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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
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ОТ ШЕСТИЯ ПЛЕНУМ НА ЦК НА СЮК
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ 
НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В БОСИЛЕГРАДДА СЕ ВЪРВИ В КРАК С ВРЕМЕТО В базата се 

чувствува бездействие
Достойно ще се чествува 5о-годишнината

НА ИОСИП БРОЗ ТИТО НАЧЕЛО
ОТ ИДВАНЕТО

НА ПАРТИЯТА
Стратегията на технологическото 

развитие на Югославия, като основа 
и възлов дял на развойната политика 
би трябвало да бъде един от двига
телите на нашето развитие, а не да 
бъде паралелна с всеобщата политика 
на нашето обществено-икономическо 
развитие. Същевременно стратегията 
на технологическото развитие па стра
ната е и шанс Югославия достойно

за хуманизация на труда, и опазване 
на жизнената среда — подчерта меж- 
ДРУ другото Д. Чкребич.

Повече от два месеца 
в общинската организа
ция на Съюза на кому
нистите в Босилеград ска 
община се провежда ожи 
вена дейност. От начало
то на настоящата година 
в първичните партийни 
организации, 
партийните конгресни зак 
лючения, започнаха, а 
неотдавна и приключиха, 
разговорите за идейно-по 
литическата и акционна 
подготвеност и дееспособ 
постта на първичните пар 
тийни организации.

Всъщност разговорите 
и въобще тази идейно- 
политическа активност 
трябваше да даде отго
вор на въпроса: колко 
първичните партийни ор
ганизации в общината са 
подготвени и способни да 
се ангажират за цялост
но осъществяване на от
делни конгресни станови
ща и да разоткрият ос
новните причини за не
достатъчната им дееспо
собност.

Резултатите от разгозо 
рите в първичните парти
йни организации преди 
десетина дни сумира 
Председателството, а на 
20 февруари тази година 
па разширено заседание

по този въпрос .разиоква- 
ха и членовете на Об
щинския комитет на СК 
в Босилеград. В работа
та на заседанието участву 
ва и изпълнителният се
кретар в Председателст
вото на Междуобщинока- 
та конференция на СКС 
в Леоковац, Сима Йова- 
нович.

На заседанието члено
вете на Общинския коми 
тет изтъкнаха, че време
то налага нов подход в 
дейността на Съюза на

съглаоно
да излезе на световния пазар, да над
делее вътрешните затруднения и да 
трасира път към бъдещето.

Това са някои от станозищата, из
несени на проведеното на 23 февруа
ри заседание на Централния козгатет, 
яа Съюза на югославските комунисти, 
на което се разисква за осъществява
нето нп единна стратегия на техноло
гическо развитие на Югославия-

Централният комитет на Съюза на 
югославските комунисти прие и прог
рама за чествуване на 50-годишнина- 
та от идването на Йосип Броз Тито 

ЮКП. Също така ЦК на 
и Проектостановища за 

на комуистите

комунистите, но че в пър 
вичните партийни орга
низации 
други. Именно, все още 
голям брой първични пар 
тийни

потвърждават

организации про
дължават с досегашния 
метод в работата си. Не
достатъчно внимание се 
посвещава върху подго
товките на събранията, а 
дневния ред се утвърж
дава на самото събрание. 
В немалък брой първич
ни партийни организа
ции съществува разлика 
между щюва което са за
планували и онова, с ко
ето се занимават. Бавно 
се освобождават от фор- 
малистичния начин в ра-

начело на 
СЮК прие 
действувайето
сстню.

в

В обширните и изчерпателни рази
сквания, в които взеха участие мнози
на дискутанти, бяха изнесени редица 
интересни мнения и предложения във 
връзка с по-пълното внедряване на 
нововъведенията в производствения 
процес и създаването на единна стра
тегия па развитие па страната. Меж
ду другото беше посочено, чс зана
пред ще трябва да сс посвети дължи
мото внимание на създаването па мо
тивация за по-голям творчески труд, 
за необходимостта от «о-голяма про- 
фссионалност па ръководните кадри 
в стопанството при въвеждане на по- 
справедлива система

по пътя на 
би оз-

— Да се продължи 
„традиционен индастриализъм' 
начавало предварително примиряване 

отделно с фактас последствията, а 
да останем без качествени

влиянието на знанието върху
промени,

защото
повишението на обществения продукт 

Наша преокупацияе незначително, 
предимно с количественото развитие, 
а не и с качественото, е логична по- 

характера на този процес (На 5-та стр.)следица от 
и неговото влияние — подчерта меж
ду другото Душан Чкребич, член 
Председателството на ЦК на с-плч.

Дълг на Съюза на комунистите
основа на доссга-

на
НЕ САМО 

СЪДЕБНА, НО Н 
ОБЩЕСТВЕНА 

ХРОНИКА

РВ този брой
на възиаграж-

V.- 'е възказа той 
шните познания, 
идейно становище, да прецени харак
тера на предложената стратегия и

даване.
В заключение на заседанието Ми- 

Рсновица, председател на Пред

от политическо и МОК НА ССТН В ЛЕС- 
КОВАЦлаико

ссдателството иа ЦК на СЮК между 
другото изтъкна, че принципите и це
лите иа социалистическото самоупра- 
вителио общество, като път към ос
вобождавано на работническата класа 
и осъществяване па автентична власт 
на трудещите сс, нс могат да сс ос
новават върху беднота и оскъдица, а 
в духовно и материално богатство, в 

със способностите и възмо-

НЗПИТ ПРЕД 
ХОРАТА

за нейна подкрепа.мерките
Чкребич изнесе и 

ктеристики на развойните процеси в 
света и в Югославия. Очакваше се 
каза Чкребич — промишлено разви-

на енер-

основнитс хара- — стр. 4

— Стр. 3

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В
ДИМИТРОВГРАДСКА
ОБЩИНА

СУРДУЛИЦА

ФАБРИКА 
„БЕЗ ПОКРИВИ“

страни при условиятатите
гийша криза решително. да 
своя научен комплекс

по-евтина енергия•

насочат
към получаиа- 

Но Т031И ПРИЕТИ СА 
ОЗДРАВИТЕЛНИ

нето на съзвучие
жностите, конто им предлага дадено 
ниво на развитие. Оттам, подчерта 
той и не съществува дилема за про- 

на социалистическото

страни тръгнаха в съвсем друга пооо 
най-голяма. част от науч- 

иотенциал изпол-
(На 6-та стр.)

ка, защото 
«о-изсцедователския

създаване на иноватороко и 
тежйще на

ЕДИН СЛЕДОБЕД ВЪВ 
ВУЧИ ДЕЛМЕРКИзваха за

информативно общество с
технологии". Те не

ти в оп оставаме 
сам оуп р авлепие и а и аучио-тех и о логи
ческото развитие- 
пашата страна не са малки, тс сс съ- 

; редица научни, образовате- 
и творчески кадри, в значителни- 

природии

само 
за широко (Иа 5-та стр.) КАКВИ ТРЕВОЖИ 

ХОРАТА
„основните
чс разполагат с качество

множество отрасли, не-
Възмо жностите иа

„СРЕЩИ НА СЕЛАТА"приложение в 
стопански и стопански, но и съществе
но влияят върху изразходването

това и раз-

рдържат в 
лни
те мощности и научни и

САМО ДВЕ СЕЛАна
— стр. 7— стр. 9енергия и материали, а с 

иоски. Създадени са и ресурси.възможности



И у Н А С|ПО СВЕТА
НА НАШАТАМЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ 

СТРАНА
ИЗ

СВЕТЪТ ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА

Полезна срещаСирийски марш към Бейрут
• МОЖЕ ЛИ СИРИЙСКАТА „ПОЛИЦЕЙСКА МИСИЯ" ДА СПРЕ 

КРЪВОПРОЛИТИЕТО В ЛИВАН? Ф „В ЯДРЕНАТА ВОЙНА НЯМА ДА 
ИМА ПОБЕДИТЕЛ И ЗАТОВА ЧОВЕЧЕСТВОТО ТРЯБВА ЧАС ПО-СКОРО 
ДА ЛИКВИДИРА ЯДРЕНИТЕ ОРЪЖИЯ" — ТОВА Е ЗАРЪКАТА НА УЧА
СТНИЦИТЕ В МОСКОВСКИЯ „ФОРУМ ЗА МИР" • КАКВИ МЕЖДУ
НАРОДНИ ПОСЛЕДИЦИ ЩЕ ИМА БРАЗИЛСКИЯТ ТРИМЕСЕЧЕН МО
РАТОРИУМ ВЪРХУ ВЪНШНИТЕ ДЪЛГОВЕ?

зговор и с председателя 
на Изпълнителния съвет 

на СР
На 18 и 19 февруари 

югослав- 
д-иалог

в Блед се -води 
око-австрийски 
между председателите 
правителствата на двете 
съседни приятелски стра
ни Микулич и Враницки.

’ Председателят па Съю
зния изпълнителен 
Бранкр Микулич и 
стрийскнят каицдер Фра 
нц Враницки извършиха 
широка размина на мте 
ния за досегашното раз
витие на отношенията н

на Скупщината 
Словения Душан Шини- 
гой. Бяха разменени мне
ния за различните аспе
кти на билатсралните от 
«ошеиия, за стопанското 
и останалото сътрудииче- 

спсциално в област

на

съвет
честврто трябва час по- 
скоро да ликвидира ядре 
нмте оръжия- Космичес
ките пространства еднак
во принадлежат на всич
ки народи и непременно 
трябва да останат без «ад 
превара във въоръжава
нето.

Това са основните 
заръки на над 1000 видни 
учени, политици, писате
ли, художници и генера
ли от 80 страни, които 
участвуваха в московския 
форум „За свят без яд
рено оръжие". Форумът 
безсъмнено бе най-круп
ното световно събитие в 
полза на мира. Участни
ците проявиха високи 
грижи за съдбата на чо
вешкия род и призоваха 
международната обще
ственост да засили бор
бата си за мир, да пре- 
растне в голямо между
народно движение за 
мир.

За успеха на форума 
голям личен принос даде 
енералният 
ЦК на 
Горбачов, който заяви, 
че СССР е готов да се 
откаже от статуса ядре
на сила.
ИСКАТ ДА ПЛАЩАТ, 
НО НЯМАТ ОТКЪДЕ

Бразилия, страна с ,най- 
голям външен дълг на 
овета, (108 милиарда до- 
лара)^ взе смело решение: 
три месеца няма да пла
ща лихви. Това „шок- 
решение" предизвика „зе 
мстресение" на най-голя- 
мата световна борса („Во 
лстрит") и сериозна за
гриженост у много пове- 
рители. Мнозина ланич- 
но предупреждават, че се
га може да се „надигне 
вълна от неплащане. на 
лихви" от страна на „све
товните бедняци". Брази 
лисият президент Сарней 
енергично опщовевдагл 
твърденията, че неговата 
страна ще „оглавява тази 
вълна". „Бразилия не пла 
щ , не затова, че не стока, 
но затова, че няма откъ
де да плаща". Това чест
но становище .отразява 
една голяма 
проблема 
банкерите имат начин да 
принудят непослушния 
да плаща, но нямат ре
шение за безсилния.

Около 4000 сирийски 
войника с двадесетина 
танка, стотина бронира
ни тр_аноп'ортьори, лека, 
средна и тежка артилерия 
и ракетни оръдця в края 
на миналата селмица са 
влезли в западната част 
на Бейрут, за да прекра
тят жестоките борби ме
жду мюсюлманските ми
лиции. Сирийците са за
почнали 
си мисия" по покана от 
„председателя на прави
телството и жцтелите на 
Западен Бейрут, които 
станаха най-голяма жерт
ва на бейрутоката улич
на трагедия^- 

Така обстановката в 
Ливан „заседна" на върха 
на ранг-листата на овето- 
вните събития през тре
тата февруарска седмица. 
Може ли сирийската ин
тервенция Да спре кърво- 
пролитието в Ливан? Ли
ванските християни наче
ло с президента Амир 
Джемаел твърдят, че по
каната н.2 премиера Кара
ме не е в унисон с Кон-

ство,
та па защитата на жиз
нената среда транспорта, 
туризма и граничното съ-

ститу.цията и че идване
то на сирийците ще изо
стри раздора между две
те верски общности. Те 
отхвърлят сирийската во
енна интервенция в запа
дната част на столицата, 
защото „през изтеклите 
12 години в Ливан са пре 
бивавали 40 000 сирийски 
войника, а решение не е 
намерено". Мюсюлмани
те са съгласни с интер
венцията и твърдят, че 
„оипийците за първи път 
се явяват в такава роля". 
Светът бе изненадан от 
израелското мълчание в 
началото на мисията. По 
всичко личи Сирия е по
лучила „зелен сигнал" от 
Израел, понеже „мисията 
й няма тактичеоко-стра- 
тегичегки цели".
ЗА СВЕТ БЕЗ ЯДРЕНО 
ОРЪЖИЕ

Човекът стана техниче
ски опособен да сложи 
край на съществуването 
си. В евентуалната ядре
на война няма да има 
победител и затова чове-

ал-

труд И И Ч ССТ1Ю •
Канцлерът Враницки и 

Шинигой особено се спря 
ха върху нерешените въ
проси на словенското мал 
цииство и Австрия. Бс

сътрудничеството между 
необвързана Югославия 
и «сут,оалпа Австрия и за 
тяхната роля в междупа-

„полицейската

ПЛОДОВИТИ РАЗГОВОРИ: Враницки и Микулич

изтъкнато, че австрийско 
то правителство ще про
дължи разговорите с на
ционалните 
с цел да се разрешат про 
блемите с двуезичното 
школуване в Корушко.

родния живот. Бяка раз
гледани и най-актуални- 
те въпроси на междуна
родната политика и сто
панство.

По време

малцинства

секретар на 
КПСС Михаил

на посеще
нието австрийският кан
цлер Враницки води ра-

НАКРАТКО Делегация на СЮК посети България• ХАНОЙ: Във Виетнам продължават 
те кадрови промени. Тези дни бе съобщено, че 
е [извършена реконструкция на правителството,

рамките на която са освободени от досегаш
ен длъжности 19 министъра и други ви- 

ооки правителствени функционери.
• ЛОНДОН: Великобританската премиерка 
Маргарет Тачър още веднъж се обявила срещу 
въвеждането на санкции против Южноафрикан
ската република. В разговор с конгоанокия пре
зидент Денис Сасу-Нгуес, който е и председа- 
телешуващ на Организацията на африканското 
единство, Тачър само вербално осъдила расист
кото правителство на ЮАР.
Ф В ГОЛЕМИТЕ ПОЖАРИ, които избухнаха 
овета през 1986 година са загинали 235 лица. 
Само пожарът в един луксозен хотел в Порто- 
рико е отнел животите на 95 лица. Пожарите 
в САЩ, Португалия и Франция са унищожили 
130 000 хектара гори. 
ф ТОКИО: От началото

крупни-
Делегация на ЦК на 

състав Синиша 
Корица и д-р Абдулах 
Курпейович бе на някол
кодневно 
България 
пребиваваше въз основа 
на плана за взаимно пар
тийно сътрудничество ме 
жду СЮК и БКП. Наша
та делегация най-много 
се интересуваше от про
мените в стопанската си
стема.

Членовете на 
цията водиха

и съдържателни разгово
ри с Функционерите 
множество български ми 
нистерства, 
се с промишлено произ
водство. оборот и финан 
си. както и с 
на комисията на ЦК 
БКП за
сор Делегацията 
и Пловдив и Пазарджик.

Делегацията «а ЦК 
СЮК бе приета 

на Политбюро 
ретар на ЦК на БКП Гри 
ша Филипов.

СЮК в нав
ните занимаващи

посещения в 
Делегацията

членовете
на

стопанокия ре- 
лосети

на
и от чле- 

и сек-
в на

делега- 
откровени

СФРЮ — ДНР КОРЕЯ

Диалог мвжду необвързанитена тази седмица лих
вите върху японаките заеми на други -страни ще 
бъдат 2,5 вместо досегашните 3 на сто. Това е 
петото поред намаляване на лихвите от страна 
на Япония през изтеклите 12 месеца.
Ф МЕКСИКО: На 20 февруари, двадесетина дни 
след избухването на масова студентска стачка, 
около 400 000 мексикански студенти са се вър
нали в учебните си стаи. Счудентоката стачка е 
прекратена след подписването на споразумение 
между Студентския съвет и Ректората на Авто
номния национален университет, с което са обе
зсилени предложените реформи. Постигнат е 
договор в Националния парламент да бъде от
крита дебата по спорните реформи-

От 19 до 24 февруари 
нашата

за подготовката 
стерската 
на необвързаните 
виващите се страни. Та
зи конференция, 
но решенията на Оома- 
та среща на необвърза
ните, трябва 
той през сдедващото 
то в Пхенян.

Ким Йонг Н,ам бе 
ет и от председателя на 
1 Председателството 
СФРю Синан Хасани.

БРАТСТВО ф 27 ФЕВРУАРИ 1987

на минина посещение в 
страна бе конференцияподпредседа
телят на правителството 
и външен министър на 
ДНР Корея Ким Йонг 
Нам, С нашия

и раз-

съглас-
съюзен сек 

ретар нд външните рабо
ти Раиф Диздаревич те 
размениха мнения 
дуалните

да се със-истина за 
с дълговете: ля-за ак-

международни 
въпроси, гпециално за ак
тивностите в движението 
на необвързаните

при-

настрани
СТРАНИЦА 2



МОК НА ССТН В ЛЕСКОВАЦ ПРИЕ 
СТ1Н1ЕСКИЯНЕ НА ЗАКОННОСТТА

ПРОГРАМА 
И СОЦИАЛИ- на ПАРТИИНИ

Кадрите, решаващ фактор 

на развитието
ИЗПИТ ПРЕД 

ХОРАТА
/1аГного заДачи са „адресирани" за общински

те скупщини, органи на управление 
правосъдни органи

тие ^н“верситетът в Ниш трябва да помогне разви-
дГе^ос^ннТг^ СЪРбИЯ' Н° И

Развитието на Универ
ситета в Ниш, материал
ните му проблеми и съ
трудничеството му с ор
ганизациите на сдруже
ния труд в тази част на 
Републиката, бяха 
ните въпроси, които :на 18 
февруари т.г. разгледаха 
трите партийни председа 
телства в Ниш: на Уни
верситетския комитет, на 
Междуо бщииската 
ференция и на Общин
ския комитет на Съюза 
на комунистите.

В докладите и 
низанията бе 
че постиженията в разви 
тието на висшето образо 
вание в Нишки регион са 
завидни, обаче стройно
то бъдещо развитие 
трудни чество със сдруже
ния труд пред комунис
тите и партийните орга
низации налага последо
вателна. постоянна и уси
лена активност и грижа 
на обществото в решава
нето на възникващите, 
особено на материалните 
проблеми-

По въпросите за сътру
дничеството на Универш 
тета в Ниш с

инспекции и се нуж-
и помощ на обществото организа

циите на сдружения труд 
(уводно изложение 
рекора на Университета 
д-р Бранимир Джордже- 
вич) особено, бе изтъкна
то значението на кадро
вата политика и на Уни-

Законността и социали
стическият морал получа 
ват все по-голямо внима
ние на събранията 
седанията в Южномора в- 
ски регион, но практиче
ската акция не дава же
ланите резултати. Затова 
се наложи Между общин
ската конференция 
Социалистическия 
Лесковац да приеме, (на 
състоялото се на 19 фе
вруари заседание) Прог
рама за укрепване на 
законността и морала, 
която се набелязани твър 
де конкретни задачи, сро 
кове и носители на реа
лизацията.

До 1 май т.г. общин
ските скупщини в реги
она трябва Да утвърдят 
мерки и акции за 
собяване на органите на 
управление, особено иа 
■управленията за общест
вени приходи, инспекции
те и органите за урбани
зъм и комун ал н о-жиллщ 
на дейност, за качестве
но вършене на дозерена- 
та им функция. Съответ
ните облици на действу- 
ване на ССТН в общини 
те най-отговорно трябва 
да се включат в обсъжда

нето на отчетите 
бота през 1986

за ра-
В уводното изложение 

на д-^р Зоран Боричич, 
се казва че Университетът 
в Ниш е

година на 
държавните органи, съдо
вете и органите на управ
ление.

на про
и за-

1научно-образо- 
вателно ведомство в една 
относително

за да се чуе „ду
мата на народа” за рабо
тата на тези органи. През 
месец март общинските 
скупщини трябва да 
бършат анализ на данъч
ната си политика и да на 
белязат мерки за матери
ално и кадрово укрепва
не на управленията за об 
ществени приходи 
важна

недостатъч
но развита част на СР 
Сърбия и Югославия и

глав- верситета, и в стопанство 
то. Способните, въоръже
ни с научни познания и 
възпитани в духа на со
циалистическото самоуп
равление, специалисти и 
учени са един от реша
ващите фактори за раз
витието на стопанството 
и обществените дейности 
в тази част #а страната, 
за което впрочем Уни
верситетът е и създаден. 
Това предполага във вси
чки програми и проекти 
по развитието в предсто
ящия период да се анга
жират и 'специалистите 
от съответните факулте
ти. Особена грижа да 
се посвети на орпособя- 
ването и създаването на 
млади научни работници, 
както за Университета, 
така и за стопанството в 
този край и по-широко.

Ст. Ст.

из-на че всичките му факулте
ти все още са във фаза
та на оформяването си. 
Успешното
факултетите отделно и 
на Университета като ця
ло предпоставя засилване 
на оспособяването за на
учно-изследователска ра
бота съгласуване между 
програмите на институти
те към факултетите и тру 
доките организации, обе
диняване на кадровите и 
материалните 
ли. Само научно и кадро
во силен университет мо
же да тласне оазвитието 
на науката и технология
та в стопанството и об
ществените дейности.

съюз в

развитие након-

като
предпоставка за 

ефикасен обществен 
трол над източниците на 
доходи и имущество. Вси 
чки сътове, прокуратури, 
ппавозащитници, 
за нарушения и секрета
риати на вътрешните ра
боти трябва да изучат 
ефикасността на работа
та си и на наказателната 
политика.

в
КС1Н- разис- 

изтъкнато.

съдии

и съоспо-

потенциа-

Укрепването на социа
листическата 
п морал трябва да полу
чат централно място в 
тазгодишната дейност на 
всички общински конфе
ренции на ССТН в Юж- 
поморавски регион.

законност

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СТОПАНСКАТА КА
МАРА В НИШК. Г.

Недостатъчно ползувани средстваЗДРАВНОТО ДЕЛО В НИШКИ РЕГИОН Е „ЗАБО
ЛЯЛО" ОТ ОСТРО БЕЗПАРИЧИЕ

• ФОНДЪТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА НЕДОСТАТЪЧ
НО РАЗВИТИТЕ КРАИЩА ОТПУСКА ЗНАЧИТЕЛНИ (КАЧЕСТВЕНИ) 
СРЕДСТВА, КОИТО НЕ СЕ ПОЛЗУВАТ НАЙ-ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО

те организации. Коопера
тивния съюз и пр.

Инак между 15 общи
ни в Нишки регион ста
тус иа неразвити имат и 
Бабушнишка .ц Димитро
вградска община, като 
крайгранична. При това 
следва да се изтъкне, че 
средствата, които отпус
ка Фондът са твърде ка
чествени (с лихва И-про
цента и срок на изплаща 
не от 10 години), па за
туй в предстоящия пе
риод трябва неразвитите 
да предлагат такива про
изводствени
които ще бъдат твърде 
ефективни, особено по 
отношение на трудоус
трояването на незаетите.

През изтеклия период 
са усвоени 51 производ
ствени програми, а за 
предстоящия, (1986-1990) 
при Фонда чакат одобре
ние още 54 проекта, за 
които се отпускат 41,4 
милиарда динара. За да

Няма пари за сбъднатите 

мечти Вследствие на сериоз
но изоставане в изготвя
нето на програми, неза
интересованост на разви
тите да инвестират и ди- 
слоцират свои производ
ствени мощности в нераз 
витите, недостатъчна сфи 
каоиост и организира
ност и на развитите, и 
на неразвитите, значи
телни Финансови . средст
ва, които отпуока Фон
дът за насърчаване раз
витието на недостатъчно 
развитите общини на СР 
Сърбия, остават неопол
зотворени по най-целесъ
образен начин. Едно та
кова заключение се на
трапва от материалите и 
разискванията иа Прсдсс 
датслството иа Стопанска 
та камара в Нишки ре
гион, състояло се тези 
дни в Ниш.

На това заседание, ос
вен членовете на Предсе
дателството, лрисъству- 
ваха и членовете иа об
ществено - политичеоки-

се осъществят тези прог
рами необходимо е пред 
варително да се решат ня 
кои належащи проблеми: 
кадрово 
ползуване на разполагае
ми ресурси, предлагане 
на програми, обезпеча
ване на жилища за необ
ходимите специалисти и 
п.р. Посочено бе, че само 
големите и способни си
стеми са в състояние да 
реализират програмите, 
като при това и кадрово, 
и финансово помогнат 
неразвитите- Тогава ня
ма да се случи реаяизаци 
ята на програмите да се 
отлага, инвестициите да 
поскъпват, а новоизгра
дените мопцуости още в 
началото да създават за
губи.

Само с 'комплексното 
решаване може да се осъ
ществи намаляваме на 
разликите между разви
тите и неразвитите.

която щр понабере сили 
да изнамери трайно ре
шение. А това решение, 
както бе изтъкнато на съ
стоялото сЦ през минала-

Нишки регион има или 
наскоро ше има здравна 
защита според потреби
те, но няма достатъчно 
пари да я издържана. То
ва разминаване на сбъ
днатите мечти и финаксо 
вите възможности пона
стоящем е толкова ос
тро, уе са доведени под 
въпрос основните видо
ве здравна защита и ли
чните доходи н?. над 6000 
заети в тази дейност. Ре
гионалната и 13 от общо 
15 общински самоуправи 
телни общности на инте
ресите ,за здравна защи
та са изпаднали в голям 
дефицит — над 6 мили
арда динара.

Къде е изходът от се
гашното тежко положе
ние?

За начало здравното де 
ло в региона трябва да 
получи финансова „ин
жекция", р помощта.

оопрообяване.

та седмица заседание -па 
Председателството на Ску 
пщината на МРО в Нищ, 
трябва да се търси в две 

Компетентнитепосоки- 
обществени субекти в ре
гиона и Републиката тря
бва да „повдигнат" гор
ната граница на съвмест
ното потребление в обла
стта на здравеопазването, 
а здравните работници 
следва да подготвят про
грама за съществени ра
ционализации 'яз система-

програми.

та на здрдяната заплита. 
В този контекст трябва 
да ос изучат ефектите иа 
евентуалното обединява
не на самоуправителиитс 
общности на интересите 
за здравна защита,

От. Н.К. Гна
СТРАНИЦА 3БРАТСТВО • 27 ФЕВРУАРИ 1987



Не само съдебна, но н 

обществена хроника
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОС В ДИМИТР 
ОВГРАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНТЕГРАЦИЯ1А 

НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗА 
ЦИИ

Промени се очакват 

към края на годината
можеиа скопсртиза грудно 

сигурност да се установи колко е 
ощетена общността. А поиеже от то
ва зависи и квалификацията на углав
ното дело, се поставя въпросът: дали 
може да се докаже неговото съще-

вършенеседмица пред съ-През изтеклата 
вета на петимата на Окръжния съд 
в Пирот, оглавяван от съдията Иован 
Спаюич, продължи съдебното дело, ко- 

почти една година, срещу

със

ето трае
трима митничари, трима работника от 
органите на вътрешните работи, сдим 
работник на Скупщината иа МРО в 
Ниш и един работник 
за повече углавни дела

Кога и как ще приключи този про
цес, все още е неизвестно.

описваме хода на съдеб-

бялавреме на време на 
техника или 
избор на стоки от широ
ко потребление, остават 
и занапред,. Към тяхното 
разрешаване, както изтъ
кват компетентните от 
„Търгокоп"; се стреми. 
Но то преди всичко е 
обусловено с изграждане 
на още няколко заплану 
вани търговски обекти, 
каквито са супермаркет 
на границата и минимар 
кет в града. Запланува-

Пернодът от два месе
ца след интеграцията ме 
жду „Търгокоп” и „Хле
бопекарницата” е 
още малък, така че про 

доколкото

по-широк ствуваие.
С основание се поставя и въпро-

някои от предметите, за 
знае кой ги е получил и къде„Компас” ,сът: защо 

които се
се намират, мс са иззети и предосга- 

ооведомоние, па сега 
| биха утвърдили 

тях е трябвало да се

все на

гимените 
има, са незабележителни. 
Коренни промени се очак 
ват към края на годкна-

вени на съда за 
вещите лица лесно 
колко за

Нямаме
намерение да

процес, който трябва да приклю- 
когато и да е (; присъда, в която 

щс се посочи дали някой от подсъди- 
вииовен и колко. Намерението 

посочим някои коцтравсрсии 
които тази афера предиз-

плати
пия мито и други дажция.

Защо срещу собствениците на те
зи предмети не е водено следствие за 
митническо нарушение? Дали и тези 

трябва да отговарят углавно? 
Ако тези пропуски не бяха, оигур- 

че не би се дошло до положе-
сега

та и началото на следва чпщата.
Това е основна конста- митс е

разиокваниятатация от 
във връзка с проблемите 
в снабдяването на насе
лението от Димитровгра
дска община през мина-

ни е да 
и дилеми, 
вика и предизвиква.

Онзи, който поне до известна сте
пен е следил какво пс/чко и как във 
връзка с този случай е написано, осо
бено от една част на илюстрования 
печат, и какви са съдебните димеизии 
на този случай, веднага му се натрап
ва впечатлението, че едно с другото 
няма много общо. Именно нещата

лица не

но е някои магазини да 
се специализират за оп
ределен вид стоки.

но е,
(нисто, че за отделни предмети 
подсъдимите не биха давали доказа
телства как фирмите, за чиито про
дукция се считат тези предмети, твър 
дят. че никога от създаването си не 
са ги имали в своите производствени

лата и началото на тази 
година, проведени на за
седание на Изпълнител
ният съвет на ОС на 17 
февруари- Наистина, за 
непълни два месеца едва

снабдяВъпреки това 
ването на населението 
въглища най-вероятно .и 
занапред ще остане проб 
лем, тъй като „Търгокоп”

с

програми.
Тези и подобни пропуски 

са поръчани за защитата, па затуй не 
е случайно, че личност номер едно в 
главния процес е белгоадският адво
кат Сава Атщжелкович.

Внимателният анализ на този слу
чай ясно посочва, че това не е само 
съдебна хроника, но много по-широк 
обществен случай. Съдът Ще се про
изнесе- Трябва обаче над този случай 
да се замислят и отделни държавни и 
обществени органи и организации. 
Да се направят съответните поуки и 
предприемат необходимите мерки. И 
да поставят въпроса: дали онези, ко
ито са се намерили на подсъдимата 
скамейка са единствените щшовници

сякашпред съда изглеждат много по-прости 
от онова как тази афера е представе
на пред обществеността. Затова веро
ятно ще бъдат разочаровани онези от 
еуфорията, създадена в общественост
та, опиващи някакъв спектакулярен 
съдебен епилог.

Между наблюдателите, които този 
процес редовно следят, налице е мне
нието, че съдебният съвет „се мъчи” 
да окончае процедурата, затова че 
съдебното диреце (следствието) не е 
добре изведено. Не са обезпечени до
статъчно сигурни доказателства за де
лата, за които се обвиняват подсъди
мите- Затова не се знае точно напри
мер какви и колко са предметите, вне
сени от чужбина без обмитване и дру- за всичко, което се е случило, 
ги даждия. Така сега в процеса на

ДИМИТРОВГРАД: Две подобрения в снабдяването

ли могат да се забележат 
някакви качествени и 
големи промени в снабдя 
ването освен, че хляб 
сега се продава почти 
във всички магазини, а 
не като преди само в ма

няма средства за аванс, 
който търсят мините- 
Средствата и инак са ос
новна пречка за по-до
бро снабдяване. При то
ва не трябва да ое забра 
ви, че 35 магазина на 
„Търгокоп” (от съвкупно 
59) са по селата. Те най- 
често „вързват“ опреде 
лени средства, понеже

В. Димитров

В ОКРЪЖНИЯ СЪД В ПИРОТ .

Обвинените търсят друг съдияНа територията 
на Димитровградс
ка община има 95 
магазини. От посо 
чените магазини 59 
са на „Търгокоп”, 
две на „Нишава", 
останалите на „Анг- 
ропромет” от Пи
рот, „Атекс" от Бел 
град и други места 
от различни краища 
на страната.

Освен малък бр
ой, всички магазини 
са класически тип, 
най-често поместе
ни в нефушщионал- 
ни помещения.

На 19-ти т.м. в Окръж- дина”, няколко работни- 
ния съд в Пирот отново ци в Службата по вътре- 
бе прекъснат съдебният шните работи и Държав- 
процес срещу група мит- ната сигурност и някол- 
ничари от граничжнпро- ко други лица, обвинени 
пусювателния пункт „Гра- за углавни дела, злоупо

треба на служебен пост 
и плячка. Обвинените Але 
ксандър и Новица Бори-

през зимния период им
ат Значителни запаси на 
определени стоки (браш
но. олио, захар).

сов и адвокатите сложи
ха забележки върху 
ботата

ра-
А- Т. на председателя 

на съвета на петимата 
Йован Спаоич 
седателя 
съц Драган Живкович и

НА 27 ФЕВРУАРИ В ДИМИТРОВГРАД и на пред
на ОкръжнияОбщ събор на общината

потърсиха делото да во
дят други съдии. Тъй ка-

На 27 февруари в Ди
митровград ще се прове 
де общ събор на Общин 
оката скупщина, на кой
то ще бъдат приети ос
новните цели и задачи за 
обществено-икономичес
ко развитие на общината 
през 1987 година и бюд
жета на общината.

Въз основа целите и за 
дачите, произлизащи от 
Дългосрочната програма 
за икономичеока стабили 
зация, основните разво 
йни цели през настояща 
та година трябва да бъ

дат в: засилване на мате 
ииалните основи на сдру 
жения труд и по-нататъ 
шното развитие на соци 
алистичеоките самоупра- 
вителни отношения, уве 
личевие физическия об-

но според плановете на 
трудовите организации, 
тези цели и задачи до 
началото на февруари ме 
сец бяха на публично об 
съждане в яепосредстве 
ното производство, в тру 
довите общности, обще 
ствено-политичеоки орга 
низации.

На общия събор на Об 
скупщина ще 

бъде приет и бюджетът 
на общината за настояща 
та година. Предлага се 
той да бъде 372 030 000 
динара.

то в такива обстоятелст
ва не съществува 
законна

друга
възможност съ

дебният съвет взе един- 
възмож-ственото засега 

но решение — седми път 
наред да

газините на „Услуга”, 
ООСТ „Хлебопекарница”. 
Видима е също по-добра 
та снабденост на всички 
магазини със сухоместни 
стоки. Останалите, вече 
доста дълго време присъ- 
егвуващи проблеми, как
вито са недостигът на ра 
зни железарски стоки, от

ем на производството, ув 
еличение на износа, селс 
костопанокото производ 
ство, оптималното разви
тие на обществените де
йности и увеличаване бр 
оя на заетите в материал 
ното производство- 

Конкретизирани по об 
лаеш и още по-конкрет-

прекъсне про
цеса.

Далищиноката
предложението 

на обвинените ще бъде 
прието или не зависи от 
решението на Върховния 
съд в Сърбия-А. Т.
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ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО_ п.. г. .... , ДИМ ИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ПРИЕТИ СА ОЗДРАВИТЕЛНИ МЕРКИ
в

от ЗАСЕДАНИЕТО НА 
НА ОО НА СУБНОР В ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО

БОСИЛЕГРАД

Празниците да се 

ознаменуват без 

гощавки

ПОЧИН НА ПЪРВИЧНАТА ОРГАТ-гтл^л 
ЗАЗДРАВЯВАНЕ ?НАД™ЖБНА ИНИЦИАТИВА ЗА 
НЕДНД НЛЛАЕН^И1ТЙ??БЛНВМИ0 И РЕШАВА-

вното е да 
пътя на безогггаворясхст- 
та, еснафските 
нарушаването

се _ пресече

отдумвкм.
на между: 

личностните отношения, 
некултурното

Изработените 31 
лючения от 
група и Секретариата на 
ПО на СК в 
градския

зак- дугшт са лекаринсиециали 
сти от различни области, 
7 лекари обща практика, 
6 зъболекари, 24 меди- 
цимски сестри, 
които с виоше образова
ние, 10 зъбни

работната комуници- 
раме, като се прилага ви
сока лекарскадимитров- 

до.м 
ста-

етичност.
здравен

имат за цел: да се 
билизира положението и 
да се надделеят 
нередности и

корект-ност.три от
Търси се значително 

да се подобри работата 
на делегациите и делега
тите,
служби, педантично воде
не на здравни 
'Намаляване на 
телните

техници, 
още -толкова стоматоло- 
жки сестри 
подготовка и прочие. Та
къв състав е добра пред
поставка за успешна 
бота.

■някои Изготвяйки материали 
годишно-

овои 8 заседания погвър 
ДОДава това. Приносът на 
борческата 
за таченето и 
тц на

пропуски, 
които пречат за нормал
но оказване на

професионалнитесъс средна за поредното
отчетно 
Общинския отбор на 
СУБНОР

заседание на организация 
развитие 

революционните 
традиции всред подраст
ващите поколения е все 
още незаменим.

И през настоящата го
дина са запланувани ре 
лица активности от йсич 
ки области на обществе 
но-политическия и стоиан 
ски живот. При тора бой 
ците отделна активност 
ще посветят върху по
нататъшното

здравни 
услуги на населението и картони, 

неоснова- 
боледувания и

в Босилеград, 
Председателството

ра-трудещите се- 
Положението не 

матично, сподели секре
тарят на първичната ор
ганизация на СК Цветко 
Андрич. Явяващите се

му на 
18 тозие дра- проведеното на 

месец заседание обсъди 
и прие материали отнас 
ящи ое до работата и де 
йността ,на тази органи- 

Между другото 
членовете на Председа
телството

пропуски,
междуличностни 
ния, както и бездействие
то на

надушените 
отноше

зация.

обсъдиха и 
приеха отчета за рабо
тата на тази организация 
през изтеклата година и 
плана и програмата за 
работа през .настоящата 
година. Оавен тава Пред 
седателството обсъди и 
прие план за тазгодиш-

с ам оупр ав ите дни
те и други органи пречат 
на работата на това заве
дение, чиято дейност е 
специфична и твърде от
говорна.

Дори и един бегъл по
глед върху изготвения 
анализ за състоянието, 
изписан на 11 гъсто на
писани страници, ярко 
потвърждава, че в работа 
та на здравния дом има

укрепване 
на революционните тра
диции, подобряването на 
жизнения стандард на 
членовете и пр.

Що се касае до въпро 
са за отбелязването на 
отделни държавни праз
ници и по-забележителни

В тази насока в анализа 
се посочва, че професи
оналната работа, според 
оценка на съответни ре; 
гионални и републикан
ски комисии е на сравни 
телно задоволяващо рав
нище. Не може обаче да 
се отрече, че нерешени
те организационни, кад
рови, материални, между 
личности и други въпро
си неблагопритяно се от
разяват върху равнище
то на професионалната 
работа.

отсъствия по болест, на
маляване употребата на 
лекарствени 
(прекомерно 
ние), въвеждане 
номии във всички сфери 
и пр.

Комунистите в здрав
ния дом, изтъкна Андрич, 
имат сили, желание и въз 
можности да издигнат ра
ботата на здравния 
на по-високо равнище. 
ПО на СК е решена до
край да доведе започна
лата акция за стабилизи
ране на положението. До 
ри и по цената някои от 
неизпълняващите задъл
женията си да (отстъпят 
място на други, които 
ще се борят за напълно 
здрави отношения в ди
митровградския здравен 
дом.

гаото чествуване на 
лни празници и забеле
жителни исторически да
ти.- 4-ти и 7-ми юли, 25-ти 
май, 8-ми септември и др.

отде
препарати 
потребле- 

на ико- исторически дати. Пред
седателството взе реше
ние същите занапред да 
се чествуват и ознамену
ват делово и да имат 
делов характер — без ка 
квито и да е гощавки.

нередности, които кому
нистите настояват час по- 
скоро да премахнат. В 
анализа конкретно се по
сочват грешките и техни
те носители, като едно
временно се предлагат 
решения как те да се 
разрешат, и сроковете.

Известно е. че здравно

Председателят на ОО 
в Босилег- 

Цоне Тодоров, ме
жду другото изтъкна, че 
борческата 
въпреки че

на СУБНОР 
рад,

организация 
членовете й 

са в напреднала възраст 
и с нарушено 
■все още е активен фак
тор в укрепването на со
циалистическите 
па/в ите лни 
дава голям принос в раз

Да кажем, че отчета и 
плана ще бъдат предмет 
на. обсъждане и в сдру
женията на Съюза на бой

дом

здраве.

ците, а след това същите 
ще бъдат обсъдени и 
приети и от страна на 
Общинския отбор на 
СУБНОР на

■самоуп 
отношения иПО на СК наброява 55 членове на СК, от които 

над 40 на здравния дом. Следователно комунистите 
наброяват почти половината от общия брой на зае
тите. С вмсока квалификационна структура предста
влява реална сила, която е в състояние да решава 
всички проблеми.____________________

годишноют 
четното заседание наеро 
чено за началото на март 
тази година.

витието на страната 
Самият факт, че на дне 
вен ред са били над 40 
въпроса, върху които с 
разисквало Председател 
ството на проведените

ни.

Разглежданата органи
зация на труда открива 
доста неща, които тряб
ва да се преустановят, И 
момента са необходими 
лаборанти Обзавеждане 
то на здравния дом е 
сравнително добро, но е 
необходимо 
да се осъвременява със 
съвременна 
апаратура. На отиооител 
1но добро равнище е про
фесионалното образова
ние и. усъвършоиетву/ва- 
■не, изготвени са планове, 
които биха се осъществя 
вали според 
тигге. но тук често 
явления и? груловщима, 
лични интереси и нр- 

Комунистите и ПО на 
СК настояват рязко да 
сс подобри трудовата ди
сциплина, която в отдел
ни служби е пошадиала. 
Трудно е да се 
всички явления, на оюно-

то дело трябва да пре
търпи
преустройство, 
досегашната

Ст Н- М. Я.организационно 
понеже В БАЗАТА СЕ ЧУВСТВУВА БЕЗДЕЙСТВИЕразедияе- 

ност и затвореност в об
щински рамки, не гаран
тира висока стенен на ор 
ганизираност на здравни
те служби като цяло. Оп 

организацион-

(От 1-ва стр.)
ботата си. Критиката и 
самокритиката все още 
ие се чувствува в по-го- 
лямо
партийни организации. В 
резултат яа това сс явя
ва пасивност и безиии/ци- 
ативност, В сдпо число 
първични партийни орга
низации събранията при
ключват без каквито и да 
е заключения, а има и 
такива къдсто се взимат 
добри заключения но с 
това здвършава активио- 
егга им 
реализирането им. Идей
но-политическото разгра 
иичашаме в болшинство 
първични партийни орга
низации вее още ие е на
мерило съответно място, 
което се потвърждава е

факта, чс през изтеклата 
година само трима души 
са отстранени от редове
те на Съюза на комунис
тите. И на социалагонкла- 
соаото укрепване голям 
брой първични организа
ции не посвещават дъл
жимото внимание. Нови 
членове, дани са прие
мали, само 27 (дт 61) пър 
ничии организации.

Не изостанаха отделни 
забележки и върху неак- 
тивността на Председа
телството и . Общинския 
комитет в това отноше
ние. А тъкмо те. както 
подчерта Сима Йовано- 
вич са най-отговорни за 
всеобщата идейно-поли
тическа подготвеност 
дееспособност иа първи
чните партийни органи

зации и добави: — Оега 
след като . имам в пред
вид. състоянието във вся
ка партийна организация 
Общинокият комитет тря 
бва да изготви отделни 
заключения за всяка пар 
тайна организация па до
ри и за всеки неен член, 
а след това да следи'реа
лизирането на тези за
ключения.

Необходимо е, добави 
той, и по-често контакти-

постояипо число първични
ределени 
ни преустройства предла
га и ПО на СК в здра/в-

медицшгока

ния дом с поставяне на 
началници на амбулатор- 
но-диспансероката, зъб
но-здравна служба и ста
ционара с родилния 
дом. /възмояшос- 

има ране със секретарите и 
по-съдържателно дейст- 
ву/ваие на Председателст
вото и ОК ца първични
те партийни организа
ции, което членовете на 
ОК приеха в заключения 

и та ои които ще бъдат 
изготвени тези дни.

Инак
ският здравен дом разпо
лага със сравнително до
бра кадрова структура на 
заетите. От общо 107 ду
ши само 30 души са ад
министративен и теУличс 
ски персонал, докато ос
таналите са медицински 
работници- Между тях 10

димитровград-

ие сс следи

посочат
М. я.
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ШЩ&ШШдави
Фабрика „бе* покриви"

ПППИЗВ0ШВ0иствианвио
СУРДУЛИЦЛ„АВТОТРАНСПОРТ' В БОСИЛЕГРАД ПРЕЗ НАСТО

ЯЩАТА ГОДИНА
Планира се във „фа

бриката без покриви' в 
предстоящите години да 
бъдат приети па работа 
10 до 15 хиляди 
рантки, които по този на 

осъществят до-

Възобмовяваие на 

вознмя парк
пс.кт за Ю00 тъкачни, а в 

Южном о р агооки регион, 
успешно работят 2500

Сурдулишката трудо
ва организация „Народ
на радиност" днес с ко
лектив с около 180 ра
ботници на постоянна 
(щатна) работа и над 450 
коолерантки от територи 
ята на Македония, Косо
во и Южноморавски ре
гион.

Продукцията на сурду 
лишкото ръкоделие, пле 
тени е ръка и обогатени 
със стаци мотиви, стана
ха твърде привлекателни,
През изтеклата (1986) го 
дина целокупното произ 
водство предварително бс 
разпродадено, а част от 
продукцията с била пла 
сирака на чуждестранни 
пазари, преди всичко на 
конвертируемите. От из
носа оа заработени око
ло 300 хиляди долара.

Експерименталният цеи 
тър в Скопие (на „Бит— 
пазар"), където работят 
около 350 тъкачки, вече 
успешно работи, в Леча
щи приходи осъществя
ват 650 тъкачки на кили 
ми, в Тутин е открит пун

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ В ДИМИТРОВГРАД СЕ СЪГЛАСИ

коюпераитгеи.
Според думите на дире 

„Народна, ра-

рк в „Автотранспорта' в 
Босилеград през настоя
щата година ще бъдат из 
разходвани около 
милиона динара, които 
ще бъдат обезпечени гла 
вно от Републиканския 
фонд за насърчаване ра 
звитието на икономичес
ки неразвитите общини.

С оглед на обстоятелс 
твото, че години вече на 
ред „Автотранспорта" в 
Босилеград се ореща с 
недостиг на ообствени 
средства, за . акумулация 
и, че стопанисва на ръ
ба на ронтабилщестта, ми 
озина смятат, че планът 
не е реален- Обаче 
факт е, че без капитало
вложения, па макар те и 
да се обезпечат чрез кре 
диги, няма развитие.

Директорът на органи 
зацията Велинов изтък
ва. че наистина заплану
ваните задачи и активно 
сти са доста амбициоз
ни, но не и нсосъществи 
ми. Основно е, ако всич 
ки максимално се застъп 
ят и изпълняват отгово-

Годияи вече наред, по 
край субективните при
чини, Автотранспортната 
организация в Босилег
рад, обременяват и ре 
дица причини от обекти
вно естество. Между тях 
на преден план изтъкват 
застарелият и вече амор 
тизиран возен парк. А 
това потвърждава фак
тът: о.т общия возен па
рк, с който разполага та 
зи стопанска организа
ция, 50 на сто са вече 
амортизирани, или от об 
що 28 автобуса само 3 са 
годни и отговарят на нор 
мативите за туристичес- 

* ки пътувалия, а от 27 раз 
> лични видове товарци 

камиони-само 6 са нагла 
сени и изпълняват кри
териите за дълги рела- - 
ции. А ясно е, че тъкмо 
тези видове транспортни 
услуги са най-рационал
ни и обезпечават добър 
доход. Още повече ако 
се има предвид, потреби 
те за същите от година 
на година се увеличават.

Имайки предвид това, 
както подчерта дирек
тора на организацията 
Йордан Велинов, една 
от основните задачи през 
настоящата година е въ 
зобиовяването на возния 
парк. Именно щюред ве 
че изготвения 
план,
в Босилеград през насто
ящата година трябва да 
набави А нови автобуса, 
а 4 да подмени с нови 
двигатели. За целта ще 
бъдат изразходвани над 
130 милиона динара. В 
товарния транспорт е за 
планувано купуването на 
два нови камиона и поп 
равка на няколко, за ко 
ето ще бъдат изразходва 
ни около 70 милиона ди 
нара, или общо за възоб 
новяване на возния па-

кооле-
ктора «а 
д и пост" в Сурдулица ДУ 
шан Йсвтич, по-иаТатъш 

развитие ще върви

чин ще 
нъллителяи приходи за 
своите семейства.

Освен това „Народна

200

лого
в три насоки — народно 
плетиво по принципа па радиност" ще строи зала 

за производство на и_. 
бродерия с мощност 20 
хиляди бройки в Сурдули 
ца, а в Божица център 
за производство на ръч
но тласни килими 
хиляди кв. метра годиш-

бялависока мода, народна 
бродерия и народно ткае

10

но.
Запланувано е през на

стоящата (1987) година 
сурдулишката „Народна 
радиност" да осъществи 
сбщ доход от над един 
милиард динара, или дво 
йно повече от мщналата 
година и значителна ча
ст на своята продукция

на пазаритеда пласира 
в САЩ, Канада, Федера 
лна република Германия, 
Италия, Франция и дру-

С. Микичги страни.

Увеличават се цените на превозарно и съвместно възло
жените задачи- Още по
вече, ако се има предвид, 
че и редица причини от 
субективно естество пря 
ко въздейстуват върху 
всеобщата стопанска де 
йност__на тази стопанска 
организация.

. Инак, въпреки че зак 
лючителния баланс за 
миналогодишната стоп а н 
ска дейност все още е 
във фаза на изработка, в 
„Автотранспорта" в Боои 
леград очакват да отче 
тат положителни дело
ви резултати, което също 
така дава добра основа 
за реализирането на на
белязаните задачи и ак
тивности през настояща 
та година.

Въпреки факта, че це
ните на превоза с рейсо- 

„Ниш-експрес"

динара. През същия пе 
риод заетите в Димитров 
градския клон са осъще 
стаили среден личен до 
ход 67 497 динара, до- 
като средният личен до
ход в общината е бил 
47 036. Останалите пока 
затели, като чистият до 
ход по зает, личните до 
ходи и дохода по зает, 
са били главно на об
щинско равнище.

Членовете нц Изпълни

телният съвет се съгла 
сиха с покачване на це
ните, имайки предвид 
условията, в които кло
на на „Ниш-експрес" в 
Димитровград работи, 

преди всичко лошите пъ 
тища. Но подчертаха, че 
е крайно необходимо 
бройните субективни ела 
бости в работата на зае
тите да бъдат премахна
ти, а разписанието да бъ 
де спазвано.

вете на 
в Димитровград през ми
налата година са увели 
чени с 58,75 на сто (пое 
ледно покачване в нача 
лото на октомври с 24 на 
сто). Изпълнителният съ 
вет към Общинската оку 
пщи-на в Димитровград, 
на заседанието си от 17 
февруари, взе ' решение 
за ново покачване на це 
иите на превоза с 38,8 
«а сто. Имайки предвид, 
че последното повишава
не цените на бензина при 
посоченото покачване на 
цените на превоза не е 
взето предвид (поне така 
изтъкват в ,. Ни ш-експр
ес"), това значи, че тряб 
ва да се очаква, след из 
вестно време, ново пока 
чване н^ цените на пре
воза.

развоен 
„Автотранспорт"

А. Т-
ДО КРАЯ НА ТАЗИ ГОДИНА

„Вулкан” ще построи 

цех в Смиловци
М. я. Вече няколко години 

заплануваната и също то 
лкова пъти

шини и изготвил нова пр 
програма. 

Предвидено е освен семе 
ринзи и пружинни, цехът , 
Да произвежда и други 
метални части, които гу 
марската 
ползува при
вб на разни гумени про 
фвдги. Според вече изгот 
веният проект, стойността 
на целия цех трябва да 
бъде около 450 
динара. В цеха ще бъдат 
заети около тридесет ра
ботника- 

Ако

о извод отвенаНАКРАТКО ОТ „ДИМИТРОВГРАД" отлаганата

Курс по противопожарна охрана програма за производст
во на семеринзи в Сми
ловци, тази година аи-гур 

ще бъде реализирана. 
Именно, вече 
договор с „Вулкан" от 
Ниш, който трябва да 
верифицират 'делегатите 
на Общинската

Повече от месец и по
ловина в трудовата орга 
низация „Димитровград" 
се провежда обучение 
•на заетите, по противо-

Ако се имат предвид но 
данните на обосновката 
на Междуобгцинския за 
вод за цени от Ниш, спр 
ред което съвкупните 
разходи в димитровг.радс 
кия клон през миналата 
година са увеличени е 50 
на сто, то и увеличение
то на цените през мина- за насърчаване 
лата година е само 8,75 
на сто- Същевременно то 
зи клон за девет месеца 
през миналата 
имал загуба от 2 786 383 
динара. По същото 
ме през 1985 година за
губата е била 8 266 419

вантивни мерки в п-одоб 
ни случаи- Запознават се 
на практика -и как да пол 
зват противопожарните 
апарати, с организацията 
и ролята на противложа 
рната защита, .която съ
ществува в трудовата ор
ганизация.

След приключване на 
курса ще се проведе лро 
верка на получените зна 
ния от тази област. В об 
ластта на химическо-тех-

пр омишленосг
е сключен производст

пожарна и химичеако-тех 
нологическа защита. Це 
лта на тези обучения е 
заетите в тази

скупщи 
на на първата поредна се 
сия. Определена 
Ция, а тези

милиона
е лока 

дни фондатрудова 
организация да се -оопо 
ообят за ефикасно дейс 
твуване. -в случай на по
жар. Освен това, те се за 
порнават и с опасностите, 
които съществуват за из 
бухване на пожар на тех 
ните работни места, ка 
кто и с необходимите пре

развити
ето на изоставащите об
щини трябва да приеме 
решение, с което 

година е бри необходимите
сгаа за изглаждане на 

вре- цеха. От своя страна „Ву 
лкан"

не се случи нещо 
непредвидено, в* начало
то на април тази година 
ще започнат

да одо 
сред строителни 

те работи, а до края на 
родината цехът ще бъде 
предаден на употреба

нологическата 
ще бъдат прожектирани 
и подходящи филми.

защита

от Ниш вече е обе 
зпечил необходимите ма

А. Т.
А. Т.
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СЪЮЗЪТ т КОМУНИСТИТЕ И ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
цкПнд[садсЕБИЧ' ЧЛЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО на

по-нататъшна хуманизация на ,труда, трудо
вите и жизнените среди, 
развитие, аП икономическото 

преди всичко, нашето сто
панство на чуждестранния пазар да напра
ви по-опоообно и по-конкурентно, 
нас е от отделно значение. Средователно, 
за Съюза на комунистите 
иначе лъжедилематд: дали самоуправление
то или съвременното технологическо раз
витие, но преди всичко е въпрос на кой 
начин, с какви средства, с какви организа
ционни форми и под. ще ое направи щото 
социалистическото самоуправление като об
ществено отношение и система и по-ната
тък да развива своите иманентни качества 
на антиципиране на всичко, което е най- 
съвременно в развитието на човешката ци
вилизация и което непрекъснато е в пол
за на подобрението на живота и труда на 
човека и неговата общност.

Предложението ™ 4 На °ЮК 06 намеР1И най-сетне
н3 СФРЮ Гп2п7атеШШ На биологическото развитие 

и ПРогРамата от мероприятия за подкрепа на 
развитието на науката и технологията. Във връзка с тези 
документи, по-точно казано, за идейно-политическото 
жание и насока, които те съдържат, 
изкажат членовете на Централния 
заседание-

което за

не -се поставя.съдър- 
Ще се разкоква и ще се 

комитет на п-редстоящето

За по-пълно информиране, членовете на Централния ко
митет получиха още някои обзори, които по-подробно ги 
въвеждат в същината на сътрудничеството на СФРЮ и ор
ганизациите на сдружения труд на европейоките свръхпрог- 
рами (ЕВРИКА и Комплексната програма на СИВ), както и 
извлечение от студията „Югославия в световното стопанство 
на прага на XXI век! . Когато към това се добави че ггрез 
последната година се водиха оживени и качествени 
ри по същите въпроси, както във Федерацията, така и в 
републиките покрайнините и в сдружения труд, би могло 
да се каже, че .информационната основа за 
заседанието на ЦК на СЮК

разгово-

разиокваше на 
е твърде обемиста и богата.

Не е достатъчно само да се каже, че 
самоуправлението и технологическите про
никвалия, които дават 
на съвременното общество не са в колизия, 
но е необходимо

Тази стратегия, преди всичко, сама по 
себе си е важен документ защото предста
влява възможна рамка за организиране на 
научна работа на равнището на цялата 
страна. Досега такъв докуемнт нямахме. 
Стратегията, като възможна рамка, пред
вижда по-нататъшно изостряне на приори
тетите, които ще утвърждават организаци
ите на сдружения труд, но и републиките

ново съдържаниевало час по-скоро неизосггатано да се прие
ме стратегия на технологическото развитие 
на СФРЮ, неотложно, без смущения, ма
кар и да се наложи по-къоно да го доиз
граждаме и допълваме, което в света е 
обичайна практика. Това е едно от катего
ричните искания на XIII конгрес на СЮК. 
Като общ интерес на всички републики и 
покрайнини и сдружения труд като цяло, 
Стратегията на технологическото развитие 
на нашата страна трябва, като беше под
чертано и на XIII конгрес на СЮК, да обез
печава по-ускорено развитие на производи
телните сшги, повишение «а производител
ността на труда и ефикасно стопанисване 
и включваше в световните процеси на ико
номическото и научно-техническото разви
тие. Следователно, заключенията и определе 
ние на Съюза на комунистите са съвсем 
ясни и решителни.

Стратегията не би трябвало да схва
нем на класичен начин, като някакъв дръ- 
жавсп документ, но преди всичко като до
говорен продукт на сдружения труд на Юго 
слашия. Това, следователно, не е декрет на 
който трябва да сс подчиняваме, но преди 
всичко рамка и мотивация за творческа 
работа с ясна насока и погледи към на
стоящето и бъдещето. Програмата от мер
ки за подкрепа па Стратегията би биДа 
съставна част на икономическата полити
ка, която в предстоящия период ще водим, 
съгласно нашата икономическа система. 
Без тези мерки, Стратегията сигурно щс 
бъде само още една декларация и нищо 
повече-

постоянно да се сочат 
огромните възможности и задължения, ко
ито субективните социалистически 
Съюзът на комунистите отделно, имат 
сочването и доизграждането на обществе
ните отношения, които ще се създават в 
прилатанео и начина на използване на но- 
вие технологии, защото е известно, че не 
съществува, нито пък някога е имало об
ществено „неутрални" технологии. Тези от 
ношения, най-вероятно, трябва да бъдат 
най-наиред основани върху зачитането, а 
не само опазването на по-нататъшното ра
звитие на ооновните качества, върху които 
се изгражда и развива нашето общество и 
неговата социалистическа самоуправмтелна 
система.

сили, 
в на-

и покрайнините, пък и отраслите в отдел
ни области на сдружения труд. Мерките 
пък, които би трябвало на тази стратегия 
да обезпечат реалност и живот, биха ста
нали съставна част на нашата икономичес
ка система и икономическа политика.

Какво би било от значение в настоя
щия момент?

Преди всичко, сериозността на момен
та, в който се намираме и отрицателният 
опит, който придобихме от предишното ра
звитие, както и предизвикателствата на бъ- 

можем да избегнем, но

За пови технологии и технологическо 
развитие се определяме, напълно съзнател
ни, че те щс окажат силно влияние върху 
обществените процеси, в крайна ометка и 
вцрху самоупращителните отношения и ор
ганизация. И именно затова искаме да 
имаме автентичен подход към създадените 
от съвременната наука и технология пре
дизвикателства, да имаме собствени обли
ци на ползувано на нови технологии, които 
съотвстствуват на социалната структура, по
требностите и възможностите на самоупра
влението и на дългосрочните развойни пер
спективи на нашата страна- П.ри това тря
бва да се предпазваме от каквато и да би
ло едностранчивост, а особено от подхо
дите,. к-оито цялата технология и приложе
нието й овеждат до притежаване и ползу
ваме на технически знания без съблюдава
не на обществените отношения, които се 
създават вследствие начина на ползуване 
«а новите технологии и техните произве
дения. Следователно налага се умно и уме
ло да насочим разполагаемите сили и ре
сурси към осъществяване на по-широките 
обществени цели в развитието на социали
стическото самоуправление и та социализ
ма изобщо, като афирмираме всички емаи- 
ципаторгжн качества на новите технологии 
и отстраняваме всички вредни последици

(На 2-ца стр.)

дещето, които не 
и развойните цели, от които нс можем да 
се откажем, ни насочват към разумна ар1-у-

поведениспо-другоментация, към едно 
спрямо собственото знание и 
ническия потенциал и неговата спосо-бнос I 
за по-бързо включване в съвременните на

печения в света-

научно-тех-

учно-техничсски процеси и
Нашите знания за процесите в наука- 

свят са фраг-та и техниката в развития
без по-значителни възментарии, а с това и 

можности да се предвиждат бъдещето раз-
света. Във всекивитие и процеси у нас и в 

случай, те бяха без по-сериозно
обществени процеси, когато 

въвеждането

■влияние
върху нашите
става дума за развитието и

Но това замина, оста- 
Тозм

- За Съюза на комунистите е от извън
редно значение Стратегията със съдържа
нието ои да представлява рамки и насър
чение преди всичко па сдружения труд в 
неудържимото проникване към нови науч
ни знания и възможното им претворяване 
в нови технологии, които да дадат и пови, 
по-качествени произведения, а с това и по- 
голям доход както на чуждестранния, та
ка и .на домашния пазар. Същевременно, 
целта на тоои курс е да даде силен тласък 
и подкрепа на обществото л новите научим 
и развойни проникващия да бъде твърдо 
ма курса на нашата социалистическа само- 
упраяителна система, да носи със себе ои

на нови технологии, 
яаха последиците, но и 
опит позоваваме и сега на 
път нещо и може Да се пропусне, но

ценен опит.
помощ. Един

«е
може да се повтори.

Споменах тъкмо това зарад настоящия 
се намира в из- 

технологичоско разли- 
последици за 

отно-

момент. Оветът тръгна и
вънредио научно и 
тис, с огромни размери и

икономическиновите международни 
тения и положение, отделно в развиващи
те се страни. Уверен съм, че е ударил по 
следния час в него да се включим на ор 
ганизиран и системен начин Затуй би тря -



:2 Комунист I

Съюзът на комунистите н поглед към бъдещето
задълженията на Югосла- 

на необвързаното 
които бяха

сто, калето и от 
пия
движение, особено на онези, 
дефинирани на срещите на необвързаните 
.и развиващите се страни. Гова все пак нс 
означава, че Югославия затваря вратите си 
за добронамерени 
осъществяването

всички партньори, но винаг и се отнася 
аспект на собствените си прин-

Воичко тованае икоггомичоеката принуда, 
подразбира съществени изменения в пози
цията на сдружения труд в разполагането 
и употребата на принадения ТРУД- особено 
да се изостри контролът на производители
те над сдружаването или отделянето 
средства за канвито и да било цели- Само 
тогава технологическото развитие може да 
произтече от истинските потроби на сдру
жения труд, а не от държавна принуда. 
Държавата, с помощта на науката и съгла
сно дългосрочните стратегически цели, мо
же и трябва да определя основните рамки, 
но инициативата трябва да идва от сдру-

(От 1-ва стр.) като активен член

обществото иза хуманното развитие на 
човека.

Предупрежденията за едностранчиви 
определения към така наречените основни 
технологии в науката и развитието изгле
ждат логични, понеже трябва да се ува
жават реалните обстоятелства, при които 
нашето общество прави нова крачка в те
хнологическото ш развитие. В този кон
текст трябва да се усъвършенствуват а не 
да се изхвърлят от употреба разполагаеми
те технологии, понеже днес именно те „про 
извеждат' доход и представяват материал
на предпоставка за нови технологически 
прониквания и за осъществяване стратеги
ята «а технологическото ни развитие.

Накрая ето още четири забележки:

Първо, трябва да се подчертае, че Стра 
тегията, която се предлага на Скупщината 
на СФРЮ, е в тяона връзка с Дългосроч
ната програма за икономическа стабилиза
ция и представява възможност за реализа
ция на същата. Всички определения в нея 
с.а на една вълна с целокупните усилия на 
нашето общество да подобри положението 
си преди всичко с опора върху собствени
те си сили, технологически възможности, 
наука и знание.

Второ, Стратегията може да оправдае 
съществуването си само при условие да 
продължи и да се ускори приложението на 
реалните икономически категории, да се 
уважава пазарът относно икономичеоките 
закономерности, следователно да се приз

на инициативи, 
иа които би било от пол-

и полезни

за за 
към тях от
ципи.

Към казаното бих добавил, че ние има 
интерес за широко сътрудничество в 

рамките на суперпрограмитс,
„Еурека" и „Комплексна програма на 
СИВ". Двустранна би била вредата в слу
чай най-развититс промишлени страни да 
ии третират само като купувачи, скривай
ки от
хпюлоТии^ още повече, че 
които можем сериозно да участвуваме и 
да сътрудничим,

С идейно-иолитичеоките си определе
ния и преди всичко с практическата си ак
ция Съюзът на комунистите и останалите 
социалистически сили трябва да създадат 
необходимите политически и обществени 
условия за бързо преминаване към нов етап 
на обществено развитие, характеризиращ 
се с технологически прогрес в света и у 
нас. Следователно не става дума за „гола" 
безрезервна подкрепа на Стратегията на 
технологическото ни развитие и на мерки
те за възход на науката и технологията, 
но за творчески подход на субективните 
социалистически сили към желаните цели.

ме каювито са
жегаия труд.

Трето, ЦК на ОЮК оценява идейно-по
литическата ориентация На Стратогията на

Югославиятехнологическото развитие на 
през призмата на заключенията и опреде
ленията на XIII конгрес на СЮК, относно 
от аспект на нейната конзистеитцрст с ха-

нас развойния обсег на високите те- 
има области, в

рактера на нашата социалистическа самоу- 
правителна система и със развойгщта стра
тегия на нашата страна до 2000-та година, 
като при това се съобразява със съвремен
ните пщоцеои в света и с необходимостта 
и -нашето общество да хване крачка с тези
процеси.

Четвърто, за утвърждаването и осъще
ствяването на стратегията на технологичес
кото развитие на нашата страна е твърде 
важно да се изучат всички .възможности 
за усъвръшенсттвуване на сътрудничеството 
ии с необвързаните и други развиващи се 
страни в тази област. Това сътрудничество 
нужно произтича от същността на развити-

ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СК СЛЕД КОНГРЕСА МИН — НИШ

РАБОТНИЦИТЕ ИСКАТ ПРОМЕНИ
В РАЗГОВОРИТЕ ЗА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ СЛЕД 

КОНГРЕСА, В НИШКАТА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „МИН- 
ТРАНС" НАЙ-МНОГО ГОВОРЯТ ЗА СЕБЕ СИ И ЗА АКЦИИТЕ, 
КОИТО СА РАЗДВИЖИЛИ

— Ако нашата първична ор
ганизация на Съюза на комунис
тите не беше водеща сила в на
шата ООСТ, нима ние щяхме да 
бъдеме онова, което сега пред
ставляваме?

В разговорите в „Ремонт”, а 
освен Стеванович и Оимич, взе
ха участие и Йовица Станкович 
и Душан Стаме»ков1ич, нито един 
път не бяха посочени причини
те за пасивността на комунисти
те: неедивотшото в ръководствата 
на СК, проблемите в Косово, ба
вността в договарянето между 
републиките и покрайнините, не
ефикасната политическа система, 
разпокъсаният пазар и подобни 
„общи места". Минските метали 
ци най-радушно говорят за себе 
си и своята ореда-

— Нашите работници и чле
новете на СК още помнят много 
критически настроените диску
сии на конгресите — каза ни Ми 
хаило Савич. — Особено онези, 
които се застъпваха за промени
те в поведението на комунистите.

Още в подготовката 
греса, когато разисквахме за до
кументите, подготвени за Кон
греса на СК в Сърбия тук е раз
гърната .акция, с която трябваше 
да се реафирмира трудовата ор
ганизация. Бяха предложени мно 
го изменения в отношенията ме
жду ООСТ и трудовите общнос
ти, а веднага след завръщването 
на годишните почивки е на-праве 
на „програма за мерките" за пре

така тези дни 
говореше Родолюб Стеванович, 
секретар на ПО на СК в „Ремонт 
— 2" в състава на МИН-овата
трудова организация „Мин- 
транс". А „Минтранс" е най-до
брата трудова организация в го- 
лемата СОСТ на нишките маши
ни. Миналата година по отноше
ние на 1985 година производство 
то се увеличи е 12 проценти- А 
за тази година производството е 
уговорено. Много се работи и 
добре заработва.

махваме на слабостите 
тата.

рабо^в — Тази работа е завършена 
добре — оценява Савич. — Осо- 
бено в онези ООСТ-овеКакто казаха нашите събесед

ници, никой в трудовата оргатщ- 
зацид не §. бил (явно) 
всичко това, но на някои събра
ния се е чуло: Къде ние бърза
ме? Тези проблеми още 
не е решил! Това з.а 
ставляваше съпротивление 
акциите на Съюза на 
тите.

и първич 
ни организации «а СК, в които 
има много проблеми-срещу

— Нищо не ни е паднало от 
небето — казва Стеванович. — 
Зад успехите — Всичко което направихме 

оцени Иовица Станкович —
никой„застанал" 

здрав колектив и огромната ра
бота на комунистите. Наистина, 
не направихме всичко, което тря
бваше, но не се предаваме, въ
преки че нашите акции търпят 
съпротивления.

ни е
нас пред- 

-! срещу 
комунис-

не е нищо ново. Търсехме 
повече работа 
щото хората не обичат 
приказки.

само
и отговорност. За- 

дълги

на кон-

Тук трябва да изтъкнеме, че 
в началото на есента Акционна- 
та конференция на СК 
жила всички първични 
Чим да установят какво в тех
ните планове на работата не 
добре направено, 
бостите

е задъл- 
организа- Върху така дефинираните 

дачи в „Минтранс" 
диференциацията
те на СК. Досега

— Ако акцията веднага 
ни успее — обяснява Михаило 
Савич, председателят на Акцион 
ната конференция в СК в „Мин- 
транс — ние по-добре се орга
низираме и тръгваме

за-не
започна и

сред
петнадесет пар

тийно са наказани. Двама 
наха редовете на СК, но 
новоприети.

членове-е
да изучат ела- 

в своите .среди и набеля- 
зат задачите за премахване на 
слабостите.

напус- 
има и

отначало.



Комунист 3
СИЛАТА НА БЮРОКРАЦИЯТА

ПО-СИЛНИ ОТ ЗАКОНА
ТРОПРОМИШЛЕНОСТДрул'ОТХВЪРЛЯТДАИЗПМНЯТ прГ Н , Че ТЯ е незак°нн° “ЗХВЪР добри работни места), 
ВОСИЛНОТО СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА ВРЪПЬАНЕ^НА ^равгуга ^ 0Т колектива- °т И тежкм ви" са и ръководните хода 
НА ЕДНА РАБОТНИЧКА А СЪЩЕВРЕМЕННП ПП ПРТЛГП^ нарУшения' кото * 'се "Р“ обществено-политическите 
НИК ВСЕКИ МЕСЕЦ й ШПРАЩ^ЛИЧНИЯ ДОХоГв « СъдъГ 6 У”ЬРДЯ,° НИТ° ^

а „«его-
на

орга
низации и Работническия съвет, 

реше па не му е трудно да осъществя 
се ва и своите поотивзаконни на-

п рием а право силно 
ние Смиля Младенович да

мишлеността РУЛ от 1977 до върне на работа и да й се зап- мерения. Именно след правосил
1983 година. Тогава поради „не- лати личния доход от 1 февруа- ното решение на Съда на -сдруже
послушност е разпределена на ри 1984 гадища до завръщането ния труд на Сърбия се е състоя-
раоотно място референт, докато на работа, и тодга работно мяс- ло събрание на комунистите, ко-
на нейно мя-сто_е назначен чо- то ръководител на общия сектор- ето е заключило, че Смиля 
век, чиито избор сетне оспорва В решението по-нататък се каз- трябва да юе връща в трудовата 
съдът на сдружения труд, поне- ва, че фактите са установени организация, но да й се намери 
же е извършен по незаконен на- „въз основата ги бройни дожу- работа в някоя друга оргаииза- 
чин. Гова е ще видим — бил менти, т/ротоколи, нормативни ция. Това предложение е приело 
само един от случаите в този ко актове, присъди на Общинския и събранието на 
лектив да си правят оглушки за съд, углавната тъжба, 24 разпи- 
буквата на закона. Именно Сми 
ля в

В лесковашката електропро- 
мишленост РУЛ преди три годи
ни настъпило стълкновение ме
жду директора Влайко Йоксимо 
вич и ръководителя на общия 
сектор Смиля Младенович. Изхо 
дът на стълкновението: Смиля е 
уволнена от работа. Без оглед, 
че съдебно е установено — фа
бричната порта незаконно й е 
затворена, ръководителите на 
РУЛ упорито охтвърлят да я вър 
нат на работа, а за да бъде слу
чаят по-парадоксален, от мина
лото лято прислужник н носи 
„личния доход" у дома.

не

трудещите се, 
па след това и работническият 

тани овидетели и въз основата съвет, 
представката до Общинс- па безспорни доводи между уча 

кия комитет на СК в Лесковац стипците в разследването", 
и съдебните тъжби, изнася на 
видело и много други. Директо
рът Влайко Йоксимович, да ка
жем, обилно злоупотребявал тът доспява до Съда на сдруже 
член 14 на Закона за трудови от ния труд на Сърбия, който на 
ношения, според който работни- 10 април миналата година утвър 
Ци се по-иемат за времетраене ждава. че „няма елементи на те 
до един месец. Обаче по-голямо жки нарушения на тцудовите за ня към неговата воля във вреда 
число работници, приети въз ос дължения" и приема становище- на закона-

— Директорът е предложил 
оставката си доколкото тя се 

Отговорните в РУЛ не жела- върне, изтъква Слободан Ристич, 
ят за това и да чуят, па предме- председател на Работническия

съвет-

Следователно директорът из
нудва колектива и той се приклаМЪКИТЕ НА НЕПОСЛУШНИТЕ

Но да тръгнем редом. 
Дипломираният юрист Смиля 

Младенович е била ръководител 
на общия сектор на електррпро-

нова на този член, остадат да то на първостепенния съд, че
работят на неопределено време, Смиля е незаконно уволнена от
а директорът по този начин съз- работа. Нито решението на Съ-
дава кръг „свои" хора, на чиято ла на сдружения труд на Сърбия

ПО труда на Комитета за стопан Смиля не е върната на раоота, Ка рабс>та. Неговата
стбо при Общинската скупщина но от юни миналата година при ма е 3 партийната орган~а
в Лесковац. утвърждава през служник и донася месечната „за цид и ботаическият са
февруари 1985 година „че пове- работка в къщи и то за Р.аоо- бшш лизат ,на неговата 
дението на отговорните хора в ти като референт за дисциплина водя За негово стоеволие г0„ 
РУЛ е в разрез с разпоредбите рна и материална отговорност, Еори и фактът че . сами
на Закона за трудовите отноше- която тя никога не е вършила^ фабричната порта е паркиш.мя-
ния". И както бива обикновено Казано накратко, жертвуват се ст заето ^ а^омоб

на обществени средства в името на а портиерите между другите ра.
боти са задължени да пазят то
ва място. Когато един от работ
ниците, противопоставяйки се на

Познавайки го като нагъл чо
век, много работници 
да се противопоставят на воля
та на директора, понеже той не-

не смеят

ги
Много сгрешихме — оценяват

тук — че през седемдесетте го-
в ра-дшш широко разтворихме 

ти за влизането в Партията нас
— малко за всички, които иска- 

членове на СК- То-ха да станат 
ва днес и още как ни се отмъс
тя ва. Същата грешка вече нико-

Голямо

в такива случаи, остава се 
констатация. Нищо конкретно не отбраната на бюрократично сво

еволие, а във вреда на колекти
ва и закона. Освен това, нейният 
иок преди половин. година е въз
лизал на повече от половин ми 
лиард стари динари. От това й 
с изплатено едва почиалка част.

се предприема-
Смиля Младенович, като 

юрист, е посочвала, несъстоятел
ността на такова поведение, но 
това й отмъщава. Именно ръко
водителите на организацията, 
разглеждайки проблемите на пр па РУЛ ще трябва вероятно още 

и междуличностни веднаж да развърже кесията.

повторим.га няма да 
число тогава приети

затруднение за Съюза на
членове и това дпректорово нареждане ос

тавил тук своите кола, Йоксимо
вич го извиква

днес с?
комунистите и техните акции. канцелар

на „специално резследваие".
лятав

няма отсрочва- 
насрочените партийни съ- 

малкото число 
събранията

Тук все пак 
кия на
брания поради 
присъствуващи. На 
и не сс мълчи.

Трябва да се напомни, че 
при неотдавнашното прекъсване 
на работа в две отделения, работ 
нпийте поставили въпроса за съ
дбата на Смиля. Именно Смиля 
се ползва с популярност сред зна 
чптелна част на работниците от 
РУЛ, тъкмо поради своето застъ
пване да сс защити самоуправ
лението.

оизводството 
те отношения — 23 юнуари 1984 
година —■ „утвърждават", чс См 
иля с отговорна за междулично
стните отношения. Изпълнителни 
ят отбор на Синдикатите отпра
вя сетне иск до дисциплинарната 
комисия да раздвижи

—• Ние нищо нс губим, чс 
плцщамс, но напротив 
чаваме много- Междуличностни
те отношения са ни стабилни, а 
ако дойде тя щс ги наруши, ка
зва ЛЮБА СТОЯНОВИЧ, „редее 
дателствуващ 

па СК.

полу-

— Всяко събрание добре под 
Родолюб . Стева- 

дневси ред най-
- каза 
а на

процесготвяме Конференциятасрещу нея поради нарушени от 
пощения на производството от 
трудовата организация . Дисци- р| директорът ВЛАЙКО ЙОК 

комисия (съставена СИМОВИЧ с категоричен: 
брой чле-

нозич
проблимте на производ- 

ООСТ и 
Сега н

често са
ството и отношенията в 
трудовата организация.

организация раздвиж- 
приобщим 
СИВ- Ак-о

В Общииокото прокурорство 
срещу директора Йоксимдвич е 

— Ако дойде, тя ще наруши възбудено углавно следствие- Та- 
отиош-еиията, а аз в хаотично съ ка той ще бъде един от редки-

плинариата 
неза!конно от четен 
ИОве) уж утвърждава седем теж- 

нарушения на трудовите за-
дължения и приема решение (I стояние нс желая да работя. Ис те ръководители, които ще сед- 
февруари 1984) Смиля Да се от- кам Да Се занимавам е произвол нат подсъдимата скамейка, 
страни от колектива. Работ,шчее Ство и стопанска дейност, а не бюрократично своеволие
кият съвет — на заседанието си отново с междуличностни отво поради шорокр и 
от 5 май 1984 — обвинява Сми- тения. Ако е толкова добра — и противопоставяне на закона, .и 
ля дори за 14 тежки нарушения 1Юка я приемат съдилищата, ко докато в РУЛ изчакват „общин- 

трудовите задължения -и при ито приемат решения в нейна ските структури Да обезпечат на
на полза!

трудовата 
ваме акция за да се 
към ровите мерки на ки

дочакаме, щенеподготвени ти 
си затрудниме работата.

Работи се тук и върху проме 
отношенията в разгереде- 

Чувспвува се, -именно, чс
ните в
лен и сто.
някои ООСТ крадат дохода 
другите, което създава недоюол- 

Работите за

на па
Омнля работа в някоя друга тру- 

Такъв боязън обаче е иеооио дова организация" съдията, сле- 
вателон, понеже очевидно Смиля давател пече работи върху разя- 
няма на колектива ни приблизи
телното влияние, !5рето има Вла 
йк-о Йоксимович. Много от рабо
тниците той е „задъжил’.’ (с не- завръщане в своя колектив.

сма решение за прекъоваие
трудовото отн о ш е ни е.ствие сред заетите, 

обемни, но се явяват и съпротив
ления от страна на директорите 

ООСТ, които биха искали да 
придобитите позиции.

все пак

ДИРЕКТОРЪТ СРЕЩУ СЪДЕБ
НИТЕ РЕШЕНИЯ

Смиля сс жали до Съда на 
сдружения труд във Враня, кой закриио приемане в трудови от- 
то през март 1985 година утвър- ношения,

опявано на случая, а Смиля полу 
чала незаработен доход и чакана

запазят
Но, няма съмнение, чс 
до промени ще се стигне. Милан Момчиловципреместваме на по-Велимир Филипович



4 Комунист
е малкоството о 87,8. Процентът 

по-малък в зърноироизводството, 
а орапцитслно най-благоприятни
бяха процесите нри сслскостопа 
иокитс услуги. Когато става ду- 

положшието в края на де 
1986 в сравне- 

1985

СЕЛОТО И СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

КАК ДА СЕ СПРЕ ЕРОЗИЯТА ма за
се ветмесечието начувствува, не те по-уокорсно 

увеличават от увеличението 
стойността ча производството за година, 
единица мощност. Така напри- двойната
мер, при произгодството на ,за Д ходите от предишнияз&гг ггга.". «„гт вгдагяаг
оя матсоиали отчитат ИЗМСНЯСМ (ВСС пак НС омикчехоа М

гл гг ,»го гттп 'НЯ икономическото ПОЛОЖС" размер ла увеличение с 61,5з па спа на икони птпаслипри ние на тези важни отрасли
югославското селско стопанство. 
Малко по-благоприятна е обста- 

области

АГРОПРОМИШЛЕНИЯТ КОМПЛЕКС Е ЕДИН ОТ СЪЩЕ 
СТВЕНИТЕ ФАКТОРИ НА СТАБИЛНОСТ В ЮГОСЛАВСКОТО 
СТОПАНСТВО. В ТОЗИ СТОПАНСКИ ОТРАСЪЛ, ОСОБЕНО 
ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ, СЕ ЧУВСТВУВАТ ТВЪРДЕ НЕ
БЛАГОПРИЯТНИ ТЕНДЕНЦИИ 

Капиталовложенията в първи- стопаниоваре е трудно да се рс-

същия период на 
общите разходи се уве- 

92 на сто, като се 
-стойно-

иа 1(«е със

чното селскостопанско произво- ализират.
РАЗХОДИТЕ СЕ УВЕЛИЧАВАТ 

Анализирайки структурата на
дство са доста високи, а както е 
известно се обуславят от редица 
специфичност в тази стопанска разходите почти при всички ли- 
дейност. Така например, в расте нии в производството, без 
ниевъдството през 1986 година лед че сумата на изразходваните 
разходите на един хектар възли средства се намалява или е 
зат от 350 000 динара (производ същото равнище, се идва до съз 
ството на пшеница) до над 2 ми- нанието, че тяхното процеитуал 
лиона динара (овощарско-лозарс- но участие от година на година 
кото производство). Обаче сред- се увеличава. Това е резултат 
но ангажираните средства (основ на ускореното 
ни и оборотни) по един хектар цените, 
са двоймо_по-голсми в сравнение

ог- на
от което е най-гол ямсто,

защитните средства (70,08), ми- 
трррве (57,15), а при 

материал (72,12). Зиа- новката в 
читслен размер па увеличение на агрокомплскса, 
на разходите се отнася и до об- сс изтъкне, чс в н -Д 
щитс разходи (70,40 ма сто), амо тях увеличението не е по-малко 
ртизацията (65,24 на сто), неп.ро от 77 на сто, което 
изводствените услуги (60,68), на на по-бавното увеличаване цени 
нояваието, услугите, които се ока те па продукцията на тези отрас 
зват със самолети и пр- ви, — представяна и аосолютно,

Посочените дазливд в увели- и относително влошаване 
стойността на про икономическото положение-

Върху така изразената дина
мика ра ръста на общо изразхо 

средства в областта на

на
пералните
останалия

останалите
но трябва да

покачване ча с оглед

Именно, еквивалентното ко
личество стоки, необходимо за 

Коефициентът на обръщае- покритие на значителните 
мост на средствата в сравнение ве разходи за единица 
с друти дейности — в първич- твъпце много -се увеличи от 1981 
но то селскостопанско производ- до 1986 година и това пряко се 
ство от 1981—1986 година в Юго отразява върху влошаването на 
славия възлиза 1,2 (в лозарство- икономическото положение на 
то през 1983) до 2,7 на сто (в жи отделни линии в производството

и в селското стопанство изобщо. 
Тъй като не може да обезпе Ръстът -на промените на тези ко- 

чи собствени средства чрез аку личества е нзй-изразителен при 
мулация, както и поради все по- разходите за защитните средства, 
неблагоприятните кредитни ус- което показва, че тези разходи 

(предизвикани е високи значително много се увеличават

с посочените разходи.
в-идо

площ, на
чакането на 
изводството и разходите (целоку 
пните и отделните в отделни ли-

преди дванитении на производството
всичко са предизвикани и с оп- агропромишления комплекс

Югославия, най-голямо 
очевид- се пада на материалните разхо-

на
участиеределена несъгласуваност на це-вотновъдството — 1983).

ните при изкупуването, 
но за ометка на изкупуването, и ди на производството, които ма 

производство и аг- кар с тенденция на леко намаля 
ване, заемат дори около 40 
сто от общите материални

първичното 
ропромишления комплек. накато

разцяло.ловия
лихви и е къси срокове завръща- в сравнение с финалната проду- 
не) и поради преочените елеци- кция. Този ръст е: 28,73 (при 
фичности в селскостопанското слънчогледа). 23,62 (пшеницата),

е 13,34 (захарното цвекло), 8,45

ходи в първичното производст- 
ВЪЗМОЖНО НАМАЛЯВАНИ во, относно около 70 на сто в

хранително-вкусовото производ 
Манифестиралите се отрицате ство, но също с леко намалява- 

лни тенденции в динамиката на не на хова участие в структурата 
целокупните и отделни разходи На общо изразходваните сред- 
в производството недву-смисле- ства. 
но посочват не съществуването

производство, производителят 
принуден да се определя за екс- проценти (при царевицата) и пр.

Твърде голямо увеличение бе-тензивно . производство, което 
неблагоприятно влияе върху на- леждт разходите за минерални 
маляването му или го води към торове, а най много за пшеница 
застой. В растениевъдството то- та (14,70 на сто). Това пра-ктичес 
ва предимно се отнася до упот- ки значи, че при отделни линии 
ребата на минерални торове, ка в производството за покритие на 
чествени семена, защитни сред разходите за минерални торове 
ства, напояване и под. Това зак- трябва да се ангажират и двой- 
лючение не е трудно да се илю- но по-големо количество произ- 
стрира. Така например, през 1983 ведения- Във Войводина напри- 
година във Войводина, когато се мер през 1981 година при пшени 
отнася до употребата на минерал цата (^.трябвало 0,29 т/ха, а през 
ните торове, по един хектар са 1986 0,56. Подобно е при почти 

вещества всички линии в производството.
Изчислявайки разходите по

бързияПоради подчертало 
на кехнзиетентна аграрна полити- ръст на разходите за суровини и
ка, така че посочените промени материал_и, които в структурата 
нужно водят към влошаване на на общите материални разходи 
икономическото положение на на първичното производство 
всички субекти в агропромишле- участвуват с над 70 на сто, а в 
ния комплекс. Това се отнася не преработката на селскостопанс- 
само до обществения, но още в ката продукция дори с над 90 
п-о-драматична форма и в по-го- 
лямята част на

на сто, създаването на предпос- 
инди-видуалния тавки за тяхното „поевтиняване" 

би могло да представлява една 
на от фундаменталните оонови за 

увеличение на общо изразходва подобрява/не на икономическото 
ните средства

сектор.
Ако силната динамикаизразходвани активни 

като през 1966 година. Това коли 
чесгво на минерални торове с 50 производствените 
на сто е по-мавжо от -средното ко така е утвърдено 
ето се ползува в Европа. В това абсолютния размер на сумата — 
отношение нашата страна в Ев- както при целокупните, така и

линии също 
увеличение па

твърде много за- положение на този сегмент на 
сегна селското 'стопанство 
АПК, тогава трябва да се каже.

и югославското стопанство. Съще
временно това е и една от <?рнов 

че в рамките на агропромишле ните предпоставки за осъществя 
ния комплекс овощарско-лозар- ване на производство, което би 
кото производство най-много могло да издържи по-висока сте 

производст „страда" от бързо увеличение на пен на ковкурентнослособност

рапа се намира на предпоследно при отделните разходи, 
място. В обществения план на През посочения период поч- 
Югославия за период 1986 до ти .при целокупното
1990 година е запланувано да се во ръстът на целокупните раз- общите изразходвани средства. На световния пазар от производ 
увеличава ползуването на мине- ходи е по-виоок или е в рамки- Така например през 1985 в срав ството, което имаме сега
ралните торове и на един хектар те на увеличението на стойност- пение с 1984 година общите из- ’ ' ~
да се „хвърлят" 165 кг активни та на производството. Обаче ко разходвани средства в овощарст-
вещества- Макар че това не е гатр се наблюдават отделни еле вото на Югославия се увеличиха
много, в днешните условия на менти на разходите тогава се с 95,2 индексни пункта а лозар-

в ло-
голямата част. на агропромишле 
ния комплекс. 1

Д-р Десимир Обренович 
Д-р Лазо Михайлович

главен и отговорен редактор на всички из- д-р Богдан Трифунович 
дания на в-к „Комунист" Влайко Кривока-

с _ р б тор' БорислшГву четитц главГНтгоГ/ни ™ Площад |
С указ на Президента на Републиката редактори на републиканските и покрай- "М Р ‘ “ ®Нгелс — телефони: цен I 

от 22 декември 1964 год. „Комунист' е удо юнските издания: Дубравко Цурач (Босна 7 п Д° °69 и Нови БелгРаД- >.Бу- 
етоен с Орден народно освобождение, а с и Херцеговина), Момир Бъркич (Сърбия) РД ЛевиНа ~ 6< телефон: 627-793.
указ от 30 декември 1974 год. с Орден бра- Реджеп Хайрулаху (Косово), Ристо Лазаров Издава НИРО „Комунист".

Директор на НИРО „Комунист": Вито рко мТалевиПхърв^тско^Мат^Нмо- хърват™ т“ хърТаттГсръ^ски^киЙи-

“:лр“горА к“~ш“<во*-
Кривокапич. Председател на издателския съвет на гарски, ^

Урежда единна редакционна колегия: „Комунист” за изданието за СР Сърбия: сине™ «
............ *.............. *****.............. .............................................................................................................. ................... .......” ,,пУ;им^1 езнц”

Комунист !а заместник—пре
дседател: д-р Драгиша Павловия-

тство и единство със златен венец.

румънски, ру-

♦»4М1Н»МММФФМ
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Какво тревожи хората
Животновъдството 
н е при сърце

Трудно е да -се отиде те 
. зи дни във Бучи дел. 

Имах щастието, че в съ-

то. Струва ми се. 
купчмците много 
кат производителя.

— Пътят до Бучи дел, 
но и махлешжите пъти
ща също «и са проблем
— обади се Здравко Ми- 
лошев.

— По този въпрос ще 
трябва да се договаряте 
тук, в местната общност
— намеси се Петър Спа- 
сич.

връзка с телефоните Сиа- 
сич изтъкна, че би тряб
вало правилно да се раз
пределят и във всяка ма
хала да има поне по 
един. Във връзка с отку
пуването на добитък Опа- 
оич каза, че и в други 
местни общности има за
бележки по този въпрос 
и че ще се направи опит 
този въпрос да се уреди 
със земеделските коопе
рации.

Илия Атанасов изтък
на, чс без изграждане да 
производствен цех в този 
район, не може да спре 
миграцията.
НАСКОРО ЦЕХ НА 
„Л. КАРТАЛЕВИЧ"

—• Планираме в скоро 
време в Звонци да по
строим цех на „Любомир 
Карталсвич" от Пирот, в

че от- 
натис-

щия ден в това село оти
ваха и председателя на 
Изпълнителния съвет в 
Бабушница Петър Спа- 
сич, Драголюб Чирич. на
чалник СВР и Божа Сто
яновци, секретар на само 
управителната общност 
за комунални дейности, 
който ведно беше и во
дач на нашата кола „Ни
ва", която се изкачи на 
склоновете на Руй. Как 
пътувахме 
описвам, обаче ми се стру 
ва, че Божа след това пъ
туване свободно. . би мо
гъл да кара и космичес
ки кораб, защото цели
ят път от Звонци до Бу
чи дел е от свлачища, на
падали камъни, и над вси 
чко — хлъзкав и блатен. 
По него и трактори ед
ва се движат. . .

Но успяхме някак да 
пристигнем в насрочения 
час във Бучи дел.

В училището за миг се 
стекоха тридесетагаа ву- 
чуделци, разбира се на
чело с дзямата уч;ггели. 
също иучуделци: Илия 
Атанасов и Любен Ива-

БОРЯНКА ЗАРЕВА от 
село Груинци, Бооилегра 

. дека община е една от 
5—6-те минифермери в 
това полупланинско боси 
леград.око село. И не са
мо това- Зарева, е между 
първите деоетина 
фермера в общината. В 
основната организация 

на сдружения ТРУД „На
предък” «и казаха, че 
Борянка не -само, че е 
между първите, но е и 
една -от псъдобрите мили 
фермери. Отглежда 5 кра 
ви и 2 телета. От оредст 
вата, -предназначени за 
проекта ..Морава — 2" 
е -взела две породиеги кр 
ави, мелница и косачка. 
Освен кра-ви, Борянка от 
глежда и десетина овце. 
Притежава около 60 де
кара земя, от това около 
25 изкуствени ливади. 
Низи и ливади, казва тя, 
взима и от ..Напредък" 
под наем, така че досе
га не е имало проблеми 
с обезпечаване на храна 
за добитъка. Проблеми 
няма да има и сега въ
преки, че зимата се отдъ 
лжи- В д-вете й плевни 
има достатъчно сено. 
Т-риц-и обезпечава също 
сама. Малко ръж, царе
вица, пшеница, овес... от 
всичко по-малко, но съв
сем достатъчно. ^

Борянка Зарева, както 
казва, е продължила. тра 
дицията «а добри живо 
тн-овъди на семейство За 
реви, а добитъка ц е при 
сърце още като дете.

Питахме я, как успява 
да събере храна за до
битъка, тъй като мъжът 
й Христо е на постоянна

ци-я
— Цялата, къркжа ра

бота пада нд мене и си
на ми Зоран- Работата е 
наистина трудна, през 
сезона много повече, а 
през зимата по-малко. 
За добър селекоетапанс- 
ки производител има ра
бота и през зимния пе
риод. Не бива нито един 
ден да мине напразно. 
За лятото и да не гово
рим, от судаш до вечер. 
Селското стопанство е до 
ходна работа и аз я оби
чам. Тази любов прене
сох и на сина, който ми 
е, дето се казва, дясната 
ръка.

Така говори Зарева, но 
не скрива и отделни про
блеми в това отноше
ние. Преди всичко изтък 
ва -недостатъчната по-

мики-

Да, но има хора, кои
то не дават да мине през 
техния имот! —

— Седнете,. и договоре 
те се! Острани може да 
ви дадем само специа
лист, който да трасира 
махленските пътища, а 
Е-ие се договорете за дру
гото
„ИГРА" С БУЛДОЗЕРА 

Борис Гигов. подпред-

няма да

добави Спасич.

' >Й;

Ж- !* „> -у,- у

-,у- ™

|р
рйя

> * мощ от специалистите 
по селско стопанство, а 
това неблагоприятно се 
отразява върху интензи
вното му развитие- Те не 
излизат на нивите, да ни 
подучат, посъветват, а и 
в местната общност ко- 
гато и-ма събрания някак 
си безотговорно се опна 
оят към това — не оба- 
вещават ни добре — каз 
ва тя. Друг също така се 
риозен проблем е и все 
още неорганизирано из
купуване ,-на селокостопаи 
ските произведения: мля 
ко, сирене, вълна.

, -
нов. В една учебна стая, 

започнатопла и уютна 
събранието, което откри 
Цанко Тасков, председа
тел на местната общност. Само сговорни могат да решават проблемите

който да има работа за 
50—60 души —• подчер
та Спасич.

Божа Стояиович, изне
се, че е имало слабости 
и от страна на местната 
общност и че за изграж
дането па пътя от Звонци 
до Бучи дел ще трябват 
големи сродства:

— Но и през настоя
щата година ще изкара
ме машини да поправим 

— Застъпвам цяло сс- най-критичните места — 
ло в спора с ТВ-Белград. каза Стояиович. Щс сс 
Осъдихме ги, а те пак си стараем занапред да не 

плащаме. Да дог^скамс п-о-раишните 
слабости.

Всички се съгласиха, че 
занапред щс трябва да 
се създаде и по-годямо 
единство в селото, а и от 
страна на самоупрапитсл 
пата общност по кому
нална дейност да се про
яви по-сериозно отноше
ние към задачите, та и 

Из поставените въпро- Вучи дел да има малко 
си отговори даде Петар по-добър път, махленски 
Спзоич. Той изнесе, чс пътища, и още по-добро 
пътищата от IV разряд снабдяване (макар че и 
ще сс разрешават с мест- сега снабдяването не е 
но самооблагане. И пътя лошо). Всеки ще трябва 

Ракита — Ву- да изпълнява п-о-отговор- 
От ТВ-Бслграи пг, своя дял от задачите.

чс опо- „ ,М. Андонов

РАБОТА, ПЪТ, 
ТЕЛЕФОН, ТВ . . . седател -на местната об

щност във Вучи дел из
несе редица неправилно- 
сти във връзка с работа
та на общинския булдо
зер миналата година.

— Техникът Тика взе, 
че откара булдозера на
зад, макар че пътя не 
беше завършен. Във връ- 

ТВ Белград —• Ги-

— Искам да използвам
присъствието на другари
те от Бабушница, за да 
кажа какво по мое мне
ние трябва да се разре
ши във Вучи дел, за да 
ни се облекчи .положение 
то — започна Симо Ран- 
гелов, магазинер. За да 
не 'се изселват

М. Я.
зка с 
гов каза:хората

ЗВОНЦИтрябва ниоттук
работа. Какво става с от
криването на дех в Звон
ци? Второ, не сме до
волни от разпределение
то на телефоните, а за 
пътя и да не говорим 
и сами сте видяли в ка- 

е. Нс ми

ЗВОНКО НЕ СЕ БОИ...
никакваТазгодишната зима не представляваше 

трудност за снабдяване на населението в звонскн ра
звоним, Ракита, Вучи дел, Берин извор, Нащуш- 

ковица .и Преска. Заслуга за това има земеделската 
кооперация „Ерма" в Звонци, -която набави булдозер, 
който денонощно „дежуреше" и очистваше снега.

Зшошко Чирич от с- Студена, който управляваше 
също заслужава похвала. И той не 

ое озова-

искат да 
плащаме ли мъгла? Има 
и много неправилност с

йон:

разпределението на теле
фоните. Даваха се теле
фони по приятелство и 
затова получиха и някои, 
които не са внесли дъл
жимата сума, И затова 
имаме и 2 „глухи" теле
фона . . .

кво състояние 
е ясно защо Звонци нс 
иска местно

с тази машина,
гледаше на работно време, а по нужда — 
ваше там където трябваше да -се очисти пътя. Сега, 
косато снегът вече се стопи, за Звонко се откри нова, 
не и-о-малко трудна работа; налага се да почиства 
свлачища от пътя, защото особено на пътя Звонци 
—. Ракита — Вучи дел, на много места на пътя се 
свличат пръст и камъшг, а в Ракита най-голямо свла- 
чище е станало при селските гробища, където ще с 
необходима намесата на еамюупраюителната общност 
за комунална дейност в Бабушница. Свлачището тол 
кова силно действува, Че сс налага ежедневно булдо- 

очиспи, но би трябвало да ое вземат мер-

самооблага-
винаги досегане, а ние 

участвувахме когато тряб 
ваше да се строи път за 
Звонци, а сега те не 
солидарни с над.

— Освен пътя - и мосгга,

са

който край „Вража църк
ва" е строен наопаки - за
почна Добри Михайлов. 
Толкова години работя по 
разни строежи ама тако-ва 
нещо още не съм видял. 
Второ, имам забележки 
във връзка с изкупуване-

Звонци — зорът да го
ки докато не е станало невъзможно движението на

Й. Миланов
чи дел.
имаме увещания,

сс теляци, а във моторни превозни средства.
ра щс
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В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЕ УВЕЛИЧАВА ЧИСЛОТО НА СОЦИАЛНО ЗАСТ1АШЕ ^ ^ ^

Не изостава обществената грижа
за минато показатели 

лата година счита се, че
загарантираният

сега ще се увели- 
50 на сто. Според

тазгодишен 
на Цсн- 

социална работа

може дази помощ не 
бъде по-висок от двойно 

ооношна по- 
22 430

мощ отпускаща ое на за
страшени лица, които не 
изпълняват

получават към 120Постоянна парична помощ 
души. Всред социално застрашените 35 лнца получа
ват детски добавъчни за около 80 деца. Очаква се 
увеличение с 50 на сто

личен
за увеличената

мощ (т.е. повече от 
динар_а за 
дина)-

Въз основа финапсови-

условия доход 
чи с 
изготвения

еднопостоянна помощ, 
лице през годината мо- 

Всред же да ползува повече пъ 
ти. Износът обаче иата-

миналата го-

фииансов планмилиора динара, 
ррциалнр угрозените с 
постоянна парична по
мощ 35 души получават 
детски добавъчни за око
ло 80 деца. За тази цел

Числото на социално 
застрашените лица в Бо
силеград ска община от 
година на година се уве
личава. Една от главните 
причини за това е увели
чаващият се брой старче
ски домакинства, по-точ
но синове и дъщери (осо 
бено тези които са напу
снали селата) не се гри
жат за старите, болни и 

родители!

търа за 
за различни видове соци- 

помощ Ще бъдат изV
алиа
разходвани 32,8 милиона 

Запланувано е 
добавъчни да 

с 30 на сто

111 динара, 
детските 
се увеличат 
и за целта да се 
ходват към 9,3 милиона

през миналата година са 
изразходвани над 7,15 ми 
лиона динара. Тези сред
ства обезпечава СОИ за 
детска защита-

Постоянната месечна 
помощ на социално за
страшените възлиза 50 
на сто от загарнтирання 
личен доход в общината, 
осъществен през изтек
лия тримесечен изчисли
телен период. Ланп този 
загарантиран. личен до
ход възлицаше около 
23 450 динара, а основна
та парична помощ 11 715 
динара месечно. Тази ме
сечна помооц бе увеличе
на с извънредно увежгче 
ние когато на 116-те пол
зуващи постоянната по
мощ бяха дадени 1,269 
милиона (по 11 хиляди) 
динара. Слепите и лица 
с пиехофизичеаки недо 
статъци при това получа
ваха и по 7 хиляди дина
ра за чужда грижа. Мо
менталната социална по-

израз-

динара.
Имайки обаче предвид 

обществената грижа за- V,-
' у : У

изнемощяли 
Не изостава обаче обще-

застрашените 
че тези

ствената грижа за тях. 
Паричната помощ, без 
оглед дали тя е момен
тална или постоянна, ко
ято те получават, както 
и паричната помощ на 
лицата с психофизичес- 
ки недостатъци и на де
ца без родители постоян
но се увеличава.

През миналата година 
например постоянна со
циална помощ от Цен
търа за социална работа 
в Босилеград получаваха 
116 души, моментална 43 
лица, едно възрастно ли
це е сместено в дом, а 
3 деца в специални учи
лища. За тази различна 
социална помощ са из
разходвани около 14,3

социално 
това не значи, 
сродства няма да се уве
личават. В. ББосилеград

ПЕДАГОГЪТ СЪВЕТВА

На някои ученици е необходима 

по-голяма помощ /

(Продължение от миналия брой) все по-самостоятелно необходимите 
решения за всички учебни и извън- 

Разговорите пък между преподава училищни задължения.
Оовен грижите за училището презтелите и родителите по въпроса 

обучението, относно ученето, в присъ второто полугодие, родителският дом 
ствието на ученика в училището, или е длъжен на ученика според конкрет

на

В БОСИЛЕГРАД НА 17-ТИ .ФЕВРУАРИ

Убийотвов
в родителския дом ще създаде инте- ните възможности, в условията на 
рее и сред ученика и той с по-голяма жилището, да обезпечи необходимото 
воля щ^ става самостоятелен, ще на „кътче" — пространство както, и пре
раства само чу ствието му и ще има ме за работа, рекреация и игра- Едно- 
пю-голяма мотивация. Емоциите от временно той тря_бва да поддържа и 
такива и подобни съдържания наооч- развива и личните си_културно-соци- 
ват ученика да приеме училището ка- . ални и забавни интереси във връзка 
то стой втори, близък и драг дом, с възрастта и пола. 
към който ще отива с пълно и радее И през второто полугодие трябва

да се упражнява контрол над учени- 
Особено учениците младша въз- ка, за да не прахосва прекадено сво- 

раст и родителският дом, и училище- ето време, следейки телевизионната 
то трябва повече да ги насърчават -програма, неконтролирано да не се 
към изпълнения на задълженията, задържа извън дома, сам да посеща- 
Разбира се, това се отнася и до по- ва кино и да гледа филми, които не-

центъра иа град
Окръжният съдия следовател наскоро ще даде 

официална квалификация за повода на убийството. 
Засега е сигурно, че убийствово не е станало поради 
националистически повод.

През ноща на 17-ти 
срещу 18-ти февруари в 
центъра на Босилеград 
на служебен пост бе убит 
младият милиционер Ста 
ниша Стойилкович (22)- 
Това незапомнено в този 
край престъпление напра
ви Драган Младенов (26) 
от Босилеград. Защо Мла 
денов, който е в. предва
рителен арест и който и 
досега имал конфликти с 
органите на вътрешните 
работи, с пистолет 
стреля младия милицио
нер засега все още не е 
известно. Окръжният съ
дия следовател от Враня 
Сърболюб Стефановци на 
скоро трябва Да даде 
официална 
ция за повода на това 
свирепо убийство. Едно е 
сигурно — убийството не 
е станало поради нацио
налистически. повод.

Обществеността в Бо- 
силеградска община ос. 
тро осъди злодеянието. 
Голям прекор се четеше 
от лицата на босилеград- 
чани и околните места.

които спонтанно дойдоха 
пред сградата на общин
ската скупщина от къде- 
то бяха изпратени тлен
ните останки на Стойил
кович към родното му се
ло Сува Морава, край 
Владичин хан. Веднага 
след убийството в Боси
леград се проведе извън
редно. заседание на Коми 
тета по всенародна отбра 
на и обществена самоза
щита и труарнд. събра
ние на изпълнителните 
органи на обществено- 
политическите организа
ции и на Общинската 
скупщина, когато също 
така най-остро бе осъде
но злодеянието.

Да кажем и това, че 
Общинската скупщина в 
Босилеград на родители
те на убития. оказа по
мощ с 200 хиляди динаг 
ра- Парична помощ им 
оказаха и Секретариатът 
на вътрешните работи в 
Босилеград и Междуоб- 
щинският секретариат на 
вътрешните работи в Ле
сков ац.

тно сърце и_/1рез второто полугодие.

възрастните ученици, доколкото не правилно гр насочват в културно и 
са станали съзнателни и нямат тру- ооциоморално отношение.

Родителският дом не бива да об- 
ученето и правилното поведение. Тук ременц ученика с домашни работи, 
родителският дом, относно родители- понеже той не е способен изцяло да 
те, по-възрастните братя, ще окажат поеме и тези задължения. Ако домът

препалено овали върху детето и сво
ите задължения, то не ше може сооги- 

да му внушат необходимостта от дно да учи, понеже ще бъде уморено 
по-голяма самостоятелност в работа- пиюхофизичеокм и няма да бъде в съ- 
та. Разбира се до придобиване 
съответни трудови навици и съзна
ние, постепенно до пълна отговор
ност за училищните задължения, 
ще му помагат да се ориентира само 
частично, но никак не бива да за
местят ученика в работата и да му 
решават задачите без неговото необ
ходимо ангажиране, налагащото

дови навици, свързани с училището.

помощ на ученика твърде предпазли
во. Но при това ще бъде необходи-за-
мо

стояние съответно да задоволи изи
скванията на училището, което търси 
пълно детско ангажиране. Умореният 

те ученик с къщни работи няма да мо
же да задоволи интелектуалните изи
сквания на ученето, концентрация и 
внимание. Това особено се отнася до 
ученици, които учат с повече усилия, 

се па това ще затрудни тяхното напред- 
усилие и самостоятелно придобиване ване ® училището през второто полу- 
на знания. В началото на ученика ще г°Дие и няма да постигне желаните 
бъде необходима по-голяма помощ, а резулТаТи- които очакват ученика, ро

дителският дом и училището.

квалифика-

след това родителите ще я намалят и 
ще се оттеглят, за да търси ученикът Проф. Владимир ЧоловичМ. Я.
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ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОК НА ДИМИ ТРОВГРАД
„СРЕЩИ НА СЕЛАТА"

Да не ни изпреварват проблемите ДИМИТРОВГРАД

За председател на Общинската конференция на 
Небойшз СТИЧеСКаТа МЛВДеж - преизбран?е изб“н?ора„ОВГер:вСеКРеТаР ПреДСедателството

„Не трябва да 
лим да
проблемите. Трябва да ги 
забелязваме 
своевременно, 
пред останалите общест
вени структури. Това от 
нас очакват младите, а и 
възрастните, 
по-често ни питат 
е нашето
определени въпроси. За
това в никакъв случай не 
трябва да позволим да 
изостанем" — изтъкна до 
сегашният
на Общинската конфе
ренция на Съюза на со
циалистическата младеж 
в Димитровград Небойша 
Иванов на проведеното 
на 20 фезруари габоряо 
събрание на Общинската 
конференция на ССМ.

В доклада и бройните 
разисквания бе подчерта
но, че младежите и дезой 
ките от Димитровградска 
община напълно подкре
пят новата стратегия и 
начин на действува не на 
младежката организация.
Изборното събрание бе 
възможност отново да се 
изкаже готовност за ре

ва значи включване на 
нови млади хора. обра
зовани и способни в ра
ботата на Председателст
вото л останалите фор
ми на действие на общин 
ската организация. Защо- 
то за успешна работа са 

включване необходими знание 
на младите в политичес- собност и креативност 
ката система на социали- Набелязвайки 
етическо

И покрай амбициите 
н.а организаторите, таз
годишните „Срещи на се
лата" в Димитровградска 
община да бъдат 
че участници, излезе тък
мо обратното — участву
ват само две села — Же- 
люша и Лукавица! Така 
само след една среща фа 
етически предстои финал 
пата среща,

Белеш, един

са изпразвали залата. То
зи път не направиха така. 
Нямайки 
провеждане на 
ции, за прием на гости 
и изнасяне на програма, 
белешани са 
своето участие- 

И докато Белеш 
оправдание за неучастие, 
Гоиндол съвсем неоправ
дано отказа. Причината, 
че нямат музика в никой 
случай не е оправдание, 
тъй като и Желюша 
ма собствена музика. Още 
повече, че в пропозици- 
ите е казано, 
местна общност може да

помещение за
репети-позво- ализация на тази страте

гия. А основна нишка на 
младежката

е повени изпреварват
стратегия е отказалии решаваме максималното спо-дори и

има
предсто 

ящите задачи младите из 
тъкнаха, че съвместно с 
останалите

самоуправле- 
Д им итр о в градоката 

младеж е категорична че 
не • иска младежка 
низация като 
мо за забава, диско-вече- 
рп и манифестации, 
обществено - политическа

ние.
които все от редов

ните и добрите участни
ци, в последния момент

обществен о-какво орга- политически
ции, трудови колективи, 
младежката организация 

но трябва и ще работи вър
ху политическото и марк 
смческо обпазгтатге ил

организа-становище по сервиз са- ня-се отказа, защото 
зала. Именно, залата, ко
ято досега ползуваше, е 
собственост на

няма

че всяка
и възпитателна младеж- предприя-

председател
Като добри домакини. още повече с цел да по

могнат, желюшани са поканили белешани да ползват 
тяхната зала, в дните, когато те не я ползуват. Този 
жест на „добра воля" белешани 
че това наистина би било в духа на основния девиз 
на Срещите-

не са приели, макар

тието за изкупуване на 
тютюн „Нишавска доли
на" от Пирот. Макар че 
с решение на Общинска
та окулщина е предадена 
за ползуваше на местна
та общност Белеш, още 
не е уточнено колко тря
бва да се заплати. Пора
ди това, използувайки 
„Срещите на селата" ка
то подходящ момент, дру 
гарите от Пирот без пре
дупреждение са склади
рали в залата изкупен 
тютюн. Това са правели 
и по-рано, но за ден-два
БОСИЛЕГРАД

вземе музика и „отстра
ни", дори една и съща 
музика да свири на по
вече местни общности. 
Очевидно е, че гоиндол- 
чани между себе си имат 
някои неразяснени неща, 
които като една от най- 
силните местни общнос
ти в общината, могат и 
трябва да разчистят час 
по-скоро. Защото все пак 
за участие в „Срещите на 
селата" не е най-важна 
победата — важно е да 
се участвува.

Н. Иванов 3. Геров

ка организация. За цел
та е необходимо кадро
во оспособяване на мла
дежката организация. То-

членовете си. Борбата за 
обществено признание на 
младежкия труд и дей
ност и занапред остава 
една от важните задачи, 
както и борбата за уве- 

производство. 
Младите иде се борят 
трудът да бъде единстве
на мярка за награждава
не и определяне на об
щественото и материал
но положение на всеки 
човек.

КАК ЮГОСЛАВСКАТА МЛАДЕЖ ПРЕКАРВА СВО
БОДНОТО СИ ВРЕМЕ?

личено

А. Т.
Забавата „идва" от големия екран

За навременна подготовкаНа първо място е киното, на последно са обще
ствените трибуни

Как югославската мла
деж прекарва свободно
то си време? Най-задъл- 
бочен (засега) отговор на 
този въпрос е дало пър
вото у нас изследване 
„Положение, съзнание и 
поведение на югославска
та младеж"- В свободно
то си време младите, в 
нашата страна най-мно
го отиват в кино, след 
това слушат музика (рок, 
поп, народна), на трето, 
място са излетите и раз
ходките, веднага слсд тях 
кръчмите и спортните ма 
нифестации . .. На после
дно място са обществени 
те трибуни и сказки.

но по отношение на въз
раст, пол, професия, ре
публиканска принадлеж
ност.

За нов председател на 
конфереи-

Там където местната 
общност е уопяла да 
мобилизира и активи- 

органи- 
зирани -социалистически 
■сили, общият културен 
и -обществен живот е да
леч по-богат и съдържа 
телец. И обратно. Там, 
където липова съдейству 
вашето им, изостава не 
•само общоствоно-шолитн 
чоока дейност, но и раз 
личните видове култур 
но-художоствеши изяви, 
Краанорсчив пример за 
то;ва е традиционната 
1султу)ню-ху;шжествена ма 
нифестация „Срещи на 
селата".

Гложйе, Белут, Долна 
Листна, Райчилавци, До 
лно Тлъмино, Горна и 
Долна Любата, ентусиа
зма за културно-художе 
ствана изява, която в Бо 
силеградока община има 
богата и дълга традиция, 
®се още не е заглъхнал 
— има. лица, самодейци 
заинтересувани за само
дейна изява-

Общинската 
ция бе преизбран Небой
ша Иванов. Избрани бя ра всички
ха председатели на коми
сиите делегат в МОК на 
ССМ. На заседание на

Игрите на щастие са 
шеста дейност в овобод-

впеме на нашата Председателството педи а 
га след изборното събра- 

раят младите от Словс- -ние за согсрстар на Пред 
ния, а най-много младе- содатслстаото бе избран 
жито и девойките от Чер- Зоран Геров, 
на гора- _____

ното
младеж. Най-малко ги иг-

А Т.
Оттук произлиза и фа 

гага, че предстоящата {га 
нифестация „Срещи на 
селата" трябва навре
ме и дрфре да се раздви 
жи и организира, а не 
като предходните годи
ли да се чака последния 
момент. Още повече, ако 
се има предвид, че нр са 
мо преглед ка културни 
изяви, но и преглед на 
множество селски акции 
за изменение лика на 
селото и цодобренне на 
селския бит. М. Я.

Чакайки развръзката
На И. Перчи» и С. Манасиина

Всеки може 
И умира
Сега ни е безразлично 
Защото
Не се страхуваме от началото 
Плаши ми края

Най-загрижаващо с ове 
20 на

Проведените досега че 
тири „Срещи .на селата" в 
общинатр, недвусмислено

дени сто, че дори 
сто млади югославяни в 
свободното си време 
всичко най много обичат 
да опият или да се изле
жават. Тази „дейност" с 
разпределена

потвърдиха, че в отдел
ни села, поне в тези. къ 
•дсто миграцията «е 
взела големи

от
Плаши ни 
Като хубави очи е

Мила ВЛСОВ размери:
раданомер-
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^ тш&ебвппя & изкУ&П2!2.
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И НИЕ

Каменен кръст еБОСИЛЕГРАД: КУЛТУРНИ (НЕ)СЪГЛАСИЯ

Не ползуват и това, което нма тайнствено
били основани димитровградски-

известно. Тръ-

^ 1 обозначени с наи-ста-
и такива, които да

ма XIX век,

зарова. която сега сама в 
него професионално ра
боти

Заетите в Центъра за култура нс искат в рсдове- 
да приемат ръководителя на самодейното-кул- 

--------- 1 „Младост", с коетоте си
турно-художествено дружество 
начинание да се извършат и обединяване на тези две

гогем ли
бъде прикован върху онези и 
,ри дати. Между тях ще .намерим 
пират от края «а XVIII или началото 
което ше рече, че гробищата съществуват повече о 
250 години. Това безспорно е въпрос за

Тук ще се опрем върху един каменен кръст, кои 
то се намира в западната част на гробищата, непо
средствено до капалата. Според разчетения запис на 
■кръста се идва до заключението, че той е бил посга- 

1781 година. Издялан е от варовик. Кои е

Без оглед мотива за не
съгласието, обстоятелства 
та в културата налагат про 
мени. Основната дейност 
на Цонтъра е библиотечно 
то дело и прожектиране
то на филми. Покрай би
блиотеката и кинозалата 
в Босилеград (прожекти
рат филми два пъти сед
мично), съществуват и 

детска библиотечни пунктове в 
няколко селски центрове.

културни ведомства.
Работниците 

търсят пщрво да се реши 
въпросът във връзка със 
средствата, а след това да 
се разисква за обединя
ване . ..

Центърът за култура и дейността. 
Самодейното културно- 
художествено дружество 
в Босилеград са единстве
лите ведомства за разви
тие на културата в общи
ната, но тъй като са раз
единени не 
цялостно 
си роля. Създадените въз 
можности за по-голяма 
културна изява — залите 
в културния център в Бо
силеград и реновираните 
зали

Добри Рангелов, секре
тар на СОИ за основно

вен през
майсторът му, кой го е издигнал и кому не се знае. 
Височината му с над 1-50, а широчината 1.60 м. 
Кръстът се отличава с успешно разрешени съответ
ствия и оиметричиост.

Инак върху иего са издълбани пот е чето религи- 
ритуални фигури, като повече малки и по- 
кръстове. В централната му част доминира

изпълняват 
обществената образование, култура, фи 

зическа култура, 
и социална защита каз-

озни и
големи
фигура на слънцето със слънчеви лъчи, а в горната 

издълбани и изобразени 
обикновеният

кооперативните 
домове в селските цен
трове — само частично се 
ползуват, даже повечето 
бръмчат празни.
• СИГНАЛ ЗА ТРЕВОГА

Това бе причина и си
гнал за обшествено-поли- 
тичеоките сили в общи
ната, които подеха ини
циатива за обединяване 
на двете културни инсти
туции. Тава потърсиха и 
делегатите на сесията на 
ОС, състояла се на 25 но
ември миналата година- 
Взимайки решение за фи 
нансиране на културната 
самодейност в началото 
на декември миналата го 
дина делегатите на Скуп
щината на СОИ за ос
новно образование, 
тура, физическа култура, 
детска и социална защи
та потърсиха от Центъра 
да приеме на работа ръ
ководителя на дружест
вото, с което да се извър 
ши обединяване. Очаква
ше се подетата инициа
тива да се реализира и 
ограничените средства в 
културата по-умело да се 
използуват. Но, уви!

Обсъждайки 
жението 12-те 
Центъра на събранието 
си на 22 януари т/г. поч
ти единодушно се изяс
ниха против инициатива
та. Изпълнителният съвет 
на ОС потърси въпросът 
повторно да се обсъди. В 
началото на февруари за 
етите в Центъра, ползу
вайки
то си право 
изясниха против. Трети 
път поред това направиха 
и на 23 т. м.

— Под въпрос са ма
териалните средства — 
казва директорът на Цен
търа за култура Захари 
Стоянов- И сега нямаме

в
и страничните части са 
над сто разни знаци и белези, които

състояние да разбере и отгатне. Същи
те наподобяват различни старославянски букви. Точ
но тези знаци правят този паметник рядък и един
ствен от този вид паметници не само в Източна Сър
бия, но и по-широко. Това всъщност е тайнственото 
писмо, изписано върху кръста още преди 206 години.

Поставя се въпрос: какво е това тайнствено пи-

човек не е в

смо? Според изследвания на някои югославски учени 
е открито, че по време «а турското робство „проста
та рая", за да прикрие някои свои намерения (с по
литическа или религиозна цел) прибегвала върху ка
менни паметници с тайнствени белези да пренася 
някои поръки, за да се прикрие лицето, на което е 
посветен паметникът или пък имената на онези, кои-

Какво се крие под външната хубост?
ва: — Застъпваме се те
зи институции да се обе
динят и считаме, че са
мо обединени могат да 
изпълняват обществена
та си роля, да бъдат но
сители на културното раз 
витие в общината. Сред
ствата за културните це
ли наистина са ограниче
ни, но и двете институ
ции за редовната си дей
ност ползучават толкова 
колкото позволяват зако- 
нопредписанията. Увели
чават се пак според зако- 
ноир едписанията.
• САМОДЕЙНОСТТА Е 
ГОЛЯМ ШАНС

Трудно е да се предпо
лага дали заетите в 
центъра не искат да 
се обединят с дружество
то или в редовете си не 
искат ръководителя на 
дружеството —• Борка Ла

В реновираните зали за 
културни цели в коопера
тивните домове в Д. Тъл 
мино, Долна и Горна Лю 
бата и Долна Лисина (се
га ще приключи ренови- 
рането и в Г. Лисина) 
филми се прожектират от 
време на време, а твърде 
рядко се организират дру 
ги културни програми.

В икономически изоста 
налате общини, каквато 
е Босилеградската, кул
турната сам_рдейност, в 
която да се включат и 
обедицят силите си пове
чето субекти е една от

то го издигат.
Димитровградският каменея кръст е разтълкуван 

от страна на Завода за защита на културните памет
ници от Ниш и в тайнственото писмо се чете, че е 
издигнат от монашеска скромност в чест на поробе
ната рая, която трябва да изтрае в борбата си- По
добни паметници водят потеклото си от старите гър
ци, византийци, а по-късно такъв паметник бил от
крит в Сърбия от началото на XIII век. Срещат се 
още в Румъния, .България и Русия.

кул-

Ето защо димитровградският паметник с тайнст
веното си писмо, следва да .се наблюдава от културна 
гледна точка с особено значение като веществен ре- 
ликт. Неговата запазеност, тайнственият запис, уни
кална фигура, симетрия и история за едно далечно 
минало, когато нашите прадеди са живели под тур- 
око робство, не само че трябва да се запази ,но би 
трябвало отделно да се регистрира като културен па
метник с особено значение за нашия край

възможностите за култур
ното развитие изобщо. С 
обединени сили, разбира 
се и планове за действу
ваме, тази самодейност 
може да тлаока култура
та напред-

предло- 
заети в

В. Б Кирил Тодоров

В ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ В БОСИЛЕГРАДСКД ОБЩИНА

Подобрява се материалната основа
През настоящата дело

ва година за потребите 
на основното образова
ние и възпитание в Боси 
леградска община. Общ 
иноката самоуправител- 
на общност на интереси 
те за образование, 
тура, физическа култура, 
детска и социална затци 
та, ще отдели 298 706 790 
динара. Същите ще бъ 

достатъчно средства, а дат обезпечени от няио 
камо ли когато се обеди- лко източника, от които 
ним и когато се разшири най-много 155 122 000 ди

нара от Републиканската 
общност по основно об 
разованме и възпитание 
(като допълнителни сред
ства), след това 64 800 
000 динара от облагани
ята на личните доходи 
■от стопанските органи
зации, 44 000 000 дина 
ра от облаганията на за 
наятчийството и 25 000 
000 динара от облагания 
та .върху дохода на орта 
низациите от обществена 
та дейност.

Естествено, най-голя- основното образование и 
възпитание- 

Секретарят 
правителната 

Добри Рангелов 
та, че
средства са увеличени в

ма част от тези средства 
Ще бъдат изразходвани 1 
.за редовна дейност на 
основното училище, 244 
500 000 динара, от които 
190 ооо ооо динара за 
чни доходи н.а заетите. 
За подобряване на

самоуправително- 
пак се .на самоу- 

общност
подчер- 

предназначените
ликул-

отцошение на миналого
дишните с 30 науче

ническия стандарт ще 
бъдат изразходвани 
ло 31 992 000

СТО, с
което до значителна сте
пен ще се подобри мате
риалната основа на зае
тите в основното обра
зование и възпитание в 
общината.

око
динара, а 

■останалите за други видо 
в е актив ности, в чието 
финансиране участвува и М. Я.
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ДИМИТРОВГРАД..........
ФУТБОЛ: годишно-от 
ЧЕТНО-ИЗБОРНО 
РЛНИЕ НА ФК 
КАНСКИ"

Шизичевка култура ^Р^О/р^Т) Начало на футболната 

игра о Димитровград
За историята на фут

болната 
край не се

СЪБ
„БАД

Започна подготовка за пролетния полусезон
Тези дни в Димитров- 

град се проведе 
но отчетно-изборно 
рание на скупщината на 
футболния клуб

звание .„Гражданоки", 
който играел. Тези 
бора често
ЖДУ си, привличайки 
лям брой любители на 
футболната игра. По 
ва време, като. 17-годи- 
шен младеж започва фут 
болната кариера на Иван 
Йотов —^ Аща. Това про
звище Йотов 
благодарение смелите си 
интервенции 
на игриещто да 
Аща-хваща, Аща-хшаща).

По това време 
вестни играчи 
тровград били:
Станулое, Стамен Пуня,
... ' ' -

в•игра в., нашия два отзнае много. 
Не съществуват писани 
документи. Всичко, кое
то може да се научи за 
развитието на футбола, 
може да се чуе от бив
шите спортисти. Един от 
тях е и Иван Йотов — 
Аща, известния

играели помекак да се изнамерят сред „Компас—Балкан" 
сгва за финансиране на то в настоящата ще 

К „Балкански", имай- твува 40-годишнина от 
ки в предвид, че футбо- създаването си
вЪкшжГНа С^ЪП ОПС>рТ’ а да Финансира един 
в клуба действуват три 0т потребите на клуба 
селекции: пионерска, мл Предложено-'беше

сениорска- За така. да се набави един 
успешна дейност в 1987 мшщ-бус със сдружени 
.„„„ .пп са необходими оредства, защото 
НЛг ми™«на динара. зът е една от най-голе- 

- оглед на Факта че гла- мите финансови 
вен източник на финан ки" (годишно
ше1ГГКЬК’СТВа досега бе към 3 милиона динара). 
ше. СОФК-а, а с оглед на Посочваше се 
неинитс

го-кой-годиш- 
съб- чес

то-
и който

БАЛКАНСКИ". В залата 
на Общинската

дял
скушци 

на в присъствието на де 
легати, любители на фу 
тболната 
футболисти, 
ля на Общивоката 
ференция на

също, вратар, 
още от преди войната. 
Роден е през 1917 
на в

спечелил
игра, активни 

председате- 
кон- 

Социалис- 
съюз Мило- 

Небойша 
секретар на 

Еленко Видано-

година годи-
тотавашния Цари- 

брод, в бедно месейство. 
Още като 
момче Йотов се отдал на 
футболната игра. Играел 
с връстниците си край

(започналипрево- «икат:
„став- 

гаоглъща
деветгодишно по-из-тическия 

рад Златанов, 
Иванов,
СОФК

от Дими-1 
Иетаткои възмож

ността да се открие том
бола или някои 
дове игри за обезпечаша-

възможности — 
налага се като необходи
мо да се потърсят допъл 
нителни финансови 
точници. Беше издигнато 
предложение да се 
кизира среща на предста 
вители на футболния 
уб „А. Балкански." с пре 
дставители на 
организации пра 
съдействие на Общинска 
та конференция на Соци 
алистическия съюз. Съю
за на младежта и Съюза 
на синдикатите, като се 
направи опит футболът 
и изобщо спортът да се 
доближи до стопанство-

ттшштидруги виЕИЧ,
СОФК Милорад Йорда
нов,
ФК „Партизая" в Желю- 
ша •и множество 
беше изнесен

председателя на
нз- не на средства.

На скупщината на „А. 
Балкански'' се

представител на : ■■■}

■ >■<орга разисква 
и за подготовката на фут 
болния отбор за пролет
ния сезон- Решено беше 
да бъде организирана 
дзесудмична подготовка 
в спортната зала на осн. 
училище „Моша Пияде" 
а от 28 февруари до 7 
март да се организира

гости, 
отчет за 

дейността на клуба и 
финансов отчет, за 1986 
година, а беше обсъден 
и приет и финансовия 
план за 1987 година.

В разискванията, в кои

§йтрудовите 
пълно

то взеха 
дискутанти. се 
че изтеклият 
бил успешен, ако се съ 
ди за спортните резулта 
ти почти при всички 
селекции на ФК ..А. Бал
кански".

Главно ударение беше 
сложено върху въпроса:

участие повече 
изтъкна, 

сезон е съвместна подготовка 
пребиваване в хотел „Бал 
кан".

На края всички поже
лаха успешен пролетен 
сезон на футболистите на 
„Асен Балкански".

с

Футболисти на „Граничар” „ „Граждански" (1935)

Манов, Трайко 
и др-
година се 

родния град, 
продължавайки да играе, 
сега за „Асен Балкански ', 
който бил създаден през 
май 1945 година. В този 
отбор бил вратар до 60- 
те години, да навръшва- . 
нето си на 45-годишна 
възраст. Още докато иг
раел Йотов сам си изра
ботвал спортни обувки, а 
съпругата му изработва
ла мрежи. По-късно ня
колко години бил дома
кин в „Балканаки".

Дим1гтър Ставров

„казарма"тогавашната 
(днес квартал „Сателит"). 
Тогава младежи от Пи-

Васил 
„Шампионът" 

През 1947 
връща в

то.
Беше изнесено пред

ложение футболният кл 
уб „А. Балкански” да бъ 
де взет под патронат на

рот донасяли топка и иг
раели със съответни със
тави от Цариброд. Няко
лко години по-късно, по
точно пр.ез 1933 година, 
бива създаден и клуб (на 
онова време „лоптачка 
дружина") „Граничар".

В този клуб, както си 
спомня Йотов, играели 
предимно синове на по- 
замржни царибродчани. 
По-късно, през 1935 го
дина, от редовете на ра
ботническата младеж се 
създава нов отбор под «а

д. с.

Условия има, инициатива—неК\имс>нтсщ_
В днешните условия, когато по

требите изискват все по-голяма
Всичко това обаче не е достатъч

но за по-целесъобразно развитие на 
физическата култура. Преди всичко 
липова инициатива и воля при тези 
които трябва да подтикват, обогатя
ват и внасят нови съдържания в това 
отношение. Липсват и дългосрочни 
програми за развитието на тази дей
ност. Засега физичеоката култура се 
провежда чрез редовно обучение в 
училищата и опортлото дружество 
„Младост". Това обаче повечето сс 
провежда без каквато и да с дълго
срочна програма- В двете училища 
преподавателите потенето са само па
сивни наблюдатели, често пъти и в 
топли щуби, или пък след като дпдът 
топката на учениците, които също та
ка са облеусни, но не и в анцунг и 
под., разговарят с минаващите.

И опортното дружество „Младост", 
все още ще с разгърнало широка ак
тивност в това отношение. Оовен фут
бол друпи спортни активности няма, 
макър, че за отделни опорпги дисци
плини (шахмат, тенис на маса) имат 
обезпечени спортни съоръжения или 
пък. За някои пък и не трябват поч
ти никакви материални средства. Вси
чко това ,се. отразява и върху опорта 
и спортуването ш трудовите организа
ции. Оттук и заключението, че без 
съдържателно и д-о({рс навочено фи
зическо възпитание, преди всичко в 
училищата м оггортнотщ дружество 
„Младост", за качествен спорт и ма- 
сошю. спортуване в общината пс мо
же да |СС говори.

нуж-
ност за свързване на живота и труда 
с отбраната на страната и културното 
творчество, спортът и рекреацията 
стават един от пряко потребните фак
тори на трудовия човек. Подтикват 
развитието на интелектуалните, морал 
ни и физичеоки способности на чове
ка. Пряко действуват и върху възпи
тателно-образователната му способ
ност. Въпреки това, развитието на 
физическата култура в Босилеградска 
община все още не е на задоволи
телно равнище — изостава зад разви
тието на останалите дейности.

Конкурсната комисия на Трудовата общност в Уп
равлението на приходи при Общинската скупщина 

в Босилеград 
обявява

Конкурс
За приемане на един работник на определено работ
но време за задачи за редовно и принудително на- 
плащанс на приходи — данъчен изпълнител в Управ
лението на обществени приходи в Общинската скуп
щина в Босилеград, включително с 31- 12. 1987 го
дина.

Посочват се повече фактори за 
това. До неотдавна материалните и 
други условия се изтъкваха па преден 
плдя. Сега обаче те нс са под въпрос. 
С помощ на широката общност и ня
кои трудови организации в общината 
приключи изграждането на спортио- 
рокреационпгия център- Двете възпи
тателно-образователни ведомства, ос
новното училище „Георги Димитров" 
и Средношколския образователен цен
тър „Иван Караиванов" в Босилеград, 
наистина неуредени, има-т терени за 
провеждане на различни облици на

Преподава

ло! (рай общите условия кандидатите трябва да 
изпълняват и следните специални условия:

Да имат средно образование, IV степен профе- 
оионалиа подготовка, финансов, икономичеоки или 
техник за управии задачи, даден професионален из
пит и най-малко една година трудов опит на съот
ветни трудови задачи.

С молбата кандидатите са длъжни да предста
вят: удостоверение от книгата по граждансиф състоя
ние, удостоверение за даден професионален изпит и 
удостоверение, че не са под следствие.

Заявления с посочените документи се изпращат 
в срок от 15 дни от публикуването на конкурса 
до Управлението на обществени приходи при 
Общинската скупщина в Босилеград, без обгербване.

физическото възпитание.
'селският кадър също така не е под 
въпрос, училищата имат професио
нално подготвени просветни работни
ци. Общсютвемо-иолитичеокитс и тРУ' 

също така в рамкови организации, 
ките на възможностите подпомагат 
развитието на тази дейност.______ _ м. я.
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Г осяре• На шета няма по-хубаюо чувст-
во от благодарността.

Ла Брюйер
бабуту остайине всякога е• Признателността Понамири стокуту, на

красноречива. брашъице .и вой реко: ттяпибпод
— Че идем при синатога у Цариброд 

напращи с унукатога. по- 
~ из бива колците", демек 

слабетс бележпе-

Волтер
иаопоменф Признателноста е да видим кикво п-о-ст^щсто. чел ли йе даЖ. Б. Масийо

ли йе да оправляф Справедливата похвала е благо- чел малко шушенице,Посъбра йедно друго:недей я пази за мърт- иарами торбутуухание:
ГГйдо^М^ео^чГватим автобус. ама ав 
тобус ше дойде и е езапути пеша.

оиаата, цъвну од радост, л 
зарадува на торбуту, ама

-вите.
Б. Драигов

Неблагодарност Ка мс видс
мислим повече се
одавна съм свикал тека да ме посреча.

— Дека йс синат? — питуйем, оти вече 
йе ми-нуло време за ручък.

— Требеше да <;и дойде, ама га нема. 
Сигурно пак су му дошли гоейе однекуде, 
па чс се. забави-

До вечергу се въртим ко .на търгье. 
Погледа малко телевизор, ама по-често гле

ф Казал он най-лошото, което мо
жеш да кажеш на един човек, 
ако ои го нарекъл иебла-года-р- 
ник-

одавна

Крадецът сам се обадил
Публий Сир

ф Н-еблагодарността е дъщеря на 
високомерието.

Неотдавна в Здравния дом в Димитровград 
е откраднато известн-о количество наркотични 
вещества. Заетите едва ли биха разбрали и уз
нали за тенва, ако „съвестният" крадец не бе се 
обадил сам по телефона, разбира се анонимно, 
до Здравния дом. Благодарение на това краде
цът е заловен.
4 За съжаление при мког-о друга 
ва срещу общественото имущестя 
градска община, крадците нй оП 
стаи". ^ §1/^)

дам къмто вратата.
Мину и големя вечеря, сняатя подгре 

ва йедецето неколко пути и ка вой се до
сади тури га у врмжидерат.

Ете ти по йедън заман он притропа на 
вратата ко таласъм и улезе:

— Дека си бре сине, начекамо се, а 
и йедегьето ти истину...

— Ма дойдоше ни гоейе, тате- А я

Сервантес
ф Злите са всякога «еблагодарни.

Сервантес

ф Ако вземете едно гладно куче и 
го направите заможно, то няма 
да ви ухапе. В това е_ главната 
разлика «между кучето и човека.

Марк Твен

:гате.

|*че-

Загаран; съм йел...
Йутредън се измъкну по съвиняло, ду- 

му ,не може да си пооратимо.
Тия дън излезо по Цариброд да се ви

дим с некойи н-абурлийе. Върну се къмто 
ручък, пак га нема.

—• Нема ли г а— питуйем снауту-
— Пак га нема — уздъну она кога не- 

кой с нож ()у п-рободе.
И тия дън ое наче*амо. Пак си дойде 

по некой зем-ан.
Ка улезе, позалати, пак рече дека су 

му -гоейе доодили, пак вечерали у „Балкан” 
и си леже да опи. И нийе пак думуне про- 
оратимо.

Тека беше и третият дън. Заинати се 
я, реко че га чекам йеднуш да си дойде 
по-рано, да прооратимо за унукатога, а че
кам да пита нещо и за маййу ои, кво 
вой кажем киг&_ се върнем-.. Елем изгледа 
и оя се йе заинатил и оваби дън дооди у

личия
реИяна селата" в Дими- 

мИЖетта и Лукавица ве- 
щ първите две места, 
[астници в Срещите се отка-

В тазп 
тровгра^И 
че са

ф ЛЮБОПИТНО

За сълзитезаха.а
А- Т.

Мъжете трябва да плачат мно
го по-често, отколкото досега. По
не така показват изследванията на 
някои американски и френски пси
холози, които твърдят, че мъжете 
ако да-ват израз на чувствата си и 
не си играят на рицари, ще избя
гнат много нервни болести. Според 
тях сълзите са един от факторите^ 
които продължават живота на же
ните-

Оженил с '* шя

Техникът Тихомир Йованович, на чиято ра
бота имаха много забележки жителите във Вучи 
дел. Ракита и др. селища тези дни дал и след
ното духовито изявление:

Пътя за Вучи дел не излезе много сполуч
лив, но аз сполучих като се ожених .. •

Наистина, Йованович се оженил за вучи-
М. А. чеделка.

Зарезан никиюво (време.
Целу неделю седим, чекам га, а у ме

не -нещо били. Не истърпе и неделюту ре
ко си че га ва-чам на легло. И срам да йе, 
муну .се у еобуту при шега и . снауту и поче:

— Бре -сине, кви су тия гоейе, овак 
дън те .нема, па нема.

—- А тате, това не су йедни гоейе. До- 
оде од разна места. Че праимо интегра- 
цийу, дойду пооратимо си, па после идемо 
да йедн-емо и пинемо- Да посипем догово
рят, нали знайещ ко йе.

— Убаво сине, ама ко си почел н-емо-й 
после да доод-иш

ШШтй®ппш€
а осряяяни^

СЯМО
Ч^ (ое, - т*ри<Ь

-ШЩЛ059)7У7 ги'
\^зяр й з яхне,,,

^-кяиво оспяяя 
сур ху&явиув
желюш/ги лози У□ □ *

п п и да ме караш 
да ра-стури-ш интеграцийту с невестуту. Не 
ви м)и-рим със снауту, поплюва камич-ето я, 
треену. врата и си отидо.

*елюша}=—Н
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