват някол 
ко други новоизградени 
обектифабриката за 
преработка на овощия и 
зеленчуци, фабриката за

СъмнениятаВ преди про ; а за приемане на вали 
референду- дно решение бяха На края на заседание

то бе казано и това, че 
на генералния директор 
е изтекъл мандата до 15 
декември, че е нужно да 
се назначи изпълняващ— 
длъжността. Беше проче 
тена и информацията на 
Секретариата на вътреш 
ните работи в Димитров 
град, в която Съветът се 
осведомява, че в течение 
на 1985 година, по време 
на най-големия недостиг 
на брашно в града, от стр 
анана „Услуга" на частни 
хлебопекари в Белград е 
доставено 30 тона бяло 
брашно за готови пари. 
Всички сметки и доку
менти в тази „трансак- 
ция" е подписал генерал 
ният директор Алексан
дър Делчев. Но За чле
новете на Централния ра 
ботнически съвет в ^Ус
луга" и това не беше до
статъчно. За разрешава
нето на настаналото по
ложение очаква се въве
ждане на временни мер 
ки.

изос веждане на 
ма за реорганизация на 
ТО „Услуга" в Димитров 
град, че същият в ООСТ 
„Хлебопекарница"

таналата нуж
ни 7 гласа „за" — заклю 
пенията на първичните 
организации бяха ‘Недву
смислени —

да уопее, станаха факт. та за лошото 
За да разреши положе
нието се' опита Централ 
ният работнически

няма отговорност 
политичес 

ко настроение, предизви 
кано преди всичко с из-

съ- плащането на разлика в 
личните доходи в „Хле- 

вед бсхпекарницата" само две 
седмици преди референ
дума, без зачитане на

вет на няколкочасово за 
седание, което още 
нъж потвърди че в този 
трудов колектив полит

на динара, в начало ще 
работят около 60 души. 
За изграждането на 
ха на „Чегър" ще бъдат 
изразходвани 1,09 милиа 
рда динара. Тук ще се 
произвеждат спортни об 
лекла, а работа ще полу 
чат около 300 работни
ци, предимно женска ра
ботна ръка. Изграждане 
то на този цех пое боси 
леградоката строителна 
организация „Изградня" 
и се • очаква изграждане
то му да приключи до 
септември идната година.

За изграждането на ов 
цефермата и на летните 
обори на Цьрпоок, за 

овце (се-

це- ческото настроение и от мнението на останалите 
ношегаието между основ
ните организации е на 
най-низко равнище. Име 
нно, Съветът трябваше

две организации — е оче 
биеща. Нямайки сили (и 
мнозинство окончателно 
да разреши положение
то, Централният работ 

трудовата ничесни съвет оформи ко 
състо мисия, която да преиз- 

за пита дали качествено са 
интеграция «а Тъкач- проведени подготовките 
ния цех със „Свобода", за лроведедия рефе- 
на „Хлебопекарницата" с рендум в „Хлебопекаргаи- 
„Търгокооп" .и за форми дата". Предложено е съ

да оцени политическото 
положение в 
организация след 
ялия се .референдум

райе на нова организа- що да се поиска отгово 
ция за комунална дей
ност.
рендум в тази 
трудовата общност па 
„Услуга" ос очакваше, за 
щото тук ие бяха създаде 
ни основни предусловия 
за тона. И вместо чле
новете на ЦРС да дадат 
пълна подкрепа на нре-

рно-ст от комунистите в 
Неуспешен рефе- тази ООСТ за неуспеха 

ООСТ и на референдума. „Хлебо 
лекарницата" трябва да 
раздвижи инициатива заКатица Стоилкопичсъоръжения и 

га има над 1300, а капа
цитетът й е за 4 хиляди 

500 кози) както и

сменяване на директора 
на същата Борис Велев. А. Т.мини-фермите, 

клани
чорапи,
реконструирапата 
на и цехът за обработка 
на дърво, хотелът, нови
те пътища, слектрифици 
райето на селата, здрая- 

дом, амбулатории 
те и здравните станции, 
културният дом, детска 
та градинка, новите учи
лища и пр. са изградени 
през последните няколко 
години, 
още
черта Стефанович ако се 
има предвид 
инати през период иа го 

икономически труд

овце и 
за изкупуване на 200 ха 
площи за производство 
на храна са изразходва- 

около 400 милиона 
динара. След като изтък 
на, че фермата ще

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕН
ЦИЯ НА ССТН 

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ 
НА СК

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕН 
.ЦИЯ НА ССМ 

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР 
НА СУБНОР

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИ
КАЛЕН СЪВЕТ и 

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
в Босилеград

на гражданите и трудещи
те се. младежите и бойци
те в общт1ата и цялата

ди това приетите стано
вища на заседание на 
Комитета за всенародна’ 
отбрана и обществена са 
мозащита и организаци 
ята, основаващи сс пре
ди воичко па заключе
нията на партийните ор 

Тъкачния

ми
пият

ме
ни и расовия състав на 
овцете в общината ди

на „Напредък"ректорът
Раде Александров
черта, чс се вършат под

за изграждане
на още една овцеферма, 
в която да се отглежда [ 
3—4 хиляди овце. Съща 

той,

под- гамизации в 
цех и „Комуиалац", 
нямаха оили това да на- 

Имеиио, първо-

Резултатите са 
по-значителни под тс

готовии
правят, 
то заключение — да се 

генералният ди-
Алеюсамдър Дел-

че са пости

сменят 
ректор 
чел и завеждащ

страналеми 
(] гости.

Стефанович подчерта, 
необходимо Босилс- 

общииа и оста- 
перазвити общи-

та, както предаести 
иде бъде изградена в пре
делите на Ръжаяа.

ПРИЕМСТВЕНОСТ В 
РАЗВИТИЕТО

ЧЕСТИТЯТочетово 
Добринка Ефто- 

бе прието. Защо- 
то „за'\ бяха само трима 
от деветте присъствуващи

Новата 198? годинаД СТО ОТО 
ва, иече е 

градска 
палите 
ни да окажат помощ на

на— С откриването 
два нови и с полагането СТРАНИЦА 5
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ТО „ДИМИТРОВГРАД" В КРАЯ НА ДЕЛОВАТА 1986 ГОДИНА
вОбнадеждаващи резултати 

на стопанисване Сервиз за радио и Ш-апарати
услуж-Съгласгао развойните определения на 

занаятчийския център в Босилеград, от пре
ди десетина дни започна с работа сервиз за ТВ 
и радио апарати. В сервиза засега работи едно . 
лице, радио и ТВ—техник. След време, както 
подчерта Иван Пенев,. директор на комуяално- 
услужната организация „Услуга , която и от 
кри сервиза, същият ще ое разширява и кадрово

е оборуден с 
за работа, за кбито 

средства отдели 2

но-
е ра^фтата и трудовата 

Ню положе
• РАДИКАЛЕН ЗАВОЙ В ПРОИЗВОДСТВО 

ТО: ПРОИЗВЕЖДАНЕ САМО ЗА ИЗВЕСТЕН ПОТ
РЕБИТЕЛ • С НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАЛЕЖАЛИТЕ 
СТОКИ АКТИВИРАНИ 600 МИЛИОНА ДИНАРА

дисциплина, 
името вее сяде не е тако- 

трябв.а да. ва', какаото 
бъде.

Отделно искам да из 
тнша голямото увеличе 
ние «а износа на юонвер 
тируемите пазари, който • 
по отношение на същия

Въпреки че деловата зар. В резултат на та- 
1986 година все още не къв завой в производство 
е приключила, в ТО „Ди то имаме значително на 
митровград" вече се очер маляване на залежалите 
тават стопанските резул- стоки, които на 1 яиуа- 
тати за изтичащата го- ри 1986 възлизаха 804 
дина. Още сега може ка хиляди чифта обуваш, 
тегорично да се твърди:
1986 година по всички 
проиаводсгвено-финаноо 
в^ показатели ще бъде 
много по-уопешна от 
1985 г. Ето какво за то
ва сподели първият чо- к« най-пряко повлия вър 
век на най-големия ди- ху финаноовите показа- 
митровградсжи стопаяс- тели на стопанисване, по 
ки колектив, директорът неже по този начин са 
Михаил Иванов:

— Деловата 1986 годи динара, които бяха зам 
на ще приключим със от разени. 
косително добри сто
пански резултати. Каз 
вам „относително", за- 
щото има простор и въз 
можпости да работим 
още по-ефикасно, и 
качествено. Производст
вото протича непрекъ 
онато без оообени затруд 
нения, благодарение пре 
ди всичко на редовното 
снабдяване е възпроизво 
дствени материали. В та 
зи насока наистина ня

Понастоящем сервизътукрепва.
най-осиоините съоръжения 
„Услуга" макар и скромни 
милио-на динара.

Няма съмнение, че с откриването. на този 
и започването му с работа, до -значител-

тези
го-период на миналата 

дина е. по-ниоок с над 70 
на' сто. ТО „Димитрювг 
рад" в момента пласира 
своите произведения в де

сервиз
на степен се улеснят притежателите на 
апарати, които досега и за най-малки дефек? 

бяха принудени да ги носят вън от общината.

За да ги намалим на 320 
до 330 хиляди чифта, ко 
ето е „поносимо". А има 
тенденции да ги нама- сетина стлани на Европа, 
лим още .повече. Намаля 
Михаил Иванов: Намаля-

ти / Рейсова линияа чрез програмата „Юго 
—Америка" и на пазара 
в САЩ. Остава пробле

От преди десетина дни. Автотранспортната 
организация в Босилеград в редовно движение 
въведе рейсова линия Босилеград—Райчиловци 
—Радиче-вци—Млекомивци и обратно. Засега 
четири пъти на ден: сутрин в 5 и в 6 часа и 10 
минути и в 13 и в 14/ часа и Ю минути, Има въ-

в 21 и 22 часа й 10 
на тази местна съоб-

мът с износните цени, ко 
ито понякога са под дей 
ствителните, въпреки че 
в това отношение поло
жението съществено 
измени от 1 юни, от ко. 
гато в касата на ТО 
сливат и онези средства, 
които й 
във вид на износно сти-

оовободени 600 милиона
се

зможтюст за още два пъти 
миьупи. При откриването 
щителна връзка Автотранспортната ортаниза- 
ция е имала в предвид,, потребите на големия 
брой работници от селата Радичевци и Райчи- 
лсхвци в цеха за сушене на (Цющия и зеленчук.

се

принадлежат

мулиране.
Пр.ез идущата 1987 го 

дина ще опазваме прие
тия производствен прин
цип : производство само 
за известен потребител. 
Очакваме и много по-го 
ляма активност, и по-ра 
ционални решения на 
„Тигровата" продажна 

| служба.
По отношение на изно

са ще настояваме да за 
пазим сегашното равни
ще, а ще се положат уси 
лия по обем да се увели 
чи е 20 на сто. И заяап 
ред остава актуален из
носа на спортните обув
ки „Степс". . Преговаря
ме с чуждестранни парт 
ньори от Холандия и Ита 
лия за производство на 
спортни обувки за техни 
те пазари. Съществуват 
добри изгледи и дамски
те,- относно детските бо 
туши с равна пета 
станат износен артикул. 
Оставаме и занапред 
програмата на 
Америка". Д-околкото

както и яа заетите в трУД°®ата единица за ек
сплоатация на кварц, които работят в село 
Млекоминци.

по-

м. я.
Е ЧЕСТ НА 20 ДЕКЕМВРИ — ДЕНЯ НА „ТИ 
ГЪР"

Признания за 

дългогодишен труд
у

махме по-сериозни про 
блеми. ч Ж»| :

Съществен момент е. Михаил Иванов
че направихме един ра
дикален завой в самия
подход към нроизводст- жихме доста усилия да 
вото. Именно от 1 април претворим приетата (на 
т.г. произвеждаме изклю 
чително за известен пот
ребител. Преди всичко 
това засяга износната 
програма — опортни обу 

, вки за италйанюкия па

През тази година поло
В ТО „Тигър" — „Ди- най-добри работници пр 

митровград" 20 декември ез ноември са били: 
— Денят на СОСТ „Ти- Новица Иванов, 
гър" — е чествуван де
лово

ниво на „Тигър") поли
тика за обезпечаване на ' 
качество. Резултатите ■ са 
очевидни- вроизводстве-

работ-
ник на валярницата, Но- 

и тържествено. На ца Такев, работник на ТЕ 
тържественото заоедание 
работническия съвет 
прочетен реферата 
председателя на деловия 
отбор на , СОСТ „Тигър"
Милован Джорджевич за 
стопанската дейност

„Технически стоки" и 
бе Борис Борисов, работник 

на на „Металния цех". Те 
са възнаградени парично, 
с по 50 хиляди динара. 
З.а второ място парична 

и награда от по 40 хиляди 
дейностите през следва- динара получиха Дука 
щия период,на най-гоше Стоянова, 'работничка 
мия колектив в Горно конфекцията. Гроздан Ге 
Понишавие. Реферата оргиев, -работник на „Ме 

прочете директорът на талния цех" и. Мирко” Го 
ТО „Тигър" — „„Димит- гов, работник от ТТ 
ровград" Михаил Ива- тор. Трето място 
нов. На същото заседа
ние по
ботници, които

ните халета са ни по-чи 
сти, средно подобрена

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕН
ЦИЯ, НА СОЦИАЛИСТИЧЕ

СКИЯ СЪЮЗ, 
ОБЩИНСКИЯТ

НА СЪЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ, 
ОБЩИНСКИЯТ 

СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА, 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕН
ЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ, 

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР 
НА СУБНОР 

ОТ ДИМИТРОВГРАД 
На всички
праждан ии числящи се 
ЮНА, на трудовите 
общината и страната

ЧЕСТИТЯТ

КОМИТЕТ

в
в

„Юго—
пък

се касае за до разширя-* 
ване на мощностите, на 
шето основно определе 
ние е: премахване ,на

сек- 
и наг

рада от по 30 хиляди ди 
нара спечелиха Ружка 

дваде Тодорова, работничка
I фаза гумени нишки,
Нада Апостолова, рабо
тничка от контрола и 
Владимир Василев, ,рабо

Освен очевидната - из- През ноември, в рам- брГтрудовзС' ^ Шт'Д° 
носна определеност _ще ките. на оанаменувавето ц«я е провъзгласена ТО 
се трудим, да задоволим на 20 декември — Деня „Автогума" и Ня неч нз 
и- потребностите на до- на „Тигър", бяха .органи тържественото
огл™”0^6^- 663 ЗИраНИ'ДВе състе™н<> * ние на работническия съ 
оглед дали ре касае за трудови акции: „Да избе вет „я ГГ)ГТ т„ ^ „
обувки или за техническа' рем най-добър работник" Пирот ..Тигър
У™ заяви накрая ди и „Да изберем най-доб- 

кторът Иванов. ра трудова организация"
нредраг Димитров В ТО „Дйшггровград"

традиция на рате ■
. сните места. Да напомня, - 

че за шивашката рабо-. 
тилница .вече /са обезпе
чени определен брой но
ви машини.

по насегг години са работили в 
трудовата организация 
получиха „Тигрови" жъл 
тици.

пионери, младежи, 
към

Vхора от

организа-

Новата 1987 година заседа-

като им пожелават виооки 
лични (ц обществени успе
хи, крепко здраве 
и дълголетие_____

в
е връчено прехо

дното знаме.

П. Димитров
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РАЗГОВОР С ИВАН 
ОБЩИНСКИЯ ?нгЦ1ш

Специалностите
РАВНОСМЕТКАТА на божичани ЗА 1986

Нов живот с новата мрежамгв да се
съгласуват с потребите

Родината, 
ва беше

Преди няколко години божичани
„ подменят дотраялата монофазна 

ска мрежа и да електрифицират 
повече от 2 дестилетвд без 
сигурно заместиха 
метални стълбове

направиха до- 
електриче- 

преди
ток махали. Бавно, но 

голям брой дървени с бетонни и

говор да

оставенитекоято ои оти 
тежка. Покрай 

съпътствуващите трудно 
производството 

МО бреме 
на работа. Бабушнишюа 
община

др.
— Какво се предприе

ма да се помогне на зае
тите с малки 
ходи?

Колко души ще мо-
гат да намерят работа в 
идната 1987 година?

— Очакваме в 1987 го
дина да бъдат заети към — Обърнахме се 
стотина души. Такива са в°ички организации 
възможностите. Съглас- ОДВУжения труд от фон- 
но средносрочното разви Д'а общо потребление да 
тие на общината броят отделят средства, е кои- 

заетите би трябвало то^Да субвенционират лрс 
да расте с 8'Уо, докато в 'воза, регреса за годишни 

, , ■ почивки и др. видове ра
зходи за работници с 
най-малки лични 
Досега такава

спи голя- лични до-
е и заемането Тази година, дойде 

дът на 4 неелектрифици- 
рани махали: 
на", „Гарина", 
ци" и „Гъндини". В 
ло 60 домакинства за 
първи път светнаха еле
ктрически крушки. Мре
жата . е построена със 
средства на Местната об
щност и лични оредегва 
и над 700 трудодни на 

споменати-

Председателят 
тната общнос Васил Ста
менов

ре- на мес-
към.като една от 

стопански изостаналите 
общини в Нишки регион 
трудно излиза накрай с 
него. По този въпрос бе
седвахме с - 
на Общинския 
лен съвет Иван Дими- 
триевич.

— Понастоящем в Ба- 
бушница има 1119 
ти, от които 501 
За първи път работа тър
сят 723 лица. От общия 
брой търсещи работа — 
465 са неквалифицирани, 
201 квалифицирани, 222 
са със средно образова
ние, 35 с виеше и 5 с

„Дедичи-
,Попов-

хвали
на съселяните си:

—Поостарели 
намалели сме, но не 
предаваме. За електрцфи 
кацията не жалим пари 
и труд. Похвали заслужа 
ват и нашите преселници 
в Сурдулица, Ниш, Бел
град и други места, кои
то електрифицират род
ните си къщи.

И критикува „Електро- 
диетрибуция" от Сурду
лица:

— „По сто пъти" ги- 
молим да прокарат тра
сето яа отделни линии, 
но те или идват с голя
мо закъснение, или изоб 
нто не идват. За друга по
мощ от тях и да не го
ворим.

Божичани

усърдиетона
око- сме и по-

сс
на

председателя
синдика-

доходи.
помощ е жителите от 

те махали. Много им 
могнаха

незае-
жена.

оказана на известно 
сло работници в „Изгра- 
дня", „Комуналац"
В някои трудови

чи-
по-

и граничарите 
от двете гранични заста-

и др. 
органи

зации се набират средст
ва във Фонда за оолидар 
ноет, с които се обезпе
чава безплатни ясли, 
детска градина. Водим 
акция за издействуване 
на субсидии за наеми на 
работници е малки лични 
доходи и пенсионери.

ви.
Следва да се отбеле

жи още един резултат 
електри

фикацията: за посроява- 
не на електрическа мре
жа в махалите „Милади- 
нова", „Урошева", „Маль 
окова",
„Байтова"
100 бетонни и 10 метал
ни стълба.

на божичани вили
полувисше образование.

— Осъществен ли 
планът по заемане 
1985 година?

— Планът не е осъще
ствен изцяло. От 152 ду
ши, колкото бяхме запла 
нирали да бъдат заети — 
за неопределено време 
са заети 113 души,, или 
74,3°/о. От общия брой 
заети — 40 души са зае
ти в новооткрити цехове, 
докато останалите са по
стъпили на вакантни ме
ста. Новопостъпилите на 
работа са заети главно 
в стопанството, докато в 
нестопанските дейности 
са били заети само 17 ду^ 
ши.

„Марковска" и 
са набавени най-малко

искат да отиват в амбу
латорията отвъдИван Димитриевич рекич
ката в пентъра на село
то но старостта иай-мно- 
го ги кара именно 
На рекичката имаше стар

Матея АНДОНОВ

изтеклата година беше 
5°/о. Наблягаме да се спа 
зва закона за приемане
то на стажанти, макар 
че някои организации на 
сдружения труд или тру
дови единици на органи
зации със седалище из
вън Бабушница доста тру 
дно приемат това. Някои, 
като Здравният дом, би 
трябвало да се насочат 
към приемане на нови 
работници на постоянна, 
вместо на временна ра
бота.

— Сред незаетите има 
и такива специалности, 
за които трудно ще се 
намери работа?

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ 

НА СКС
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕН

ЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКА

ЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР 

НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ 
и ОБЩИНСКАТА КОНФЕ

РЕНЦИЯ НА ССМ 
в Срудулица 
ЧЕСТИТЯТ

НОВАТА 1987 ГОДИНА

там.

мост, който им създава
ше големи главоболил. 
„Ако вече се налага да 
минаваме по моста, ще 
минаваме по нов мост". 
Така се договориха божи 
чани и така го сториха.

Продължат ли така и 
в годините, които идват, 
ежедневието им ще ста
ва все по-хубаво.

— Кои организации на 
сдружения труд не са 
приели предвидения брой 
нови работници?

— Сред основните орга 
низации, които не успя
ха да реализират предви
дения брой новозаети са 
трудовата единица 
„Първи май" от Пирот, 
„Тигър" — вътрешна ав- 
тогума, 
станция,
„Комуналац", 
ция „Слога" във 
Бонинци и др.

От общо заетите 113 
души в качеството- на ста 
жанти са приети 79 лица, 
или 90% от предвидения 
брой. От друга страна, 
трябва да изтъкнем, че 
някои организации
сдружения труд са прие
ли и повече стажанти от 
предвидения брой. Гака 
в „Лисца" са приети 39

К. Г.

ДИМИТРОВГРАД

Заслужават лн това нетрудоустроените?
— Да. Сред търсещи- 

на тс работа имаме 78 при- 
учени конфекционери, 15 
помощници - пожариика-

Последното заседание 
на Общинския синдика
лен съвет в Димитров
град,
тия дневен род, трая 
около одии час. Може 
да се каже, че така тряб 
ва, че времето трябва 
да се поспи, че ефикас
ността трябва да стане 
съставна част в действу- 
вансто ни.... Не винаги 
обаче има ефекти от 
всяка ефикасност.

условията на стопанисва 
нето и пр. определено 
време за разискване ня 
ма. Без оглед това, ос
вен представителят на 
Службата за обществе
но счетоводство, никой 
нищо не каза и анали
зът бе — приет.

нето на стажанти не се 
осъществяват. Но, и тру 
доуотрояването мина, ка- 
кго и анализът за девет 
месечните резултата в 
общината. Освен тези, 
които по служебна длъ
жност (от „бюрото за 
трудоустрояване) „дадо 
ха отчет", никой от чле 
новете на Съвета не да
де овой принос. Може 
би и нямаше какво да 
кажат понеже те имат 
работни места. Друг на 
чин за да се разбере тя
хното мълчание, макар 
че >и само от разискваш! 
ята няма полза, — няма.

Сигурно е, че ефикас
ността и активността мо 
ясеше да вървят заедно.

Ветеринарната
„Изградил",

р;и, 23 водачи на мотор
ни превозни средства, 13 
шлосери, 20 стругари, 91 
канфекциоиер, 5 млека- 
р,и, 9 химически техни
ци. 15 математическо-те
хнически сътрудници, 65 
орсднисти (без специал
ност), 17 лаборанти-тех
ници, 15 ю ристи, 6

4 географи, 2

въпреки обемис-
коопера-

Велико

Но не само този 
рос мина без разискване. 

Кой освен СОИ за тру 
асомпе-

въп

ико
номисти, 
инженери по охрана 
труда ... За някои 
цишмости в нашата 
щипа днес почти

доустрояване е 
тептен да разнежва 
проблема на иетрудоуст 
рошите, за този 
жаац проблем на общес
твото, ако всред първи-

на на заСредата на декември 
сигурно нс е най-подхо 
дящо време за обсъжда 
не на деветмеоечиите ба 
лапай на организациите 
на одружеиия труд. Дос тс не е Синдикатът. Още 
ста е късно. Косато оба- повече ако ое има пред- 
че се касае з<1 осъщеспв вид,

разпределени връзка с трудоустроява- 
оообоно с приема

спе-
об-

няма
нале-

иитерес.
в химическата промишле-
иогт Лужяшца" 9, по 5 Затова занапред ще 
и Тсксгилколор" и „Та- трябва подготовката на 
ламбас" 4 в „Балкан", 2 кадри повече да съобра- 

, зяпаме с нуждите :на сто
панството.

че становищата във

(А. Т.)яваието и 
сто на дохода,коопера- 

Звонци и
износа, нето,в пчеларската 
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ПОРТРЕТНОВОГОДИШЕН
ПРЕДПРАЗНИЧНИ СРЕЩИ 30 години 

без отсъствие
Рисн и благородни 

дела
произведени- в Ба- 
бушница излизаха и 
на пазарите в чужби 

И днес-.е така: 
две трети от праиз 
водството на нашия 
цех отива на пазари 
те и «а Запада, и 
на Изтока,

е преди две-г^рри години 
започнаха работа в „Сво 
бода" и не знаят как из

КОГАТО на някоя 
среща в Нишки ре 
гион се поведе дума 
за .сдружаването, не 
рядко за пример се 
взима
и нейния цех на .„Ли 
сца". Еотествено, го 
ляма заслуга за то 
зм успешен делови 
ход има и директо
рът на този цех 'Пе 
тар Йончич, който 
За принос в стопа-н-

Цветанка Станчева 
една от малцината

по-старите ра-
конфекция глежда кюмурената ютия, 

А ние копаехме основи 
те на фабриката. Случва

оста
на.

нали от 
ботнички в 
„Свобода" в 
град От септември 
зи година започна триде Фе- се понякога по цяла

нощ да шием чували за 
пясък, защото по-рано 
често станаха наводне
ния. Днес младите в „Сво 
бода имат девиз: „по- 
малюо работа, повече па
ри", а при нас беше об 
ратно. Всеки ден си носе

Димитров-
Бабушница та-

сет и четвъртата година 
от предаността й 
конфекцията.

Много рядко 
ое случва да стане към

грешка и затова в 
Севнице, поради- го 

доверие в 
винаги

1953 
седемнаде-

През далечната 
година като 
оетподишно момиче 
ла повикана да помогна

ЛЯМОТО 
нашия цех, 
ни дават да произ
веждаме за изнрс!

би-

личнитепри заверка на 
паспорти в родното 
село Омиловди. Виждай
ки я като способна и за

хме закуска, а те днес 
имат -най-съвременен ст
ол, но им липсва трудов 
навик. Те не зцаят, че за 
наят не се само учи но 
занаят се й краде с очи.

—, Тридесет и три го
дини да работиш непре 
къонато в едно и също 
предприятие почти без- 
отсъствие наистина е ус
пех. До. преди шест' го- 

че дини работехте 
чно производства, 
работите като контрольор 
на готовите . изделия. Ко 
га ви е било най-тежко?

си
окото развитие на общината тази го 
дина беше удостоен и със Септември 
йска награда на Бабушница, която 
се присъжда по случай Деня яа осво 
бождението на града — 6 септември.

Споделихме тези, дни с П-етар Йо 
нчич, минал трънливия път от млад-е 
жки ръководител, сетне келнер в „Цъ 
рни връх" складировчик, шеф на про 
изводството в „Т-екстилколор", 
седател на Общишоокия синдикален 
съвет за успешния ход на „Лисца". 
Как се „осмелил" от крайния изток 
на нашата страна да потърсят изход 
чак в СР Словения?

— Бързо растеше и се издигаше 
колектива на „Лисца" в Бабушница. 
Ето, за непълни десет години, броят 
на работниците от 80 е нараснал на 
320 души!

Миналата година „Лисца" се пре
несе в нови производствени халета, 
за юо-ито са
.стотин милиона динара, 
дом за пример и това, 
лиана общ доход през 1978 —- в 1986 
година той достигна сума от 900 ми
лиона динара! —

ГРИЖА ЗА ХОРАТА
<

Днес .„Лисца" не са само хубави
те производствени халета, в които има 
наистина хубави условия за работа. 
В „Лисца" се полагат големи грижи 
и за трудещите ое.

подобна работа, попитали 
я искали да,, работи и ка
кво.

— Спомня си и днес, 
казва Цветанка, че без 
да размислям проявих 
желание да стана шивач 
ка, защото това вече зна 
ех. Но още повече, 
това наистина тогава. 
обичах. И да ви кажа, 
обичта ми към шиваш
кия занаят днес е съ
ща както и преди 33 го 
дини.

изразходвани няколко 
Да приве- 

че от 20 мм--
пред-

в пото- 
Сегаказва Йончич.

— Това стана през 1977 година 
— започна Йончич.^Неколцина мои 
другари и аз дойдохме до извода, че 
без риск и по-енергични крачки, ще 
продължим да си тъпчем на място. 
Оценихме, че единствен начин да за
почнем да произвеждаме -по-еъвре- 
мен начин е да ое одружим с някоя

— Преди ми беше. мно 
го по-лесно. А Днес? 
Най-трудно ми 
трябва да върна некачес 
твеНо ушита дреха. Нео . 
съществени желания? Ня 
мам. Аз

е когато

— Като по-шеднем извървяния 
път, и като си спомним какво бяхме ■наистина съм 

щастлива когато влезна 
двора на нашата фаб

рика. За Нова

преди десет години, не можем да не 
бъдем доволни — споделя Йончич, 
Ние няма да спрем, а. Ще продължим 
нашия, положителен ход нщцтед. Но 
би трябвало да кажем и това, че до
сега отпуснахме на наши работници 
над 20 милиона динара кредити за 
жилища, построихме 5 жилища - за 
наши специалисти, имаме ресторант, 
за безплатно хранене. Също така, 
грижим се и за здравето на нашите 
трудещи се: имаме амбулатория за

модерна. Изборът падна не случайно 
върху „Лисца" в Севнице, СР Слове
ния, Знаехме, че имат модерно прои 
зводство, обезпечен пазар и поканих

дойдат в

в
година 

ще започне да работи и
още един цех с към три 

новозаети. Когато аз 
работа бяхме

стаме група специалисти да 
Бабушница, за да могат на място да започнах 

само шестсе запознаят' с .нашите възможности 
— опомня ои Йончич за първите дни 

, на „Лисца" в Бабушница.

а жени, а с но
вия цех в производство 
ще бъдем над седемсто
тин!-лекуване на хора с нарушено здраве; 

обезпечавамеКато видяха, че разполагаме .. с 
млада и пълна с устрем работна сила, 
горещо желание да успеем 
рите от Словения се съгласиха да 
строят цех Бабушница. За кратко 
време, никнаха нови помещения и от 
■стария .състав на „Текстилколор" в1

отдих и почивка 
море и в. планинските почивни цент-' 
ров е. Напоследък в „Лисца" се пюла-

на Така говори Цветанка 
| за своята фабрика,
I ношението към

ри!
— друга за от■;' рв труда., Тя 

цвет
гат и есе по-големи грижи и за спор
туването. Организираме често екску-р 

Севнице, където нашите работ
ници по-огблиз© се запознават’с ра
ботниците на „Лиоца" там, както и с 
работниците от цеховете на „Лисца" 
в други градове.

има и овой хоби —пеш ято. Нейният балконзии в ви- 
цветя

аз нямам време да 
- стоя на него, поне, да ©то 

ят цветята"). Освен фак
та, че оредн-о за послед
ните три месеца е зарабо 
тила по 40 хиляди, 
изплатената разлика 
взимала три месеца 
.90 хиляди, все пак лични

наги е пълен с 
(„Аконовите хали минаха 86 души. В скоро 

-време бяха обучени още 60 Цветанка Станчева- нови ра
ботнички и работници, В СР Слове
ния, в Севнице оттогава до днес

г>

й така със ово-ят.а „син 
герица" Цветанка 
в Димитровград 
«а работа в тогавашната 
занаятчийска 
ция. Тогава

— Искам -да изнеса и тава, че ■ в 
„Лисца'-' се заработват най-виооки 
чии дохода — около 80 000 динара 
— казва Йончич.

Когато го поритахме 
нират занапред той изтъкна 

— В

из
идва 

и започ
пращахме няколко 
ние, а специалисти на „Лисца" често 
идваха и „на място' ни оказваха по
мощ — казва той.

групи на обуче- ли-

със
коопера- 

в едно по
мещение. са били шест 
жени. а в друго мъже. 
А днес?

какво пла- е
и поГОДИНИ НА ПОДЕМ момента не предвиждаме раз 

ширяване на производствените 
пости, защото имаме закръглен 
ЗЕЮдогвен процес. Полагаме усилия за 
извисяване на производителността 
труда и по-пълно използуване на мощ 
ностите.

м-ощ-
прои-

— Трудни бяха първите -ни крач
ки — споделя Йончич. Но благодаре 
ние голямото единство и сплотеност 
яа колектива — произведеното в „Ли 
сца" — Бабушница беше между най- 
качественото. Сутиените

ят доход е малък. А ние / 
~ да кажем, че тя е вина- 

между най-добрите ра 
ботнички.

Днес сме в • хубави 
отопле

нина халета, с парно 
ние, с -нови. най-съвре- 
меини машини. Работни
чките, които

и др. стоки, М. Андонов сега или А. Т.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ

т гшчт
штиР„Гс“СЪ*°3а "а югославските 

ъюза на комунистите комунисти
в Сърбия

Брой 1550 година ХШ1 
Белград, 26 декември 1986

Единство с народа
По случай Деня 

Клг осл авскат а 
ври, празник 
родите и

на раждането„л.пппчи на Щсство, неговатанародна армия — 22 декем ятелност
„ ,®а всички трудови хора, на- ки условия

и това че ™«ДН0С™Те’ трябва'«а се каже решното и’ 
работя' ч пРеданата, творческа, отгов-орна ниЯт 
работа на арменския състав-е от изключи 
телно значение за нашата общност, за 
мира и сигурността на нашата страна, за 
нейното самоуправително-ссщиалистическо 
развитие.

независимост и самосто можио по-рано ля се чат™»™,™,, е 
се проверява и укрепва в*в всич- те „ проц^, които в^ ^я™

м™а]“°Ш 'СЪС оебе “ 'вът- засягат о^те стойн“ 
международно развитие. Ней алистическото

а си в крайна линия и потвърждава то си, защото това може да има несъзила
™Г«Гд™Т^ в изкушенията- *> еми последици и върху понататъшяотГ^а- 

0 тя ни донася. Така бе в цялото след- звитое на всенародната отбрана и общест- 
развитие «а Югославия, в междуна вената самозащита Доколкото всички пюо 

нарастват КРИЗ,И И 1На,шск на ,нашата сигур- блеми в обществото успешно и трайно ре
че това е свят в когото ир^ решИитГ™Гн‘'С ВЪТ Щ“ ВЪЗ °ШОВа на ^оупраГителни^

дите и страните, а особено малките и сре- ня собгтаен-итг <- " ра ове' °сланяики се начала, раганоправието на нщюдите
дните незявигтимчтр и сре Ча собствените си сили, на оилите на наро- родностите дотолкова щеиможе^ТЛ^ И РпН™ Са ДИТе И на трудовите хора браната и ДрнХа Щ
изложени на закани и натиск. Все докато и гражданите, «а целокупната обществена

е такъв, нашата грижа за отбрана- система и необвързаната външна политика 
за укрепваното и усъвършенствуването всенародната отбрана и обществената 

на всички нейни компоненти трябва да мозащита 
бъде задача с «ай-голямо значение. Сил на практика 
ната отбрана бе и си остана, а по всичко 
личи това ще бъде и занапред, наша си
гурна опора в изграждането на собствения

го-
на соци

изграждане на шшето об-

Защото оветът в когото живеем още военно 
не е свят на'мира и правдини, макар че 
силите на прогреса постоянно 
Известно е.

и на- 
укрегпваме от- 

на -страната.
През последно време, покрай атакува 

са- нето На обществените и политически фак 
отстояха на всички изкушения то’ри- вътРешшият и външен враг все 

потвърдиха силата си и'от често ое заканва 
тези битки воеки път излизаха все по-силни. воена1Р'ОДната оторана и обществената са

мозащита, а не се сенват да омаловажават 
Трябва, обаче, - постоянно да -се има и ЮНА, нейния статус, авторитет и влия 

ни път в съгласие с ориентировката, коя- ПРеД®ид н това, че и системата на всена- ние. Освен това правят се различни опити 
то отдавна приехме и с политиката на Съ- Р°Дната отбрана и обществената самоза- част от младото поколение да се конфрон 
юза на югославоките комунисти която тру Щит,а могат да се подават на влиянията на тира с политиката и (системата жа всенаро 
довите хора вградиха в своята си действи- различнигге отрицателни процеси в общес дната отбрана и обществената самозащи

твото. Доколното по-бързо решаваме мно- та чрез действуването на така нареченото 
гобройните противоречия в обществото, мирно движение и инициативите за цивил

но отбиване на .военната повинност. При 
тоова се губи от предвид, реалността на на
шето общество, неговото международно и 
геосгратегическр положение, както и реа

та.
гго-

орещу концепцията на

телносг, в перспективата ой като трайно
определение.

Оттам и тзърдението, че нашите един- толкова по-непосредствено ще укрепваме 
ни въоръжени сили: Югославската народ- ^ нашата отбранително-самозащитна сис- 
на армия и териториалната отбрана са 
съставна част ца обществото. Съществе
но, с общественото си битие те отразяват 
жизнените потреби на общността, въоръже 
ни сили на работническата класа на Юго- мостта, националната и териториална ця

тема, особено нейната функция з.а опаз
ване придобивките на революцията: брат- лността на света в когото живее.
ството и единството, свободата, независи- Оттам и изискването всички нащи на

роди и народности, без изключение, 
и народностите на лост. Във връзка с това е необходимо въз щитят и бранят независимостта, оуверени- 

отделно п на тета и териториалната цялост на страната •
си ако желаят бъдещето си да държат 
ръцете си, както това винаги със собстве-

да
славия, на народите 
нашата страна, на всеки 
всички заедно. в-

От създаването на първите паргизаис- 
отряди през Народоосвободителната во .. ..

йна и оня исторически дея когато в Рудо
бри

ни [Сили защитавахме онова, което досега 
създадохме.

Всенародната отбрана и обществената
ки тГ .преди 45 години Първата пролетарска 
гада за пръв път се построи пред върхов
ния комендант Тито, Югославската народ 
на армия бе и остана армия .на народа, со 
циалистическа и революционна, постоянно 
укрепвайки и развивайки този свой харак . 
тер и определение. У 1

самозащита са твърде значителна част на 
целокупните обществени усилия нашата 

общ
ност да ое развива върху трайнщ-е осно- 

к ^ ви, които положи Съюзът на югославски 
в те комунисти начело с Тито. Политиката 
У на укрепването «а нашата отбрана, укреп

ването и модернизирането на Армията и 
, целснкупиите въоръжени сили са израз на 

иай-дълбокте .интереси на всички югос-

ооциазпгстичеока еамюуправителна

Нейната днешна техническа оспоеобе- .
равнище на бооготовност- 

камендаштстната, вой 
нейното моралпо- 
готовиостта да

ност и високото
та на поделенията и 
ниците и [командирите, 
политическо единствс^

успешно да приключи, заедно с 
отбрана, за 

боеви еталон на наши- 
с обществен

лашяни.
Да кажем и това, че е навършаването 

на четири и половина деоетилетия в жи
вота на ЮНА навлизаме в петдесетата го
дина огг’ идването на Тито начело на наша
та партия. В тези десетилетия, крито пред 
ставляват епоха на приемствено революци- 

нашата страна ? създаде 
има исторически обсег и зна

приеме и 
всички
дачата и на пръв 
те отбранителни потенциали 
Факт /предимство който ни дава възмож 
Г/ушешно и ефикасно да строим в* и- 
КЮ роволюцйонно и всенародно дело, I 
което^се посветихме в днешния немирен и 

•свят.

сили на всенародната

ашно развитие в
но дело, което 
чоиие. В тази част 'изграждането на Арми 

•на въоръжелтите сили като цяло, раж-ята ,и
да пето и развитието и прилагането на кол \ 

отбрала с едноР^Ешата идея за всенародната

Га •-•«агЗга ^
™^^и"окото .самоунравително

отбра 
като същи

ц 01 п [1н и та за всенародна 
от най-значителните постижения.

Борислав Вучетич
об



2 Комунист
система". Соколович 

че. „общеегвено-по- 
’ организации покрай 

малко са 
състоянието 

пълна затвореност в 
отделни цялости и че са ре-

На заседанието на Председателството на ЦК на СК в Сър п^едствителите която”ТдГбило от^тях съвмест-
бия отново се стигна до поляризация: на онези, които са по- тимиоги РпДп1>^яг0лателство Нг> плш*и/рат и водят акции 
малко и на онези, които са повече доволни с отношенията в покрайнините Р значениеФа цялата Република".
Републиката, тоест, които са „за" или „против" предложени- то, които ,;не поДЦеняваики ПрО значение за Д —
те промени. блемите'", искаха да докажат, че

тическата
ЕДИНСТВОТО И СЪДРУЖИЕТО В СР СЪРБИЯ също смята 

литичеокнте 
положените усилия, 
отишли напред отПромени и спорове на 'почти
три

С7>С

ка--— Проблемът е В' това
„ в осъществяването на единство- 3 ^шя Давидови^ — че неща-

Зоран Соколович, секретар злики. Представителите на по- ^ и съдружието е сторено 
на Председателството на ЦК на крайниците главно бяха довол- го и че ноиите ИСКННИя, дори и ж а
СК в Сърбия в уводното изло- ви с резултатите на досегашни- изявланията на ня.иои републи- Съобм* а осъществяването на ня- 
жеиие на заседанието на ( този те активности, докато представи- н<жи ф ттрк вместо да ^ вамш дърЛавви фу-нкцин 
орган (състояло се ад 11 декем- телите на „по-тяоната част на само вредят на ус- ^ - а в някои валидни кон-
вр;и т,г.) каза, че Председател- Републиката повече говориха за тандашото единсгао. Песимисти- с. * норми, но и не ги
ството има задача да съгледа неосъщественото. Тези разлики П1р,едатавители на Република- цялата от,оя тери-
докъде се. е стигнало в осъщест- определиха и отегошението към нейната „по-тясна" терито ДРшу,блЮ<ата „г е в със-
вяванеъо на становищата да ЦК новите акции. Покраимимските ’’ тория,
на СЮК и на Програмата на ЦК функционери най-често изразя- рия' пак ’/не за тоя.ни?' напрИМвР' на гражлшш
ка СК в Сърбия' за единството ваха ,големи резерви към новите стигнатото и в- постигнато те °Ръ®ока’га черногорската 
и съдружието, в Републиката и в предложения, идващи от репуб- 5^°в ' пппгтелупата 11аЧиЮяалН0СТ в Кооо,в° Да окаже
„кое направление трябва да се ликанските 'органи, а останали- или ‘ ' „р необходимата защита, когатоса
насочат акциите за да се према- те бяха за промени, позовавай- п0 пРиемаие'л 1 • им застрашени уоновните пове
хнат застоите и опоровете, кои- ки се на това. че на Съюза на Така, Зоран Соколович изтъ- шюи права и свободи; не е в съ- 
то още съществуват". комунистите не е качество „дог- кна, че в „отделни области на стояние да проведе някои важ-

Така и протече заседанието матичма отбрана на нал'ичните обществения живот нашите ак- ни закани на цялата територия, 
на Председателството^ Членовете решения". нивности главно се движеха в защото за това не съществуват

; на този орган говориха за това. Но, най-нанред за отношение сферата ад нормативно урежда- съответни конституционни меха- 
какво е осъществено досега и то към досега осъществените не на въпросите и взаимното до- .чизми. Едно такова1 състояние 
какво трябва да се прави зана- промени. Няколко участници в говаряне, което оообено важи до голяма степен е последица, на 
пред, .но и този път проличаха размекванията, във връзка с то- за областта на. обществено-ико- изоставането в осъществяването 
ясни териториално оцветени ра- ва, говориха за. делението на комическите отношения и поли- на някои' съществени функции

мно- вървят добре, поне. 
така; че

на мен 
Републиката не

8

Заключения на Председателството на ЦК на СК в Сърбия 

за активностите на комунистите върху осъществяването 

на единството и съдружието в СР Сърбия I

В осъществяването на Становищата на 
ЦК на СЮК и Програмата на ЦК в Сър
бия за единството и съдружието в СР 
Сърбия са разгрънати съответни инициа
тиви и активности в Съюза на комунисти
те, в останалите обществено-политически

обществото и в Съюза на комунистите за 
някои важни въпроси за държавното и са- 
моущравително единство в Републиката.

Председателството на ЦК ад СК в 
Сърбия въз основа Информацията 
ществяване Становищата на ЦК на СЮК 
и Програмата на ЦК на СК в Сърбия за 
единството и съдружието в СР Сърбия и 
разискването на заоеданието от 11 декем
ври 1986 година, зае. становището, че' тряб- 
ва Да се засили дейността на комунистите 
в стопанските организации, в делегатските 
окупщиви и техните изпълнителни органи, 

образователните

Централния и покрайнинските комитети с 
поюоезаемо подобряване взаимното инфор 
мир.ане, с конкретно планиране ' на съвме
стните акции и засиленото сътрудничест
во на комисиите, марксиче ските центри и 
останалите работни тела. В редовната ко
ординация на работата на Председателст
вото на Централния и покрайнинските Ко
митети трябва да осъществяват пълна ос
ведоменост в изпълняването ад програма
та на Съюза «а комунистите в Сърбия. ЦК 
във Войводина и СК в Косово за единст
вото и съдружието в СР Сърбия за да бъ
дат премахвани навреме съществуващите 
слабости и да се обезпечава 
провеждането на

за осъ-

организации, в 'окупщиноните и останалите 
. органи «а Републиката и покрайнините. На 

X конгрес на Съюза на комунистите в Сър-, 
бия са [направени изменения, допълнения 
и уточнявания на Статута на СК в Сърбия, 
които се отнасят до единството на Съюза 
на комунистите в Сърбия и 
на Съюза на комунистите в покрайнините 
като съставки части на СК в Сърбия, и 
СЮК. С теша са създадели по-благоприят-

ио-единствена 
1 идейно-политическа акция на Съюза на 

комунистите и останалите субективни си
ли. Върху тази основа

положението
! институции,

културата и информирането, 
ките и обществените 
сока на отце„по-конкретни 
обезпечават истинска

науката, 
в политичес- 

организации по по- 
акции, които

единство в
ни политически условия за установената политика.

Единственото. действуваме на Съюза 
на комунистите в Сърбия днес е едно I от 
важните условия за успех ад идейната бор
ба за социалистическа снмоуправителна де
мокрация и изход от обществената и ико
номическа криза. Затова 'обединяването ща 
критериите в тази. борба , чрез превъзмог
ване на догматическо^бюрократическите 
противлеиия

интеграция на работ
ническата класа и нейните интереси като 
важна предпоставка за по-нататъшно 
вйтие на национална

са постигнати опре
делени резултати в много области на об
ществения живот. Те са най-видими в об
разованието,
Започнаха процеси на

раз-
равноправност, брат

ство и единство в Републиката. В 
щия период трябва да се 
ната слабост

следва- 
пр'емахне бсиов- 

в досегашната работа върху 
провеждането на Становищата на ЦК на 
сю,К и Програмата на ЦК на СК в Сър
бия, която, се състои в неговия предимно 
форумен характер и да с_е обезпечи Прог
рамата ва- ЦК На СК в Сърбия 
ционно и акционно да се 
разработи

културата, информирането.
по-интентвно поли

тическо сътрудничество, оообено с Косово. 
Пристъпи се към по^анергично премахване 
на проблемите, свързани

,'СЪ
с промените. в стопанската и 

политическа система и чрез решително про 
тивопоста/вяне на засиленото действуваме 
на нац1ионалиотичеоките 
пекла

С НЯКОИ СПОрНИ
въпроси в областта на законодателната 
тавност и конституционната проблематика. 
Обаче, някои активности 
белезите на началните

ак-
оили е пръвосте- 

задача на тези комунисти, а оообено 
на ръководствата на СК в Сърбия . СК 
Воиводина и СК в Кооово.

2. За

организа-все още носят
развие, да ое 
приложи ка-

във всички организации на СъюзТад00™ 
мунициите и

усилия за създава
не на нормативни предпоставки за регули
ране на отношенията в някои области на
обществено ^икономическия
тическата. 'система.

Цялостно погледнато

и конкретно; да се във
то съставна част на редовните

поуспешно осъществяване на 
единството и съдружието в СР Сърбия от 
наящоиямю значение е укрепването и раз
ширяването на процеса «а самоуправител- 
ната интеграция в стопанството, въз осно
ва на сдружаване на труд и оредстад
таГр1®уб1Г1Те ра одруЖ0ния ШУД в цяла
та Република. Резултатите, които сега се

стигат, до голяма степен изостават след 
същинските интереси и потребите на едру- жения-труд,. ... . : едкУ

кожи® от и поли- институциите на политическата система.
1- За да -се 'стигне до по-щироко учас

тие на членството, организациите и орга- 
иоте и СК в Сърбия в изграждането и про
веждането на единствените становища й 
политиката на Съюза ■
Сърбия, необходимо

процесът на осъ
ществяване на чевръсти икономически, 
литичеоки и културни връзки в цялата Ре
публика, както между другото

ло

наи в цялата 
страна, се намира под силен натиск на 
етатистичеаките й бюрократичеоки разделе- 
вия. и. непреодолените идейни разлики .. в

на комунистите в 
у съвършен ствува методътна^ботГ ад



Комуиист 3На СР Сърбия пък тл гт
швние на осъществяването0™»-! 'бъдат трайно огнище на несго

"тг™-аг'гр-с-лслп ~"6" ■-“‘хгг.^'зг-и згиг—
«««ти на СФРю’ Л® “*« 1» В».’“тоГо™ТИ™ " “ С1°* »'

Залагайки <* а. „„„„ ^^™Г‘и
От сегашното, те»едкциите към неединство в 

казва: „В тази самия Съюз на комунистите и 
иронично звучи, по-широко, когато поради 

с едни такива ре- чертаната стопанска 
каквито са нормална много бройните ",

, 1ВИ.я гчежду две предприятия ки проблеми оме 
или, че библиотеките 
и Нови

на ЦК
пра»*™ „а- СР С*р5,”а'оВрей^Г“” ‘

з»«»ггг*“”=, г
територията на цялата Републи-

на

от ое-
р аз-

тълкуван ето и осъщест
вяването на същината «а 
туционните определения.

— Какво това значи

лямо кон-стика.единство 
Момчило Валяк 
светлина малко 
че се горедеем 
зултати.

Руди Сова обаче
анализът, който Соколовия спо- нодателната 
менава, сега правят органите на трябва да се обезпечи пчтг/ч-™™
чеТой то»бваМлаКаР 46 Е Ка^ан0; осъществяване на правата и длъ- 

е той трябва да се готви съвме- жностите на Републиката 
но. Сова подчертава' и това, лата м територия? Значи про- 

че „общо още няколко колети- сто това, че след дванадесет ло- 
туционни основи от член 300 са дини от приемането 
останали нерешени и че трудно туцията на СР Сърбия' 
може да се приеме оценката, че ушяли.тази Конституция да про- 
в работата върху единните зако- ведем докрай и да осъществим 
ни не е постигнато достатъчно, онази позиция, която й лринад- 
във връзка с това, той напомни лежи въз основа на началата на 
за изготвянето на Закона за все- Конституцията на СФРЮ и въз 
народната отбрана, който след основа на Конституцията на СР 
дългогодишна работа бе гласу- Сърбия. При 
ван 1984. „Законът бе приет ед-

възрази, че за зако-
активност, <с коятопод- 

криза и 
други политичес

изправени пред
-от Белград тенденциите на ^неединство, не 

“2“ ™,
за сътрудничеството малка е ам- к'оето досега заедно 

ицията, ако иокаме' дейетаител- както и на факта, 
но единство и съдружие”. пак

на ця-

на Консти-
не смепо стигнах- 

че все
трасирахме един по-рсен

гттртт полттд тт^ п° отнош®ни1е ка. укрепване
'-льд ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ На тези отношения. . ."

Разликите в оценките на осъ- 
по-и-накви тонове “ У™ Щес™еното досега при това най-
яко*. Ретотт» 0веТислав Сто- вече изпъкваха по отношение на 
Гя е- КОИТО в ши' съществуващите консвпуцион-

съгтужиетп - На <*цинството и «й решения, т.е. на често ецом-е- 
съдружието се постигат, и кои- навалите членове. 300 и 301 в
,, некса мал*и. н° които, може Конституцията ка -СР Сърбия 

1 _тРяова Да бъдат по-големи, са Зоран Соколовия 
най-добър отговор на 
щите Томи", които

На другата
това, като че

няма достатъчно съвест за това, 
ноглаоно на сесията на Скупщи- че осъществяването 
ната, с аплодисменти на делега- туционната позиция и на всички 
Тите и днес четем в Информа- праза и длъжности на една ре- 
цията, че органите на управле- публика не бива да ■ зависи от 
нието имат крупни забележки добрата воля на отдедлни хора, 
към Закона и предлагат промя- които са натоварени непооредст- 
на на същия, без никакво обо- вено да работят върху 
онование .. ."

ли

на консти-

каза, че дълго
„невярва- трайното съществуване на И1зсъ- 

мислят, че глаоияга по отношението на тъл- това...
Милошевич спомена и мне- 

Милутин Милошевич, от дру- нието на- „другарите от а-втоио-
(На 4-та стр.)

такава република й 
краинини, вече според конститу

такива ле куването и начина на уреждане- 
то на отношенията в народната 

циоината дефиниция, трябва да отбрана, -вътрешните работи, пра га страна каза, че и сега в голя-

Председателството на ЦК на СКС за
дължава всички органи и организации 
СК и техните членове

то и съдружието -в СР Сърбия и осъщест
вяване на конституционното положение на 
СР Сърбия -и социалистическите 
Щ! покрайнини, изисква отговорно и твор- 
чеоко отн-ошенме н,а воички организирани 
социалистически сили, акупщивите на об
ществено -пол ити че оките общности, на ос
таналите компетентни и квалифицирани 
органи и тела и носители на я-вни и обще
ствени функции, редица взети открити въ
проси и проблеми демократически, 
ворн-о и стручно да се разрешат и да се 
стигне до единствени предложения. Ооно- 
аа за тази активност представляват Заклю
ченията на Окуищината на СР Сърбия за

проои се явяват в Косово (учебни планове 
за някои предмети -с национална . компо- . 
нента, общи учебници, изучаване на езици
те на обществената среда),.

Сътрудничеството в областта на науч
ните изследвания и приложението на нау
ката в производството трябва до голяма 
степен да се съгласува с плановете на об
ществено-политическото развитие, стопан
ското сътрудничечетво и сдружаването. Съ
щевременно трябва да се пристъпи към 
изработка на дългосрочни съвместни про
грами във връзка които на самоупражител- 
ни основи да се концентрират средства и 
кадри от цялата Република.

Работата в областта на културата тря
бва в по-голямата степен да надмине съще 
ствуващите облици на културна размяна и 
гостуванията от време на. време на худо
жествени ансамбли по поооката на общи 
планове <в издателската дейност и превода- 
чеството, сдружаването На средства за фил 
мови и телевизионни проекти и подтиква
не на други облици на събиране на твор
ци и повишаване качеството на художе
ственото творчество. Матерална основа за 
такава работа трябва да обезпечаваме чрез 
редовни годишни планове на юамоущрави-^ 
телим те общности на интересите и култур

на
да засилят активно

стта си за изпълнението на тези задачи. 
Главната активност, особено на комунис
тите в изпълнителните съвети, стопанските 
камари и останалите републикански и по- 
крайнински органи трябва да ое насочи 
върху приемането и реализирането на съв
местните програми за развитие в период 
от 1986 до 1990 година, които трябва да

автоном-

ОФГО-
постанат оснсоа за самоуправително сдру
жаване и свързване на стопанството в СР 
Сърбия, приложението на съвременни тех
нологически решения и научното съзнание 
и на рационална употреба на акумулаци
ята.

осъществяването на единството и съдру 
жието в СР Сърбия и конституционното 
положение на СР Сърбия -в изпълняването 
на нейните функции, ПреДстом фаза, в 
която със съвместца работа трябва окон
чателно да се начетрае кои конституцион
ни предписания търсят единствено тълкува 
не, а какво в Конституцията на СР Сърбия 
трябва да ос прецизира, т.е. да се измени.

Председателството също е на мнение, 
че Предложението на Председателството 
на СР Сърбия за премахване «а неп-осле-

!Иа юоновно-

’ Със оистемна, упорита и творческа ра
бота на комунистите в стопанските кама
ри, изпълнителните съвета, останалите ре
публикански и покрайнвиски органи и ооо- 
беио в организациите на сдружения труд 
трябва да се засили активността за непо
средствено самоулравитслно сдружаване и 
свързване на организациите на сдружения 
труд от СР Сърбия без покрайнините и 
САП Войводииа с организациите на сдру
жения труд от САП Косово, .което и освен 
определените -трудности, проблеми, па и 
бюрократичеоки съпротивления, все повече 
се потвърждава на практика.

Това е единственият правилен път за 
необходими промени в стопанската струк 
тура в Косово, по-толямо заемане, по-го- 
лям трансфер на технологията и знанието, 
съвместно' излизане на ' домашния и чуж- 

по-стабилни обще-

дователиоогта в изразяването 
то конституционно положение на СР Сър
бия в някои предписания на .нормативната 

Конституцията иа СФРЮ, на ли-
шгге институции.

5, Дооегашицте успешни акции върху 
изграждането на единствената система нз 
информиране в Републиката, преди всичко 
в областта «а раржвдифузтата ■ система, 
трябва в настъп4ашия период да се про
дължи със създаването на условия за пъл
но покриване на територията .на цялата 
република с .радио и телевизионна програ
ма, с последователно уважаване принципа 

всички трудови хора и граждани да 
бъде обезпечена навременна и пълна ин
формация на майчин език.

Сътрудничеството на пнформатимиг 
излизат в републикан-

част от
пията на Становищата иа ЦК на СЮК за 
укрепване иа сдиниошоо^р и съдружието в 
СР Сърбия, както и Становищата на XIII 
Компрес иа СЮК и му дава политическа
подкрепа.

4. В областта иа обществените деиню- 
трябва със заетъмването на комунис- 
да юе продължи с разширяването, ра

звитието иа положителните процеси в из
граждането на «истемиите решения и кон- 

облици на съврзване и ио-тясно

дестраяния пазар и за 
огоено-нканомически отношения.

Това същевременно подразбира 
голяма отговорност «а комунистите и вси
чки останали хора в САП Косово за. соб
ствено развитие и в рамките иа това 
долно за: рационално разполагане с до
пълнителна и съвкупната акумулация, 
силване на качествените фактори I» сто 
паиисваие, обуздаване иа язюночителмо 
високата раждаемост и по-голямо ползува 

всички вътрешни резерви.
3 Председателството оцепява, 

тази фаза на работата -върху уеъвършш- 
ствуваие и развитие на политическа! а с 
Г“ «щиалистичсокия самоуправитс- 
да вмрос за осмцоствяваяс иа сдииспво-

сти 
'литегю- на

кретните _
сътрудшгчостЬо па образователните инсти
туции науката и културата.

Комунистите в органите на просветата 
имат зад7>лжеапието със съвместна работа 
В КОЛ1КОТО се може по-кратък орок да се 
премахнат останалите проблеми иа плана 
за ггьлмо остмцеспвяваие на единствената 
система иа образованието в Ренублшшта. 
В това направление необходимо е колко 
то Гможе поршю да се превъзмогнат ра
зликите, които по (ушошеиие на тези въ

те средства, шито 
етсите и поафаймииските цонтрм постоянно 
трябва да се обогатява, със същевремен
но изграждане на единствени идейни крп- 
терии .на редакторската политика въз ос

ни политиката на СЮК, кхиро -най- 
за укрепването 

СР Сърбия

за

това
(шикретно ще допринесат 
ша единството и съдружието 
И за борбата орещу осямкм облици на 
цпошализъм в публичната реч.

нс на че в в
на-



4 Комунист
че републиката е държат а, а че 
покрайнините не са това, пред- 

потребата, да се прсма- 
норматияни решр-

Комституцията, допринес- 
мехаиичиото изравняване 

конституционната позиция на 
и покрайнините".

н-г— §ЩШ||Урегулирано почти всич- потребно се създава «апреже- това изя™0НИпеп“е^иТосда-
ко, което според Конституцията ние". „Ако оме казали, че няма вм<а ( „тежки МНение. на
е трябвало единствено да се въпрос, по който не можем от- дици в .общест о » ^ ,се Републикатд
уреди. „Занемарява се неоспоре- кровено като комунисти, да раз- Друга забелел кана ИЗЛИШНО ДЕЛЕНИЕ
пият факт — казва Милошевич говаряме и че сме отговорни за отнася до становищ Петар Грачанин заяви, че
— че някои много важни обла- доближаване на становищата и та на правата и оигурн I 3 'м ’ и усъвършенсшуването
сти са останали или напълно не- ианамирането на решения, тога- гражданите от оръбокаи черно п,ромеи и ^ ^ за1Ц0.
уредии или формално и слабо ва миоля, че не е необходимо в горска националнос . пг„ животът „Трудещи-
уредени или формално и слабо такава степен, първо - да съз- „а дългогодишното нопрекъона- то т ™Р®^“и°т^тша ^рсяТ, 
обезпечава осъществяването на даваме такава атмосфера в об- то действуваме на албанските на те се и Я)ау*д б ц& 0.
някои нй.-важ!ни функции на Ре- ществеността, а тогава да кажем ционалисти, Власи казва, че „при чув ув ави за укреп-

. публиката"... - хайде да се договорим какво мерно се осъществяват за1™' ВДН« _иет^ б атявото и
НЕДОПУСТИМО трябва да влезне в обема на те .разпоредби, котата се касае важ ДРУ» ^ ^
ПРЕИЗПИТВАНЕ въпроса за конституционните за защитата на гражданите в единството т о вой

По шляма част от разисква- промени .. Руди Сова изтъкна, Кооово". В покрайнината в ня- ето укрепва с ■ р ^ 
нията на заседанието бе посве- че определянето „за" или „про- ши аспекти се прилагат и по- гират защо не са у,» .
тена на по-нататъшното осъще- тив" относно инициативата за 0стри мерки за разни злодеяния. снията в репуоликтс п и. р 
ствяване на Становищата на ЦК промяна ца някои нормативни когаТо данните за Кооово срав- нините и във Федерация 10, л 
на СЮК и на Програмата на разпоредби на Конституцията нили с това как се прилага За- специално в сп съррия и слп. 
ЦК на СКС, а преди всичко на трябва отделно да разговаряме. Монът за онези т. нар. спортни Най-много имат забележки дето 
отношението към предложение- Но, още като докладчик Зоран заплянковци в Белград или 
то на Председателството на СР Соколовия каза, че за конгрект- т68 случая да нападение на чи-
Сърбия за промените в Консти- ните формулации на предложе- слящите' се към албанската на- ческа самоупраяителиа 
туцията, доставено на Председа- нието на Председателството на родност и техните .работилници договорът има специфична тру- 
телството на СФРЮ. Според то- ср Сърбия тепърва ще се рази- През 1985 и в първата половина лова Ц политическа димензия... 
ва предложение, бе казано, от сквв. Следователно, всяко пред- н.а 1986 година по Сърбия — а Имаме конгресни ршения и ста- 
Кансгитуцията биха били према- варително отхвърляне на илици- не е познато какво е предприето нрвища «а ЦК на СЮК за отно 
хнати непоследователностите в ативата за промяна на Консти- в Тези случаи — тогава би тряб- шенията в Сърбия, но трябва да 
изразяването на принципната туцията, особено ако идва от вало да заключим от това, че ги осъществим, Ето защо ръко-

6Р форумите, стеснява възможност- проблемът,

ния в 
ли накоито е

осъщеотвя-в договореното не се
ва, защото в нашата социалисти- 

система

така да кажа, цяло- водните хора са длъжни да на
мерят изход и по-добре решат 

ТЕЗИСИТЕ отношенията".

конституционна позиция на
Сърбия в някои разпоредби от та 33 широко и демократично из стдо е актуален", 
нормативната част на Конститу- яоняване на трудещите се и гра ЗАМЕСТВАНЕ НА 
цията на СФРЮ. Но в покрай- ждаяите . .. Макар не директно, Миленко

Предложенията за конститу- Маркович в голяма степен отго- ИМ Раковица и член на Пред- 
ва вече предизвикала необикнове циогани промени инак най-широ- три н,а тези забележки. Тойспо- седателството «а ЦК на СК в 
ни реагирания. Дори е взето ста ко обясни Иван Стамболич. „Т.ръ мета, че „усилията СР Сърбия Сърбия каза: „Ние днес, другар 
новще, че предложението за пре- гаахме от това, че сме длъжни конституционно да се доизгради ки и другари, трябва да поглед- 
изпитване на конституционните да допринесем за премахване на като единна държава и самоуп- нем и конкретното' положение, 
промени е неприемлив, поради очевидните бариери, които съз- рашителна общност се квалифи- а това е, че имаме есе повече 
което представителите на САП дават условия или пряко произ- цират като абсолютизация на работници, които търсят синди- 
Косово в Председателството на веждат затваряне, територияли- държавността или, най-кратко кална помощ, мисля на работни- - 
ЦК (4) не гласуваха при оконча- гация, автаркия. .. Длъжни сме, казано — като етатизъм". „Ми- ците от прякото 
телното изясняване за Заключе- особено, да премахваме онези сля, че не би трябвало да до- Недейте позволи тази помощ да 
нията от това заседание. Защо- ограничения, които проникват в пускаме тук постоянно да се за- им даваме чрез доклади заклю- 
то в Заключенията се дава щ>ии- егзадотенциалиото положение на местват тезисите, защото едно е

Душан Чатосвич. работник в
нинските органи тази и-нициати-

производство.

чения и становища, защото на-
ципна подкрепа на предложение- хората и в елементарните права искането СР Сърбия да има коя- истина толкова имаме такива че 
то на Председателството на СР на. гражданите", каза Стамбо- ституционея статус на федерал- ’

. Сърбия. Това покрайнинско ста- лич и добави, че „предложени- На единица както и всички дру- 
новище, пък, предизвика остри ята за промени пито целят към ги републики, а друго е 
реагирания на някои участници някакво ограничаване

самите не знаем да се справим 
тях. Нека да имаме резултати,

_ „ етати- които ще мотивират широките

--=г.
™о « „ежо Ча„.
Конституцията", намиращи се в окия народ, и в интерес на всич- че самият факт, че Републиката батата нГзаоаданиетГна3 ПоеГ ' 
материалите за това, - заседание? ки народности, и на самата влиза във Федерацията г пве ,по Пт1 заоеданието на Пред- 
Щем ли като комунисти да се СФРЮ. Но в практиката се оре- КрайНИ„™ като цялост а че по" °®ДаТеЛС1В0ТО- 
приобщим към догматичната от- шнахме с елементи ,на абоолюти- крайниците не ьлтят' П0^зза- че Делбата на „опти-
брана на всичко съществуващо, зация иа автономността през гра предварително е ясно чрД ток 1 жсти и - ..песимисти" е излиш-
което господствуващата бюрокра ниците определени .с началата на не е едно * гт-т,то на' понеж« .реалността много яс-
Ция завоюва често покрай Кон- Конституцията... Този открит обаче че конститунионнятя Н° лавори' яе можем да бъ-
ртитуцията, но и въз основа на проблем не може вече да се зиция нт НЗТа П°" ДеМ Д0В(11П1н:и ие с31Мо с отноше-
Конституцията, ползувайки вся- отлага.. ." ' 1фИ' нията в СР Сърбия
ка възможност различно да я Обаче, във връзка с предсто- по това че оепуб™кятЗЛИ~аБа «РУ11'“. процеси в обществото, А 
тълкува и прилага?" ящите конституционни промени държавна и оамоудмвителня об* сте« «оровете, които се чуха на

Преди Баляк, Светислав Стоя Азем Власи спомена някои изя- щност а покрайнината Р за'сеИанието остана дилемата не
ков възрази, че е безотговорно вленад на републикански функ- самоуправигелия обттгногт т„° 33 Т0?а дали промените са
някому да се приписва, че е про- пионери, които уж допринасят разлика достатъчно потребни, но за
тив всички или е само за мар- за създаване на неблагоприятна питала. Уважаването на факта

В

вси-
изявленията от тида

след тях

но и с много

ни
това дали пр,и съ 

щеотвуващите различия, до про
мени можем да стигнем Б. Р.

не се е за-
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отчетно - изборна
ДИМИТРОВГРАД РН° заседание на оо на бойците в

първото десетилетие на
„СУРДУЛИЧКЕ НОВОСТИ"

сигурна опора Бдителен хроникьор на общината
Провеждайки 

лият петък 
изборно
Г^а организация 

Съюза на бойците 
Димитровград
наж

в мина- 
'С®ое годишно 

заседание, Об-
Изминаха точно 0 години от излизането на

наРССТНР°,ИгНа ”Сурдуличке новости", орган на ОК 
а ССТН .в Сурдулица. Досега излезоха 112 бпоя на 

този месечник, а юбилейният - брой на весшика ще 
излезте в навечерието на Нова година Щ

Макар и с ограничени възможности (потеш 
честота ,на излизане), „Сурдуличке 

воста бяха и остават да бъдат бдителен 
■на Сурдулишка община, който 
едно постижение във всички области на социалисти
ческото 'строителство. Десетгодишната успешност на 
сурдулишкия месечник е дело на голям брой'сътруд- 
|ници от много области (на живота 
главен и 
то и 
нович.

намират на част от гра
ницата към съседна Бъл
гария, с Която отношени 
ята все още не 
ланото 
Да. 'Се

гария, които всекидневно
ни посещават, има 
зертьори не само

равните03 т3 Рощноосвободителната равнище. Трябва иска,
има на ум, че и 

Днес в България 
нни

и де-
от на-

в во-
още вед- 

констатира, че бой- 
пасивни наблю 

датели на съъбитията в 
нашето общество, но бой 
Ци, които

има неприятели на 
нашата страна, инфорбю 
ро1вци ,и диверсанти. Има 

предвид, че живеем

и не-
ци,те не са но-в разли-

се йкипубликации хроникьор- 
„забравя” нитоме

въпреки годи- 
ните, дават свой принос 

разрешаване на 
лемите.

I
Ху

проб- и труда, на първия 
отговорен редактор Сърболюб Микич, как- 

на сегашния „шеф” на вестника Найдан Стоя-Задачите. коттго пред 
нашето общество 

Тр инад осетият 
грес на ^ СЮК са задачи 
и за бойците, изтъкна в* 
уводното - си 
досегашният 
тел на Общинската 
низация на бойците Сър- 
бислав Златкович. 
също изтъкна, а 
окванията

» I
възло-

кон- ■жи Сърдечна 'колегиална 
на. нашия вестник!

честитка от Редакцията .
шшш.

■ К. Г.
изложение

НА 30 ДЕКЕМВРИ В БОСИЛЕГРАДпредседа-

сред живота

търси създаването на ня 
каква си Сан стефанска 
България. В съседна Бъл 
гария и занапред 
ствуват териториални пре 
тенции на част от тери
торията на СР Сърбия, а 
За Македония, която изо
бщо не признават, и да 
не говорим. Трябва 
що да имаме на ум, че 
между емигрантите от 
Димитровградско в Бъл-

*орга- Сесия на ОСВинаги
Той

На 30 декември тази общинските органи 
година в Босилеград ще

в рази- 
присъствува- 

щиге потвърдиха, че бой 
Циге дават своя 
подкрбпа на мерките,
•Ито Общинският комитет 
на СК в Димитровград 
предприема в разрешава 
не на бройните пробле
ми и трудности.

Говорейки за .своите 
задачи бойците особено 
изтъкнаха факта, че се

на такава територия, 
ято българите считат за 
своя, то и нашите задъл
жения в отбрана на оно
ва, което е наше, на па
зенето на единството ни, 
са много по-големи и.по- 
отговорни."

и те-ко- ла; правосъдните и от
делни общински органи 
през идущата година. На

се проведе съвместна се
сия «а Общинската скуп
щина, нд която ще бъдат дневен ред ще бъдат и 
обсъдени повече въпро- няколко

пълна съгце-
ко-

проектапредло-
си и информации. Очак жения на обществени"до

говори, между които от
делно внимание заслужа
ват проектопредложение
то на обществения дого- 

окото развитие <на общи- вор за развитието на ин- 
ната през 1987 година, формативната дейност за 
както и предложението период от 1986 до 1990 
за данъчната политика година, както и проекто 
през тази година. Ще бъ ' предложението на обще- 
де приет и общинския ствения договор за обез- 
бюджет за идната годи- печаване средства за за- 
на, който според проек- доволяване на ебтците и 
топредложението ще въз- съвместни потреби на об
лиза на 490 775 698 дина- щинските, регионалните 

От тези средства и републикански само- 
326 100 000 динара ще бъ управителни общности, 
дат обезпечени от раз
лични собствени източни 
ци, а останалите 164 675 
698 динара от републи
кански източници.

На дневен ред ще бъ
дат акциомните ■ програ
ми за' работа на общмн-

еа се делегатите на три
те съвета, да обсъдят и 
приемат Резолюцията за 
обществено - икономиче-

За председател на Об
щинския одбор на Съюза 
«а бойците в Димитров
град бе преизбран Сърби 
слав Златкович.

съ-

А. Т.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОБЩИНСКИЯ 
БОСИЛЕГРАД

ОТБОР НА СУБНОР В

Тачене на революционните традиции
На проведеното на 17 

декември 
седание на Председател
ството
отбор на СУБНОР в Бо 
силеград, 
маиие бе посветено и на 

развитието

На заседанието, освен движдат еднакви уоло-
разширено за членовете на Председа- вия за обезпечаването на

телството на Общинския този вид помощ в регио
на Общинския отбор на СУБНОР, при- на и според който тряб-

съствуваха и предоедате- ва да се съгласуват до-
отделно вни- лите на местните орга- сегашните общински ре

низации, предмет на об шения.
съждане бе и проектопре
дложонието на Обществе даиисто дадоха подкре- 
«ия договор за допълни 
телно материално осигур 
яване «а участвуващите 
в Иародооовободитслна- 

поколения, та борба, с който ое пре

ра.

м. я.

Връчени
признанияУчаствуващите на засетаченето 

на революционните тра
диции. Бе изтъкнато, че 
въпреки това има особе
но значение за 
■ното

и

па и на плановите до
кументи за развойната 
политика на общината 
през идната година.

На 22 декември т.г. в 
Босилеград се проведе 
тържествено събрание на 
Съвета по народна от
брана към Общинската- 
скупщина. На Васил Та
нев, председател на ОС, 
Иван Асенов и Борис Сто

самоуправителннските
общности през 1987 го
дина, както и акцноини- 
тс програми за работа на

правил- 
възпитание на нйд-

М Я.расхгващите
за възпитанието им в -------------------------------- —-------------------------------
духа на социалистическа в ДИМИТРОВГРАД ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ ИА 
та ни

ЮНА
революциж и вси- 

придаобивки на НОБ.
възмолснос- Наградени дейци по всенародната отбрана нлков преподаватели в ос 

носното училище в Боси
леград, както и . на Радо
мир ЙоГшч, работник в 
отдела на вътрешните ра 
боти, по тържествен на
чин бяха връчени „Знач
ка народна отбрана на 
СР Сърбия". Значките им 
присъди. Съветът по наро 
дна отбрана към ОС 
Босилеград.

чуи 
Но воички

и лойта нй революция 
още слаб е контактът и 

между борчес- 
мла

Общинския щаб замс на
териториална отбрана та-

Иван
от за-на командирите 

паса, Митко Томов и Ми- 
ловаи Йованович.

По случай Допя 
ЮНА в Димитровград на 
19 декември сс проведе 

заседание

нлсрещите
ката организация и 
дежката и пионерската 
организация. Ето защо тържествено 
занапред трябва да .се на Общицлжия сми за 
у строяват още по-чести за народна отбрана. Пра 
спеши и съвместни по- зникът бе и 
Пищния на забслсжител се сумират резултатите 
Се1Ц0 и-стор1 ичооки моста през тази година и най-

- -«? работи, Щабът за граж 
дапска защита в ТО „Ди 
митровград", 
та организация

зи година опечели
■грамата на Петров.Похвална 

Републиканската конфе
ренция на Съюза на

от запаса

По случай празника на 
армейците и тази година 

. с са организирани наград
им конкурси за литерату- 

За постигнати рни творби в основното 
резултати в защита на и средно училище. Награ 
държавната граница и за ди получиха Д
тачене на братството и ва, Марияна Стоянова и 
единството комендантст- Игор Илиев, от основно- ^
ното на пгаротския гарии то училище а о- Об^ Р 4.ма команди-
зо,и присъди похвална гра зоватсл.шяЦентърСаша ск я ш ^ ц,
мота на Георги Костов, Ма.шев, и^~да™- лушн са издигнати в по- 
Милс Мишев. Божа Ио 1 • АТ. горен чин.
ванович. Преходното зна ва.

ко
май ирите 
присъедна
Стоянов.

вповод да' Николана
Деня наП о повод 

ЮНА, Регионалният щаб 
по териториална отбра
на удостои с похвална 

3-ма, а Обгцин-

ни

се
тирни 
но и
ста в ления е 
Н аро д сх>стюбод ите лната 
борба и социалисти чеока 
та революция и други ви 
допе активности.

ОбЩинска- 
на Съюза

СТРАНИЦА 9

БРАТСТВО * 26 декемвда 1986



МАЛКА АНКЕТА)СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Да докоснеш оптималната 

момбинацня]
МИТКО СТАНКОВ, технически директор 

„Власинските водоцентрали": „Дълбоко съм 1 уверен, 
здрава трудова среда не могат да останат неза-

спе-

на

че в
белязани професионалните способности на млад 
циалист" „

Драган ГюровЦветанка БожковаЗахари Станчев
ГОРАН СТОЙКОВ, уче

IV клас. в ОЦПо повод идването на Новата 1987 година на- 
читатели малка анкета, по-

Тези победи го „изкач
ват" на ръководния пост. 
Като ръководител, той въ 
вежда нов стил на рабо
та: „ако човекът е изми
слил и направил турби
ните и генераторите, ние 
можем да ги поправяме". 
Следейки този девиз, май 
сторите на „Власинските 
водоцентрали" под ръко
водството на инж. Мит
ко Станков покоряват сло 
жността на ремонта и

Често казваме, че про 
гресивните идеи и твор
ческите потенциали на 
младите -специалисти тря 
бва да бъдат едно от 
най-силните ни оръжия 
в борбата срещу криза
та. Същевременно обаче 
константираме, чЬ те не 
получават истиноки шанс 
за изява. Примерът на' 
Митко Станков, 33-годи- 
шен инженер от Сурду- 
лица, родом от Сухи дол, 
потвърждава първата и 
е изключение от втората

и ик в
„Иван Караиванов" в Бо- 

— Ка-кто и вси
правихме оред нашите 
питахме ги: силеград: 

чки
желая успешно да звър- 

оредното си образова
ние. Иоюрено 1се 
вам, че най-сетне ще се 
подобри културно-забав 
ният и спортен живот на 
младежта в нашата об
щина. Да бъде мир!

мои съученици, и азКакво очаквате в 

1987 година?
ша

надя-

И сто какво споделиха питаните читатели.
моя вина, най-много ме 
измъчва, но се надявам 
на положителен изход...

Горан ЙОВАНОВИЧ, 
келнер в „Църни връх" в
Бабушница:

Цветанка БОЖКОВА,
фактудистка в Здравния 
дом в Бабушница: —

— Какво Да кажа? Го
дината, която ои 
не ми беше радостна. Им 
ах проблеми свързани с 
трудоустрояването. Име
нно, след ликвидирането 
на фабриката за глине
ни изделия—така да се ка 
же, останах’ без работа. Ра 
ботя в Здравния дом, но... 
още не съм съгурна дали 
ще остана на постоянна 
работа. А знаете ли ка
кво нещо значи след 14 
години — да останете 
без работа?!

Следователно, моето 
най-голямо желание в 
1987 година е да си обез 
печа работа! Този проб
лем, възникнал, не по

СЛАВКО ЯКИМОВ, не
зает от Босилеград: 
Естествено най-голямото 
ми желание е да намеря 
работа. Крайно ц време 
заетите да разберат, че. 
проблемът на безработ
ните е и 
Надявам се, че 
на комунистите с енер- . 
гична акция ще „скъса" 
приятелските и роднин
ски връзки и ще предре

че чи пътя на нередностите 
в трудоустрояването. Го
лямо е желанието ми ФК 
„Младост", чийто член

констатация.
Само няколко години 

бяха достатъчни на този 
млад специалист в обла
стта на енергетиката да 
стане „втора личност" на, 
„Власинските водоцентра 
ли" в Сурдулица (техни
чески директор относно

отива

— Най-голямото 
желание е в 1987 годи
на да бъде открит нови
ят хотел в Звонска баня 
и аз да бъда един от ке
лнерите, които ще рабо
тят там.

Считам, че в това заве 
дение на нас ще ни 
даде възможност ние мла 
дите да покажем какво

ми
техен проблем.

Съюзът

ръководител на трудова
та единица „Производст
во на електроенергия").
В общината искрено хва 
лят професионалните му 
способности и човешките 
му добродетели. Тази го
дина „Югел" го удостои 
с емблема „Никола Тес- луги на ремонтни органи 
ла", а преди две години защш. Така осъществя- 
в Деня на освобождение- ват най-голямата си цел: 
то на общината му бе 
връчено Петосептември централите са голови: да 
йско публично призна- задействуват на пълен 
ние оборот и в дълги перио

ди да работят без ава
рии!

Митко Станков

сме научили.
Драгана БОЖКОВА,

Димитровград, незаета: съм и аз, да ое класира
— Годината, която си на първото място и до- 

отива, беше лоша за нас, година да се състезава в 
незаетите. Но затова пък по-горен ранг.

поддържането и рязко 
намаляват нуждата от ус

във всеки момент водо-

— Имах щастие да по 
стъпя на работа в здрава 
трудова среда и това е 
основната „тайна" 
моя успех
Станков. — Дълбоко съм 
уверен, че в такава сре
да не могат да останат 
незабелязани професио
налните способности на 
млад специалист. Моята 
професия „предлага голе
ми предизвикателства, а 
аз още в началото раз
брах, че добър специа
лист се става в непреста
нна схватка с предизви
кателствата на професи
ята. Първото голямо пре 
дизвикателство за мен бе 
капиталният ремонт на 
извършен в първите го
дини на трудовата ми 
водоцентралите, който бе 
„кариера".'Запретнах ръ
кави и работих наравно 
с майсторите. Така изу
чих „анатомията" н"а во
доцентралите. Сетне рабо 
тата ми беше много по- 
лесна.

За Станковинженер 
всички казват, че е до
бър ръководител. Питах
ме Го 
„добър ръководител" мо-

на
разказва

в каква степен

же да се отъждестви с 
„млад ръководител"?

К. Георгиев Драгана Божкова Славко Якимов Горан Стойков

_ се надявам чрез новоюъ 
здадената младежка тру
дова кооперация в 1987 
година и аз да ,си намеря 
работа. Същото пожела
вам и на другите 
другари и другарки. Н.а 
нае младите трябва да 
ни се даде възможност 
да се изтъкнем. Вярвам, 
че няма да изменим на 
очакванията!

Горан Йованович
ДРАГАН ГЮРОВ, зает 

в ТО „Димитровград" — 
платна и фолии:

— Очаквам през Нова 
та 1987 година значител
но да увеличим . износа. 
Същевременно 
чи и увеличение'

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕН
ЦИЯ, НА СОЦИАЛИСТИЧЕ

СКИЯ СЪЮЗ, 
ОБЩИНСКИЯТ

НА СЪЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ, 

ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗА
ЦИЯ НА СЪЮЗА 

НА БОЙЦИТЕ, 
ОБЩИНСКИЯТ 

СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ, 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕН
ЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ

КОМИТЕТ
'СВОИ

това зна-
на до

хода, а за заетите увели
чение на личните 
ди. Очаквам 
намали броят ма 
тите млади

дохо- 
също да се 

незае- 
хора. Като 

човек занимаващ се със 
спорт, 'Очаквам догодина 
да заживеят спортовете.

ЗАХАРИ СТАНЧЕВ,
зает в пощата >в Босиле
град: — 1986 бе година 
на конгреси и договори, 
1987 тря;бва да бъде 
дина на акции и положи 

. телни промени. Това е не 
само мое желание, но и

и
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

в Бабушница
На всички граждани 
и трудещи ое

ЧЕСТИТЯТ
Новата 1987 година

с пожелания за нови успехи 
в живота и труда

които по-рано имаше 
нашия град. Очаквам 
що най-после

в\ съ-го-
спорткият 

център да се уреди ця-
С теоретичните знания 

от факултета и спечеле
ните опити Станков реди 
победа след победа в 
сражението с авариите.

лосгао, т.е, да бъдат уре
дени терени за така на
речените малкижелание на всеки истин

ски патриот и социалис
тически насочен 
нин в нашата страна.

'спорто
ве.

гражда
М.А—А.Т.

СТРАНИЦА 10
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НА посещение ПРИ СТАРИ СПОРТИСТИ

Кирил Гнгов — спортен 

енциклопедист на Димитровград
Кирил Гигои * Г Н

Медо)• гаеДО) помнят много 
възрастни 
тели на

РАБОТНИЧЕСКО спортни игри „тигър'86"

ТО „Димитровград“ е 

всеобщ и трикратен 

пореден победител
намирали на 
в рамките 
лаки

на т* е3™ш л'« «а благородния . - 
упражш^я" 'м‘ ”‘°Кромнс>" заявил, че се 

просто казано един фут "амира'в та'кава Форма, 
бомен Фанатик" •, 1е не могъл да му се
гъл да тттп, К Н6 М°~ противопостави да изтърпи на предиз Ят Лжое Лтап 
вмкателсгоото и като из- 
пуснал възпухз Наистина Кирил Гигов

" та кожена тол Р а" е «епресъхващ извор на Я в пазват!Т„ ' Гя“ ““ и Л „ВД 
граничната па™ 3 бЮ ни бисери” от 'Спортната 
™0 съби^?аИС ™ИЯ На ®ада- °т -
болната история” «Лш ч” Дим™“™

дЗ°паРаД ’Не е иеобх°- своето минало е .имал из- 
Елк-» С тт°С Г01В0,ри‘ вънредни спортисти, кои-
Едаа ЛИ някой знае, то са постигали отлични

та в лГ™Р6ДИ В0ЙНа‘ резУлта™ «а състезания
та в Димитровград се е та навред из
”М-Л първият офици- Безспорно и него, като 
ален бокс-мач. В салона - изключителен футболист 
на Петър Гигов (днес трябва' да 
склад на „Гумарата") бо- 
ксували Иван Вираг, 
гавашен първенец в Юго

спорт УПО-
ПОКОЛения жи 
Димптр овпрад, 

спортните влюбеници, ка 
то извънреден футболист 
и комплектен

великм-
Към средата на декем

ври приключиха тазгоди-
По всички дисциплини 

са прозъгласеяи и най- 
шните работническо-ото- добри спортисти. Между 
ртни игри на сложната

■опортист, 
който още преди война
та започва с популярния 
спорт. П омнят го 
растките, ала и 
Дите, като голям следаое 
нен спортен ентузиаст и 
честен и трудолюбив 
ботник

тях се намират и двама 
състезателя от ТО „Дими 

под тровград" по тенис на 
название „РСИ — Тигърмаоа: Иван Манов и по 
86 ,

ПО-1ВЪЗ-
по-мла-

организация на .сдруже - 
пия труд „Тигър"

ли-
които ежегодно се многобой за мъже: Слав ' 

ча Димитров.
в

провеждат в 
декември 
„Тигър". В тазгодишните 
игри участвуваха 8 от
бора с над 300

чест на 20 
Деня на

ра
на „Гумарата”.

Ворояпн-о може би 
малко е известно, че той 
е един от малцината 
Димитров гр ад, 
единственият.

Тържеств еното 
ваше на

по- връч-
наградите,

пломите, медалите ще се 
състои на 27 декември в 

оили в 11 спортни дисци- Плашшарския дом. Инак 
плинИ/ от които осем са 
за мъже, а три за жени.

Накрая / Комисията за 
провеждане на работни- град" 
ческснопортните игри при най-добрите 
СОСТ „Тигър" сумира ре 
зултатите, определи

Ди-
страната. състеза- 

премерваха
в тели, коитоако не и

който пе- 
дантно бележи своите и 
спомените на своите 
гари за далечните 
«и събития. От

приключим на тържественото заседа
ние «а работническия съ 
вет на ТО 

бяха

към тази .група. 
Вече няколкоДРУ- 

опорт- 
неговите 

писани спомени може да 
се узнаят наистина изклю 
чителни сведения за ис-

то- години 
чичо Кира, поради бо-

„Димитров-
поканени

спортисти- 
състезатели в РСИ по* точ

ките за всички еъстезате-
всички дисциплини и въз 
наградени е признания и 

ли по всички дисципли- монографията на графи- 
ни и провъзгласи най- 
добрите отделни състеза-

торията на спорта и фи
зическата култура в Ди
митровградско.

Така, според бележки
те на чичо Кира. съще
ствуват писани докумен
та, които говорят, че пър 
вите спортни организа
ции в Димитровград (ня
когашен Цариброд) • се. 
формират вече в края на 
миналия век, по-точно 
през 1897 година. Фут
болът, който е бил и си 
остаЕа най-популярният 
спорт в този край, е ор
ганизиран през 1922 го
дина. Още по-интересно 
е сведението как дими
тровградските футболис 
ти са получили своята 
първа, истинска футбол
на топка. Тя в буквалния 
смисъл на думата е от
крадната в Любляна през 
1929 година, където спор 
гнети от Димитровград се

е 8 ки „Димитровград, който 
изчезва” от Димитровград 
ския художник Методи 

Всеобщ победител и Петров, 
тази година (трети поре
ден път) е ТО „Димитров 
град”. Ето и прегледа на

§ ' - тели.
■

Тазгодишните 
тати, постигнати в работ
ническо-спортните игри 

крайното класиране: „Тигър '86”. представля-

резул-
■...

1. ТО „Димитровград"
2. ТО „Автогума"
3. ТЕ „Вътрешни автогуми" (Бабушница) — 56
4. ТО „Сарлах"
5. ТЕ „Обувки"
6. РЗЗП, ТО „Малопродажба",

ТО „Тигар-промет"
7. ТЕ „Техническа гума"
8. ТО „Услуги"

— 61 точки
— 58 ••

Кирил Гигов последният дясно (стоящ)

славия в тежка категория 
и Рудолф Нихтигал, ко
ито отбивали военната си 
повинност тук на грани
цата. От обикновена де
монстрация на бокса, 
борбата се, превърнала в 
ожесточено сражение. По 
бедил първенецът на Юго 
славия Рудолф Нихти
гал, ,а след мача, заоби
колен от бройни любитс-

— 26 
— 17

лест, е прикован за инва
лидни количка. Известен 
като изключително духо
вит човек, готов във все
ки момент да направи 
виц за други, ала и за 
себе 'си, той и днес е 
запазил тази своя черта. 
Истинско е удоволствие 
да се прекарат няколко 
момента в семейството «а 
Гигов. Косато се догова
ряхме е „Братство" кой 
от забравените спортис
ти да посетим, нито един 
момент не сс двоумехме 
За съжаление днес никой 
от представителите на 
спортните 
па града 
да се отбие и да попита 
ад здравето (а камо ли 
за( съвет) бившия спор
тист и истинска жива ле
генда и енциклопедист.

— 12 . „ 
— И

4

ТО „Димитровград" 
стечели по дисциплини:

ват още едно голямо за
воевание на спортното 
дружество „Тигър-Дими- 
тровград", което вече жи 
вее и работи вече две го
дини към първичната ор
ганизация на Съюза на 
оиндикатите в трудовата 
организация „Димитров
град”.

.следните места: спортен 
риболов — трето, шах
мат — нето, футбол на 
малка врата — пето, те
глене на въже, спортна 
стрелба (мъже и жени), 
пикадо (мъже и жени) — 
второ и тенис «а маед и 
многобой за мъже и же-

ЩШ.
Турнир в чест на ЮНА

СПОРТНА СТРЕЛБА

' Димитър СТАВРОВни —. първо място.

организации 
„няма време"

дс-кември 1986 г.Димитровград, 21 ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО” 
ОБЯВЯВАВ спортния център Победител с отборът 

Парк" се състоя състс- на „Граничар" (548 т.), 
замие по спортна стрелба следван от отборите на 

,в чест на 22' декември — Р- СУТ1 (433 т.) и на ГО 
Деня на югославската иа- (417 т.).,

' В индивидуалното кла-
Р Състезанията се лрове- сираис Най-добър бе Ев- 
доха в дисциплината въз логи Гигов със 164 т а 
душна пушка ,а учаетву- второ място сс класира 
маха шест дружини: на Аиица Михалкова - ^ 
Съюза на запаонит^восн- ти сщ0 137

дружина 
В.П. 3343,

Публичен търг
за продажба на стари столове. Начална цена 
1000 динара за един стол.1 Ние посетихме забра- 

Кирилвения спортист 
Гигов па ул. „Христо Бо
тев" № 14 в Димитров
град. Би било добре и 
някой от ТО „Тигър 
Димитровград" да си спо 
мии и поне да му чести
ти Новата 1987

следдни
публикуването му в в.к. „Братство", т.е. на 
5 януари 1987 г. в помещенията на Издател
ство „Братство" — Кей 29 декември № 8 
Ниш, тел. (018) 46-454). 4

Право на участие имат всички правни и 
частни лица.

осемТъргът ще се проведе
140

командири 
стрслчсскйта 
„Граничар",
ТО (Териториална 
па), Р. СУП и ма Съюза 
на трудовите инвалиди.

ии точни.
Състезанието успешно 

отбра- проведоха спортните 
от Димитровград.

година.стре

Прсдраг ДИМИТРОВЛЦИ д. С.
СТРАНИЦА И
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ЗдравйеТО „БОСИЛЕГРАД“
в Босилеград

Л е око е а ц
С ОСНОВНИТЕ СИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД: 
„СЛОГА" — за търговия и гостилничарство,
„НАПРЕДЪК" — за селско стопанство и изкупуване, 

услужна дейност,
„ИЗГРАДНЯ" — за строителна дейност и 
ОБЩИ СЛУЖБИ

ПРЕРАБОТКА НА 
И ЗЕЛЕНЧУЦИ

ЦЕХ ЗА 
ОВОЩИЯ 
— Босилеград

„УСЛУГА" за
ЧЕСТИТИ'

Новата годинаЧЕСТИТИ

Новата 1987 година
гражданите и трудовите 

Бооилеградсжа обща
хора в 
щика и странатаНА ДЕЛОВИТЕ СИ ПРИЯТЕЛИ И КЛИЕНТИ, 

НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ 
В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

като им пожелава крепко здраве и нови лични успехи и нови 
трудови успехи в изграждането на общината и страната. 
ПОЛЗУВАЙТЕ УСЛУГИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НИ; ЗАЕ
ТИТЕ В ТЯХ СЕ СТАРАЯТ ДА БЪДЕТЕ ДОВОЛНИ ОТ ТЯХ!

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ 
ЛИЧНИ УСПЕХИ И НОВИ 
ЗАВОЕВАНИЯ В ИЗГРАЖДА
НЕТО НА СОЦИАЛИТСИЧЕ- 
СКОТО НИ ОБЩЕСТВО

Ш КОМ РАЗСТРОИТЕЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КООПЕРАЦИЯ

рра^еЬинар
ро. босилеград

Л1С031-ДУША
ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 

„БАЛКАН"
На всички клиенти, гости и туристи, 

на гражданите и трудещите сене ■;
да деловите 'см приятели, 
трудовите хора и гражданите 
в Бооил е градска община и страната

ЧЕСТИТИ

Новата 1987 годинаЧЕСТИТИ

Новата 1987 година с пожелания за крепко здраве и дълголетие, 
за лично щастие и високи обществени успехи

/„БАЛКАН" ПРЕДЛАГА:
ща всички киленти ш собствените заведения разли
чни видове питиета и ястия, стаи за нощуване и 
други (видове туристчески услуги 
Посетете заведенията на „Балкан" на гранично- 

. пропуоквателняя пункт „Градини", съвременния 
хотел „Балкан" в Димитровград, останалите ресто
ранти и кръчми.

В заведенията на „Балкан" ще бъдете навреме и 
качествено обслужени! . .

И ИМ ПОЖЕЛАВА ДОБРО ЗДРАВЕ И НОВИ 
ЛИЧНИ И КОЛЕКТИВНИ УСПЕХИ

СТАРАЕМЕ СЕ ДА БЪДЕТЕ ДОВОЛНИ ОТ УСЛУГИТЕ НИ — 
ТЕ СА БЪРЗИ, ЕВТИНИ И КАЧЕСТВЕНИ!

0* 0 Е I Е К Т я О Р в V К Е О N О ПМС! 5 Я а I } Е

8СШК ЩБ118ТКПА С1ЛУ1Е1МШ РК012У0ПА
На гражданите и трудещите се

Ч Е С Т И Т И НШН0ЕЦЕНТНА1ЧЕ

Новата 1987 година т е ' е Е О N 66-203 е Т Е 1_ е X 16764 • ТЕ(.Е(зЯАМ: Е 1_ Е К Т К О V I. А 3 I N А

като им пожелава лично щастие и високи успехи 
^ живота и .труда през Новата година 

„ТИГЪР ' ПРОИЗВЕЖДА:
Ф Автогуми (вътрешни и външни) 
ф разни видове гумени обувки (работнически, за 

ловци и риболовци)
ф работнически обувки със специално предназна

чение : за

в

ЧЕСТИТЯТ

Новата 1987 годинарудари, горски (работници и др.
ф лачени дамски и детоки ботуши 

разцгаетки
ф гумени опинци и балерини
• различни видове гумено-техвичеоки 

и без метали
• тръби и профили с различно предназначение
• гумени фолии (различно качество), гумени ни

шки
• машини за (нуждите на гумароката промишле- 

ност, злати и калъпи, различна метал)на галан
терии

в различни

на всички потребите ли на електроенергия в общината и стра- 
ната с пожелания за високи обществени завоевания и лични 
и еемеини постижения

стоки със

43 ■
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и И Н Е КС СТОЧАР»
. 'Ч?»Ф V:-...

•'л- / . ■*> ^

Земеделска
ОТ ДИМИТРОВГРАД

СЪС СВОИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД.
• НИШАВА
• ТЪРГОКООП
• КООПЕРАНТ

ва 'селскостопанските 
Щите се,
на пионерите, младежта

кооперация 
.ЛБУДУЧНОСТ"

в Бабушница
На всички г 
цр оизв одители, 
граждани и трудещи ,се

'Селскостопански
производители, на гражданите и труде-

и числящите се към Ю|НА
ЧЕСТИТИЧЕСТИТИ

Новата 1987 годинаНовата 1987 година
с пожелания за високи лични и обществени успехи '* 
в живота и труда

„НИШАВА" организира
като им пожелаваме < 
хубави успехи и лично

още по- 
щаст.ие селсжостопанско произ- 

водствю на обществения сектор и изкупува всички 
видове селскостопанска 
„КООПЕРАНТ"

продукция 
организира селскостопанско про

изводство на частния сектор 
„ТЪРГОКООП" 'Снабдява населението с всички
видове индустриални и стоки за широко потреб
ление

^ РАДИА ОРГАННЗАЦША КОНФЕКЦИ1А

СА НЕОГРАНИЧЕН ОМ СОЛНДАРНОМ ОДГОВОРНОШПУ ООУРчГ 
ООУР ,Л1ЛАДОСТ — ПРОИЗВОДН.А СА И. С. о. 

ДИМИТРОВГРАД - М. ТИ

ОТО „СЪРБИЯ" — 
П и р о т —

трудова единица
„църни връх" —;.

Б а бушяиц а
На воички; клиенти, 
на воички граждани 
и трудещи се

ТА 1М

на трудещите се и 
на пионерите, младежта и

гражданите
числящите се към ЮНА

ЧЕСТИТИ

Новата 1987 година ЧЕСТИТА

Нова 1987 година!като мм пожелава високи лични и обществени 
успехи, крепко здраве и дълголетие 
„СВОБОДА" ПРОИЗВЕЖДА: 
мъжка, дамска и детска конфекция 
Изделията на „СВОБОДА" се отличават с високо 
качество, модерна м съвременна кройка в много- 
бройни разцветки.
Търсете изделията на конфекция „СВОБОДА"! 
Потребители!

Посетете заведенията на 
„Цръни връх" в Бабушни- 
ца, Звонци, Бела паланка, 
и Ниш!

РЯОГ/УОШ; КОМАР* Г (СПСШ КЛМКЗТАТ I $ГОКТ:Ж<: /ЛВАУЦЦЮКГ ВГ1РА\ ЖНЬАУ
■гврА\т.внаяв

Гра^евинска РО
Строителна ТО

Димитровград

на всички строители, н атрудещите се и гражданите, 
на пионерите, младежта и числящите се към ЮНА 

ЧЕСТИТИ 
НОВАТА 1987 ГОДИНА

ДИМИТРОВГРАД

На всички трудещи се и граждани
ЧЕСТИТИ

им пожелава крепко здрйве и високиНОВАТА 1987 ГОДИНА .като
личим и обществени успехи 
„ПРАДНЯ" СТРОИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
СЪВРЕМЕННИ ОБЕКТИ:° П?ВАСИЛЯИВАНОВИ- ЦИЛЕ" ПРОИЗВЕЖДА:

• •всички «идеше мебели за обществено обзавеж- 
за обзавеждате на частни домове, какго 

обществени спортни игри
е високо ка-

обществени и жилищнипроизводствени халета, 
здания, комунално-битови обекти — мостове, 
водапр'о©оди. улици, канализация.
„ГРАДНЯ" поема агажименти и за строителство 
на частни домове и друти частни обекти за дреб-

даме и
и съоръжения за

• Мебелите на „Циле" се отличават
устойчивост, а се продават по достъп-чество, 

«и цени
иото стопанство

КУЛТУРНИЯТ ЦЕНТЪР 
„25 , МАЙ - ДИМИТРОВГРАД
На всички посетители; на пи
онерите и младежта, 
на гражданите и трудещите се

ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1987 ГОДИНА

ЧЕСТИТИТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗА ПРЕРАБОТКА 

НА КОЖИ 
„БРАТСТВО" — 

ДИМИТРОВГРАД

На тгеички граждани
и трудещи се

<уг Димитровградска
и страната

иНовата 1987 година Н
с пожелания аа високи ли
чни ични и обществени успехи 
„БРАТСТВО" преработва 
всички видове кожи и из
работва полуфабрикати и 
готови изделия от кожи

сЛИЧНО
и виехжи успехи

като им пожелана 
щастие

живота и трудавобщина
СТРАНИЦА 13
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„ЗЕЛЕ ВЕЛКОВИЧ”, 
Лескова ц

ООСТ „ТАЛАМБАС” — 
Бабушница ГГ..

ЗА ПРОИЗВОДСТВО
Босилеград

На потребителите, на всички 
граждани и трудещи се'

Ч Е С Т Й Т И

ЦЕХ
ИГО*! НА ЧОРАПИ —

С ОСНОВНИТЕ СИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД:
„ПЕКАРА”, „КОМУНАЛАЦ", „8 МАИ" 

на потребителите, на трудещите се и на гражданите
ЧЕСТИЯТ

ЧЕСТИТИ

Новата 

1987 година
Новата 

1987 годинаНовата 198/ година на гражданите и трудещи
те се в бооилегр а дека 
община и страната• като им пожелава крепко здраве, лични 

и обществени успехи
и ИМ ПОЖЕЛАВАТ НОВИ 
ЛИЧНИ УСПЕХИ И КОЛЕК- 

ЗАВОЕВАНИЯ ЗА-тивни
НАПРЕД.САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ 

ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕ
СИТЕ ЗА '
КУЛТУРА,
ФИЗИЧЕСКА КУЛТРА, 
СОЦИАЛНА И ДЕТСКА ЗА
ЩИТА И ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 
в Срудулица

ООСТ „5 СЕПТЕМБАР" СУРДУЛИЦА

-ЧЕСТИТИ ТО „ЕЛЕКТРОБОСНА", 
ООСТ „ФЕРОЛЕГУРА" — ;
ЯЙЦЕ

ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ЕК
СПЛОАТАЦИЯ НА КВАРЦ 
— БОСИЛЕГРАД

на деловите си партньори и на всички трудови хора в Сурду- 
лишка община и страната, като ■ им пожелава виооки постиже
ния ча работните-места и в живота

ЧЕСТИТИ
ЧЕСТИТЯТ

Новата 

1987 година
ф- ссаЕжклНовата

година СУРДУЛИЦА
ЧЕСТИТИ

на гражданите и трудещи
те се в Босилеградска об
щина и цялата страна 

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА НО
ВИ ЛИЧНИ И ОБЩЕСТВЕ
НИ УСПЕХИ В ИЗГРАЖДА
НЕТО НА ОБЩЕСТВОТО НИ.

Новата година•на трудовите хора и гражда
ните в общината и страната, 

■ като им пожелават лично и 
семейно щастие и високи об
ществени постижения

на деловите си приятели и на всички трудещи ое и граждани 
в Сурдулинжа община и страната с пожелания за високи об
ществени и лични резултати

ЕЛЕКТРОННА ПРОМИШЛЕНОСТ
ООСТ — Фабрика за съставни части, апарати и уреди — Ниш 
Цех за ПВЦ кондензатори — БосилеградМАСКАТ1СА

1 ГАВК1КД 1У1А51МД I 1. |»,Ч1СДСЕЬ1КЛ «а деловите ои приятели, 
трудещите и гражданите. 
в Босилеградска община ,и страната

8иг<1и11С0 * ТбМопЬ ВигбиНса 017- 80.201, 85-104 • Тйга 1677! • ~М.Те1ежгат: МаСкаПса —
на деловите ои приятели, 
на трудещите ое и гражданите 
в общината и страната

ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ

Новата 1987 годинаНОВАТА ГОДИНА
с блатопоиселавия за по-нататъшен обществен 
и лично и семейно щастие просперитет

с пожелания за нови лични 
успехи занапред

и колективни

ГОРСКАТА СЕКЦИЯ 
в Босилеград

на деловите си приятели, 
на всички граждани 
в общината 
и цялата страна

ЧЕСТИТИ
НОВАТА 1987 ГОДИНА

и им пожелава лично ща
стие и нови колективни 
успехи през -нея

ЗДРАВНИЯТ ДОМ 
Босилеград 
на всички граждани

Босилеградска община 
и цялата страна

ЧЕСТИТИ
НОВАТА ГОДИНА

и им пожелава крепко здраве 
и нови лични и обществени 
успехи занапред.

ТО „АВТОТРАНСПОРТ''
Босилеград

на пътниците си, 
трудовите хора и гражданите 
в общината и страната

ЧЕСТИТИ 
НОВАТА 1987 ГОДИНА
като им пожелава крепко 
здраве и нови завоевания в 
изграждането на общината 
и страната

в в

в
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ЗЛОБОДНЕВКА

в МЪГЛАТА
__ = - нсте — по планините
села а пп Н1№кю- п'Рити«на градове и 
села, а по планинските върхове ги
пш!™^ И' ГЛ6Дам -ка,Ркой КаГо 
прави в мъглата.

Моят

ДЕРЕКУЛСКИ
НОВОГОДИШНИ

ЧЕСТИТКИ

Много се облагодетелствувя
мъглата и един мой шеф. 
ое от 'слабата 'видимост

от
Възползува

_ и се издигна
високо (ВИСОКО във върховете (обаче 
забравя, че мъглата 
вдигне и един ден ще се 

ще_ се види кой къде е). Тук 
може и друг-о да ое случи; може вятъ 
рът да разгони мъглата и тя да се х®а 
не по върховете на планините и тота 
ва ще му бъде трудно докато си наме 
ри нова низина, където мъглата 
да не ое е дигнала.

Мъглат

с«жд се възползува от нея 
Д* си- Разтр-огне брака, та по-лес

но да трудоустрои жена ои. за ,едн0 
денонощие — тя „.набра" -60 
и се „•изкачи" във върха на ранг— 
стата на търсещите работа.

Един колега използува ’ мъглата 
при идване на работа. привлича се
ше^ът ПрЪС™' 663 Да ло забе*яза

точки ощели
Хотелът в Зодиака баня - 
в Новата година да си намери сайбия, 
та туристи да нахлуят.
В „Мая" 
като Блатъижица 
Дано се сети някой

а единствено не пречи на 
хората на село. Мъгла, не ~ 
те ой гледат работата. Казват 
времето ои минава, трябва да 
рем и засеем нивите е пшеница.

мъгла
така:

изо-
мед да потече

що тече.
и за моста, 

защогпо работата не е проста: 
яюенювделци в реката се давят 
-и не знаят вече какво .да правят!
В Новата година
дано и беринци пътя си направят,- 

. ракитчани още едно кафене да отворят, 
да има къде хората да се срещат, 
да се раждат повече деца, 
та и за даскалите да има пара...

Мъглата дойде 
и на мнозина

като по поръчка 
посетители на заведе

ния. Съпругите им съвоем трудно мо 
г.ат да ги „напипат", а пък те се въз 
ползуват от това благоприятно 
тоятелство, за да излезнат

За тях тя няма никакво значение.
Но, да не забравя и себе си-, от 

продължителното залежаване на 
лата

мът
им ам загуба. Досега само аз про

давах мъгла, а сега — ето, и приро
дата. Но затова пък ако някой

обс- 
с приятел

с които по-рано поддържаха връз 
ка само по телефона. Добре дойде и 
на търговците — слагат си нови цени 
без да забележи някой.

ки.
се за

оегне от написаното — ще отездя в 
мъглата.

Матея Андонов
Йордан Миланов

ЕПИГРАМИ
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

ВРЪЗКАРСКА 
За телефона — 
няма забранена зона. Дърво от 300 гроша

В миналото хората в 
нашите крамца живее
ли бедно. Всичко се на-

Взела, че се увързала 
в люлка и оташла в Пи
рот. Влязла в един 
газин. Направила покуп
ките и като чула, че сме 
ткатд излиза 300 гртпя

тгрзал-а—лзолКт№Я~с~^Д€
и я сложила ,• в

ЛИЧЕН ПРИМЕР 
Едни се излежават, 
други подражават.

ма
•мирало в ръцете на чор 
баджийте. Една невяста
6Г ТрПБНЮКП вДОрОВ ци гти—гг
мерила начин да се домо, тето" 
гне до необходимите ве-

МЕЖДУ КАДРОВИЦИ 
Търси му родството — 
в ръководството. ъгъла:

— Ей- сега, ще се вър 
на, да отида да си взема 
в съседния магазин още 
нещо. Пазете ми детето 
дскато се върна.

Магазинерът чакал— 
чакал, минало много вре 
ме, но жената никак не 
се връщала.

По едно време надник 
нал в люлката и имал 
що да види: вместо. .бе
бе. вътре 
дърво,.
Магазинерът се развай- 
кал и разтичал да търси 
жената, но било късно.

К. К. 1ЦИ.
►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«

Хасан Фазлич „Освобождение"

Завещания от наши дни
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ изве- да се прекръстят преди 

да тръгнат за някой от 
районите в общината, за- 
щото пътищата са в та
кова състояние, че пре- 

пътницнте

Нашият край е 
тен като край на строи
тели. Строители има мно 
го, но и постройките неЗащо се върну,бае? са малко.

Една от постройките, с ди тръгване
трябва да се сбогуват с 
близките си. А пък гос- 

обекти

се намирало 
завито в кърпи.Един по-старечък и „чалурлив" майстор от 

Божица обичал да взима на зъб чираците. Вое 
ки път, когато хазаинът идвал да види как вър 

работата, старецът започвал да вика:
— Малтер деца! Бре куде ое иоподевастс.

които нс знае какво да 
прави Бабушпица с тух- 

„Св. Йо- тилничарските 
край Градини народът на 
рече „Св. Илия ..

ларницага на 
сиф", докато хотелът в 
Звонска баня вече се на- 

Боя-

ви

рича „Сакадар па 
па", ио нс с известен май

Славчо ПЕТРОВТодор ПЕТРОВдва саата ви нема...
На момчетата дотегнала подлостта на пга-

„окроят гащи", 
която майсто-

сторът...
Хотелът в 

който отдавна протича е 
Йован Тро- 

Новопостроената

рия майстор и решими да му 
Под единия край на дъската, на 
рът сядал (да обядва), вместо тухла, те сложили 
издълбана полутка от димя. Щом майсторът с 

тюдглаишта" се омазала и той „насърчил 
главата ои счупил една ту 

разсърдил, грабнал алата си 
си отиде в къщи.

Сурдулица,

Моята общинадело на „св. 
пар".
овцеферма в Радичевци , 
край Босилеград нс с 

затова пък ов-

днал
краци". При това с 
хла. След това се 
и отфучал към гарата,
Един час по-късото- ос върнал.

_ Ема защо се въриу бае? - попитали го

БосилеградокаМоята община се нарича 
община. В нея живеят трудещи се и граждани, 

Райчиловщ»храм, но 
цете ще имат щастие да 
се „возят" с камиони до 

Църноок.
Тя с дело иа „Св. Гми- 

Зассга

\да СЛЯ1НИ и преселници |В ^
И в моята община на власт е работничес-

понважни саката класа. От нейните интереои
само интересите на някои лица и групи, само ишм община |тай^ого заработват про
изводствените работници (шито се намират на 
временна работа в чужбина).

Освен че е хубава, моята община е
богатство лежи дълбоко под з 

_ СОЙ за трудоустрояване.

пасищата на
майсторите. 

— X—м, защо? Заборавил сам пустуту бабу.
йс > Божицу? 

ме види да ои идем у ди
едно време, ни снети Потир яе 
"ггогам старецът преставал да задява чи-

К. Г.

В моятаГалофака".тър
за овцете 
достатъчно' вода и ако и 
гладни, могат да пият до

обезпеченаПа нели опа си е
и бо-— Знам дс, «о ка може да ме

гата. Нейнотонасита.
В Димитровград

викат „Св. Три
ата и в Р. С.авто

гарата
фун". И но е зле хоратараците.
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|ЦЛ^^^®^?*сагиРа * забава ш
^ АФОРИЗМИ

БОСИЛЕГРАД СВИ НОВОГОДИШНИ АБЪР 
ЙЕ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ И КРАТВИ ОБЯВ 
ЛЕНИЯ

отле-Когато пътниците 
тят, остават плашилата.

Помери сн маме 

егренат
Сатирикът най-добре усе
ща времето на славата. Бучава година

Право да ви кажем, яезнам да сег раду- 
Нова година! Нейе ме стра щоУстановявайки откъде ду 

ха вятърът, се превърна 
във ветропоказател.

ф Младшгакав лиоинац ад привремену 
работу у Ъармаиию тражи девоййу от наши
ят край за жен>идбу. Предвою имаю овчарйе 
затода що съм роден у зн.акат „Овън".

ШИФРА: Помери си моме егрекат.

ф Удружан земйоиелец Петре Тасййн 
поздраиля своята балдъза Трена коя редовно 
слпудира 10 годин у Нави Саат сос пешата 
„Сос слъзи го орошла Мара".

Ф Повратни» от странство под итно ку- 
пуе: плац, две н>иви царе®ичар()и и една — 
номкурюна комисия. Абърйете испрачайте на 
адрес: Стойне Вранцуз от Прека нива.

ф Изгубена е диплома от правни вцкул- 
тет ад име Трайно Трайков. Замрлявам онай 
кой я найде да. си я чува защо. от нея немам 
никаква вайда!

ф Прачуйем абър на мойо вереник от 
Ьилометрето кой работи у чар,апарата дека 
съм ое приюремено оженила за Жоариз от 
Париз против 10В0Я воля (затова що не знае
ше како се на гаревсйи вика ъ—ъ—а!). 
С уваженийе:
„Паряеву враное — «екляикай бре"

йем ли що иде 
чу будем ,с едну годину по-стар. Това си ие тека . 
и против етареягьето никой не може да рита. 
Тува нема протекция. Плаши ме това, що сва- 

оретнеш. щом ,споменеш нещо Новуту 
он рипа кико попарен:

кога, кога 
годину —Слушай народа, за да те 

' разбере цял овят. — Мани, мани... иде тежка година!
беше лъка. НаОно и тая що см отоди не 

млозина що не сУ научили да рабоге, а оби
да покършкую им исърте дудукат, ама па

Единствено Мона Лиза 
успя да се надсмее над 
човечеството.

чаю
ако новата буде йош но-тешка, я не знам.

Па нещо си мислиш: защо па да се пла 
шимо? Па нека йе тешка колко «че, нема да 
()у досимо на гърбину. Я мислим, ако у Новуту 

по-добре си гледамо- работуту,
Вързаха ми очите с лав
ров венец. годину повече и 

може па да излезне и по-лъка. Нека авак, кой- 
куде йе: радаикат у фабрикуту, орач на н.ивуФутурадозите ни пла

шат: бъдещето няма да 
еи избяга.

ту, ковачат у работилницуту, нека стак 
не у работу — и неможе тегая годината да ни 
буде тежка. Да будемо сви кико йедън: и щом 
не,кой почне да .чивияри — одма да га ономе 
немо, да не чекамо да изводи бесне глисте... Та 
тека — сви наработу и честита ви лъка 1987 
година!

поиик-

Гогол е оживил мрътви- 
те души с духа ои.

Радко СТОЯНЧОВ
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