
№№К*Во С указ на президента на 
СФРЮ Йоснп Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството

^ВЕСТНИКНАБЪДГАРСКАТА НАРОДНОСТ
ВСМ ЮГОСЛАВИЯ ^

между
нашите народи и народностиГОДИНА XXVIII* БРОЙ 1286 * 16 ЯНУАРИ 1987 * ЦЕНА 50 ДИН.

КЪМ РЕАЛНА ИКОНОМИКА СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ПРЕЗ 1987 ГОДИНА

ОЩЕ ЕДНА КРАЧКА 

НАПРЕДПише; ПЕТЪР ТАСЕВ, делегат в Скупщината на СФР Югославия
ВТОРАТА половина на 

1986 година беше изпъл
нена с интензивна- актив
ност на обществено-поли
тическите
държавните органи и Оку 
пщината на СФРЮ в под
готовката на промени в 
политическата и икономи ния. Дал“ч оме 
ческата 
СФРЮ.

югославски пазар, 
ряне в локални рамки и 
под. С

зашва- ки следващ ■ кръг на въз
производство има реално 

доизграждането гледано, по-малюо, сред
на препдиоания за нело- ства. Поради ръста на 

организации, яЛната

Доколкото бъдат осъществени амбициозни це
ли, записани в Резолюцията за обществено икономи
ческо развитие през 1987 година, Сурдулишка общи
на ще направи 'още една крачка напред. На об
щинския събор, на който бе приет споменатият до
кумент, председателят на Общинската скупщина в 
Сурдулица Миодраг Ристич подчерта, че амбицмоз- 
'носгта на заплануваното развитие е реална, понеже 
за осъществяването яа утвърдените цели съществу
ват обективни материални, кадрови И други възмо
жности.

конкуренция и мо 
н отгол истинното

цените,
средства често не бяха в 
състояние да обезпечат 

поведе- ни просто възпроизвод- 
от~то®а, ство. Това от своя стра

тези предписания на имаше две основни от 
единен рицателни 

югославски пазар, но то- Първата е там, че ое на
вя е още един опит да лагаше стопанството да 

за се задължава за редовна 
здрава икономическа над .та си дейност при поло- 
превара в цялата страна, жение, когато буйствува- 
За да може тази надпре- ха всички видове на по- 

до, известна треблейие, което „подхра 
нваше" инфдаториия др- 
ход и друга, че част от 
обществения

осъществ ените
поведе

ние се прави рпит да се 
пресекат такива

система
В настоящата ще 

1987 година продължава 
работата върху изменени 
ята в Конституцията р ое даде възможност 
Закона за 
ТРУД-'

на че с
установим последици.

Освен с по-пълно поязуване на мощностите и 
ресурсите, обществено-1ико1номиче<жото развитие на 
Сурдулишка община ще се ускорява и с нови капи
таловложения. Най-много средства ще бъдат вложе
ни в развитието на селското стопанство — . към 2 
милиарда динара. В Божица трябва да бъде открит

(СТР. 4)

сдружения

Скупщината, на СФРЮ 
в края На изтеклата. го
дина прие или промени 
17 закони, с които се до
изгражда нашата стопан
ска система. Касае се за 
предписания от областта 
на изчислителната, бан-

вара поне 
степен да бъде равнолра 
вна за всички организа
ции е необходимо усло
вията на стопанисване съ 
що така из оонови да се 
изравнят. Едно от усло
вията за това е в цяла
та страна в плановите до 
кументи еднакво да 
прилагат ооновните мак-

цех за килими.

капитал, 
преди всичко, констант
ния се преливаше в по
треблението, 
„изразходвахме" 
ни средства.

Буквално,
-■оонов-

керската и данъчната си
стема, по-нататък сана- 
цият,а и премахване на 
организациите на сдру
жения труд, амортйзаци- 

.ята на обществени сред-

т;

се С напраиените измене
ния в изчислителната си
стема се постигна това, 
че при съставянето на пе 
риодичните и заключите
лните баланси да се из
вършва 
на всички средства и ра
зходи. Негативните ефек 
'ти от тази ревалориза
ция обременяват разходи 
тс, а положителни са 
чрез амортизацията из
ползуват за разширяване 
на материалната основа 
на труда. Това нещо да
ва възможност да се из
числява и изразходва ре 
ално осъществения до
ход, а с това да се за
щити интегритета на об- 
I е 1'оствемите средства.

роикономически пропор 
ции. С направените изме
нения в системата на 
планирането, между дру
гото, с Обществения план 
на Югославия, ще се ут- 
Еърди формирането и ра
зпределението на обще
ствения продукт на по
требление и акумулация,

■ разпределение на дохо
да, за база и надстройка, 
участие на общото и съв
местно потребление, в 
разпределението на дохо
да и под.

Може да се забележи, 
набляга към приб-

1ства, премахването на не
лоялната конкуренция, 

измене- 
системата н,а об-

ре в а ло р!из ац и явсе до известни 
ния в
ществе-ното планиране и 
в областта на цените. КАКВО С НЕЗАСЕТИТЕ ПЛОЩИ В БАБУШНИШКА 

ОБЩИНА?
С тези мерки се цели 

да се отстранят натрупа
ните проблеми, свързани 

сто-
ПЛАНЪТ ИЗПЪЛНЕН НАПОЛОВИНА

• Ако времето позволи, ще се оре и през
есенната сеитба 

наполовина, а значително

със стагниракето в 
ланското развитие, опада 
нето на производително- 
стта на труда, интерната 

зад:6лже-

януари, защото планираните за 
площи са засети само 
ще се увеличат и площите с царевица

I

Стр. 7.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА КУ 
ЛТУРНИЯ ЦЕНТЪР „25 
МАЙ" В ДИМИТРОВ 
ГРАД

и екстерлата
ност, големите дубичхзи в чс с0

обществе- лизителло еднакви усло-
ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ 
ПРИКЛЮЧИ ЕЛЕКТРИ 
ФИКАЦИЯТА В БОСИ 
ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

процесите на 
ното възпроизводство, 
слабяамето на материал-

Покрай реалното из-от- вия на стопанисване и 
борба против

здруже- и воички видове на за-
сталнацията

монопола мерване на ефектите на 
стопанисваме новата из- Плодотворна

година
ВЪРШИ СЕ
УСИЛЕНА
ПОДГОТОВКА

ката основа на
•пваряне, като условие за- ■ числителиа . система ще 
действуваме ма единния 
югославски пазар.

ния труд и
на самоуправлението.
пръв път след приемане
то на Дългосрочната про

има дългосрочни послс-За
дини върху средствата за 
общо и съвместно потре
бление, както от стано
вището па тяхната реал-

Най-много размекващия 
'икономическа и инте,рес имаше във връ

,в изчи-

• Изтеклата 1986 годи 
на беше плодотворна за 

център „25 
в Димитровград.

• До края на- настоя-
грама за 
стабилизация тя 
конкретно се 'прилага и

щата година трябва да 
електрифици-С7И1ССМ Културния 

май”
Завидни резултати пожъ
наха самодейците на кул 
турно-художеошеното ДР
ужоство „Георги Димит
ров", оамодейнпят теа- 

„Христо Ботев” и

зка с промените
система. приключи 

райето на Дукат, Назъри 
ца, Ярешник и Доганица,

На- на степен, така и в редо- 
следа на' обезпечаване на 

тяхното обез

слителиата
шето общество е обхва- 

рязка инфлация.
изчис- 
почти

разработва.
средства за 
почване.нато от като по такъв начин шоич 

юи селища е Бооилеград 
ока община получат слс

Влиянието на общест- 
об'Ш, Сзтщеотвувагцата 

система.кено-политическите 
пости, определени. органи

на'становищатаСъслителна
състояние ефи Тринадесетия конгрес

инфла- сЮК и 24-то заседание
па тър

пр. секции и дружества.ис беше в ктричооки ток.и сдружения върху сто
панските процеси имаше 
поцякога за последицата 

единния

касно Да отдели 
•горния доход. Стигна се 

когато всс
Четете на стр. 10.По-обширно иа 8 стр.(На 3-та стр.)положение,Дорушаваие на



по. СВЕТА 1 ТЪРГОВСКИ" ЮГОСЛАВСКО-АМЕРИКАНСКИ

ОТНОШЕНИЯ.
СВЕТЪТ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА ИЗМЪКНАХА НИ САМО СТОЛА„гиСГгУшИ-И5

?
пггава Да бъде най-нривилсгирова 
01 около 500 произведеЮгославия 

пата страна » 
пия на пазара в

5 пласмента па
САЩ1

• Силните мразове, на северното полук-ьлбо отмеоха дссеис,«
ежедневието на стотици милиони ®»Р» • * “ » „
Ливан човешкият живот не струва и ”

?
плаща мито. От тази при 
ииЛегия не могат да се 
възползуват само 
емтелите на столове.

няколко дни в 
печат бе 
инфарма- 

ГОго-

жнвоти и затрудниха 
иракския фронт и в 
• Какво се случва в Китай?

Преди 
югославския изно-
пу,бл1И1Шваиа 
ция, според която

една от десети 
па които се

нате ои. Според думите 
съветския външен миии- 

който
ват американските разуз
навателни служби, които 
давали фалшиви сведе- 'стър Шеварнадзе 
пения па Иран и Ирак е неотдавна пребивава в 
ясна цел :• „шито -една от Афганистан, за мидо 
воюващите страни не решаване на мризага е 
смее да опечели ■ война- нужно още едно ушю

пие: да бъде прекратена 
външната намеса.

Югославският износ на 
в САЩ достигна

Във втората половина 
на миналата и началото славия е столове 

стойност 60 милиона до
лара годишно. Тази сума 
е половина от общата 
стойност на изнесените в 
Америка югославски ме
бели, С американската ме 

най-много са засег- 
„Шипад", „Словеии

на страни, 
отнемат привилегиите за 
изнасяне на стоки на па-

Съедии спите

на тази седмица аветът, 
поне косато става дума 
за северното полукълбо, 
закъса със зимата, 
повита и люта

зарите в 
американски щати.

— Това е дезииформа- 
—-заяви по този по

Сне- 
зима. В

та". Политическите екс
перти във Вашингтон пра
вят опити да поукрепят КАКВО СЕ СЛУЧВА 

иа В КИТАЙ?

Съвет-средния пояс на
ция
вод представителят на 
Съюзната стопанска

Ню Йорк Драги- 
За по-

ския съюз температурата 
се спусна и до 60 граду
са под нулата. Сибирски- несигурния престол

Рейгън, като от време иа

рка 
нати
ялес", „Кривая“, „Лссии- 
на", „Експортдърво", „Ю- 
годърво“ и други износи

ка
мара 8
ша Урошевич. — 
ловината стоки от югос- 

изнре в САЩ

те студове взеха и „кър- 
вен данък", В снежните време излъчват „оптими- 
виелици в Гърция угас- ■ етични прогнози за мо
наха животите на 5 лн-

Политичсокитс наблю
датели в Пекин вече от
кровено говорят, че Ху 
Яобаи е сменен от поста

тели на столове, които за 
трябва Да пла

ва среща на американ
ския президент е Миха-

Горбачов Това тряб- генерален секретар
ЦК на ККП. На въпрос 
на .Танюговия корсспон 
деит: Истина ли с това? 
•— официален китайски

ланския
(около 500 произведения) 
и занапред

напред 
щат мито 5 и 8 на сто.

ца. Полярните температу 
ри и изобилните, онегова 
лежи предизвикаха неби
вал хаос в Австрия,.Ита
лия, Швейцария, Велико 

. британия и скандинавски

паил няма да се
ва да бъде и последен 
опит на Роналд Рейгън 
да даде собствен принос КАКВО ОЧАКВА ЮГОСЛАВИЯ ОТ ВАЛУТНИТЕ 

ПРОМЕНИ В ЕИО?за мира и разоръжаване
то в света. След това за
почва кампанията за но
ви президентски . изобри 
(1988 година не е далече). 
УБИТИТЕ СА ХОРА, 
НАЛИ?

Най-безомисленото ме

представител та прескон
ференция в китайската 
столица не дал почти ни
какъв отговор. Безспор
но е обаче, че от нача
лото на масовите студен
тски ■ демонстрации Яо- 
бан не се е появявал в

ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕФЕКТИте страни.
ГОРЕЩА ПОЛИТИЧЕС
КА ЗИМА

Температурата. на еве- Ревалвираната марка може да бъде стимул за 
повишен износ и валутен прилив от туризма

Европейската икономи 
ческа общност ревалви- 
ра 4 западни валути: за 
педногерманската мар
ка, холандския гулден, 
белгийския- и луксембур- 
гския франк.

Нашите специалисти

товната политическа сце
на обаче запазва висока! 
градуси. Гореща полити
ческа зима владее във 
Франция, САЩ, Афга- - но-иракската война, се 
ни стан . . . Тъкмо в мо
мента, когато железни
чарите в някои 
градове решиха да пре
кратят стачката си, във 
Франция се състояха „ми

са на мнение, че мерна
та та ЕИО ще имат по
ложителни ефекти за 
югославското стопанство. 
Ревалвираната марка мо
же да бъде стимул за по 
вишен износ и валутен 
прилив от туризма.

ждународно събитие, пра
наполитическия живот 

страната, а мнозина счи
тат, че казаните и напн-

разгаря с нова жесто
кост. На фронта се сме- 

френски няват офанзивите, Техе
ран и Багдад „разменят" циите критики 
ракетни нападения на гра 
дове и официални съоб-

саните след демонстра- 
на „бур

жоазния либерализъм" 
са отправени имено по н к р а т и орини демонстрации на щения за „големи воен- адрес на генералния сек- 

ползуващите железничар- ни успехи". Опоменават ретар. И Дън Снопин, 
ски услуги". В същност се десетки хиляди убити най-влиятелната 
това е контра офанзива и ранени, като че ли из- ска личност, критикувал 
На десницата, и монден- общо не става дума за партийния шеф за ,,исб-

хора?! Човешкият живот дителност към буржоаз- 
работни- никъде не струва толко- ния либерализъм". Пред 

ва малко, колкото на то- полага се, че нов гене- 
зи абсурден фронт. И з р.ален секретар на ЦК на 
Ливан. След кратко при
мирие, там отново бушу- тайоки 
ва гражданската война. Циян.

Новото афганистанско

ф ХАНОЙ: На 9 янукитай- систкия режим в Южноа 
ари по вълните на Радио фриканската . република, 
—Ханой била съобщена отколкото по време 
вест за виетнамско-лситай

на
ските кръгове срещу же
лезничарските 
ци. „Мирните демонстра
ции", които от стачкува
щите бяха оценени като 
опасна провокация, ста
наха при явна подкрепа 
■от Жак Ширак. Това е 
още един показател за 
острите 
стълкновения в тази стра 
на и за изострящия ое

целокупната си досегаш
на бо^ба против расисти 
те от Претория.
• ТИРАНА: В Алба-

скн пограничен инциде
нт, в който виетнамските 
единици „убили общо 
1500 китайски войника". 
За виетнамските загуби 
не е съобщено нищо. В 
Пекин не е издадено ни 
какво съобщение за

ККП е досегашният ки- 
премиер Джао ния е в ход масова кам

пания за избиране на 
Народнатадепутати в 

скупщина. Главен 1 канди
дат е Рамиз Алия, кой-

В сферата на междуна
ръководство сякаш въве- родните дипломатически 

политически жда нов вътре шно-но ли- отношения гра
ничен инцидент с Виет
нам.
• ТРИПОЛИ: От 1 

януари т.т. столица 
Либия е малкото място 
Хун, 'намиращо се на ръ 
ба на оазиса Джуфра 
около 6000 
югоизточно от

доминират
тичеоки кур.с с реални хо- 'две посещения. В начало 
дове за преодоляване на то на седмицата на офи- 

спор между социалисти- сложната обстановка в циално посещение в Ита- 
ческия президент Мите- страната и „около нея", лия и Ватикан пристигна 
ран и консервативното Провъзгласена е полити- председателят на Дър- 
правителство на Ширак. ка н.а национално поми- жавния съвет ва ПНР и 

В Съединените щати рение, която „отбелязва генерален секретар 
все още не стихва „Иран .първите си успехи". И ЦК 
ската афера", наречена СССР е готов да даде 
още „контрагейт". В най- принос за разрешаването 
новия епизод на аферата на афганистанската кри- на полската държава и 
главната роля изпълня- за — да оттегли войоки-

то „верно следи полити
ката на Енвер Ходжа".

Ф МАНАГУА: Провъз 
глаоена е нова Конститу 
ция на Никарагуа, с коя 
то се разширяват демо- 

километра кратичеоките права 
досегаш- свободи в страната. Оф 

ната столица Триполи. становката (открита 
ф СВЕТОВНАТА БАН меса на САЩ и действия 

КА намали

на

нана ииа ПО РП Войчех 
Ярузелоки. Това е първо 
то посещение на шефа па

на контрареволюционерл- 
те) е наложила същевре
менно да бъде възобно
вено извънредното 
жение в страната.

лихвите вър 
ху заемите на разливащи 
те се страни -за периода 
януари — юни 1987 
дина. Намалението 
лиза. на 0,31 на ещо (от 
8,23 на 7,92 процента).

® ЛУСАКА:. Военното 
крило на Африканския

партия в една западиоев- 
. ропейока страна след во- 

‘ .-:•<» Промените в Съветския съюз в духа на XXVII енното положение в Пол 
конгрес на КПСС, с едно име наречени „престрой- ша. Второто събитие е 
ка", привлекоха огромно внимание на международ- започналото на 10 януа- 
ната общественост. Завърщането в Москва на „из- ри европейско турне 
гнаника от Горки'' Андрей Сахаров бе силно, доказа- японския министър-пред 
телство за новото отношение към „мислещите по- 
инак", встъпи в сила закон за изселване от СССР, 
ново е и отношението към „забранените" поети и 
писатели, от чужбина се връщат „бежанци" и пре-

полого-
въз-

ф БЕЙРУТ: На 1Д яну 
при израелски танк е от 
крил огън срещу силите

Обединените 
в Южен Ливан. Загинал 
е един ирландски войник 
от състава на междунаро 
дните сили.

на

седател Яоухиро Накаоо- 
не (посещения във Фин
ландия, ГДР, Югославия 
и Полша).

на' нациинационален -конгрес 
Ц) С- иавършидо пр- 

- ез 198.6 година повече вю 
еипи действия срещу Ра-

селници .. . К. Г.
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КЪМ РЕАЛНА ИКОНОМИКА ОБСТАНОВКАТА НА ПАЗАРА

КУПУВАНЕ С ПОВИШЕН 

ИНТЕНЗИТЕТ
(От 1-ва стр.)

на ЦК на СЮК е утвър
дена задачата да се реа
лизира изплащането на 
двоен
менен.ията в изчислител
ната- система се -създават 
условия за това. Обаче 
разработката на тази ма
терия ще ста.не чрез об
ществени договори и са- 
м оуп р ав ит ел н и спор азу- 
мения. Това трябва да 
стаие до 1 юли 1987 го
дина. По тоя .нг^ин тряб
ва да се осъществи п-рин- 

труд 
еднакво 

възнаграждение”. Без то
ва решение не могат да 
се прилагат определения
та в областта на реална
та икономика, към която 
се стремим.

личен доход. С из- 9 Потребителите бързат да изпреварят евенту
алната вълна от нови поскъпления 9 Съюзният из
пълнителен съвет ще се опита да осуети възможната 
„експлозия" на цените

Най-късо казано — на те доходи през първите ' 
пазара нищо ново. Тър- месеци на настоящата го 
сенето е по-високо от дина. 
предлагането, цените и 
инфлацията отново се 
„залитат", продължава 
затварянето в република 
«оки и покрайниноки гра
НИЦИ . ..

Поскъпването на «ад 
500 стоки и услуги в пър 
вите дни на настоящата 
година не е голяма „тра
гедия", понеже по юго
славски пазар ое „дви
жат'" над 120 000 произ
ведения. Потребителите 
обаче бързат да изпре
варят евентуалната въл
на от нови поскъпления 
и купуват с повишен ин
тензитет. Получава се впе 
чатление, че имат пари 
и повече, отколкото се 
предполага. Впечатлени 
ето не е привид, защото 
през последното тримесе-. 
чие на миналата година 
в стопанството и извън- 
стопаноките дейности, бя 
ха извършени значител- Накрая трябва да се 
ни увеличения на лични- подчертае значението на 
те доходи, разбира се, за . следния факт: Съюзният 
да се обезпечи добра ос- изпълнителен съвет тряб 
нова за „стартуване" в ва да получи си.уно съ- 
настоящата година, осо- действие именно от тру- 
бено след като стана из- дещите се, защото напра- 
вестно, че средният ли- вената тези дни прове-рка 
чен доход от последния на извършените поскъп- 
м-иналогодишен отчетен ления пЛхазва, че цени- 
пе-ри-од ще бъде основа те най-много се увелича
ва изчисляване на лични ват от производителите.

Нови поскъпления ще 
има — вече се оповестя
ват по-високи ^ цени на 
електрическия ток, въгли 
щата и пр. Може да се 
сшгн-е и до истинска „ек 
сплозия". на цените, раз
бира се, д-о-колкото не бъ-

цип,а „за еднакъв 
приблизително

Добро за добрите, лошо за лошите
И покрай всичко, тря 

бва да се очакват круп
ни промени в размера на 
дохода, което ще произ
веде съответно поведение 
в изразходването му. То 
ва кара към намалява
не -на реж-ията. укрепва 
не на икономиката ц 
под. Трябва също, да се 
очаква, че мнози-на ко
лективи ще се -намерят 
в още по-затруднено- по
ложение, когато се облег
нат върху- реалните ефе 
кти на своя труд.

Крайният резултат 
трябва да бъде преустро 
петното и оздравяването

На стопанството, намал
яване иа обществената 
р-ежия и укрепване на 
акумулатиената и -въз-про 
изводств-ена способност 
на стопанството. Чрез 
последователна разрабо 
тка и прилагане на меро
приятията ще се създаде 
възможност на успешни 
те колективи да бъдат 
още по-добри. И обрат- 
нсп онези които и досега 
не успяваха да консоли
дират своето положе
ние и лошо сто-паниоза- 
ха се намират пред опас 
ността да бъдат премах
нати.

дат предприети съответ
ни мерки за осуетяване 
на същата .В многоброй- 
ните разго-в-ори на тази 
тема представителите на 
СъюзнияВсички последици от 

прилагането на настоя
щите -решения-водят към 
преодоляването на ико
номическата криза. Не 
са изключени и последи
ците, които не се нами
рат на тази вълна. Сто
панството не е финансо
во консолидирано, та и 
заради, това ще възник
нат. значителни пробле
ми.

изпълнителен
съвет изтъкват, че съюз
ното правителство ще по 
л-ожи максимални уси
лия, за да не се стигне 
до нежела-на обстановка. 
А евентуалната „експло
зия" от поскъпления е 
онова, което най-малко 
пожелават (на себе си 
■и на обществото) югосла 
вските трудещи бе и гра
ждани.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАХА НА МЕЖДУ ОБЩИНСКИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ НА 
СКС И ССТН В НИШ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СК В СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

НАРОДЕН, А НЕ ФОРУМЕН ФРОНТ
Водената в Нишки регион двумесечна публична дискусия по Проек- 

СЮК във връзка с действуването на чл еновете
организациитетостановищата на ЦК на 

на СК в Социалистическия съюз показа, че членовете и
отговорността си за осъществяването на коор-на СК трябва да повишат 

динационната и контролната роля на Социалистическия съюз ОТ ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

ден фронт, как да моби
лизира трудещите се и 
гражданите? Това може 
дз сс. постигне само с по 
следоьателии акции от 
най-широко значение. На 
тази тема се сп-ря и 
Иван Денчсв, който из
тъкна, чс призивите тря
бва да бъдат заместени 
със съвременни методи 
на действуваме иа СК и 

. с атмосфера, в която ня
ма да бъде безполезно 
самоуправитслното акта 
жиранс на гражданина. 
И пътят" до решенията 
трябва да смени посока
та си — счита Миодраг 

Занапред

ната общност ССТН вссВ голям брой среди, 
както изтъкна изпълни
телният секретар на МОК 
на СКС Пстар Виденович 
на съвместно заседание

Инвестицион
активностповече се превърща във 

фронт от форуми на об
ществено - политическите 
организации, а 

на малко е фронт на труде- 
гражданите.

В 13-те общин-и на Южноморавокм реги
он в момента се строят 485 инвестиционни обс 
кта, чиято обща проектосметка стойност въз
лиза «а 44,5 милиарда динара. Носители на 
капиталовложенията, са организации на сдруже 
пия труд от Леоковац, Суриулица, Лебане, Мед- 
воджа, Прешево, Враня, Буянсяац, Войник и от 
др^ги места. Най-полям .брой капиталовложения 
са в промишлеността, след това в селското сто 
паметно и хранително-вкусовата промишленост, 
дребното стопанство, търговията и още някои

всс йо
на председателствата 
МОК на СКС и МОК на 
ССТН,

щитс се и 
бе В ССТН действително чле 

членове на
единодушно 

оценено, че в рамките на 
демократизацията на об
ществените отношения и 
на отношенията в

ну.ват само 
СК и един брой активи- 

остаиалите обще-сти от
ор-ствено-политическм

гяиизации. Затова —- ка
за Миле Илич — кому
нистите трябва Да насто
яват за най-широки рази 

ССТН по вси- 
идейли

СЮК
трябва Да се мени и осъ 

на дейвремени методът 
ствуване на СК в остана-

обществено-полити
отрасли.

Във финансирането на строителството на 
тези обекти най-толямо участие е ла кредити 
от 'потенциалите на деловите банки, докато но
сителите на инвестициите осигуряват 23, а Фон 
дът за насърчаване развитието -на .недостатъчно 
развитите краища иа ОР Сърбия с 24 на 
Включени са и местни извори на каниталовло-

лите
чески организации, а пре 
ди всичко в Социалисти

еквалия в
чки съществени 
въпроси в обществото, за 
да сс създадат условия за 
най-широко влияние

благодарение на 
изиамират

ческия съюз. Стаикович.
«е трябва да се излизана сто.забележки 

яа онази
Най-много 

са напразни
част от Проекто станови- което ще се 
щата, в която сс трети- г.рогесивни рсшшия^^

народа, с готовипред народа 
предложения, а обратно 
— предложенията трябва 
да бъдат оформени след 
най-широки разисквания 
сред народните маси.

жсиия.
Строителните организации обаче 

1Н01вателио закъсняват с предаване на употреба 
на обектите, които строят. Инвестициите са ус
воени едва с 47 иа сто, а има обекти, конто сс 
скроят по-дълго от три години.

неос-
общоственитс

и За ССТН и комунистите 
в него, по мнението иа 
Радос Костич, централен 

ССТН

рат въпроси за оргамиза 
Цйонното 
действуването на ССТН в 
местните общности. Същ 
ността на проблема с в 
следното: още от мсст-

устрайств©

В. В.какс въпросът: 
да бъде истински (Л. Г.)наро:
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СЪВЕТЪТ НА СДРУЖЕНИЯ
ПРЕДЛАГА 

бабушница-'"време зд сериозно 

действуване
ПРЕЗ 1987СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

ОЩЕ ЕДНА КРАЧКА НАПРЕД
• Освен е по-пълно ползувано на вътрешните ресурси и^щсству^
, мощности, развитието ще се ускорява и е нови I *
0 В Божнца трябва да бъде открит цех за килими

поле. По този начин ще 
условия за откриваме 
брой нови работни места 
ствитслио увеличение «а 
продукция («.а 680 000 чифта обув
ки). Вранямокм оРимно п(е пое ц

хале за производство па 
мебели. В цеха за дро-

загуби се очаква дао>на
бъдат погаебни, а търси 
се и производствен парт- 

който „Лужница"

миналата и 
шетоязда- 

Бабушмица

ващзгве В края па
и началото ма 
та подиша в 
се раздвижи сериозна ак 
давност за съживяваме на 
стопанската дейност в 
ония организации 
ружелия ТРИО КОИТО ДС 

на изтекла 
завършили

се създадат 
,иа значителен

и за чув- 
подишната

Резолюцията за общестасно-имо- 
коммческо развитие «а Сурдулмшка

определя

нвор, е 
да се свърже и сдружи 
като се намери начин иобщина през 1987 година 

амбициозни цели. Общественият шро-
9 па

за въвеждане на ново по- 
производство. 

Прави сс всичко възмож 
ио да се 
ществуващите ресурси и 
преодолеят редица други 
трудности. Също се взи
мат мерки за освобожда, 
ванс на организацията от 
залежали стоки и подоб
рение на -платсжоспособ- 

му. Отделно вни

на ед-
' дукт трябва да бъде увеличен е

при увеличение на промишлено
то производство е 10, иа селокюсто- 

със 7 и на пз-

активно
в Бсло поле 
стилизирани 
.изводството па минерална

. сто петмесечното активизират съ
та година са

загуба. А това са хи
мическата н рами шлено- 
ст „Лужница", „Църми 
връх" и „Комуналац“. Ка 

увсдом- и П'р едссд 
Съвета на сдру 

Слободаш Йо

папската продукция
12,5 процента. Броят на зае

тите в обществения сек- Ш. .■ *
тор трябва да „порасте р?' ^ 
е 4.5 производителността Ц^,У>у.- |
на труда е 1,5 и капита- ^
ловложенията в основни

7 на сто. В1Е^Ш1

]л>лиа и 11
^ Щ съоноса е

<
кто пи 
телят иа 
жомия труд 
напелия

положението да се по

!*</
средства със костта

маиис ще се посвети и 
на събирането на дължи

взимат се мер-
„ВЛАСИНА-ПРОДУКТ"
- ПЪРВИ ИНВЕСТИТОР

ки, В1

прави.
— В „Лужница" вече 

е извършено прсустройст 
Йовано-

мите суми.
В началото на 1987 го

дина в Бабушница ще тря 
бза да започне да дейст
вува и обединената ксопе 
рация. В нея трябва да 
Елезнат и ООСТ „Талам- 
бас" и пчеларската коо
перация „Мая".

В „Комуналац“ 
дни се действува за сани 
ране на положението: ще 
бъдат въведени нови не 
ни за водата (един куб. 
метър сега в Бабушница 
е 35, а в другите градове

Освен е по-пълно пол
зуваме на. вътрешните ре
сурси и съществуващите | 
мощности, развитието на 
общината ще се ускоря
ва ис нови 
вложения.

изтъкна
сич. Чрез референдум 
от петте основни органи
зации па сдружения труд

но
1

годишната продукция„Кощана": увеличение на
— главна задача

е създадена трудова ор
ганизация, а след прове
ждане на съвместно засе 
дание на изпълнителния 
съвет и работническия съ 
вет в „Лужница" — набе 
лязани са конкретни ме 
роприятия за преодолява 
не ка затрудненията. На 
правените към 400 мили

капитал о-

бъ-стомаяолеярна „Мачкатица" ще 
дат извършени реконструкции.

ОТНОВО БОЖМШКИ килими?
Производствено-оборотната трудо- 

„Влаенна-продукт"
тези

ва 'организация 
ще изразходи към '2 милиарда дина
ра за разширяване на овцефермата 
ла Власина, за изграждане на кояе- 
ферма, пунктове за изкупуване на 
селскостопански продукти, нов рибар 
ник и за реконструкция на цеха за 
торф на Власина. Тази година ще 
бъде завършено още едно крупно на
чинание в оелокото стопанство: напо
ителната система „Масуришко поле". 
Системата трябва да задействува през 
май т.г.

„Народна радмност" е запланува
ла построи цех за производство на 

предмети от така наречената бяла 
бродерия. Годишна продукция на Це
ха: 20 000 бройки. В село Божица 
трябва да бъде открит цех за произ
водство на килими.

Власина, като туристически цен
тър на южната част от Сърбия, зае
ма важно място в плана на общи
ната. Тази година трябва да бъдат 
намерени пари за изграждане 
тел с 360 легла.

В областта на дребното стопанст
во е запланувано изграждане на За
наятчийски център в Сурдулица и на 
малки цехове в Божица, Йелашница 
и Мачкатица.

ла •

.<
2*

., .
шт(Iщ. •■'3

-• - -3Основната организация 
жения труд 
де нова линия за производство на 
стъклочистачки за задното стъкло на 
„Юго". Това разширяване на произ- , 
водствената програма ще струва 1,65 
милиона динара. Фабриката за обув
ки „Кощана" от Враня ще извърши 
реконструкция на своя цех

1на сдру- 
„5 септембар" ще въве- -кна хо-

'-к*
?-
ШИ !

'шГа ■ :Г:';
С. Микич Бабушницав Бело

е много по-скъп). И в ор 
ганизационното отноше
ние в тази трудова орга 
иизацпя ще‘ бъдат напра 
вени известни промени.

С. Йовакокич също

БОСИЛЕГРАД: САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ В ООСТ НЕ ОБРЪЩАТ ДЪЛЖИМОТО ВНИМА
НИЕ НА ОХРАНАТА ПО ТРУДА

Изгубени над 300 трудодни подчерта, 
един от най-големите про 
блеми е липсата на сред 
ства в

че в момента
случват повреди. За щас
тие през последните ня
колко години няма теж
ки повреди и смъртни 
случаи.

Особени трудности в още не е реализирано ре 
по охраната по труда се шението на 'инспектора 

чувствуват, в стопанските по труда — в производ- 
организации: „Изград- стаеното хале да се - изу-
ня", „Услуга", „Автотран чи въпросът във връзка 
'Спорт", Горската секция, с условията за работа, 

дишно пювечето от тях Цеха за сушене на ово- В резултат на недоста 
това направят. Макар щия и зеленчуци и в Це- тъчната охрана и липса 
че здравето е най-гояямо ха за чорапи. В някои от та на неянимателяост (не 
то богатство (в органгаза- тях очебиещо ое наруша за всички работници в те 
циите често казват, че ва и Законът за охраната зи организации са опга- 
не са в състояние да обе по труда. „Изградил" на низирани поне оказки из 
зпечат достатъчно оред- пример «е изпраща рабо тази област) — засега са 
ства за създаване на ус- тниците си които работ- леките повреди и разби- 
ловия, в които Да не се ят на високи обекта на ра се, — намаленият" до

лекарски прегледи. Като 
причина се привежда ли 
псата на средства. В дър 
вообработвателижя цех на 
Горската секция пък все

Самюулравителните ор 
гани в организациите на 
сдружения труд в Бооиле 
градска община «е обръ 
щат достатъчно внима
ние на въпросите из об
ластта на охраната 
труда. Без оглед иа за
конното задължение те
зи въпроси да разглеж
дат поне един път го-

ход. През миналата 
дина например в посоче
ните стопански 
зацим ,са се случили 40 ле 

повреди, от които 17 
Горската 

строителната
ция, в

го-
касата на самоуп 

решителната общност по 
здравеопазване и че се

оргаки-

и прави всичко възможно 
положението да се поп-в секция, 9 в

оргатаиза- раси. 
„Автотранспорта"

7 и т.н. Вследствие 
повреди са изгубени над 
300 трудодни.

Това са „ефектите", ко 
иго досега 
Последиците 
условия за 
че най-често 
Еат със

В 'На;й-ско1ро време тря 
бвд да се намерят 35 ми 
лиона динара, необходи
ми за работата на Здраз 
нкя дом, а този проблем 
е още по-акутен ако се 
има д предвид, че здрав 
иите заведения в Нишки 
регион

тези

са известни, 
от лошите 

■работа оба-
ое чувству 

кога
напоследък от

казват да прибмат паци
енти от Бабушнишка об 
Щина и т.н.

закъснение, 
за каквито ит° е късно

да е мероприятия.
В. Б. М. А.СТРАНИЦА 4
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ВАНЕПРИКЛЮЧИ РАЗИСКВАНЕТО ЗА СОБСТВЕНОТО СИ ДЕЙСИУ'- ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В 
БОСИЛЕГРАД

Всички сили не са използувани Мобилността и този 

път се потвърдиУсилията за по-ускорено Премахване 
палите се икономически трудности са основният бе
лег на следконгресната активност на общинската пар
тийна организация. Не всички обаче членове на СК 
се намират в редовете на тази борба.

на натру приемането на 
иията и оценяването 
реализирането им са един 
ст-вен процес без 
първичните 
на СК не могат да оеъ-

заключе-
на

Анализът 'На миналото повечето случаи бе, да се 
дишната акция „Нищо направя проверка на го- 
не бива да ни изненада" товност на сдружения 
в осцошните и трудови 
организации и укрепване 
то и омасовяването на

когото
организации

През миналата седми- фор м а листи чно то .си 
ца в първичните партий
ни организации в Боюиле 
градска община приклю-

. от- ществяват ролята си.
Не малко са случаите 

то на работата си. В ре- да се приемат' становища
зултат на това се1 явява и заключения, а на пра-'
стихийно „действуване", ктика да не се провеж- 

йно -гголнтичеокото им и - пасивност и безинициатп дат. Комунистите 
пкциояво оспоообяване вяост. В ода ю число пър- — бе изтъкнато по вре-

действуване. Бе- вични организации не се ме на разиомвалето
обсъдено със- пооЕешава 

тоянието и . дадени мне-

труд, отделно на произ
водителните организа
ции, как ежедневното 

Титовия фонд, бяха до- производство ще заместят 
миниращи въпроси на 
проведеното през минала 
та оедмица заседание на условия, как ще функци- 
Предоедателството на Об 
щинюкия синдикален съ
вет в Босилеград. Бе из
тъкнато, че акцията ежс
тш

ношение към планиране-

чиха разговорите за иде-
с производство в затруд 
нени, па дори и военнизнаят

и онира самоуправителна- 
та система, как да . се 
защити общественото и 
готовите изделия.

ше дължимото 
внимание на подготовки 
те за събранията. Обсъ
ждането на въпроси 
по-голям кръг 
Комисии, работни групи

че, сегашните трудности 
може да се премахват 
ако всички‘се заловят с 

от тях:, ако осъществяват ко
ния и предложения за 
по-после дователно 
ществяване на водещата 
им роля в оредите им.
Актуалността на разис
кването е още по-значи
телна ако се има пред
вид въпросът когото ом 
поставиха за цел: колко
са опоообни в настоящия те върху които да се ра- 
момент да се ангажират зиоква се предлагат и ут- 
за осъществяване на кон- върждават на самите съ
грешите решения и ста- брания когато, разбира 
новища?

Резултатите от разис
кването наскоро ще об
съдят членовете на Пред 
седателството на ОК на 
СК. Преди няколко дни 
върху тях разискваха
членовете на Комисията организациите които 
за идейна и теоретична 
работа към ОК на СК в 
Босилеград.

оеъ-
членове, перестите становища и 

ако в тази акция ое ос
ланят върху, собствените 
си сили, които все още 
не са изчерпани.

става в малко число ор
ганизации. В повечето 
От тях събранията готвят 
секретарите и секретари
атите. Не рядко въпроси НЕ СПАЗВАТ ДЕМО

КРАТИЧЕСКИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗЪМ

ДО

ишш
Без оглед, че всички 

се, не може да се пости- членове на СК се изяоня- 
гат положителни ефекти, ват за политиката на ико 

На повечето събрания номичеоката стабилиза- 
на първичните, организа- ция, на практика .не вси- 
ции на СК и на комдаои- чки са' в- редовете на та- 
ята е изтъкнато, че все зи борба.. Твърде рядко 
по-голямо е числото на обаче се предприемат 

съ- конкретни мерки срещу 
бранията си приключват онези, които не спазват 
като взимат становища, демократическия центра 

заключения, лизъм. При това крити
ката и самокритиката, ко
ито бяха силно оръжие 
през
действуване на СК не се

| Щшт

гш■

й

В продължение на за
седанието членовете на 
Председателството обсъ 
диха информацията за 
досегашната активност 
предприета от страна на 
ОСС за укрепването , и 
омасовяването на Тито- 
вия фонд в общината. 
Повечето основни и тру: 
дови- организации са 
приели Самоуправител- 
ния договор за утвържда 
не процента . чледекия 
внос от 0,02 на сто от 
общия доход на органи 
задните и 0,02 на сто от 
личния доход ;на заети
те. Изненадва, обаче фа 
ктът, че все още сдру-

все по-гогодно намира 
ляма подкрепа и маоов- 
ност. От година на. годи 
на заплануваните задачи 
и активности са по-съдър 
жателни и разнообразни, 
като при това вина™ се

решения и 
В едно число пък орга
низации събранията при
ключват без договор .за 
акции, не се върши кон
кретно задължаване 
членовете, не се о-преде-

СЪБРАНИЯ БЕЗ ДНЕ
ВЕН РЕД

На събранието на та
зи комисия бе подчерта
но, че в едно число, пър- 
вичи партийни организа
ции съществуват разли
ки между онова което са 

онова с 
занимават. С
потвърждават

има предвид неразривно 
стта на системата по все 
народна отбрана и общ 
еотвена самозащита и 
социалистическите само 
управителни отношения.

Разисквайки за акция
та, която бе водена през 
течение на годината във 
воички основни и трудо
ви организации в общи
ната, председателят на 
Председателството на Об 
щинокия синдикален съ
вет, „ Василка ■ Петрова, 
между другото подчер
та, че тя, отделно прик- 
лючителните активности,

революционното

на прилагат.
В първичните партий

ни организации бе изтък 
вано, че 
ческото положение в тях 
е задоволително и че са

лят срокове до кога да 
се реализира договоре
ното. Разбира се, в тях 
се губи от предвид фак
тът, че подготовката, те- в състояние общоствено- 

събранието, икономическото

идейно-полити-

запланували и 
което се 
тоза те разви-

_ тие да тласнат още по- 
напред, с което по-уско- 
,ррно щс премахват и на
трупалите се икономиче
ски трудности. Болшцмст 
вото членове на СК, как- 
то и трудещите се и гра- 

чс. ждаНитс разбират труд
ностите и са готови да 
ги премахват. През по
следно време обаче по
ведението на един ма
лък брой членове на СК 
с ,в разрез с политиката 
на СЮК -— явяват се яа-

чението на

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА КОМАНДИРИ 
ТЕ ОТ ЗАПАСА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

женият труд не проявя
ва интерес за този вид 
стипендии. За сега, как- 
то бе подчертано на за
седанието, сам© един сту 

са се характеризирали ' с дент на машрвния фа- 
висока степен на отгово- култет в Нмш пол^тва

стипендия от тоаи фехнд, 
а има възможности за по-

Изнесни сказки
За отбелязване е, 

все още има командири 
безотговорно и не

фак-Изхождайки от 
та, че идейно-политичес
ки ориентираните и про
фесионално подготвени 
кадри могат успешно Да 

Титова-

риост, отзивчивост и пъл 
па мобилност на всички 
субекти. И този път те вече.,
жището гга акцията в

които
брежно се отнасят към 

Затоватози вид учение.
без основание се под 

от тях ще сс 
отго

М. Я.неоллодотворяват 
та концопц-ия п о 
родна отбрана и

самозащита, * Бо- '“сктажсм ,и това, че 
силеградска община осо Д

*»■"“ “ йг КГ5ЯЛ1 —
от - залламу

налко издигане на коман 
дирите от запаса. В рам 
ките на това е миналата 
неделя в Босилеград ос 
проведе и дейно-п олити- 
чеоко учение, на което 
пред командирите от за
паса бяха изнесени- ня
колко сказки от областта 
на общото онното им Усъ 
вършонетвуваие.

черта, че 
потърси съответна

воена-
обшес- БАБУШНИЦА

I(искал истиче ски проя
ви, злоупотреби на слу
жебен пост, 
престъпност ,и нр. 
антисамоуправителии яв 

теми на едиистве лсиия са резултат и на 
за идеи- слабостите в идейио-поли 

общо-

Политическа школа при ОССтаена
ми на стои аптека 

Тези
От януари, до април в Бабушница към Об

щинския синдикален съвет ще работи третият 
ПюцБиттчооката школа с 25 курсисти.

ваните
иат,а програма 
по<юшгтооко и 
военно 
по на

випуск на
По такъв начин продължала приетата преди 

годиш'! практика на подготовка на синди- 
дейци. Както ни уведоми Иван Димитри-

^_гл._гл— ___■ на Общинския синдикален
посещаващите шнолата са предимно мла- 

свършат курса, ще 
, ръководствата на синдикалните -ор''а-

I ни1зац!И1и I» общината • *

ти ческото и м арксгтчест- 
усъвършеиствуша 1С0 издигане ша ■ •членове- 

командирите от за тс )И организациите, кое- 
СР Сърбия, за то занапред трябва да 

По-

тр>и 
кални
евич, председател 
съвет,
ди хора които сл-од като 
подсилят

паса на
1980 и 1987 година.;

щс се проведе пи-
нолучи по-значително1 мя 

всеобщото дей-сто във 
ствуван-е.

късно
сменя проверка.

В. Б.м. я.
СТРАНИЦА 5
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СУРДУЛИЦА ии-ИЗ ДЕЙНОСТТА НА „ТИГЪР - ДИМИТРОВГРАД Власина „разпродадена
млогоброй- 

Именио мон- 
два ежи—лиф-

От началото—още по-стегнато лскатс/ша за 
ни скиори, 
тирани са 
'та' на дължила 300 мет- 

поставон в 
хотел „Власи

IтозиВла сина и през 
зимен период привлече 
бройни соортпи' отбори. 
На Власина част от сво
ите подготовки ще про
ведат хандбалинят отбор 

Круше- 
тоиа футболни 

Бач

В началото па стопан- | 
ската 1987 година ® „Ти- 1 
гър—Димитровград" про | 
паводствсният процес пр I 

по-стсшато.
няколко 3

ра единият 
близост на
на", а другият на Про- 
мая ДО самия бряг на 
Влаоинското езеро. За по 
ставянето им ООСТ „Вла 
сина" в Сурдулица е из- 

о-коло 10 ми- 
С. Микич

„Напрсдак" 
вац, след - 
ят отбор „АИК" от 
ка Топола, членовете 
скиорския отбор от 
атлетиците
за«" от

ототича още 
Определени са

наооки, чистоключови
поддържане, през настоя
щата година ще бъде тр 
айна задача. Именно ед
на от основните задачи е а» 
строга отчетност за. целе
съобразно ползуваме на 
материалите, относно евн но за първите два мссс- 
дентиране на всеки пре- ца, известно крлпчссто 
разход н свеждане на И за три месеца, а само 
ползуванетр им в рамки- една малка част за про- 
те яа предписаните нор изводство през 
ми. Не по-маловажен е месец на годината.

. въпросът за стриктно уп е постигнато, понеже на 
работното световните пазари има 

достатъчно суровини и 
материали, което щс ре
че че не съществува кри 

е за откъм материали. Еди 
нстве.но, подчертава М. 
Иванов, ще ' зависи от 
банките колко са опособ-

Ниш, разходвала 
лиона динара.

„Парти- 
Бслпрад, футбо- 

„Войводина"„Тигър — Димитровград"

на

листите на
от Нови Сад м ДРУГИ- 

По думите на
ООСТ „Власина" 

Власи -
Накратко от 
[конфекция 

„Свобода”

Трудовата организа
ция „Ти гър—Дим игров - 
град', през миналата го
дина е ‘ изноопа 
продукция и е обезпечи
ла повече от необходи
мите й валутни 
па. В настоящата 
на също сс предвижда 
износ за’около 4 милио
на долара, 75 на сто от 
които щс сс реализират 
на конвертируемите па
зари. Това е гаранция, че 
и тази година средства за 
набавка «а възпроизвод 
ствени материали и суро 
вини ще има достатъчно.

Ст. Н.

дирек
тора на
Драган Рслич иа 
на ще пребивават и гол- 

И1 гд ивидуа.411 и 
Нови

повече
първия 

Това ям брой 
гости от Белград, За димитровградските 

коифекционери послед
ното 
панелата

оредст-
годи- Крагус-Сад, Зренянин,

Ниш, Лссковац, Вралътяване на 
време на всеки зает. С 
други думи, според ду
мите на директора 
ил Иванов, стремеж 
„всеки работник постоян 
но да бъде зает", което 
ще рече премахване на 
празните ходове и тесни

вац,
пя и от други места.

тримесечие на сто 
година 1986 ви 

„най-богато". ТаЦената на дневния пан 
а вМиха наги е 

ка е и през цялата 1986 
Стойността

оирн е 5000 динара,
„Езеро" на Про-мотсла' 

мая и в хотела „Вилип 
луг" в Църна трава по 

.4000 динара, 
ските радетели са се по
стараели тази зима да на 

| правят Власина по-п.рив-

нагодина, 
готовите произведения за 
износ в Съветския съюз. 
Народна република Бъл 
гария и Германска демо 
кратична република е 580 
хиляди долара или око-

Туристиче
ни да изпълняват, запла
щанията спрямо чужби-

те места.
Още през миналата го 

къмдина. бе взет курс. 
рязко намаляване на за
лежалите стоки. От око- В ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД 
ло- 800 хиляди чифта 
обувки, намиращи се 
складовете, техният бр
ой бе намален 
ло 320 хиляди чифта в 

Този

на.
ди-ло триста милиона 

нара. Към това трябва 
да се добави и реализа- .Експлоатацията и възобновяването 

на горнте едновременно
В . цията на домашния па 

зар, която през декември 
е около десет на сто от 
месечната продукция. Вой 
чко тава е на равнище 
на цялото първо триме
сечие.

«а око-.

края на годината.

кйгЗда р»в.*о"™Г^ “еГгод=.^'х.
„ тт0,.0 се изиска около дваде- стаения и в. частния сек

приеми-вата бро сет хиляди кубически тор, няколкократно се 
йка от около 200 хиляди метРа ЛЧ»°. ™Рите все Увеличава през следва- 

, ‘ ' още са голямо богатство щата. Затова освен I ор-
'определението да се 33 икономически неразв.и ската секция особена за 
произвежда за известен тата община. Това преди слуга има и Движението 
потребител успешно се 
осъществява и през нас 
тоящата година. С плана 
за износа се предвижда

в че целокупният посадъ
чен материал се произве 
жда в трите разсадници - 
на Горската оекция. Пр
ез настоящата 
както ни 
Секцията, ще 
дат над един милион и 
500 хиляди посадъчни фи 
данки, преди всичко -бор 
и смрика. За целта в Гор 
ската секция и тази годи

След присъединяването 
на Тъкачи ти цех към 
конфекция „Свобода”, с 
което 103 заети образу
ваха

година, 
уведомиха в 

произве-

- всичко се дължи, на пла на гораните. 
новото и рационално с.е 
чене и ежегодното им въз 
обновяване. • Именно в 

ще Горската секция наред 
с експлоатацията на го-

трудова единица 
към ООСТ „Младост" — 
производство, в конфек
цията вече е в ход из- 

на ще вършат изкупване готвяне на нормативни 
на борови шишарки по актове и съгласуване на 
цена от 60 до 70 динара съществуващите ' Тези 
за килограм. Изкупване-

През настоящата годи 
на Горската секция съв
местно с горанокйте бри 
гади ще заслеят над 170 
ха площи, от които око 
ло 20 в частния оектор. 
Освен това на 50 ха ще 

ние се посвещава върху извършат мелиорация на

такъв износ, които 
обезпечи на трудовата ор 
ганизация достатъчно ва 
лунни средства, необходи 
ми за.- набавката на внос 
ни възпроизводствени ма създаването на нови пло

щи с гори, чрез залесите 
лни акции. По този иа 

Години вече нарбд,

рите, от година на годи
на все . по-голямо снима дии-са проведени и кан- 

дидационни събрания за 
избидане на делегати в 
самоуправителтште орга 
ни и тела на ООСТ „Мла 
дост". .

то ще 'отане през март, а 
освен в Босилеград, 
купвателни пунктове ще 
има в Бистър и в Долна

М. Я.

млади гори и на около 
210 ха подмяна на изсъ 
хналите.

Важно е да се изтъкне, Любата.

из-
териали и суровини. В мо
мента се подготвя изно 
сна продукция — обувки чин
„Степс" за Италия и упъ -----
лиителни плочи за Ита- СТОПАНСКИ НОВИНИ 
лия. Федерална репуб
лика Германия, Холан
дия и Австрия. Едновре 
менно с това се подготвя 
и отпочвамето на про!из 
водство за Съветския 
съюз.

Инак според думите на .
М. Иванов, началото на 
деловата година по отно 
шегаие на обезпеченост с 
материали и суровини е 
добро, въпреки че не в 

. онази степен, каквато бе

А. Т.

ООСТ „5 септембар“-Сурдулица
ООСТ „5‘ септембар" в 

Сурдулица през минала- чистачки за задно стъкло 
в Полша. Стойността на 
износа хце възлезе 
1 237 000 долара. Значи
телни оредства от износа

ли, За пръв път Тези средства са обезпе
чени главию от Фонда за 
насърчавано

СВОИ из
делия ООСТ „5 септем- 

на бар" щета година е произвела 
• приблизително един ми

лион михромотори. През 
щс. • 

оюо-

пласира на па
зарите в Румъния, Ан
глия и Италия.

развитието 
на недостатъчно развити 
те краища на СР Сърбия, 
елед това о.т кредити на
„Ю-гобанка",

■През настоящата голи- ”оед,ИТи и от собствено 
лостроене. В тази.-страна на ООСТ „5 септембар" фъб^и^„Яаг'СУР'ЦУЛИШКаТа 

досегашните 150 Щ'е 'в^ожи 1 650 000 ми
лиона динара за произ
водството „а стъклочис
тачки за

настоящата година 
бъдат произведени 
ло .30 на сто повече, от
носно 1 280 000 бройки. 
От това количество на 
чуждестр аьшите пазари

ще се осъществят отми- 
кр омотори за охладите
ли „13 ГМ" за нуждите 
на съветското автомоби-

комерчески

реализация-
капиталовло-

ще бъдат пласирани вместо 
135 000 комплекотувани 000 ще бъдат

в началото на миналата 
година .Едно 
количество е

то на тези 
жения ще бъдат открити 
нови 64 работни

огромно
обезпече- прмпици и 35 000 стъкло 250 000 мотори охладите-

изнесени
места. 

С. Микич
задно стъкло.

СТРАНИЦА 6
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Идеи и кадри
Н ма^е ли достатъчно същински идем и спо които и самият СК е безрезервно застанал. Да 

со^ ви кадри да ги материализират изхож тълкуваме това само с отпорите :— недостатъч- 
даики от социалистическата само управи но убедително звучи. Има и отпори и винати ще 

телна основа, а не против нея? Според нас, този има такива (невежо би било да не разчитаме на 
въпрос е понважен и от това дали, например, това), но... Не се ли касае и за недостатъчно'-иде 
програмата за стабилизация ни е достатъчна за йно решение, -прието като възможност за про
изход От кризата, относно дали с това, което е -веждане -на дадено определение. Обаче, ако „иде 
сторено в Скупщината на СФРЮ и което Съюз- йното решение'' е добро, а няма , ефект, това 
ният изпълнителен съвет ' възнамерява да нап-
рави, открива пространство и -се създават у сло- практиката не са „онези същинските", 
вия з.а п-о-производителен и ефикасен труд и по- 
инакво отношение на

м-оже да значи, че длъжните да го проведат в

По-ефикасна
федерация

Да вземем, например, нашата нещастна 
инфлация. По време на изготвяването иа анти- 
инфлациошмата програма, увеличението на це
ните бе толкова, че днес бихме били щастливи 
когато в настоящия момент би било и двойно 

ва — първо — не е точно и — второ — че по- по-голямо. Да говорим за непоследователното 
вече е вредно отколкото полезно. Днес не ряд- й прилагане налага единствено възможният 
ко горе—долу се чува: в криза сме, гао имаме, извод; или сме напълно безотговорно обще- 
достатъчно потенциали, действуващи мощяос- стюо, или нямаме Способност, знание и кураж 
ти и способни школувани хора, та с умна ра- да осъществим договореното. Дори и да ое ка 
бота да излезем от кризата. Едно такова твър- сае за другото, това пък значи, че програмата 
дение, изглежда, би трябвало Да приемем с ре- е лоша; Кратко казано, какъв е този документ, 
зерв или само след сигурни емпирични изслед- който не се прилага, който животът (или хора- 
вания. Просто, такова твърдение трудно може та), с оглед на наличните обстоятелства, не 
да -се приеме. Впрочем, ако имаме достатъчно приемат. Точно сега е най-необходимо огр-омно 
знания, а кризата се задълбочава, това ще ре
че, че системата ни не струва. Ако с години се 
повтаря констатацията, че всистемата много ра
боти „не вървят", а малко от това се мени,

значи, че ни липсва

стопанските и другите
субекти.

Спомняме си за времето, когато и децата 
учехме как сме богата страна. Показа се, че то-

Предвижда се по-пълно уреж
дане на .отношенията във Феде
рацията с цел да се усъвършен- 
ствуват решенията, обезпечава
щи по-ефикаон-о осъществяване 
н.а общите интереси, функциони 
райето на единния югославски 
пазар, укрепване ролята на 
сдружения труд в съветите 
Скупщината на СФРЮ и други 
решения, които осигуряват пос
ледователно осъществяване на 
конституционата идея на феде
рацията като израз на единни
те интереси на работническата 
класа, равноправието на наро
дите и народностите и ролята 
на социалистическите републи
ки и автономните покрайнини. 
Ще се закръгляват и отделни ре 
тения в Конституцията, с конто

интелектуално усилие да се направи качествена 
.антиинфлационна програма, която би била при 
емлгава не само от академично, екокатедра ста- 

то- дюви-ще, отколкото тази, който животът би при
ел и която (програма) би уважида ваичко онова, 
което в живота става. Имаме ли такива твор 

създава чесии сили и достатъчно идеи? Може би?! Все 
възмож- пак, както някой каза, най-малкото, което в на- 

наличиите стоящия момент би трябвало да ое направи, 
това е засилване на ангажирането на всички 
социалистически определени оили в общество
то, за -да може — с открито изправяне пред

на ч
в а може е динствено да 
знание (същински идеи и кадри, които ще реа
лизират тези идеи) за да може да се 
такава система, която би откривала

използуване нанает за оптимално
производствени и всички други ресурси. Следо
вателно, и обстановката, в която се намираме 
днес — покрай другото — е резултат и на .някое

даде множество добри реше всички трудности и неприятности — да се от
крият обнадеждаващи перспективи в развитие
то на самоуправлението. А това търси размах 
на творчеството и циркулация иа инициативите

наше знание, което 
ния, но и на другото ни знание — чийто резул
тат днес е очевиден.

възможността заВъзможно е, попраео, още едно крайно пс 
симистично заключение — че Съюзът на кому
нистите като движение изгубил усета за потре
бата от обединяване на творческите сили, кои- поставяоата от обединяване ‘имаш .пол,0ждаието се, и за. системата, която би откривала

„ п-г з опипва на ясни критерии жност за артакулация и селекция на съответ- 
пред очите си и въз консерва- питс идеи, пълна свобода на инициативата и
биха различавали^ог;Ре" положение ои- афирмация иа аюсо&юспга. Съдейки по всич- 
тивн-ото, предлагайки чшю че СК сс е ко, изходът от «ризата превъзходно лежи в три-
гурни -решения. А зова и о0Оята П,ро-' ъгълника: идеи — кадри — система. А матери-
отклоиил от пътя, моите' = м с думите алН1ИТС ефекти са нещо, което допълнително
грама записа. Или, да оешг у ,ва дм следва. Както някой каза: ако ти имаш идея и
на Зоран Видоевич: вГдГсе топи аз имам идея, сдружим ли се -
неГвато шособ" за "аванс собствени о-тго- щс ИМа но две идеи. Със сдружаването «а п-о 

въпроси на своето време, к-о- 
инициативи лоч- 

гю отбрана -

се открива 
още по-пълно и ефикасно осъ 
щ<ест1ВЯ1ване на конституционност 

,като основен 
нашето общество.

-и идеите.
винаги отново сеКакгго н да се вземе, 

въпросът за идеите и кадрите. Разбира
възмо-

та и законността 
принцип на 
Трябва да се обезпечи последо
вателно и единствено прилагане 

закони в цялата

то във всеки момент

на съюзните 
страна.

сеЗначи, промените, които 
предлагат в политическата 
тема по обем и съдържание 
значителни и всеобхватни и Д° 

основа

сне
са

всеки от нас
натях се стигна въз

един динар всеки пък ще има по динар — и 
повече. Не е впрочем, толкова важно да

оценката 
в нашето досега

критичния анализ ивори на главните 
гато вместо с историческите
не да бива загрижел с проблемите; чс
та от „чуждите" идеологии. I Д 
положението с -пас, пое пак, не е такава

НИЩО
се .сдружава акумулацията, отколкото да се сДРУ 

(ако пи имаме), което е условие. 
з.а създаване на -гази акумулация. А и за това е 

от определени- из,клю.чителио важно да зтгасм -какво имаме, с
всичко тава по-иай-до

на практиката 
шио развитие. Те са в униоо-н с 

становищажават знаии-ята взетите политически 
-и Дългосрочната програма 
икономическа стабилизация.

за
Въпреки факта, че о

очевидно с, чс на плана и какканоцр- разполагаме 
бър начин да използуваме.

ята са кристално яопи, Мнланко Рсновнца

конкретните акции,
Слободан Игнятойич Узад

си затриват много отч



(
2 Комунист

ОТРИЦАТЕЛНИ ЯВЛЕНИЯБКП

за „Комунист” от
на „Танюг")

(Специално 
иорвспондента

бил отстранен, отбъде м пет години
журналистическата професия.■г„р1, 13_„ кош-пес на БКП, още, например, ие са предприе- де 'наказан, а може и да

състоял ес в ™‘Ф“ 7^; се ^ които са по-силни от
яина* ^тГттшвп. органи- Още се трупат лошокачествени вижда, че критиката е остра и констатира партийният оже
зацшГбГа н~“ш ши “ сто1, особено стоки за широко конкретна в първичните партии- диошш1, йе гонили Каела*» чс

за нстатвшгге яв- потребление. Нарушава се тру- ян организации, а.тръгне ли сс ги 1фитикувал, защото с това би-
лот Гшел котттегите и в тру- девата дисциплина. Според бъл- „нагоре” тя отслабва. Някои рь- ха надушили „уставните помри”,
ловия колектив Всякаде — как- горското партийно списание, ле ков одите ли, казва сс, при ; Намерено било, чс „идси/но
^констатира списанието на ЦК е малко числото на- ония, — в „от никого даденото си право отклонил", че уреждането от нс-
на БКП ' Партиен жизвот" — са производствените и нспроизвод- и смятат имат имууитст I У г0 оПИ1сатгис превърнал в „еснаф-
приети конкретни, акциоини мер стаените дейности — които по- критика. Има картинни пдру 01С0 ,списание" и чс -неправилно
ки за преодоляване на негатив- лучават високи „неоправдани и функционери, които УДУ ръководил с редакцията. Бива
ните явления в собствените ре- недоказани с вложения труд” критиката .отправена към гях. у#ода1СИ от работата, а следва
ли,» Последвала и проверка на заплати и премии. Нс намаля- Злоупотребяват поста си и сс по- та (1980) година изключен от
провелздането на тези мерки. ват явленията на разоиш.ичсство стапят над партийното бюро и Бкп.

Коментирайки тази всеобхват и харчене па материали сурю- организацията. 1 забира сс, 
на следконпресна акция в БКП, вйнм, енергията и горивата във топва партийното списание ко Във връзКа със „страдалчес-
отоменатото списание откровено фабриките и учрежденията. Сс- то ги критикуване прогонватгго- ката ОД|ИССЯ" на журналиста Кас-
признава че много негативни яв риозно тревожи увеличението на ради откровеното критикуване
ления се вкоренили в партията престъпността в стопанството, „а пред организацията, за да
и обществото. „Коренът им е дълбоко пуснали корен явления- дойдат йод удар ид уставната
дълбок за да може да се пре- та на протекция, мито, корупция разпоредба. Затова му припишат
сече о един замах. Борбата про- и кариеризъм. Съзнателно се изи „иптиригантство, •псдисциплина,
тив тях е тежка, упорита и дъл- грават законите когато — как- тенденциозни клевети,
готрайна. „Все пак, за да не вне- то казват „на известни другари
се дефетизъм сред своите чита- се дава държавна земя в безце- тива и подобно, 
тели — партийни'активисти,. спи ница или безплатно за построя- 
санието отбелязва, че негативни ване :на вили и друпи видове ли- 
те явления „ие могат да осуетят чно. ползуване. 
развитието на социализма, защо Сумирайки дебатата в първи- 

процес". чмите

сс

зак-у

лазов, партийният орган забеля
зва, чс онзи, който явно крити
кува на събрание трябва да бъ
де пощаден от каквито и да е 
репресии. Останалите членове на

нс

пшасянс неговата партийна организация 
да бъдат поканени да -вземат 
становище и уточнят дали кри- 

Залагайки се за „защита на тикът е имал право. Ако е по- 
уставното право иа критика" ор- требно, трябва да го убедят, че 
ганът «на ЦК на БКП „Работни- е прекарал в критикуването, ^,Ме 
ческо дело" изнесе неотдавна — ходът на убеждаване в случая 
като особено характерен и лоу- Каспазов, за жал, бива заместен

на нездрави отношения в колек-

организации описаниетото това е неудържим 
Но, ако против тях не се пред- констатира, че пред установява- 
приемат организирани акции, мо нето на „нов климат' особено 
же сериозно да попречат на „из се е изпречило удушването

социалистическите критиката. Това, както се кон-

случаят с журналис- 
та Свилен Каспазов.

Нс1

читслен с метода на задушванц на кри- 
Заемайки тиката" — констатира „Работни

ческо дело".отговорния пост отговорен реда
ктор на списание „Родопи", ко
ето излиза в Смолян, център на 
едноименния окръг, Каспазов 
на едно събрание на първичната

дигаяето на
обществени отношения и форми статира, е „проблем над пробле

мите" когато се касае за по-на
татъшната демократизация на 

В списанието, както и в оста- вътрешнопартийните отношения, 
налия партиен печат, особено се 

-посочва, че взимат размах: его
измът и себелюбието. безотгово
рното отношение към- социалис
тическото имущество, грубото на 
рушаване на трудовата, планова
та, техноложката и финансовата 
дисциплина; митото, протекция
та, непринципиалността в кадро
вата политика, удушването на 
критиката и самокритиката. Пра 
еото да посочат на тези негатив-

Дневникът не даде на читате
лите обяснението за. това, дали 
критиката на Каспазов по адрес 

си организация, преди пет годи- На най-висшйте окръжни ръково 
В очевидното намерение, чс ни, явно .критикувал някои най- ДИтели в Смолян била уместна и 

подобно на-новите течения в отговорни партийни и други ок- имала ли е отзвук Така от тек
КПСС да се подтикне откровена, ръжни ръководители. П0 това Ста произтича че' неговият дзу-
смела_ критика от членовете на • време бил и член на партийно- бой с оиези пГОре.. останал па. 
партиините събрания, 13-ят кон- то бюро. Поради това, че се та-карти" Каспазов ” ’
грес на. БКП е приел и нова осмелил да „посечи с пръст не- журналистиката -и партията а
уставна разпоредба. Според нея, погрешилите окръжни божест- те за1пазили «теслата ™ 
всеки който души критиката и ва", получил такъв удар, че не р - си’
прогонва критикуващите ще бъ- само останал без хляб, но и це-

рането на социалистическата ли
чност".

се върнал в

Сава Миялковнч

АКЦЕНТИ

Към конкретни променини явления в своята среда из
ползували около 156 000 комуни
сти, относно всеки шести члей 
на БКП.

В много организации, както 
пише „Партиен живот", после
двали и конкретни мерки : в Со
фия, например, в партийните ор 
ганизации на търговско-услужни- 
те дейности (които в последно 
време са най-често критикувани) 
са. извършени 20 000 проверки. 
Наказани оа 1350 членове на 
БКД, , а 134 са уволнени .от ра
бота. В. окръг Велико Търново 
88 комунисти са наказани, 10 из 
ключени и 15 сменени от отгово-

Д-р БОГДАН ТРИФУНОВИЧ ОТ ТРИБУНАТА НА ЦАНКАРЙЕВИЯ
От приемането на Конституцията 1974 до 

днес траят споровете в СР Сърбия във връз
ка с тълкуването и прилагането на конститу
ционните

ДОМ В ЛЮБЛЯНА:
ри тези проблеми. Другата
ята на покрайнините __
дерализма, е

страна на позици 
че са елемент на фе

осъществена.норми. В същност през цялото
време съществуват сериозни идейно-подитиче СР Сърбия е б

1”;гг:ср”:гк»: кат°дър •
ституциоивият канцепт на автономните шок- то като стм™™,.,'где'рална ЗДимица, а и „и- 
раинини, които .са в състав на СР Сърбия и чеока общностп ЛНа °бЩествено-полити ' 
са елемент на югославския федерализъм, нс ни идейни „ ™ пРеДизвишваше
бе цялостно осъществен. Именно, в конжрет' бликата политически проблеми 
иите решения (законни и други) пито в съв
купните

да изпълня

сериоз 
в Релу-

рни постове в партията и обще
ството, В Пловдивски окръг са 
наказани 105 членове, 22 са пред 
л ожени за изключване, а за 16 
ое търси да бъдат сменени от 
ръководните постове. В окръг 
Варна между другото са съчине 
ни 3200 „критични забележки", а 
в Благоевградски 1868 такива за
бележки, Подобни 
кто се констатира — са прове
дени и в другите окръзи (Бълга
рия има 28 окръга).

На събранията

реални отношения 'не се е осьщес- Ние пм.р 
този елемент на конституционната де- ока орпиичи., ™ СЛ05кната 

финиция, че САП са част от СР Сърбия, то- какъвто и Т СР Сърбия
ест че Републиката изпълнява някои необхо ция те „/1, °блик

функции като. държава и самоуправи- част но' СР ’на
телна. общност, затова че в нея трудещите ка общност РбИЯ 
се, народите и народностите осъществяват САП 
част от своите 'суверени права. Оттам 
вете.

ТВ1ИЛ политиче
Да води към 

нейна федорализа 
т. нар. цетрална 

ооществ едонп олйтпчес- 
трите „партнь!ора"

спооо же „■ к конституционна система 
отлагането на приемането-на редица републ„каДахГ1КаЯ<ЪВ 

закони, изострянията, които неизбежно ‘' ' а
. шо се отразяваха и върху , 
шеиия в Югославия: Опитът 
юц-ия в Косово

иа
дими

в
като един от

в нашата
не мо

„преходен статус" 
решително

акции — на към
отхвърляме, съ- 

1 се порицава
ло- 1ЦО както (И -гледищата, в коитосъвкупните отпо-

за кш1тра,ре'В'ол 
и изселването на сърбите ина първични

те организации българските 
муииюги посочили и

ко- чарнюгорците под натиск по-нататък изоет-това, че



Коиуиист 3
МЕТОД И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЕЙЦОСТТА НА СК

НА РАБОТНИЦИТЕ НЕ Е НУЖНА СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА
Когато става дума за изграж- щ желанието на работниците да

-МеТ°Я и У^ас^уеат в политическия и вар 
съдържание на партийната ден- тиен живот съгласно самоупра- 
ност, неизбежно възниква въпро вителните им права, ще отстра- 
“т НК^„се ^езпечи ПО-ВИОО- ним причините за тяхната пасив 
ко влияние и участие на непо- тост и обща 
оредсгое!ВИте производители 
изграждането

резигнация към 
дейност и 

партийните изле
ко- -мва-ния за творчески принос при 

всички равнища утвърждаването--н-а 
първичната организация -становища на организациите и 

до . Централния комитет? В със- органите на Съюза на комуни-с
тава на ЦК -на СК в Босна и тите 
Херцеговина има 49 ВКВ и КВ 
работници. Оценяваме, че това ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ФОРМАЛИ- 
е огромен напредък. На досега- ЗИРАНИЯ ПОДХОД 
шните три заседания на ЦК ра
зискваха над

в самоуправителната 
и провеждането отделно към 

. на политиката на Съюза на 
мунистиге на заключения и— от

Сред -тези предпоставки, кои- 
н-ове, трима от които са от шо- то .разбира ся не могат да бъдат
менатата категория. С о-глед на създадени на един дъх и кои-
общия им брой участието им то са основа на целокупната ни
трябваше да бъде по-масово. На- революционна програма за ре- икономическа науки, а които са члено-ве на СК трябва да -се за
лага се да се попитаме сериозно шителшо влияние на работнич-ес- доспели на другата страна на стъпваме и поради редица д-ру-
какио пречи на работника-член ката класа върху общественото, барикадата, най-меко казано е г-и причини,
на ЦК да изяви пълен актавитет. икономическото и култу-р-но въз- илюзорно. Има -И такива въпро-
Този пример посочвам не за да производство, особено важна е си, па и -в -редовете па СК, като

тридесетина чле-

На пример, когато казваме че 
в -ръководствата на СК на всич-

критикувам, но да илюстрирам с една —- -организирана идейно-п-о- на пример дали -работници тря- ки равнища имаме толкова и 
него няк-о-и свои размишления, литическа подготовка на члено- бва да участвуват -в идейната толкова работника все още не 
Разискванията в първичните ор- вете нд СК от -работническите борба, дали това не е задача са- значи -нещо м-ного ако не ки е 
ганизации по определени доку- структу-ри. Това не означава, че мо на -партийната интелигенция? известно колко от тях са спо- 
менти, ангажирането на работ- работниците трябва да бъдат опе За съжаление, това досега често -соб-ни не само да се борят, но 
ни групи в партийната база п.ри циално третирани в идейната ра- бе така, идейната борба -някога и на прав начин да се . изборят 
изготвянето на заключения и бота, че за тях трябва да имаме повече,, някога по-малко п-редо- за -ожмвотваря-ване. на утвърде- 
становища на органите на СК и специална просвещенско-образо ставяхме на те-сн-и къргове на -ната -политика и становища. То- 
пр. — това са афи-рмирани об- зателна политика. Напротив, до- интелигенцията; а членовете на ва че някой желае и трябва да 

• лици на демократично изграж- колкото действително искаме да X и работниците за това само реализира конгресните -резолю- 
■ дане политиката на Съюза на ко- обезпечим -по-силно ' съзнателно бяха осведомявани, Според ме-н, ции -на партията си, на която с

-работниците, -които без най-широко включване на душа и сърце, и разбира се -и
не значи

мунистиге и откриване на про- влияние на
стори за по-силно влияние на носят най-голяма част от бреме-- -работническата класа, трудещи- класо-во принадлежи, 
работниците върху политически- го -на кризата, специалното раз- те се и -гражданите и -в идейна- че в това ще и успее,
те определения, които се изгра— -слояване и икономическата ста- та бо-рба не може, уважавайки и Какво може да се очаква от
ж-дат в органите на Съюза на билизация, налага се да преодоле необходимото ангажиране на -ин- комунист, който е

ем формализирания подход -към телигенцията -в СК, да се отстра- -редовете на СК, а не знае еаято 
идейната подготовка на -работни ни агресията на гражданската У-става, -нито Програмата на-СК?

- дадем се- десница и останалите антиоамоу- Какво може да се очаква от ко-
зиозен отговор на въпроса в Ка- правигелни те-нденции. ■ мунист когото сме избрали, в

В това отношение обаче тря- ква степен, при съществуващите Няма никакви -причини да не -случаите на формално провеж-
бва да направим много повече, стерилни облици на ма-рксичес- се застъпваме работническата дане на -кадровата политика, по- 
пред ивс^ко да демократизира- ко образование и идейно изди- класа, трудовите хора и гражда рад-и задоволяване на структура, 
ме отаошекията в организац-и- г-ане и наличната . подцененост аите -още повече да станат ре- в партиен форум, ако не му -са 
ито и оо^анито на Съюза на ко- на теоретичната работа, те са щашащи субекти на борбата в ясни -основните стойности на-са- 
мш-исги?е да създаваме по бла- подготвени, за Да могат Да бъдат идейната сфера, -както непо-оред моуправ-ителната система или иде 
мун-истите, да пз-д^вамр по ела « изатори ,на ко„гре, ствено със своите думи и поли- иномюлитиче-оките задачи на ко-
гоприятна атмосфера^за Р» с ^ резР0ЛЮции относно да сс тичеоки -становища та-ка -и пря- мунистиге в премахването на 
квания и по-силно влияние вър си Р кшто ко, чрез -последователно осъще- икономическите проблеми пред
ху партийните опредеЛЩшя и да довател-ното осъ- -ствяване на -класовия подход в които сме изправени? 'Как да ое
изграждаме такива отношения . А п0ЯИТИ,каТа -на оценяването на идейно '«трием обясни на хората, които не са
между професионалните функци щеешявжс а ‘ те? чивите явления и в организира- в редовете на СК, кои са -наши-
онери и останалите чле-нове, че ^ьюзащ у настояването ието ,„а практически .активности те основни насоки и задачи, ако
работниците да казват мнението лсол п да има за' премахването им. Това е ус- същината им не е известна ни
си без предразсъдъци -и стссне- в РОД „№ечс работниците- лонше за да разширим франта на оня, който е с -години в ре- 
ние. да разменят класовите си възмо производители, а на организираното социалистиче -давете на Партията? Покрай то-
опити, работническата дума да поср д ооиоошите опре- ско съзнание в идейната -сфера -ва веднага трябва да се постави
има поне такъв публицитетв оре то а Д комуиис- и е машва -идейно-политическа и въпросът: Какво и колко цред-
дствата за масова -информация, деле ко,МСТа-Нтно и' осъ-време- подкрепа на определенията на -приехме тоя комунист, п-риемаи- 
какъвто е публицитетът яа чле- жте, тппо-ообя-вапе и об- Съюза на комунистите, която ки го в редовете на СК, поверя-
ковете на органите -на СК. Всич- н “Д може да се имахме.и до-сега, да -се '-разгро- вайюи му значителни задачи, да
ки ние и цялата ни организация -раз , , „ л0зунг мят илюзиите «а агресивните на го подготвим за -реализираяе-

като буме ционали-сти и -на -останалите но- то им? Голямо число от нашите . 
Фраза и ло у . бис силели на анти-ооциалистически- проблеми, се я-вя-ват поради те-
РаНЧпЯТ,отп Та се очаква от ля- тс идеи, които трябва да знаят зи -п-ричини. На -пример, лагич-
та'„ Защо го, да ,тоизв(ади. че няма никакъв шанс да маге- но е първичната -партийна -орга-

като си- кои ко-ито- е Д А 1 ^и. риализират контрареволю-цион- низа-ция да даде пълна подкре-
провеж тел, СЪ™^'С1' пабот^ото ои ните си -идеи. та на програмата за работа и

раи работник на I а на развитието на 'своя колектив,
място, а без предишни подг ПОГРЕШНО РЕАГИРАНЕ но също -така е -необходимо тя
ки и без постоянно ангажираме да бъд,е 1феатор ма идейната
за ообстоетто идейно и по; 'От друга -страна, за о-ргаии- страна на тази програма Защо-

-о-спо-оо-бяваие д(а бьде сьот ошо т,9. „е с вос едно «а -кои начин
опити И нетен и с аргументи » то с ,001§яваие на -всички членове на се застъпваме и борим за п-о-го-
съобра- -събеседник, като мсез ск оТ „-върха до -базата", от ръ- ляма производитшшост и за по-

ководстватд до първичните па-р- добри трудови резултати. Ако 
: ни поли- И-КИ общсси и 1 ^ тржтс. .1МЙ,Ш -организации, а оообсио за 
бариерите, ”"'^а теория! политическата и оопособяоаие на -работшщите-

постъпил в
комунистите.

ДА ПРЕМАХВАМЕ БАРИЕРИТЕ ците-к-омуиисти и да

напартиякато революционна 
масите трябва мн-ого повече да 
учим от работниците и да пол
зуваме положителното незадо-вол
ство на работп-ичеспиуго 
лен м-отив за резултатно 
дане на ко-нкретните акции ■ 
всяка орга-низагщя -на сдружения 
труд и метена общност. С една 
дума — при условие да п-роме- 
ним партийното отношение към 
работническо-класовите

във

всички структури да се 
зят с изискванията за класов ха
рактер н.а ежедневната 
тика, ще премахнем 
намиращи се пред потребността

(На 4-та стр.)

/
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ютии ПРОКАРВА БРАЗДАТА СИ(От 3-та стр.)

ооноашитеказахме, че една от 
задачи ми е борбата против 
флацията, тогава изход ме мо
же да търсим в постоянното по- 
щплаване на цените п Да позво
лим ига онеан, които се застъп
ват за
печат и партийна подкрепа за 

' поведението ои на парвеню, с 
което се нарушават партийните 
становища. Но, това . ни се 
стоянно случва и трябва Да се 
каже, че такова 'поведение е ре
зултат на акциите с които се на
стоява да се компрометира поли
тиката и дейетвуванетю на СЮК 
и да се намали оилата му. На 
члена на първичната организа
ция, който дава подкрепа ната-

ио-добре „сътрудничат 
отколиото е об/цсСпоред последната версия на то много

1 л „ нова с матрапазитс,
Ш1-

М0ЖС би ПЙ-Не съществува 
то една по-важи а работа в Ниш- ояабората: за ™^ва’‘е 0|бедш, ствшияг .сектор, 
ки регион, за чисто разрешава- СОС! с г ‘ функции Поради това
не е изразходвана толкова „об- ят, със задълкг е * ЧУ отделно заседание, посветено
щесгаена енергия”, а че резулта- на самозащита « |“С °,рДара в региона, на
тате са минимални, какъвто е брана още само ре , ' ощс 0ДИ|Н иът бе разисквано за
случаят с обединяването «а аг- ^ъщ^вяването на Фуикция-
рара. След редица събрания и и функцията 1а оу’Р СОСТ в ДИК „Ниш".яаяягяз ,

- -> • ~-
сгвсио

МОК на СК има

такава работа да ои обез- косто

по- разгонюри,
различни поводи отсрочвани 
повтаряни референдуми, най-ито- _ 
сле на 27 февруари миналата по- те,

учреден СОСТ на АПК, в отсрочвани и повтаряни.
В разговорите, които тогава а по.

орга.гиза- (и сега) са водещ. вда,сто На развойната функция и
„ възпр оизвод ст-

иа

които в няколко случаи възможен облик на.един- 
Онова, върху което трябва 

особено да се работи е сдружа-
дмна е
чиито състав се намериха 38 тру
дови и кооперативни
цип, с 37 основни организации се чуваше,
.на сдружения труд, основни ор- поради 
ганизации на кооператтите и 19 не поради 
трудови общност. Малко по-къ- телно убеждение. Л когато е 
сно, през' октомври 1985 година .сива убеждения ос строи къща, стимо с,
към СОСТ се приключиха още тогава не само че не може да ООСЛ, което села често ее- У

стипне до покрива, но и (здра па, своите свободни средства да 
ба.дат „съхраняват" в СОСТ-овеката Ин

терка банка, а ги пазят при
шито таналйте делови банки, а такова

„политически натиск", а създаването на
истинското н съзна- вена цялост , като начални, пьр 

облици на общност. Нсдопу- 
число

зи акция, затова че му е казано 
че поради това ще има по-го- 

. лям личен доход не може да се 
прави голяма забележка, ако ме 
ждау другото, поради идейната 
неоспособеност е хендикепиран 
да почувствува този „нюнае", ра
зделящ съответното вмъкване в 
обществените и стопански про
цеси от грубото нарушаване и 
подценяване на партийните ста
новища 41 политиката и по този 
начин пряко довеждат под въ
прос тази политика и станови
щата на СК. В областта на кул
турата и науката картината за 
недостатъците и пропуските в 
идейно издигане става още „по- 
остра". Изключително образова
ни, проницателни и с многоброй- 
ни институции „заищтени" дея
тели, за съжаление понякога на
строени против социализма, са
моуправлението, 
то, а че такива има не трябва и 
да се спомня, с избрани думи 
индоктринират определени сре
ди против СК и обществото ка
то цяло.

Всичко това ни _ показва, че 
ча идейното оспоообяване на 
членовете, "а особено на работ
ниците в Съюза на комунистите, 
трябва да посветим много по- 
голямо внимание, да възвърнем 
значението, което то има в на
шата революционна традиция и 
това оспособяване да стане ин
тересно и -атрактивно. Разбира 
се, практиката на тоза оспособ
яване не подразбира излишни 
сказки от които няма полза. 
Напротив, полза ще има докол-

та- ви
чс нс малко

седем трудови организации и ссл се 
скостопанскп кооперации.

Цялата тази работа с напра- построени.. . 
вена по инициатива на Междуоб

конференция на СК, построени, защото качето на сд- поведение застрашава ликвидно-
стта на целия АПК.

Освен вече споменатите рабо

ви) оси юни нс могат да ос-
И изглежда, чс не са

щшюката
а номинално я „водеше" Регио- по събрание, което предхожда- 
налната стопанска камара. Раз- шс заседанието на МОК на СК,
покъсан по общините, аграрът в на което беше оценявано поло- ти, които тряова да се завършат 
региона не само, че не бе спо- жението в ■ аграра, каза негови- до точно определения срок, 
собен да снабдява градовете в ят председател Властимир По- МОК на СК прие доста голям 
южна Сърбия поне минимално с тич: списък на „Задачите с прециз-

„Имаме силози, а няма как- ни срокове, които трябва да бъ- 
во в тях да слагаме. Имаме кла- дат изпълнени, защото същестзу 

телни форми па сътрудничество ници, а нямаме добитък. Имаме ващото положение в нишкия аг- 
с частните селскостопански про- мелакрнпци, а нямаме мляко" рар на никой не е от полза. 
нЗЕОдители. А какво означава то.
ва, «е е необходимо специално вим и това, чс „Прокупац", сел- не, че за изминалите почти две 
обяснение, когато се знае, че от ск-остопанският комбинат „Алек- години членовете на СК в СОСТ 
общо 344 308 хектара обработва- синац" и трудовата организация все още не са смогнали сили, 
ема площ те разполагат с даже на кооператорите от Смиловци въпреки че това е статутарно за- 
97' процента. Що се пък отнася ооце не са „.възприели" статута на дължение, да възстановят който 
до животновъдния фонд, онова, СОСТ, а 13 други трудови и ко- и да е облик на акционно или 
което има общественият сектор оперативни .организации остана организационно действуване — 
— е за пренебрегване.
НАТИСК ИЛИ

хранителни артикули, но и съв
сем пренебрегна всички зна-чи-

Ако към всичко това приба- Особено трябва да се изтък-

необвързване-

„ооновни самоуправителни което навярно е една от причл- 
акти", тогава наистина може да ните за неорганизираността на 

СЪЗНАТЕЛНОСТ се приеме заключението, че ■ и СОСТ. Поради това МОК на СК
След преразглеждането на та- по-нататък всеки прокарва браз- задължи всички общински коми

ка неблагоприятната обстановка дата си. Тогава може да бъде тети на СК в региона да дават 
в аграра, МОК «а СК в Ниш разбираемо защо ООСТ-те от свой пълен принос на учредява- 
разгърна инициатива аграрът да състава на АПК взаимно си кон- пето на Акционна конференция 
се обедини. Обаче, лесно бе да курират, защо няма единствени на СК в най-кратък сро-к 
се вземе решение, отколкото го- цепи в даването на услуги на И накрая още нещо трябва 
ва решение да бъде .приложено кооператорите и в изкупуването да се отбележи Въпреки 
на практика. Много общини в на селскостопанските 
Нишки регион неволно се отри- Защото от общността е 
чаха от своите селскостопански 
комбинати, защото бяха на мис

лите

че в
артикули. „Задачите", приети на тоза зл

ост анал
деловия отбор, в който директо
рите на ТО и ООСТ-те е

седание, нищо не е казано за
отговорността за такова положе- 

рядк-о ,ние, от повечето дискусии се 
някой п-роб- . лучава впечатлението,

чки вече е до гуша от 
данията и спогодбите около съ
живяването на 
к ооо ф ор мина н ия 
приетите задачи не 
рпт съвсем е известно, че СК 

го ще потърси-отговорност
ки онези, които е трябвало да ги 
извършат.

по- 
че на вси-

ние, че им се изхлъзват от ръ
цете, а това никак не искаха да 
позволят. За да не се стигне до 
по-големи стълкновения, първо НЕОБХОДИМИ СА ПРОМЕНИ 
началният елаборат е повече пъ- От настоящето положение 
ти променян, накрая обединява- аграра в Нишки регион 
нето на .аграра за да бъде завър- заседанието 
щено върху „териториални прин на редица .събрания 
ципи", сне променяне

сложно да решат 
л-ем. нагаж-

кото служи за практическо, ак- 
ц-ионно ооопоебяване на членове
те -на СК за изпълняване на за
дачи, съотвстству.ващи на сегаш
ното време и пространство.

сплотеността в 
Аков СОСТ.то:ва на 

на МОК на СК и се реализи-
които

«а юъще- предхождаха, се видя, че никой 
ствуващите организационни об- не е доволен. Най-малко 
л-ици. стопанските производители.

от всич--
селсжо- 

кои-
Шабан Кеврич

Велимир Филипович
♦*♦♦+»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦( .... ...................................................... ...................................
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хърватски, т.е.
всеки четвъртък на сърбо- 

„ , „ хъРватско-сръбски (кирили-
банскиаТез"пГ)' СЛ0Венски' ««кедонски ц ал 

езици, а съкратени издания на бъл- 
унгарски, словашки, румънски ру- 
^италиански езици. УУсински и



* <УЩ,аело деля
С НЕЗАСЕТИТЕ ПЛОЩИ В БАБУШНИШКА ОБЩИНАКАКВО

Планът изпълнен наполовина ЗИМАТА И ПОСЕВИТЕ

Пшеницата ще издържи
• Ще се оре и през януари, а из-вестна част 

хектара площ ще бъдат засети от незасетите към 1000 
с про- четници, предимно с царевица Пшеницата, която в цялата отрана е за- 

сета на около 1,4 милиона хектара с успех из
държа ниските температури /кб.ито тези дни 
владеят у нас. Снежната покривка, която ое съз 
даде тце я защити от мразовете, които пак ще 
настъпят като предвиждат м-етерояозигге.

— Пшеницата посрещна зимния период 
недостатъчно подготвена. Това най-добре пот
върждава фактът, че 60 на ото от посевите са 
засети след оптималния срок — заяаи неотдав
на Д1р Стеван Йевтич професор на Селакосто- 
панокия факултет в Нови Сад.

В Югославия през военната сеитба по 
преценка иа Съюзния комитет за селоко сто
панство се очаква да бъдат получени' към 
5,4 милиона тона пшеница.

От това количество За нуждите на нашата 
страна ще бъдат изразходвани 3,3 милиона тона, 
Докато 300 000 тона ще се обезпечат за резерви.

Б Г.

8351 хектар.
От зеленчукови 

ри, с картофи е планира
но да бъдат засети 479 
хектара, с фасул — 184, 
и с други зеленчуци око
ло 350 хектара.

— Към 90°/° от.заоетите 
магически усдо-вия са ус- през есенната сеитба пло- 
пели да засеят 1100 хек
тара до началото на нова 
та 1987 година.

— Всеки дуобен мо
мент лужничани използу 
ваха да засеят колкото се 
може повече площи. От 
планираните 2273 хекта
ра, половината вече са 
засети — а останалите, 
или ще бъдат засети те
зи дни доколкото позво
ли времето, или ще ос
танат за пролетната сеит 
ба. — изтъкна Вукадин 
Тодорович, завеждащ се
лско стопанство и селско 
стопански инспектор в 
Бабушница.

Очаква се с царевица да 
бъдат засети над 3500 хе 
ктара (вместо планирани
те 2500 хекатра), поради 
неизпълнението на пла
на по есенната сеитба — 
добави Тодорович.

От пролетоици в Бабу- 
шнишка община в' на
стоящата година е плани 
рано да бъдат цасети още 
205 хектара с ечмик, овес 
на 1582 хектара и др. Не
значителни ще бъдат пло 
щите със слънчоглед, за
харно цвекло и др. подо
бни култури. Но за отбе
лязване е, че значително 
ще бъдат увеличени пло 

' щите с фураж — общо

Продължителният засух 
не позволи предвидените 
2273 хектара в Бабушни- 
шка община да бъдат за 
сети с есенници. Истина, 
грдуолюбивите лужеищ- 
ки земеделци и покрай 
неблагоприятните

3500 д инар,а, омесени 
торове 4350, кан —• 5200 
динара и тан.

Инак за отбелязване е, 
че от година на година 
обработката на земята 
става п-о-механизирано. В 
общината има. над 400 
трактора (предимно в ча 
стнд .собственост), но ня
ма достатъчно прикачил 
машини: редосеялки, бра 
ни и др., така че до за
почването на пролетната 
сеита бще трябва да се 
вземат мерки за наба-в- 
ката им.

култу-

кл\и-

Щ« не са наторявани — 
казва Тодорович. Причи 
ната за това е известна 
изкуствените 
скъпи и затова да 
на склад в земеделските 
кооперации 
той. Така напр. един чу
вал кан от 50 кг струва

торове са 
стоят

изтъква

М. А.

ДИМИТРОВГРАД
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Силните струд-о-ве през 

средата «а декември 
началото на януари си- 
груно са нанесли извест
ни щети на посевите 
— на граха и ечмика и 
частично на пшеницата. 
Снегът, обаче направи 
своеобразна' защита, та
ка че засега състоянието 
на посевите може да се ' 
счит,а като сравнително . 
добро. Това изтъкват оте 
циалистите >в ООСТ „Ни
шава" и „Кооперант", а 
също и факта, че над 
120 хектара запланувани 
площи през есенната се
итба не са засети. Причи 
на за това са неблагопри
ятните климатически ус
ловия, т.е. недостиг на 
влага в почвата.

Особено лошо е поло
жението в района на По-

щ>к ® „Нишава" казват, 
че от заплануваните 156 
хектара за пшеница, 
ярма, фураж ечмик 

прах, заоети са 
около 120 хектара. Неза
сетите площи ще бъдат 
засети с ечмик, слънчо
глед, а известна част и 
с пшеница след като се 
стопи снегът. Инак, пше
ницата, която е завета - 
побрано, сега е във фаза, 
ко-гато избива първият 
лист и поникване. Тези 
процеси до известна сте
пен ограничава недости
гът на влага в почвата. 
Ако през пролетта се слу 
чи значителна .част да не 
никне, тогава, изтъкват в 
„Нишава", тези площи 
ще бъдат засети с ечмик 
или някоя друга култура.

А. Т.

н-ишавието, изтъкна ди- 
и ректорът да „Кооперант" 

Йован Владимиров, къде 
то са .останали незаюети 
към 100 хектара. В. о-ста-

допълнителни количест
ва семена за пролетната 
сеитба. В подготовка са 
и заплануваните сказки, 
които специалистите ще и

В „Кооперант" казват че тези дни трябва да 
започне акция на територията на цялата община, 
за изнамеране на възможност за съвместно про
изводство на пшеница, царевица и слънчоглед 
между селскостопанските производители и „Коо
перант". Отношенията би били регулирани с до
говори. Такъв вид производство за първи път би 
се прилагал в Димитровградска община.

налите райони запланува 
ните площи са главно за 
сети. Тъкмо затова се оча 
ква през прелета да 
увеличат засетите площи 
с царевица, овес и ечмик. 
Затова на специалистите 
е наложено да направят 
преглед на необходимите

изнесат пред селскосто
панските производители. 
Теми ще. бъдат съвремен 

се но производство на пше
ница'и царевица и в юж
ните части «а общината 
на малина, и подготов
ката на оилаж.

В обществения сектор.

Единни в акциитеВ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО ЗЛИ 
ДОЛ и няколко говеда. И още «ещо. Климатът драта помощ на общината ежегодно раз- 

Село Зли дол е едно от средните по го- благопгаиятопвува, предлага извънред- решават и комунално-битовите проблеми,
лемина село в Боеилеградска община. На- условия за отглеждане на овощни рас- Преди две—три години селото получи еле 
мира се на около десетина километра юго Затова" сочилите и качествени ябълки лирически ток. До центъра на селото къде
западно от Босилеград, пръснато по източ ' но0яДКО сС намират на пазара в то се намира селокият магазин прокараха
ните склонове на планина Църн-оок на Ъотлоюаа роден 33 даижотис пъЧт- Почти всяко дома
площ с над 1500 хектара и надморска ви- __ местотолшсшисто иа селото ни кмиство има добра -питейна вода, а в до-
оочина от над 1000 метра. Това типично • д добр(и уаловия, За Селокю1стопа1Н мов-ете им са съвременно обзаведени.

богато със сочни пасища 1 производство Хубавите пасища и лива И през настоящата година местната
и ливади -изобил-ствуващи с бистра планилг тиго сенод-обивъг с висок, горедла общност съвместно с останалите субекти
ска вода има около 90 домакинства с пет Д- ижьмртт условия за по-интензивно в -селото ще предприеме -редица акции с
—шест махали, пръснати една -от друга и ' жс т добитъка. В последно вре- коит-о още повече ще, подобри бита на- на-

километра. За разлика от ДРУ п-овечето от ' селскостопанските п-рдиз селението. Председателят на местната об- 
общяяата, миграцията на мла- сш прилагат и съответни агр-отехеи- щност, Добри Велинов, ни уведоми че ве-

ческм мерки. Все повече недоходните ниви че имат изготвена., програма за работа, в 
качествени изкуствени ли «оято главна задача им е разрешаването

пътища, електрифи

планинско село,

по няколко
питс села в
дите тук ,нс е изразителна.

зам-инали във вътрешността
село. Интересуват-сс за 

изграждането му.

О-нези пък, ко
не заб сс превръщат в

нп-ли от конто оанодобивът е много пю- ЬШ1 няколко махленски 
1гобъю Затова в селото ни й животновъд- цирането на махала Пешоиока и -настила-не 
пият Фонд нараства, — подчерта Димитър На оелшия -път с чакъл. Отделно внимание 
Ммпчяяв елин от по-добрите животновъди ще посветят и върху снабдяването, укреп- 
М-иланов един ,ватето на делегатската система, всенар-од
1°ердчрРШАВАТ И КОМУНАЛНО-БИТО ната -отбрана и обществената самозащита, 
г,й-г ПОЛГШ1МИ а ще раздвижат инициатива и за прокар
® ^ Местната 'общност в селото съвмес ванс ка'телефонна линия с Босилеград.

-иго са
равят родното ои 
селото У! подпомагат в

• СЕЛО НА ДОБРИ ЖИВОТНОВЪДИ
Намиращо ое в полите на 

открай в-ремс е било известно к ■ 
на добри животновъди. И днес гсз У. Д 
*“ пгттт -са я„ггл ~ »».« »«- сили тук и щеид-о с другото организирани
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ОБЩИНИТЕ БОСИЛЕПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА В 
ГРАД, СУРДУЛИЦА, ВЛАДИЧИИ ХАН 
И ТЪРГОВИЩЕ

ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ ПРИКЛЮЧИ ЕЛЕКТРИ 
ФИКАЦИЯТА НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ФЛУОРОГРАФНРАНЕ НА 

НАСЕЛЕНИЕТОВЪРШАТ СЕ УСИ 

ЛЕНИ ПОДГОТОВНИ февруари ще бъдат изготвени сии- 
над 20 годишна възраст, а след 
-местата и времето за прпвеж-

До края на 
съци на жителите на 
това ще се определят 
дапе на акцията

През настоящата годи 
Боеиле-

Рорио Тлъмиио. ЗаЗа прокарване на нови и за подмяна на стари 
електромрежн ще бъдат изразходвани над 1,225 ми
лиарда д>тара ,

към
целта щс - бъдат из разход 

195 милиона дейности към ОС вър
шат подготовки за изго
твяне на списъци на на- 

което подле-

вани над 
динара.

ни
на в -общините 
град, Сурдулица, Вл.ади- 
чин хан и Търговище щс 
бъде из-пърш-сн-о флуор-о- 
прафи-раис на на-селшие- 
то на над 20 
възраст. Оп-орсд решение 
то за задължителните ви
дове здравна - защита то- 

изоледпапе и от-

О-овен в Дукат — 36,5 км,До края на тази годи
на ще приключи електри Назърица - 8,6, Доганица - 
фнцирането на 
Назърица,
Доганица, с чисто елек
трифициране ще завър-

електрифика-цията менена старата аз още ня 
на общината като цяло. колко села: Бистър — 
Според мненията на пла 
н-овиците и приетата Ре- лево, 
золюция за осъществява- махала Бубсвци, 
ването на развойния план лисиноката 
на общината през тази Еруинци, 
година, в тази област се

Понастоящем се вър
шат подготовки, -преди селението, 

жи на този вид -система
тичен преглед. Списъци
те трябва да бъдат изгот
вени до’ края на февруа
ри,' а -след това ще бь-

Дукат, над 6, Я-решник — 7 км,
така-ва мрежа ще бъде’ всичко полагат се уси

лия да ос обезпечат нс-
Ярешнмк и

прокарана в неелектри- 
фицгараната част или йод обх-о димите средства. Съ

щите щс бъдат обезпече
годишна

ши
ни от няколко изтачии-

дат определени местата и 
ороковетс за провеждане 
на флоуоропрафирансто.

Систематичните пре
гледи на белите дробове 
ще извърши Пиеумофти 
зиолошкият диспанзер 
от Враня. Тук подчерта
ват, че здравните домове 
в тези общини по време 
на флуорографирането 
могат да планират, т.е. 
да проведат и някои дру-

10,7 км, Бресшща, Буца- ци: Фондът за иаеърча- 
долнолюбатската ваше развитието -на ико- ЗИ (ВИД 

кри-ванс -на туберкулоза 
ое провежда -всяка трета 
година и е една от пре
вантивните акции за осу- 

иа тази бо-

ДОЛ-1ГО- номичеоии 1ИЗоетаиалитс 
Струммна, краища трябва да от-пус- 

Карамаиица, не кредит от 102 милио- 
Мнлееци и махалата • Бо- па динара, както и към 

предвиждат -още «яиол- ро-вски дол (Мусул). В 112 милиона динара без 
-ко други акции: иодмя- п-овечего от тези села ще възвратно, над 340 м-ил-и- 
■на на ста-ри електромре- бъдат изградени 19 дра- оиа щс бъдат отделени 
жи, включвайки -и поста- фопоста,' за Които сЯ за- от сдружените средства 
вя-нето из нови трафопо- планувани 624 милиона в републиката за изграж

дане на слектроенсргнй- 
ви обекти, 628 мили-р-.

Електроразпредели
телното в Лесковац и с 

далекоиро- над 34 милиона дина-ра 
ще участвуват местите 
общности.

отиването
лоег.

Изпълнителните 
ти. на общинските окун- 
щини вече разиогеваха за 
задачите в 
ването на предстоящата 
акция, а органите на уп
равлението за общество-

съвс-

дннара.
Запланувано е през го

стове и прокарване на 
. 35-киловолтни

осъществя-
далеко-

проводи. В тази област дината да бъдат п-рока- на 
ще бъдат изразходвани и рани. и около-30 км 35-

киловолтни
води: 8,5 км от Босиле
град към Долна Любата 
и 22 км от Босилеград

ги превантивни акции.
В. Б

значителни средства — 
над 1,225 милиарда ди
нара. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ 

ЩИНАВ. БОчаква се през течение

ПОДОБРЯВА СЕ МАТЕРИАЛНАТА 
И КАДРОВА ОСНОВА

на годината да приклю
чи прокарването на 10- 
киловолтен далекопро
вод на дължина от 51,5 
км. Оовен в Яреш-ник, На 
зърица и Дотаница (в 
Дукат

Наред с всеобщото об- 
щеогвен-о-икон-ом-ическо и

сравнение с миналогоди 
шиите са по-големи 
60,64 на сто. Същите ще 

гл.ав-
източника:

с-прокарн)
подмене-

е стопа-нско развитие и 
здравното дело в Боси- бъдат обезпечени 
леград-ска община е в по 
стоянен възход. Ежегод
но се подобрява не само

бъдеще
на старата в Г-руинци, Ми 
левци, Кармаяица, Брес- 
ница и в някои, други ме 
ста. За целта, ще бъдат 
изразходвани около, 114,7

но от три 
194 088 000 динара 
облаганията на дохода п 
личния дох-од от сдруже 
пия труд, 42 695 000 ди 
нара от облаганията 
пенсионерите и инвалиди 
тс по труда и 121 583 000 
динара от 
на селскостопанските про 
изводители и занаятчии-

от

материалната, но и кад
рова основа, което е ус
ловие за по-пълна и. по- 
ефикаона здравна

милиона -динара. Над 242 
м-или-она динара, са за- на

защи
планувани за прокарване 
на 116

та.
За осъществяването на 

тези цели е необходимо 
по-рационално

километрова мре- 
жа с -низко напрежение.

облаганията

разпреде
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ленне на кадрите и 

равномерно
по- те.

оборудване 
на здравните станции и 
амбулатории. В 
ношеиие

За обезпечаване 
термалните 
преки че 
те влагания в

Снеговалежите на ма 
условия, въ-никого не нзненаднха това от инвесп гционн и 

областта
на здравната защита 
вое още ограничени, 
планували са значителни 
средства, за довършване 
на вече

в течение на го 
дината въпросът с кадри 
те до значителна 
ще бъде разрешен 
завръщането на 
лекари от специализация 
Ведно,

Най-новите, пр-големи, необходимост, 
снеговалежи, не изнена- снабдяването 
Даха -населението в Боси- 
леградкжа -о-бщина. Това 
е поради това, че'зимата 

‘сега

общенията с 
тта и

така че вътрешнос 
районните центро

ве засега «яма по-особе
ни затруднения.

састепен
след

няколко

е нормал- . 
но. От друга -страна, -на
селението

за
в тези села, 

поучени -от предишните 
зими имат

от браш-н-о За зимния 
години. На-

Всички- 
ли-нии редовно и без по- 
големи закъснения. ре 
поддържат, Всичкн 
дови организации рабо 
тят нормално, -също без 
по-големи проблеми. Са
мо „Изпрадня", 
низката, температура, (ня
кои нощи се

започнатите здра 
и онези, кои 

то ио-рано бяха заплану
вани. Става дума 
изграждане и оборудва
не на -обектите в -селата 
Б.ранковци и Дукат, как-- 
то и за

не пристигна тъй 
внезапно като някои 
предишните

обезпечено с това до значи внн обектител на -степен ще се на- 
за спе

пери-
од. Засега нямат пробле 

истина, и сега в повече- ми и -с храна за д-обитъ- 
то от планинските 
Доганица, Назърица, Яр 

Караманица, Го

тру- малят и потребите 
циал-истичоски за долекарс-

интерве-нц-ии извън об 
Щината,

села: кика.
И трудо-вите което досега

материално обременява 
ше общиноката 
равителна общност за 
здравна защита С 
Думи казано щ-е Се създа 
ват по-д-обри условия за ланув-тт 
по-ефикасна, п-о-кач-е-стве 427^97^ п, 
на и п-о-ра-ционална здра ' л 
вна защита на населени-

органи
зации подготвено посре
щнаха тазгодишната зи- 

и ма. В пункта За подцър- 
пегионалните

ещник, 
леш. Дукат, Плоча, Гор 
•на Ръжана, Милевци 
ДР, чонежната покривка до 
стига и до 50 сантимет
ра и са безпътни. Оба
че, животът и

поради
изграждане 

стационар с родилен дом, - - 
п-ом-ещения

самоупспуска и до 
минус 20 градуса), е пре 
къонала с работа, 
ти-те й са на временна п-о

за медицина 
во труда м физикална 
дицина. За

жа-не -на
пътища в общината 
уведомиха, че' имат дос чивка. 
татъчио количество 
и -за-сега -ред-онно, и нав: 
семе -се посипват и лочи 

Магазините сшват пътищата. П-о то- 
са вое още добре зареде зи начин „Авт-отранспо 
ни със стоки рт първа рт". който, поддържа съ-

друтиа зае мени
Целта са зап 

около 1, 129, 
динара. Идейни

в тях те-
сол Снегътче нормално, защото 

кава зима тук считат за 
.нормална.

по мнението на 
специалистите п-о оелоко 
стопанство е добре 
шъл за

та
те проекти са 
същите се готови идо-

з. обезпеча-
есе-ннищите. През настоящата 

на са запланувани
358 366 000

в
М. Я. средства.динара и вСТРАНИЦА 8 М. Я.
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гДЕЖШПРЕТ3А3^МЛ^ ^Ер^НОШКОЛСКА ДОБРОВОЛНИЯТ МЛАДЕЖКИ ТРУД СЕ НАМИРА 
НА КРЪСТОПЪТ МЕЖДУНАРОДНА МЛ 

АДЕЖКА 
ЦИЯ

За ликвидация на 

апартейда

КОНФЕРЕНДве манифестации „кроят" 

забавата С промени към 

нова слава. Сурдулишката младеж 
ка организация като 
ли намери „рецепта" за 
пълноценна културио-за 
бавна дейност на средно 
школоката и оелската мл в 
адеж през зимната ва 
канция и целия зимен 
период. Вече няколко го 
дини обединяващо звено 
на тази дейност оа две 
манифестации със със
тезателен характер: „Оре 
щи на селата" и „Златен 
гласна Сурдулица", съре 
внование на талантливи
те за народната 
девойки и младежи. - В 
младежките кътчета по 
селата (почти всички пъ 
рвични младежки 
низации в общината 
имат собствени помеще
ния) от ранни следобед
ни часове, до късна ве
чер се готвят богати 
съдържания културно-за 
бавни програми, върш-

Минаиатаат се проби, провеждат 
танцови забави...

— Така ще бъде 
зи зима — казва предсе 
дателят на ОК на ССМ 

Сурдулица ДЕСИМИР 
ТАСИЧ. — Интересът на 
младежта за културно- 
забавната част От „Сре
щи на селата"

'седмица в 
Делхи се състоя Между 
народна младежка конфе 
ренция, посветена на бор 
бата срещу 
Участвуваха

че се
В ОБЛАСТТА НА ДОБРОВОЛНИЯ МЛАДЕ 

ЖКИ ТРУД ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ЗНА- 
ЧИТЕЛНИ ПРОМЕНИ, КОИТО ДА ГО НАПРАВЯТ 
ПО-ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ЗА ГОЛЯМ БРОЙ МЛАДИ

и та-

аяар.тейда. 
младежки де 

легации от над 100 'стра-
включитслно и деле

гация на СЮОМ. .
К онфер'енцията 

ва младежта от цял -овят, 
а особено -от страните, 
ито все още оказват 
крепа на расисткия 
жим в П-ретория, 
вършат силен натиск сре 
ЩУ правителствата ща те 

за. да бъде 
час почжо-ро ликвидиран 
апартейдът в ЮАР

ниТо-ва е необходимо, за чина 
щото през последните го проблеми в областта на 
дини намаля броят на доброволния младежки 
бригадирите и се влоши 'труд е нереалният стре 
организацията цга тру- меж към масовост при 
давите акции. От 930 бри недостатъчна грижа за 
гади, участвували на тру качеството на 
девите .акции през пос
ледното „бригадирско ля 
то", до-ри 186 бригади бя 
ха некомплектви, ‘,а 30
бригади и не дойдоха 
акция.
бригади", с които бе по- диррки сезон, щ предла- 
пълнена „празнината", по га да бъде намален бро- 
стигнаха слаби резултати я.т на трудовите акции, 
поради недостатъчна под за да се повиши каче-ст- 
готвеност. Може б,и най- вото .им. Ще бъде према 
сериозен е проблемът с х-нато разделението на 
ниокото жизнено рав-ни- - акциите на съюзни, 
ще на бригадирите на ня публикансии и покрай- 
ко-и акции. И обществена винени ще бъдат въведе 
та дейност на бригади-ри ни изменения в разпре- 
т-е и бригадирките в мла 
дежиите станове е запад
нала в криза.

за тези и други

приз-о-даже е и 
очак

в манифестацията 
Да участвуват над 20 
ла. Изключително

по-висок отпреди -и 
ваме ко

подсе-
ре-трудовите 

акции. Понякога броят 
ка бригадирите се е уве 
личавал без истинско об 
гцествено и икономичес- 

на ко оправдание.
„Интервентните За предстоящия брига-

висок
е и интересът на млади
те за съревнованието 

песен атен глас на Сурдулица”. 
Затова ваканцията ще бъ 
де период на интензив
на подготовка за 

орга- две манифестации.
ланували сме до края на 
ваканцията да се състои 
първият „дуел" в рамки 
те на „Срещите на села- 

на та" и да бъде проведено 
предварителното състеза
ние за „Златен глас на 
Сурдулица". Ще органи 
зираме разго-вори за осъ

да из-
„Зл-

зи страни.

тези
Зал

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КО 
МИТЕТ НА „МАЙСКИ 
ТЕ СРЕЩИ"

Първо заседаниере-
На 8 януари т.г. в Ди

митровград се 
първото

проведе 
заседание на 

Организационния 
тет на „Майските

УСПЕШЕН СТАРТ НА 
МЛАДЕЖКАТА КООПЕ- временяване 
РАЦИЯ В ДИМИТРОВ 
ГРАД

на местните 
младежки трудови ак
ции, посрещането на 
Щафетата и Деня на мла 
достта, за идейните про 
цеси сред младежта и пр. 

Клубът на младежта в 
Сурдулица работи еже
дневно от 16 до 22 часа.

К. Г.

делението на осъществ 
ения доход. Предлага се 
съкращаване на работн-о 
то време и на смените, 

В разискванията, кои- Всяка акция занапред 
то се водиха през по-сле тряб-за да отделя 10 на 
дните .месеци в Съюза на сто от средствата ои за 
югославската социалисти разнообразяване, на об- 
че-ска младеж бе изтък щ-е-ствената дейност на 
нато, че основната при- бригадирите.

коми-
°ре-

Щи , на което бяха фор
мирани комиоии. До 15 
февруариВисок интерес и 

добра заработка
комисиите 

длъжни да нап-равят про 
ектоконцепция на актив
ностите, в
манифестацията. След 
ва ще се проведе съвме 
стно заседание на Коми
тета -и комисиите, за да 
бъде „нарисувана"

са

рамките на
# 77 членове за два 

месеца
# Месечна заработка 

и до 70 000 динара
Безработните девойки 

и младежи от Димитров 
градска община умело 
ползуват създадената им 
възможност да заработят 
„някой динао" посредст
вом димитровградския 
клон на младежката ко
операция от Пирот. За 
два месеца в кооперация 
та се заплениха 77 мла
ди. .Някои от тях успя
ват да заработят и до 
70 000 динара месечно. 
От фс-рм-ирането до Но 
ва година младежката ко
операция е направила 
оборот от 2 750 000 ди
нара.

Помощ от кооперация 
та търсят почти всички 
трудови организации оу 
Димитровград, а най-м-но 
го „КоМлас-Балкан", „Сто 
чар", „Циле", АМС, по
щата, митницата и шледи 
циите. Интеоест/г на мла

то '

ПРИМЕРНИЯТ ГРАНИЧАР ХАСАН ТЪРБОНЯ о-кон
чателната физиономия 

ка „Срещите".Силен в силна конкуренция Комитетът се запозна е 
усилията на общинската 
СОИ за култура, имащи - 
за цел „Майските сре
щи", да получат стату на 
републиканска манифес
тация. '

В Деня на Югославската народна армия, де 
сетникът ХАСАН ТЪРБОНЯ, от граничното поде
ление на Милунче Петровия/ бе удостоен със зна- 

„Примерси войник", Най-любимото войниш-чка
ко признание достатъчно казва за граничарюките 
постижения :и огюообности на младия 
качето й за младежките му добродетели, В това 
отношение но е нужно Да казваме още нещо в до- 1

А. Т.дсоетник.

ДОМ НА МЛАДЕЖТА В 
СУРДУЛИЦАпълнеше.

Спецификата на граничарегаия дълг и жи-
грапии

това дейно вой- Още втората 

половина
вот обаче ни „накара" да си помислим, че 
чарят все пак по-тежко стига до 
нишко признание, отколкюто — да речем 
кей добър войник в градска казарма, Хасаи и с, 

е съгласен е нас...

ия-

От заплануваните 3 ета 
па изграждането на До 
ма на младежта в. Сурду 
лица 'извървя етап' и по
ловина. След ^ова наета 
на застой поради настъ
пилата финансова „су
ша" и Закона, с който бе 
забранено изграждането 
на нестопански обекти.

В ОК на ССМ изтък
ват: „Ще положим уси
лия Домът да бъде готов 
най-късно До края на го
дината”.

и НС X. Търбонястига до значката— Граничаря по-тежко
Примерен войник", но «е поради това, че грани- 

чароките задачи са много по-сложни силния ни колектив?
някои други вой- —- Именно така. В максимално

задачи. Тежко е затуй, че тук, сплотен, отговорен, с една дума силен 
конкуренцията" за колектив имах „хиляда и един мотив 

да бъда най-добър!
Хасаи Търбоня с роден в Чапли 

ига. По 'Професия с водопроводчик. 
Много обича народната музика, осо 
байо босненските севдалиики. Привър 
женик е на ФК „Вележ" и се надява, 
чс любимият му отбор тази година ще

и по-отговорни от 
нишки
иа границата, 
признания с изключително 
Този път другарите се определиха за 

I нямаше да е грешка ако зна 
бе присъдена на който , и да 

нашия колектив. Защо 
еднакво отговорно й усърдно

голяма.

дежта за зачленяване в 
кооперацията и сега е ви 
сок, но ще бъде още по- 
висок през пролетта и 
лятото, понеже тогава 
ще има и повече, и по-ра 
зкообразна работа.

мен, но 
чката
било член иа
то .ние
изпълняваме всички задачи, 

най-гол яма благодарност стане държавен пъръвонец.Значи
За хубавото признание дължите п,а К. Г.м. я.

А. Т.
СТРАНИЦА 9
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тш&пб&тя й.
Към 100-та книжка 

на „Мост"
МАЙ" В ДИМИТРОВ-из ДЕЙНОСТТА НА КУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪР „25 

ГРАД

Плодотворна година Ръководейки се от нуждите на .развиващото 
научно-популярно и пуолицистич- 

обществени исе художествено,
»о творчество, група 
културни дейци повдигна въпроса за издаването на 
периодична публикация в рамките на издателската 
дейност ли „Братство". Резултат на тази акция е 
предложеният сбореик-отиеа/ние „Мост , чиято цел 
с да стане тртбуна иа творческата ни дейност, да 
обхване всички, занимаващи се с литературна, науч-

подтикне към още

ентусиазирани
орги Димитров", самодейният театър 
„Христо Ботев", библиотеката, Клу
бът «а самодейците, калето и различ- 

-шлте секции действуващи към култур- 
цантър: секцията по изобразител

но изкуство, рецмтатороката, фолклор 
пата секция и др.

Изтеклата 1986 година е била пло
дотворна за клутуришя цеиътр „25 
май" в Димитровград. Всички олбици 
на организиране са изпълнили успеш
но своите планове. Завидни резулта
ти са постигнали самодейците «а кул 
гурко-художествакото дружество „Ге

ния

публицистична работа; дана и
мо-заеплсио творчество; да иоддържи всеки талант,
да подпомогне общественото признание и израства
нето му в зрел творец ..." — питие в уводната ста
тия па описание „Мост" бр. 1 от 1965 гоД., 
е и раздвижена инициативата за едно такова списа
ние, което би обхващало всички тези горе по^оч„ни

език. Тя получава десе
тина списания и вестни
ци и получи читалня. В 
нея има 1000 редовни и 
още толкова временни 
читатели, а няколко дссе 
ткн хиляди 'книги са да
дени иа прочит.

# Секцията по изобра 
зително изкуелво през го 
дината организира няко
лко изложби: археологи
ческа с експонати, наме
рени в „Гоиндолокото ка
ле", художествена «а мо
дернисти чрез Октобар- 
ски салон от Белград, на 
карикатуриста Бранко Гу 
зина, художествена «а Но 
вица Йованович от Пи
рот, както 'й на сръбска
та живопис от XIX века, 
няколко фотоизложби и 
прочие.

Разбира се с това не 
се изчерпват дейността 
на културния център „25 
май". Организирани са 
мно го б р о йн и госту в а н и я 
на ансамбли и състави, а 
в този период успешно е 
изпълнена и програмата 
за крайгранично сътруд
ничество в областта на 
културата, 
дейност разви и Клубът 
на самодейците, който в 
края на годината набави 
съвременни 
визуални съоръжения.

• Културно-художест
веното дружество „Геор
ги Димитров", което на
броява 50 души и в чмй- 
то състав работят фол
клорната, музикалната и 
пев.ческата секция, през 
годината са се представи
ли повече пъти: по повод 
посрещане и изпращане 
на Щафетата на младо
стта, Празника на тру
да, Деня на младостта.
Деня на боеца и Деня на 
въстанието, 15 август —
Деня на граничаря, 8 сеп 
тември — Деня на осво
бождението от фашизма,
40-годишниката на ТО старините.
„Свобода", а са изпълне
ни и два концерта — в кино 
чест на Нова година и през 
„Прокисло лето". Друже прожектира 170 кинопре- 
ството взе активно учас- дставления с различно съ 
тие по повод ознамену- държание, 10 от които са 
такето на забележителни филми за деца. На репер 
дати и празници на тър- тзара от общия- бройна

представените филми 20 
® Самодейният теа- на сто са 

тър „Христо Ботев", в «а родното киноизкуство, 
чиято работа участвуват Работата на киното до 
към 40 души театрални 
самодейци през годината 
изпълни три репризи на 
комедията „Римска ба
ня" от Станислав Стра- 
тиев и подготви пиесата 
„Зона Замфирова" от Сте 
ван Сремац, която игра 
пет пъти в града. Със 
същата пиеса се предста 
ш на регионалния пре
глед на самодейните те
атри в Пирот, на регио
налния преглед 
на другарството на рабо
тниците" в Бела

на 'републиканския 
преглед на същите сре
щи в Кюприя. -С тази 
■пиеса самодейният теа-

ти и създаден каталог. 
Въпреки че самоуправи- 
телната общност на .интс 
реоите за култура за та
зи дейност не е отпусна
ла оредства, културният 
център финансира подго 
товката за откриване на . 
музейната сбирка в „Джа 
джчшото" както и иабав- 
ката на витрини, свидон- 
тиране на материала и 
пр. През настоящата го
дина може да се очаква 
сбирката окончателно да 
получи помещения и да 
стане по-достъпна за ши 
рок кръг на любители на

когато

компоненти.
„Мост" съществува повече от двайсет години. 

От едно периодично списание за обществено-полити
ческа, научно-популярна и литературна дейност, пре- 
растна в списание з,з литература, наука, изкуство, кул
тура и обществени въпроси. Зад него останаха девет
десет и девет книжки, пред него е времето «а нози 
творчески полети, 
възгледи, обществени мирогледи. Със 100-та книжка 
„Мост" поднесе та читателите си резултатите на сво
ите търсения. Може да се каже, че новата 
дойде като опит на зряло обмисляне и обобщаване 
на досегашния ой опит. Сега, когато я имаме в ръце
те си, не можем а да не помислим за 
му място в печата и на по-широко равнище в кул
турния му живот и .информирането на българската

научни констатации, културни

книжка

истинскотоШирокоекранното
в Димитровград 

отчетния период народност.
Фактът, че със описанието тяоно са свързани 

имената на мнозина автори от българската народ
ност, които са създавали на маичглн език, се потвър
ждава и свидетелствува за ролята и предназначение- 
то на списанието. Това потвърждават и имената нажествените събрания.
авторите поместени в отдела за литература и изкуст
во, от които мнозина са оста,сили зад себе си сти
хове и проза на майчин език. И не без причина 
списанието се окачествява като „Творческа трибуна" 
пише в уводната статия на 100-та книжка. Марин 
Младенов, Миле Николов, Стойне Янков, Прокопн 
Попов, Вукица Стоименова, Момир Тодоров, Стефан 
Манаоиев, Биляна Цветкова и Зденка Тодорова по 
повод 100-та книжка на списанието дариха по едно 

литературно приложение. Петдесетгодишнината 
от смъртта на Лорка е отбелязана с един обзор вър
ху жизнения и творческия му път. В спомен на този 
велик поет са и публикуваните му 
който го и правят безсмъртен.

Миролюб Стоянович и Ванче Богоев дават два 
обзора от две гледни точки 
вят

производство

значителна степен е за
труднено, поради рязко
то покачване на. таксите 
за филми и други разхо 
ди, така че се явява ну
жда киното да 
тира.
• Библиотеката

Значителна
се до- овое
в гра

да разполага с около 30 музикално-
стихотзорения.хиляди книги, 10 хиляди 

От които са на български Ст. Н.
на две теми. Те .поста- 

въпреои, нахвърлят проблеми, тълкуват 
и опакото

„Срещи и лицето.
на живота, набелязват пътища и ,нсви тър

сения в разреза, на действителността и бляна. А що 
до любителите на научното

палан
ка, се касае 

са се слово, за тях
погрижили д-р Асен Станчевпч, д-р Спас Со

тиров, д-р Новица Раиджелозич и д-р Властимир 
Стамевкович с интересни теми от. областта на био
логията, ботаниката и хранително-вкусовата проми
шленост. Благодарение постоянната грижа и отзива 
ма тези и други научни сътрудници в сп Мост" 
никога не ое е почувствал недостиг откъм "научни 
статии, а тъкмо поради това, че старите сътрудници 
подтикват нови, които също така допринасят в нау
чното :развитие. у

тър гостува в Белград, 
Алексаидровац 
■и Бабушница.

® Музейната сбирка 
през изтеклата година на 
прави доста, за да бъде 
достъпен на гражданите 
огромния археолошчес- 

. ки, етвологичееки, нуми
зматичен, архивен и друг 
материал. Оован органи-. 
зираната изложба 
мерения материал в „Го 

про-

Жулски

В
и Ве^еТе“™ 3Д“Р Й°"

Младенов3 Б^ГяТприключвГ'^ Ш°Р”'Р 
силеградско, добре 
които дават принос в 
творчество

тов

за на-

индолското кале", 
дължи със събиране 
интересен материал, про- 
феоионално са обработе- 
ки досегашните експона-

\ / . с народни пести от Бо- 
и тематично интересни 

обогатяването на народното 
краища и разкриват богатите 

народен певец.

записанина

1В нашите 
на талантливия

„АВТОПОРТРЕТ" възможностиВеселин Денков

СТРАНИЦА 10 Зденка Тодорова
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Физическа иудтура ;Сс/п51/|>1) Вакантни работни места
АНАЛИЗ НА ЕСЕННИЯ ПОЛУСЕЗОЕ1 И РЕЗУЛТА
ТИТЕ НА „А. БАЛКАНСКИ'; В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

За всички обяви — конкурси важат следните общи условия: 
• най-кратък срок 8 дни за обявите и 15 дай за конкурсите от публи
куването им # некомплектувани 
разглеждат.

ООСТ ЗДРАВЕН ДОМ —
БОСИЛЕГРАД 

обнародва

Добре е, но е могло 

да бъде н по-добре
и ненавременни документи няма да се

да се изпращат на адрес: ООСТ Здра
вен дом Босилеград до Комисията 
за трудови отношения.Когато погледнем кла- ма стандартни играчи и 

оирането на „Асен Бал- редовно без вратар, 
кански" след приключва- . ОбяваОсновно е, че 

митровградчани 
физическа издръжливост, 

успе-- . което пак е -резултат на 
шен сезон за Димитров- липсата на 
градските - футболисти.
През този период не се 
работи,. както през пре
дишния. Не се провеж- възможностите 
даха редовни трениров- Балкански" се 
ки, а когато имаше таки-

Основна организация на сдруже
ния труд Здравен дом в Босилеград 
обявява

«а ди- 
липсване на есенния полусезон, 

може да се каже, че то
ва е един средно

1. Медицинска сестра за работа в 
здравните станции Долна и Горна 
Любата за определено време до за
връщане на работничката от отпуск 
по майчинство.

УСЛОВИЯ:
Медицинско училище IV степен 

та професионална подготовка е при
ключено- стажуване и взет професио
нален изпит.

.Молбите с доказателствата за из
пълняване на условията от -обявата

Конкурсгго-ое.риюзна 
организация и по-сериоз- 

. на -работа >на отбора. 
Инак

1. Лекар за стажуване за опреде
лено време до завършване на задъл
жителния стажантски строк.

УСЛОВИЯ:
Завършен медицински факултет.
Молбите с доказателства за изпъл

няване на условията да се изпращат 
иа адрес: Здравен дом — Босилеград 
до Комисията за трудови отношения.

според силите и 
„А.си

намира ме 
жду трите най-добри от

ец, нередовно се посеща- бора в групата, 
ваха. Ръководството про- „А. Балкански" винаги 

старому. На е бил сггортменски отбор. 
Така бе

дължи по 
срещи идваха нередовно и този път: за 

организация «а мачовете 
винаги получамт -отлич
ни и много добра оцен
ка, а и дисциплината на 
играчите е на високо ра-

даннш внище. На 15 мача са
„А. Балкански" изигра 15 им отсъдени 12 жълти и 
мача, от които осем на 1 -червен картон. Жълти- 
сгой, а 7 на чужди тере- те картони най-често са
ни. на домашния терен им отсъждани за . възра-
посгигнаха 7 победи и женйя. което говори, че 
играха един мач с разен „А. Балкански" е 
резултат. Следователно

повече от половината, та
ка че цялото бреме пое-

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С ЕДИН ОТ НАЙ СТАРИ
ТЕ ЛОВЦИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

маха два-трима членове 
. на ръководството.

А сега да погледнем 
статистическите Ловът е за спорт и рекреация

Онзи, който е имал 
възможност да -разговаря 
със Симеон Пейчев — 
шестдесети четиригодишен 
сел ско етап аяски 
водител от село Мялев- 
ц-и, Босилеградска общи
на, ще забележи, че ло
вът и лозджийството 6а 
му при сърце и тема, за 
която с охота говори.
Т-ова е когато пълни че
тиридесет години друга
рува с л-овджийоката пу
шка и природата и при 
това проверява стрелчес- 
ката си способност. Ло
вът му е част от живота.
И днес въпреки, че е ве-' 
че в седмото си десети
летие и е между най-ста- 
ритс ловджии в община
та, без лова и природата 
«е може. Благодарение 
на т-ова Пейчев все още 
се чувствува крепък и 
здрав.

— Ловджийската ми 
страст се създаде още 
като дете. Дядо ми, има
ше пушка беше страстен 
ловец. От него и научих, 
че лотът е спорт м рек
реация. Затова същин
ският ловец ис трябва 
само да убива, но и да 
помага и да храни диве
ча. С такова схващане аз 
и сега след, 40 години из
лизам в ловните терени ито лова не са схванали 
— -казва Пейчев. като спорт и рекреация,

Инак, в досегашния дъ а отиват само за, месо. 
лпогодишен и богат лов- не с,а. и ловци. От тези 
■джийски опит бай Симе- не само ловното друже- меНа твоя светъл и 
он изтъква, че -е убил ство .и общината, но и городен лик. 
много зайци, лисици и обществото ни нямат пол
Други преди всичко вред- за, а те нс са малко. И
ми животни. Няколко пъ още нещо. Винаги да бъ- 
ти се срещал и с вълк, дат предпазливи, дето ос

казва да отварят чедари 
очи. Защото ловът колко 
то е интересен толкова 
е и. .опасен. Всеки тряб
ва да води сметка не са
мо за себе си, ио и за 
другаря. Дивечът в об
щината обаче рязко 
намалява. Зайци и сърни 
са все по-малко в наши-

„не-
жен" и „мек" отбор, въ- 

на свой терен се. игра до- преки че теренът в Ди
ета успешно. Като госту- мглтревград често се на- 
ващ отбор (7 пъти) „А. рича „горещ".
Балкански" н-ито веднаж Пролетният полусезон 
не изпита радостта на започва на 24 март т.г., 
победата постигна три па затуй трябва с?риоз- 
равни игри и четири пъ- но да се обмисли, за под- 
ги бе победен. Само вед- .готовките, защото пери-, 
наж загуби с минимален одът от два месеца .не е 
резултат от „Единство" за задълбочена работа. 
— Пирот (0:1), докато ос Председателството на от- 
таналите три пъти бе ка- бора трябва да проведе 
та-строфално поразен 
(0:5), (1:5) и (0:6), На те
зи гостувания винаги за- 

' минаваха без двама-три-

произ-

те ловни терени, въпре
ки че имат условия за' 
живот. А причина, за то
ва сме ние, ловците. В 
последно време дивите 
свине се увеличават, а 
след десетгодишно -отсъссъбрание (най-късно до 

31 януари), за да огпоч- тзуване и вълци се сре
щат. Считам, че и ловно
то дружество, където съм 
и аз член, трябва даобър 
не по-голямо внимание в 
това отношение

нат подготовките в нача
лото на февруари.

ь под
черта този шестдесетиче-ТАБЕЛАТА СЛЕД ЕСЕННИЯ ПОЛУСЕЗОН

Симеон Пейчев
тиргодишен, но все още 
крепък планинец.1. „Новоселац"

(Ноео село)
2. „Рудар" (Алсксинашки

рудйици) 15 9 2
3. „Слобода" (Г. Врежина) 15 8 2
4. „12 фебруар" (Ниш)
5. „Раднички" (Трупалс) 15 8 2
6. „АСЕ БАЛКАНСКИ" 

(ДИМИТРОВГРАД)
7. „Единство" (Пирот)
8. „Ясгрсбац" (Блаце)
9. „Младост" (Габропац)

10. „Слога" (Ниш)
11. „Куршумлия''

(Куршумлия)
12. „Омладинац"

(Малошищс)
13. „Сеняк" (Пирот)
14. „Будучиост"

(Първа Кутина
15.. „Единство"

(Бела паланка)
16. „Свърлиг" (Свърлиг)

3 33:22 ( + 11) 20 но • нямал щастието да 
го убие. Само през из
теклата .година е убил 
пет лисици с което ряд
ко кой ловджия в общи
ната може да се похва-

15 8 4 М. Я.
4 27:21 (+6) 20
5 35:27 ( + 8) 18
3 21:15 ( + 6) 18
5 30:25 ( + 5) 18

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 20 януари 1987 го

дина се навършават
ДВЕ ГОДИНИ

от смъртта на нашата ми
ла и никога непрежали- 
мп съпруга, майка и се
стра

15 6 6

ли.
1-1 а въпроса ни, като 

стар, опитен и съзнате
лен ловец, какво ще по
ръча на младите ловци и 
каква е перспективата на 
този вид спорт, Пейчев 
каза: — Ония ловци ко-

4 28:26 ( + 2) 18 
5 35:22 ( + 13) 17
5 28:21 ( + 7) 16
6 21:21
4 22:24 (—2) 15

0 26:25 ( + 1) 13

7 19:28 (—9) 12
7 20:32 (—12) 12

19:22 (—36) 11

9 19:35 (—16) 9
10 18:33 (—15

15 7 4 
15 7 3 
15 6 4 
15 6 3 
15 4 7

(0) 15

Верослава Апостола!
от Димитровград

15 4 5

15 4 4 
15 4 4

15 45

Времето минава, но ни
кога не ще заличи от спо 

бла-8

Опсчелено семейство 
Апостолови

15 3 3 
15 3 2 8

Димитър Ставров
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то се казва. Търсили го 
и по радиоуредбата, ио 
без резултат. По едно 
време (за щастие, ат 10 
минути преди да започ
не представлението), из
лязъл на улицата. Срещ
нал го един колега и за
почнал да го мъмри:

— Къде си, бре?I... от
кога те търсим?

— Я виж, че им,а още 
два часа до представле
нието? Защо се сърдиш!

— По-добре хвърли 
тоя часовник! Виж, чс 
има още десетина мину-

Но едни от актьорите 
насмалко щеше да го 
„отложи". Отишъл в ед
но семейство на обяд и 
тъй като домашните из 
лезли да гледат провра-.

1960Това стана през 
година. Както и по-раио, 
и тази година Поганово 
добре се беше подготви
ло за Деня на младостта 
— 25 май в Дммитровтр- 
ад. И този път начело на мдта, той останал да се 
колоната беше бай Таса „занимава" с момичето, 
Трайков на бял кон и което се грижело за де

дата в това семейство. И 
май, че забравил на пред 
ставленмето. Попогледнел

Не може ни 

бе} потвърдусъс знаме, а след мего 
младежи и девойки, въз
растни, ученици...

Учителският колектив и Док йс човек жив тррбу му триста и три 
йос потвърде. Те дали се йс родил, дали йе му- 
шюо или женско, дали су га судили или несу, 
дали йс тскш или онакъв...

Немита ми се чини дека 
потвърда требе.

Ама това ЩО овия дънове чу нийе глу
пост, иийе за омеяше. Разболел се йедън стар 
човек, отишъл доктур при шега та га ггопрегле- 
дал. Видело се дека йс стар и дека капаросал 
лопатата. Два—три дъна по това умрел.

отвреме—навреме на ч-а 
совника си — ®се „има- 

бяха подготвили пиесата до" време. И не забеля- 
„Обща квартира" от До- зал, че той бил 
бричанин. В последния още в 17 часа. 
ден от фестивала трябва 
ше да играят. Предста- часът за започване на 
влението трябваше да представлението — зало- 
залочке в 19 часа след чналн да търсят актьора

под дърво и камък, де-

младежта от Поганово

опрял
и за глупостити.

Тъй като наближавал Актьорът, като видял, 
чс наистина с закъснял, 
хукнал ,и на часа се на 
намерил в Културния 
дом. Нямало време мно
го да го мъмрят, но щом 
пристигнал, завесата вед 
нага се вдигнала и пред
ставлението почнало на 
време. Актьорът сам ое 
гримирал като напрано 
ое мазал със сажди от 
печката. Набързо се „под 
готвил" и изиграл роля 
та ои много хубаво.

За негово щастие, пога 
новчани спечелили пър- 
то място, а и в отделна 
конкуренция „отнесли"

обед.I

безДокторат що преди бил при шега, 
размишляше подписал дека старцат йе 
оти му дошло време. Оно и тека си йе. Едни 
ум!И|раю, дру1)и се раджаю. Ама, ядъц! Явил се 
синат од странство и йабелосал докторатога де
ка старцат не йе умрел що му дошло време 
него, демек на силу. И ове това не би било стра
шно да йе докторат (истият или друг) отишъл 
да прегледа умрелотога, али он нейе затоза що

'V умрелев ДОКАМОШ1С
Информирани

Напоследък ка сесиите на Общинската скуп 
щина в Бабушница все по-сериозно се говори- за 
повеждане на остра борба срещу матраиазите, ко
ито правят нелоялна конкуренция на земеделската 
кооперация.

преди два дъна видел старцатога и видел ква 
йе работа. Отъгайо нече више ни йедън доктор 
да подпише на невидено некой да йе умрел. 
Оно истина тека йе и по закон. Ама помисле
те ои ка некой умре у Врабчу или там у неко- 
йе друго далечно село. Първо, неможе одма да 
се яви, друго не може докторат одма да отиде 
до там.

Известно е обаче и това, че оред делегатите 
има двама, които също участвуват в тези нечес
тиви^ сделки.

няколко първи награди. 
Когато завършило пред
ставлението половина 
та от актьорския състав 
прекарали до сутринта в 
едио от заведенията на 
„Балкан" е духовия ор 
кесгър от Смиловци.

Когато се завърнали в 
Поганово въпросният ак
тьор не бил взет да от
говорност.

— Да му простим — 
предложил директорът 
Петров. Този актьор се 
га най-хубаво изигра рол 
ята си, а и нали победи
хме.

— Това е да има кой Да информира м оста
налите — казват злите езици.

Нито леха А по закон се знайе дека човек не йе ум
рел док не добийе потвърду оди доктора дека 
йе умрел. Оно шему йе сее йедно ама на ония 
около гьега оигурио не йе, ако требе да дреж- 
ду прокре шега два—три дъна.

Оно право да ви кажем и това ич не йе 
проблем него йе питаше кой 
то на докторатога.

За пошвърдуту значи йе лъсно, 
рете йе муката оти уговорат с общину за туя 
работу минул, а нов не йе подписан.

■ ■ ■
Преди четири—пет години, когато се откри 

ваше цеха за прработка на овощия и зеленчучци в 
Босилеград едно от условията беше и това: една 
трета от суровините да се произвежда в общината.

И до ден днешен обаче нито кооперация 
„Напредък”, нито пък частните производители са 
започнали да произвеждат зеленчук за цеха... Зе
ленчуци се набавят от Поморавия и СР Македо
ния ,а босилепрадокият зеленчук се „произвежда" 
само в докладите...

че плати нзлазеше

ама за па-

М. Андонов
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