
врягоШо С указ на президента ми 
СФРЮ Йосин Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
пи гелство „Братство” е удо- 

Орден братство и 
единство със сребърен венец 
*а особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност 
нос в развитието на братст
вото и единството 
нашите народи и народности

поено с

* ВЕСТНИК НА ВЪЛГАИЖАТ
анатодноствсфр ЮГОСЛАВИЯ и за прн-

между
■ГОДИНА XXVIII * БРОЙ 1294

® 13 МАРТ 1987 * ЦЕНА 50 ДИН.

ПОДГОТОВКА ЗА 
ТАТА НА МЛАДОСТТА

ТРЪГВАНЕТО НОВО СРУТВАНЕ В ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ЕРМАНА ЩАФЕ-

В ЧЕТИРИ МЕСТНИ ОБЩНОСТИ - 

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
ЩАФЕТАТА ТРЪГВА 

ОТ ТРИГЛАВ
Членовете

са запознали Съюзния комитет за чествуване на 
Деня на младостта с новото решение на щафет-

пцюмпшлен 
плексиглас с

ярко заоележими търбички и осем диоди, 
които треперят на върховете си, символизирай
ки по този начин всички наши републики и 
покрайнини.

На върха на щафетата блести петолъчка.
И на новия

На трети март в ждре
лото на река Ерма значи
телно количество камен
на маса затвори региона
лният път № 244а, Суко- 
во — Зеонци, откъсвай
ки, както и преди чети
ри години, тази част на 
общдната. Имайки пред
вид. чс съществува опас
ност от нови соутвания. 
Изпълнителният 
при Общинската скупщи
на в Димитровград, на 
поедложение на Щаба за 
гпаждаяока зашита про-

ито отиват на училище в 
Суково, с цел да се тър
сят спешни решения. Два вет 
дена слсд това, (на 6 
март), в Трънско Одоров 
Ци бс организирано об- 
ш.о събрание на което 
присъствували освен жи
телите на споменатите се 
ла и председателят на 
Общинския комитет на 
СКС и Изпълнителния съ
вет при Общинската ску
пщина в
Населението е запознато писмено предупреждение 
със заключенията на Ко- за това- Тъй като освен

този път съществува и 
„козя" пътека, която на 
места е опасна, колкото 
и самият път, от пред
приятието за пътища в 
Ниш да се потърси да 
сложи огради на' най-опа 
сните места. Договорено 
е учениците от този ра
йон и занапред да оти
ват в Суково на учили
ще. но там и да кварти- 
руват, а разноските за 
тях да плати Са.чоупра- 
вителната
основно образование в 
Димитровград.

Договорено е също по
средством съответните ре 
тонални органи да се 
инсистнра в републиката 
веднага да се оформи 

на компетентна комисия от 
и специалисти,

предложи трайно разре- 
за шаване на тази част от 

пътя Суково — Звонцн. 
На Здравния дом в Ди
митровград е наложено и 
занапред два пъти седми 
чно да идва лекар, като 
същевременно една меди-

дание от 7 март предла
га, а Изпълнителният съ- 

при Общинската ску
пщина провъзгласява в 
същия ден извънредно 
положение в тази част на 
общината. На заседание
то освен заключенията 
на Комитета за всенарод
на отбрана и обществена

ната палка. Палката представлява
дизайн, прозрачен цилиндър от 
осем

самозащита, приети са и 
допълнителни мерки. Пре 
ди всичко, освен знак за 

Димитровград, забрана да се постави и

плакат в чест на Деня на .мла
достта основен цвят е червеният — символ на 
революцията, върху който е положен лист със 
зелен цвят — цвят на младостта с отпечатана 
петолъчка, символ на Деня на младостта 1987- 
Също ще личи ярко и надписа Ден на младо
стта.

съвет

Решено е. също така. Щафетата на младо
стта да. тръгне от Триглав и да се носи колек
тивно от десетмина алпинисти, сред които ще се 
намери и Мария Щремфел.

СУРДУЛИЦА

Подготовка за срещите 
„Братство-единство

общност запоред среши наТрадиционните, шестнадесети 
трудещите се и гражданите, бойците, младежта, ста- 
рейшините от запаса и специализираните 
ции от Югоизточна Сърбия, СР Македония и САП 
Косово, които всяка година се провеждат под наз
вание „Братство-единство" на Власинско езеро, тази 
година ще се проведат на ?4 май. Така е рошено на 
заседанието на комитета за организация на срещите, 
което тези дни се проведе в Сурдулица.

Тазгодишните срещи, чийто домакин щс бъде 
Социалистическа република Македония, щс минат 
под знака на чествувансто на Деня на младостта, ро
ждения лен на другаря Тито и 50-годишнината от дставители 
идването на Йошп Броз Тито начело на ЮКП. общности от откъснатите

Край живописното Власинско езеро, както вече четири села (ЩъпскоОдо 
е договорено, ще бьде издигаат бг^-п^етник^на ршщи — ^

Айдини, сиХолизи- на ^бищиска-

Ращ съвместната борба на сърби ^кедошш, «№»
ЧИ И др. наши народи и на,ро/' секретаря ма Самоунра-
8Раг, с кръв извоюваното и зациментараио ора „„гслня^ „бщиост за ос-
и единство. ммтинг който ще бъде новно 'образование, ,ци-

Нрсдвидено е на големия мити ' известния ректора на здравния дом
Устроен по този повод, реч да произ ^ Димитровград и роди-
севолюционер Михайло Апостолски. ^ Микич телите па 17.ученика, ко-

организа В клисурата на Ерма пак са спряии съобщенията

възгласи извънредно по
ложение в тази част на 
общината-

митета за всенародна от
брана и обществена само 
защита, с които сс забра
нява всяко движение 
тази част от шосето 
налага на съответните ор 
гами да сс стараят 
провеждане на това в дс-

Веднага слсд срутване
то в Трънско Одоровци 
с проведено събрание, ца 
което присъствували мре- 

на местните

която да

ло.
Имайки предвид, че то

ва с единствената връзка 
с центъра на общината 
гражданите но са се съг
ласили шосето да сс за- цинска сееща се назначи 
твори напълно и за пеше- на постоянен престой в 
ходди. Зачитайки обаче, Трънско Одоровци. На 
факта че съществува оиа солидарни начала със 
еност от нови срутвания здравните заведения в Ба 
(дори и на тунела № 5) бушница и Пирот е лого 
общински до щаб за гра- ворено да поемат най- 
жданска защита, на засс- тежките случаи. На засе- 
-------------------------------------- данието на Изпълнител-

Со-

• Лссковац 
НЕОБХОДИМИ СА 
НОВИ МЕТОДИ И

СЪДЪРЖАНИЯ — стр. 3
• Коментар

ТАКА СЕ ГРАДИ 
ДОВЕРИЕТО

• Сурдулица 
НА 4 МАЙ: „ТИТО 
ОТБЛИЗО"

ггия съвет, на което лрн- 
съствува и началника на 
регионалния щаб за гра
жданска защита, Петър 
Митич, (който и посети 
ждрелото) с изтъкнато, 
че са необходими спеш- 

__ 7 ни решения, тъй като то
ва е единствената връзка 
на тези села със света.

• Босилеград
ВСЕСТРАННА 
АКТИВНОСТ

• Димитровград
ЯА УСКОРЕНО ТРУДОУСТРОЯВАНЕ 
НА ВИШИСТИТЕ - 5

• СурДУлица 
работа

и СЪДЪРЖАТЕЛНА
4

* Бабушница

ОСТРА ОСЪДА НА 
ПОДЛОТО НАМЕ

РЕНИЕ С ПЛА
КАТА

А. Т-— 10ЗА 544 ДУШИ
— 9



НАС]И У] ПО СВЕТА
ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦАСНЕГЪТАКЦИИ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ

Проблемите на Латинска Америка
Латиноамсри-каисиитс 

проблеми
ипй-остра форма » Цен
трална Америка. С оглед 
«а възможните иоследи-

ЗАПОЧНА 

„ДЪЛГИЯТ МАРШ"?От 10 до 12 март в Джорджтаун се състоя извън 
редна министерска среща на Координационното бю
ро на необвързаните страни, на която бе обсъдена 

нкономческа обстановка в Латинска

се явяват и

политическата н 
Америка и Карнбитс. Делегацията на СФРЮ бе огла- 

съюзния секретар на външните работи Ра-
Ш Най-новото съветско предложение дава надежди, 
че твърде сложният проблем с контрола на «ъорьжа 
паното все пак може да бъде разрешен « Поредна 
правителствена криза в Италия

ци за международните от 
пошепни, това кризисно 
огнище и особено въинл- 

натиск на Никара- 
към пай-

вявана от 
нф Диздаревич

го са застрашени от. дра: 
маштчн а икономи чсока 
криза, по-специално от

среща 
голямо 

за коренните

Министерската 
к Гваяна бс от

пият
гуа се числят 
ежтуалнитр системни въп-

1 моментът, когато тряб 
споразумение в Желева,

„Изглежда, че е дошъл 
ва да сс постигне някакво

преговорите между великите сили по контрола пад 
въоръжаването". Това твърдение на БИ ЬИ СИ ре
ално отразява „настроението на света' слсд съветс
кото предложеиис да се сключи споразумение за от
страняване от Европа на ракетите със среден орсс|. 
Радикалната инициатива на Михаил 1 орбачов поб- 

ниимаяис на международната об- 
миналата седмица. За мнозина (за-

значение
принципи на необвързва- . острия проблем с дълго- 
нето. Тя потвърди необ- вето. Голям брой латшю- 

бъде за- американски страни все 
по-често (си) задават въ
проса: могат ли Да ес 
връщат дългове- при сс- 

обстоятсл-ства? 
Трябва ли латгшоамерй- 

са изправени каноните 'страни да се 
примирят с факта, чс 
гсяка елен наша голина 
им е по-лоша от предход-

роси. иа
ходимостта да 
щитетно пралото на вся- 

неза-внои-

Стрсмсжът иа страните 
от Латинска Америка ДП 
укрепят политическата и 

неза-
ка страна на 
мост ' и собствен път на 
развитие- Още 
че страните от 
Америка
пред' голям брой изклю
чително сложни п-ро-бле-

1 мпнюмнчсоката си 
гнСамо-ст е съставна частповече, гашните 

Латинска ра точти цялото 
щоствсмост през 
падни дипломати) тя бс изненада, за мнозинството в 
света — първа крачка на „дългия марш", която дава 
надежда, чс твърде сложният проблем с контрола 
над разоръжаването все пак можс__да бъде разрешен.

оптимизъм, когато става

па общия стремеж иа не
обвързаното 
към равноправие и демо
кратизация на междуна
родните отношени я.

движение

ми с опазването на неза- 
Най-мно- ната.висимостта си.

М-ожс би това с нереален
дума за крайните ефекти (впрочем пътят до тях 
дълъг), но е реално отражение на световното мнение 
по въпросите за разоръжаването и мира-

Нашите западни съседи, италианците, гю всичко

„Войната в Залива 
ще продължи"

ГЪРЦИЯ — САЩ — ТУРЦИЯ е

Лапандреу предупреждава Вашингтон
Иранската офанзива 

ще продължи със съ
щия темп и през предс
тоящата персийска годи 
на, която започва тези 
дшт — заявил миниетър- 
предоедателят на Исля-мс 
ка република Иран Му- 
сази.

По този начин предсе
дателят на иоано^ото пра 

. вителство „анулирал" пг-е 
дишнитс изявления на 
най-висшите официални 
личности в Техеран, че 
„съдбата" на шест и по
ловина години дългата во 
йна между Иран и Ира-к 
ще бъде решена до края 
на тази го-дина.

„Търся от пра-вителст- 
Анд- вото на САЩ да прераз

гледа политиката си и да 
направи необходимата 
корекция, та отношения
та ни отново да тръгнат 
по спокойни води" — ка 
зал Папандреу в речта -си 
пред гръцките сслоко-ст-о 
панск.и производители, 
членове на ПАСОК. Доко 
лко-то не бъде направено 
това, правителството в 
Атина няма да подпише 
договора за по-нататъш
ния статус на рациостан 
цията „Гла-сът на Амери
ка".

Тези дни гръцкият ми 
нистър-председател 
реас Папандреу предуп
редил правителството на 
САЩ, че допълнителната 
американска военна по 
мощ от 1,5 милиарда до 
лара на Турция ще нару 
ши равновесието на си
лите между двете страни.

специалисти за създаване 
В началото

личи са станали истински 
на -правителствени кризи в страната си. 
на миналата седмица и официално бе „свалено" 
44-то следвоенно правителство на Италия, оглавявано 
от ооциалистпче-окц.я премиер Бетино Кракси. След 
1300 пре.м-иераки дни (в два мандата) лидерът на со
циалистите беше принуден да -подаде оставка, поне
же острите разп-ри в петпартийната коалиция са дос 
тигнали „непоносими размери". Една от причините 
за пра-вит-елствената криза е и „неразумният" иск 
на демох-ри-стияните да им бъде п-редадено кормило
то на страната до края на манната на сегашния пар
ламент (юни 1988 г.). Италианският президент Фрая- 
чсоко К се ига Ееднага е започнал консултации с вода 
чит-е ка политическите партии въ-з връзка с кандида 
ти ге за премиер и .членог-е на правителството, които 
■резултирали с решение: н-оз премиер е Джулио Ан- 
дрео-ти, сегашен външен министър на Италия и пет
кратен бивш премиер.

ВИДНИЯТ СЪВЕТСКИ 
ИСТОРИК ИСАК минтс 

ПРЕДЛАГА

Реабилитация на 
жертвите на ста
линските чистки

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ КОМУНИСТИ И СЪВЕТСКАТА „ПЕРЕСТРОЙКА"

Искрени симпатии и подкрепа
• Френските комунисти „се радват и решително подкре

пят демократическите реформи в СССР" # Испанската КП „на
пълно се идентифицира" с тези реформи • Италианска КП: 
положителни оценки
Трите най-големи комунисти

чески партии в Западна Европа 
•—италианската, френската и ис
панската

Един от най-вид-ните 
съветски историци Исак 
Минтс, предлага реабили 
тация на всичк-и комуни 
■сти, пострадали в Стзли- 
новите чистки през 30-те 
години на тоя век. В ин
тервю пред -съветската 
агенция ТАСС Минтс по 
дчертал, че 
мнозина революционери 
и бо-рци, особено на пос
традалите в чистките п-р 
ез 1936 и.1937 година, не 
обравдан-о са ■ забравени. 
Той изтъкнал, че е дълг 
на историците да се вър
нат към историята на. ве,- 
ликата Октомврийска ре
волюция. Мака-р, че ня
кои от убитите в чистки 
те са : реабилитирани пост 
хумно, ролята на мнози
на е изличена от перио
да на революцията и съ
битията след нея, казал 
Минтс-

сс камери Италианската комуни- I 
етическа партия. Известно с, че ; 
тя най-остро критикува „реалния • 
социализъм" 
тика с-ще

и съветската подщ 
от събитцята в Унга

рия и Чехословакия до
се радват и решително подкре
пят демократическите реформи 
в ОССР". л з ЧШФ-7венцнята в Афганистан и въ.веж-

дането на военно положение... .в. 
По-лша. Тази критика отиде тол
кова далече, че бившият

имената на
Орга-нът на Испанската КП 

промените в Съвет- „Му-ндо обрерр" пише, че след 
яну.арокия пленум на ЦК на 
К11СС „може да се го-вори за-две

с максимален инте
рес следят 
ския съюз. Този интерес се ма
нифестира по различни 
(което е и разбираемо с оглед на 
различните позиции на тези пар
тии в собствените - -страни и на

генера
лен секретар на ИКП Енрико 

различни политически; икономи- Берлннгуер беше заявил- 
чеоки и обществени обстановки 
в Съветския съюз" ,а публикува- 

разлйчните им опити в отноше-. пият след пленума документ пб- 
нията с КПСС), но им е общо

начини

Октомври>йркД:: 
та революция е изчерпана", Ве-

^дълбоки’пр"' ™ ДУМа !«Я™КП3Точак°ваха^пТк^ля* 
за дълбоки промени . С тези про ри„ изявления, а когато това не

Се ИЛВНТИф11ЦИ- « «учи. мнозина прочетоха" 
ра Комунистическата партия на нерешителност

надународните отношения и овс- иопанския народ. Сформираната щение к °ебание и сму
то-вното работническо и комуни- неотдавна Комунистическа нар- „а итзтгипнп^Т^1"”6 изя,ш?ения 
етическо движение.. . тия на испанските работници на- сандоо НаГ комунисти- Але‘

Становището на Френската чело със Сантяг-о Ка-рильо 
КП във -връзка със случилото се 
след идването на Михаил Гор- 
бачов начело яа КПСС най-доб
ре -отразяват думите на генерал
ния секретар на ФКП Жорж 
Марте: „френските комунисти

гателната сила на

становището, че промените 
СССР имат огромно значение и 
за съветокото общество,-и за ме-

в

» ИКП. обачГеМ?~Ш 
„Още от първия

е за
писала в програмата си, че про
мените в Съветския съюз 
волюция в революцията".

Когато става дума за отноше
нието към съветоката „п-ерестрой 
ка", в най-деликатно полож-ен-ие

момент положи-. 
инициативата 

на съветските ръководители НД-; 
чело с М. Горбачов,
°ме с тях и ги

са „ре- тел ноСпоред някои прецен
ки в кървавите сталински 
чистки са пострадали 8— 
10 милиона души,

оценяваме

съгласни ;
подкрепяме". ......
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способност8 НАСпървичнита^ЕЙНо"полити
ПАРТИЙНИ 0рганш1ции ™г°и ОНА

Необходими са нови методи
БРАНИСЛАВ ИКОНИЧ ПОХВАЛИ 
ГЪР" В ПИРОТ СОСТ „ТИ

„Хванали сте влак 
за бъдещето“

и съдържания
ре^Г„ТсаЧХаЗн™ осГеГ3аЦИИ ” СК

шават проблемите на средата 
ции трябва да се окаже помощ, 
на на общинските комитети

След проведените пар
тийни конгреси Съюзът 
на комунистите положи 
усилия конгресните 
ределения в_ъзможно по- 
последователно и по-кон 
кретно да се реализират.
Но и покрай това опре
деленията бавно и недос
татъчно се реализирах а

в ганизации на СК в регио 
на. Откъде едва тази без 
дейност? — Най-големи- 
ят проблем е непровеж- 
дането на приетите 
люпения и 
Ако

успешно да ре- 
такнва организа- 

ореди всичко
си. На По време на неотдавна 

шното си посещение в 
Пирот председателят на 
Скупщината на СР Сър
бия
разгледа производстве
ните халета на „Тигър” 
и води разговори с пред 
ставители на най-голя- 
мата и най-уапошна пи- 
ротска стопанска орга
низация.

-М ималата година СО 
СТ „Тигър” осъществи

те” в групата на „актив
ните” в платежния ба
ланс с чужбина, за да си 
улеони снабдяванодо със 
суровини.

Тези резултати бяха 
повод на Бранислав Ико 
нич, да каже:

— Трудовият колектив 
на „Т-игъо”, неговите тру 
дещи се заслужиха да им 
имаме доверие. В „Ти
гър" съществуват завид 
ни кадрови, делови и

от стра
закзации. Голямо 

рвични 
региона
второстепенни 
Затова проблемите

число пъ-
организации 
се занимават с лем,

лемите.

становища, 
решим този проб- 

щс решим и проб 
които забавят

Бранислав Иконичв
оп-

въпрори.
и затрудняват самоупраг 
вителното ни и обществе 
но икономическо 
тие

в сре
Дите им ,се изострят. На 
такива организации - зана 
пред трябва да се 
ва по-голяма

разви-
— изтъкна в уводно

то изложение СИМА ЙО 
ВАНОВИЧ,
лен

окае- 
ПОМОЩ от

Неблагоприятните процеси в обществото 
Щ “ проблемите и слабостите, които от година на 
Щ гкдпна се изострят, бавното и неефикасно решава 
| не на тези проблеми 
щ на СК непосредствено

изпълните-
се-кретар на Пред

седателството на МОК на 
СК в Леоковац.

И в разискванията, и в 
уводното изложение 
подчертано, че е крайно 
време да се мени 
дът и съдържанията 
работа ва първичните ор 
ганизации и на събрани
ята в центъра .на внима
нието да .се намират жиз 
ненитс въпроси. Само по 
този начин

и недостатъчната активност 
влияят и върху приемане- 

! то на нови членове в редовете на СК. т.е. напуска- 
Щ нето на Редовете му. В края на 1985 година в СК 
Ш в региона е имало 42 214

бе

мет,о-
надуши, а към края на

миналата година 1650 по-малко. Миналата година 
са приети 1270 нови членове, а СК по различни 

Я основи са Запуснали 1203 души — 117 са изключе- 
нн, а останалите са отчислени от евнденция или 

% Са се самоотлъчили. Наи-много всред тях са ра- 
Ш ботниците. както из

тъкна МИЛОЕ СТОШИЧ, 
председател на МОК мо 
же да се почувствува по- 
голямд активност и заин

неблагоприятаите общес 
твено-икономически обс 
тоятелства в обществото 
не се премахват. Една от 
причините за неизпълня 
ването на тази задача е 
недостатъчната идейно- 
политическа способност 
на СК, особена на първи 
чните партийни органи-

страна на общинските ко 
митетц на СК.

Това бе подчертано на 
неотдавна

Б. Иконич в разговор с представители на „Тигър"

твърде добри дслосви ре 
зултати: В чужбина са 
изнесени стоки на стой
ност над 22 милиона до
лара (увеличение с И’5 
на сто в сравнение с 
1985 година). Към тази 
сума трябва да се при
бавят още 6 милиона до 
лара, осъществени от съв 
местния износ на леки 

• коли на американския 
пазар. М.иналогодинши- 
тс резултати на „Тигър” 
в износа са над средното 
равнище в Републиката.

Колективът на СОСТ 
„Тигър" обаче не се при 
мирява с постигнатото. В 
насоките на деловата по 
литика за тази година е 
записано по-нататъшно 
увеличение на произвол 
ството и износа с 13,5 на 
сто. По трзи начин тряб 
на да се осъществи дъл
госрочното определение 
на .„Тигър" да мине от 
категорията на „пасивни

други потенциали, во
ди се правилна делова 
политика, благодарение 
на която е хванат „вла
кът за бъдещето".

Спирайки се на пробле 
ма с недостига на валу
та на валутния пазар, 
който сериозно застраша 
ва производството, пред 
седателят на Скупщина
та на СР Сърбия заяви:

— Проблемите във връ 
зка със съвместния из
нос и обезпечаването на 
валута за безпрепятстве
но производство трябва 
да се реша_ват бързо и

тереоованост на членове
те на СК.

Покрай останалите ме 
и роприятия за увеличена 
и дееспособност — от иде- 

йно-политичеокото и мар 
ксистко издигане до ук
репване .критиката и са
мокритиката — от особе
но значение е вдейно-по 
литическото разгранича
ване, което почти и не 
съществува. — Крайно е 
време да започнемс да 
прилагаме ицейноттоли- 
тическото разграничава
не — изтъкна Йованогаич. 
Изходна точка трябва да 
бъде кой колко осъщест
вява приетите заключе
ния, развойните и други 
програми, кой колко с 
дсйствуваието и с поведе 
кисто си създава условия 
за развитие на социалис
тическото самоуправле
ние и осъществяване па 
сгабилизаIгионнитс цели.

П, Б.

проведеното 
заседание на МОК на СК 
в Лесковац, посветено на
идеино-политическата 
акционна способност 
социално-класовото укре 
пване на първичните ор-

по ПОВОД 7 МАРТ — ДЕНЯ НА 
НИТЕ ЧАСТИ НА ЮНА

Винаги в акция
ИНЖЕНЕР-

На 7 март т.г. ознаме- турата. През миналата 
нувахме 45-годишнината година само инженерни- 
откакто другарят Тито те части в Нишката ар- 
през 1942 година форми- мейска област например,

са изградили 23 км нови 
пътишд, извършили са 
реконструкция на 57 км, 
изградили са 4 бетонни 
моста на дължина от 130 
м, прокарали са водопро
води на дължина от 44 
км, извършили каптира
не на 5 извори, залеси
ли са. 370 ха голини и са 
оказали значителна по-

шт със съвместни сили, 
неже и най-малката осци 
да пи я в ритъма на прои 
звоцетво може да има не 
съблюдаеми 
Спешно се налага да бъ
де взет на прицел и про 
блемът с п ре каленото вз 
имане от дохода на сто
панството.

по

ш последици.
;

(П. Д.)премахване по-з мощ в 
следици от природни бе
дствия- Стойността на те
зи работи възлиза около 
316 288 252 динара. Към 

трябва да се добави 
че инспекцията на въоръ
жените сили, която мина- 

есен оцени действува

ПРЕСТЪПНОСТТА В НИШКИ РЕГИОН ПРЕЗ 1986 ГОДИНА

Повече н по-нахални престъпници престъпници най-много- 
бройни са лицата с пъл
номощия и лицата, кои
то разполагат с общест
вена собственост. В сто
панска престъпност са 
обвинени 809 лица: 178 
са злоупотребили -със слу 
жебния си пост, 13‘4 са 
присвоили (разбира се, 
незаконно) обществени сгр 
сдства, 42 са фалшифици 
рали служебни докумен
ти и т.н. Сред тях са и 
30 дире.чтоса. 
обв!И1Нсни в стопанока пре 
статиост, и п|>еди са би 
ди осъждани за 
или подобни престъпле
ния.

щ ф 600 углавни дела повече в сравнение с 1985 
година • Все повече посегателства срещу общество 
пата собственост

това

литс на обществения ред 
и мир е по-малък с 9 на 
сто. Високо (40 на сто) с 
намалението на ексцеси 
те от вражески позиции. 
Пияните водачи са най- 
големите виновници за 
увеличения брой пътни 
злополуки. Незадоволи
телно с състоянието на 
противтожарната защи
та. Стопанската прсстъп 
поет сс е увеличила с 10 
на сто. Загрижава Фак
тът, чс сред стопанските

дата 
него и 13 1986 година е отбел- 

найтолямото уве
части,Ра инженерните 

които имаха огромна ро"
ля в НОБ. В следвоенно
то развитие 
постигнаха твърде добри 
Резултати в боеготовност-

иа части на инжи- 
НАО язаио

личеиие па престъпсност- 
•га в Нишки регион през 
последните десет години 
— бе съобщено на 'гради 
циомиата конференция за 
печата в Съвместния сск 

вътрешните

нерните поделения в 
пито едно не е оценила с

частитези бележка отпо-малка 
„много-добър". През ця- 

минала година не с 
имало злополуки, 
свидетелствува

датага и в изпълняването на 
останалите възложени за
дачи.

Инженерните части са 
винаги в акция, с която 
Дава-г пълен принос за из 
''Раждането на общество-
То- особено на обекти к 
областта на инфраотруж-

7СОС1Ю.
за виюоко- 160 лица,рстариат на 

работа в Ниш,
Лапи са евидеитираии 

600 углавни дела повече 
в сравнение с 1985 годи 
на. Вуаят па

отговорност
за хора и не

висока 
всеки

то съзнание.
та, грижата 
прекъснатата и 
боеготовност

същи

на нарушите
поделение.член и
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ОТ ЧЕСТВУВАНЕТО ИА ОСМИ МАРТОТ ОТЧЕТНОТО ЗАСЕДАНИЕ И А ОБЩИНСКИЯ ОТБОР И А СУБНОР В 
БОСИЛЕГРАД Връчени скромни подаръциВсестранна н съдържателна активност 1ю „Младост" подбрана 

културно-забавна програ;
В Боаилсградска общи 

на и тази година, както 
и досега, централното тър 
ЖСС11ВО 110 ПОВОД МС/КДу-
иародния ден па жената 
— Ооми март се проведе 
н Босилеград. В навече
рието на празника, в голя 
мата зала на Културния 

тържос

пия, ознаменувани са вей 
чка забележителни дати 
от революционното ми
нало и Щ>. Занимавала ее 
и е въпроси отнасящи ее 
за жилищния въпрос, до
пълнителното и материа
лно положение па своите 
членове и пр.

В продължение на за
седанието членовете па 
ОО на' СУБНОР обсъди
ха и приеха а-кциоишата 
програма 
през настоящата година, 
както, и плана и програ
мата за тазгодишното чс- 
стзуване на юлските и 
други празници и по-за- 
бслсжитслии дати от ре
волюционното 
Бе прието и изменението 
на уставното решение па 
тази организация, ее от
насящо до изменение па 
времетраенето на манда
та щ председателя от 
една на две години без 
възможност за повторно 
преизбиране.

зацията, Цоне Тодоров, 
се посочва, че организа
цията на бойците ее е

През миналата седми
ца в Босилеград ее про- ма.

Да добавим, че подоб
ни тържества се проведе 
ха и в районите центро
ве и трудовите 
ви, къдсто на заетите ж< 
ми бяха връчени скром
ни, в духа на икоиомиче 
ската стабилизация, пода 
ръци. В училищата отде- 

часове бяха посеете 
на жената, майка, ра- 

боти и чка, и домакиня, из. 
жената боец и строител 
на е а м. о у п р а - и т е ли от о со
циалистическо

веде годишно-отчетно за-
Общннекия проявила е всестранна и 

съдър жатсл на активи ост 
заседанието във всички полета на об- 

и секретарят ществеио - политическия 
и стопански живот. 
Борческата организация, 
изтъква ее в отчета, а 
това подчертаха и Стоян 
Евтимов, Мирко Костади
нов, Иван Митрев, Дано 
Симеонов и др. през из
теклата година ее е запи

саданне на 
отбор на СУБНОР. В ра
ботата на колекти-
участвува 
на Междуобщинокпя от
бор на СУБНОР в Лес- 
ковац, Михайло Стойчич, 
Както ее и очакваше, па

дом бе устроено 
пия го събрание, на което 

на Кон- 
общест- 

жена-
ВАЯПКА ЙОРДАНО-

предсодатслката 
ферешшята за 
вена дейност на

лнизаседанието в центъра на 
вниманието бяха два 
проса: отчета за едного
дишната дейност и пла-

програмата за рабо- мавала и е въпроси от 
областта на законност
та, опазването на общсст-

въ- пи
за работата та,

ВА изнесе доклад, а у че 
циците от Средношколе-, 
кмя образователен цент
ър п босилсградокодо ос 
П0'ВТ1О училите, членове 
ма Самодейното дружсст-

на и
тата на борческата орга- общсст-
низацпя през настоящата. 
год1ша. Освен това чле
новете наООна СУБНОР вата политика, снабдява- 
обсъднха и приеха и пла
на и програмата за чест- 
вуването на тазгодишни
те юлски и други празни
ци и забележителни исто
рически дати, както и из-

1(0,
веното имущество, кадро

М- Я.
минало.пето, изкупването на сел

скостопански 
.ния, здравеопазването, ра 
ботата па общинските ор

ДИМИТРОВГРАДпропзведс-

Организирана изложба
гани и тела и пр.

Отделно внимание тя е 
посветила върху развити
ето и таченето на рево
люционните традиции. В 
течение на годината са 
проведени редица фещи 
е подрастващите поко.ле-

реннията за обществена 
дейност на жецата МА
РИЯ ДИМИТРОВА.

1Д о повод празника в 
конфекция „Свобода" бе 
открита изложба на ръко 
делия, на жените, а воде 
ни сл и разговори за по
ложението на жените, ко 
ито в тази ТО га болшин 
стю. Гостенките посети
ха и новия цех за лека 
конфекция.

По повод празника Кон 
Ферешшята за обществе
ната дейност на жената 
организира и другарска

Международният ден 
па жената — 8 ми март, 
в Димитровград е ознаме 
нуван тържествено и де 
лово. Ознаменуваното за 
почна на 6 март е тради 
циониото п тържетвено 
събрание, посветено на 
лесната — майка и работ 
ничка. Подходяща про- 
грама по този позод под 
готвиха най-малките от 
детската г.радина „Оеми 
септември", учениците от 
основното училище и от 
Образователно възпита
телната организация „Й. 
Б- Тито". За значението 
на празника говори пре 
;ч'--,д\т~!'»ага на КонФе-

мненията и допълнения 
на уставното си решение.

Инак. в отчета за из
теклата година и встъпи
телното изложение на 
председателя на органи- М.Я.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СК В ТО „ДИМИТРОВГРАД” В ДИМИТРОВГРАД

Приети са програми за работа
На проведените досега събрания в първичните 

констатирано, че членовете на СК нс- 
самоуправителните органи

„Димитровград" ще бъ
де изключително тежка. 
Една от по-значителните 
активности на партийни
те организации ще бъде 
възнаграисдаването. Ра
ботата на комисиите, ко- 

тази годи- ято трябва д.а бъде ли
шена от всеки субективи 
зъм и която е обоснована 
върху прилагането на 
новата методология в из 
числяване стойността на 

членовете на извършените трудоЕи за 
дачи трябва да приклю
чи до коая на юни т.г.

Голямо число комуни

сти—делегати в самоупра 
вителните органи и деле 
гациите през изтеклия 
мандатен период не . са

организации е 
достатъчно действуват в

В първичните органи
зации на СК в ТО „Дими 
тровград" в Димитровгр
ад неотдавна бяха про
ведени събрания, на кои
то членовете на СК прие

изпълнили задачата 
Работата, -г.е. действуване 
то им занапред трябва 
да се подобри. Още по
вече ако се има предвид, 
че трудещите се в СОСТ 
„Тигър" се намират в пре 
дизборна активност, в ак 
тивност когаъц се свиден 
тират кандидати за деле 
гати в

си.
врчер. която се проведе 
в хотел ..Балкан".

А Т.

ха акционни програми за 
работа през 
на, обсъдиха материали 
във връзка с методологи 
ята и изчисляване стойно 
стта на трудовите зада
чи и анализираха актив
ността на 
СК в самоуправителните 
органи и делегациите.

Проблемите в произво 
дството ще бъдат в цен
търа на вниманието на 
първичните партийни ор 
ганизации през течение 
на - годината.. Макар че 
деловите резултати през 
изтеклата година са по
ложителни, място за гол
ям оптимизъм няма. На
против. Защото, наблю
давано през призмата 
на новите законопредпи- 
сания 1987 година за ТО

самоуппавителни- 
те органи в трудовите ор 
ганизации и СОСТ. Избо 
рлте ще се проведат към 
края на този месец.

П. Д.
БОСИЛЕГРАД

Още една първична организация на СК
Числото на първични Босилеград бе формира

те партийни организации на Iгьрв_ична партийна ор 
в Босилеградска общи- ганизадия. На учредител 

мото събрание, за секре 
тар с избран МИЛАН 
МИЦОВ, за заместник — 
секретар ВАСИЛ ВЕСЕ
ЛИНОВ, а за касиер МИ 
ЛЧА БОНЕВ. Организа
цията понастоящем иаб- 
роява 10 души.

ЖЬН Д-РАЬОТ1-1И ЧКА: строител на самоуправление го 
СУРДУЛИЦА

на е увеличено 
една партийна 
пия. Именно, през 
лата седмица в строител 
ната занаятчийска коопе 
рация „Граджевинар" ТО

с още 
организа 

мина

Отказаха се от подаръци
в навечерието на Ос- 

ми март в Сурдулица се 
състоя тържествено съб
рание, на което за значе 
нието на

те и войниците. Членове
те на Културно-художес
твеното дружество „1-ви 
май" се представиха с те 
атралното си представле 
ние „Даринка от Райко
ва ц"-

От значение е да 
подчертае, че заетите же

БАБУШНИЦА
Политическа школа

Тези дни започна е ра
бота Политическата шко 
ла при Общинокия ко- 

• митет на Съюза на кому 
цистите в Бдбушница с 
25 куроисти I 

В деня на първичните 
занятия «а школата, пред 
курсистите говори Вито 
мир Шиндич, директор 
на Регионалната полити-

О чак са се, че с форми 
нането на първичната па 
ртийна

ческа школа в Ниш. За 
повечето теми лектори 
са обществено-политичес
ки и стопански дейци от 
Бабушница, а някои те
ми ще обработят и изне 
сат и лектори от Ниш. 
Школата трябва да при 
ключи с работа до края 
на април-

празника, за 
жената — радетел и са- 
моуправител

организация до 
значителна степен да ее 
подобри дейността на гов-ори пре 

дседателката на Конфе
ренцията
дейност на жената 
ОК на ССТН ЗЛАТА МИ- 

| ЛИЧ. На тържеството бе 
| изнесена културно заба 
1 вна програма, в 

участие

тази
ция, която е поела бре
мето, до края на година 
та да приключи с елек
трификацията на общи
ната.

трудова организа- се
за обществена

към ни в стом анол е я рната 
се отказаха„Мачкатица"

от подаръци и около 100 
хиляди динара дадоха за 
хуманникоято 

взеха младежи
М. А. цели.м. я. с м.
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грлдскаТобщАинаЯ НА синдиката и младежта В ДИМИТРОВ- ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССТН 
СИЛЕГРАД ЗА РАБОТАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА 

МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

В БО

Зз ускорено трудоустрояване на висшистите Бе! ндейно-полнтнчески 

отклонения
Още през септември 

миналата година предре- 
дателствата на Общин
ския синдикален съвет и 
на Общинската конферен 
ция на Съюза на социа
листическата младеж раз 
движиха инициатива да 
се предприемат акции за 
ускорено трудоустроява
не на полувжщисти и ви
сшисти, чакащи 'опреде
лен период работа. Осно 
вната наоока на дейност 
е: да се заинтересуват 
трудозите организации и 
организациите на сдруже Щ 
ния труд да приемат про Щ 
фе-сионалнр подготвени
те специалисти, като им 
дадат възможност да се 
изявят.

Тези дни (16 февруари ( 
т.г.) е направен списък на ! 
незаетите с виеше и по- | 
лувисше
Списъкът обхваща общо 
73 лица, 45 от които са 
с полувише, а 28 с виеше 
образование. При това 
30 души са мъже, а 43 
жени. С най-дълъг пери
од на чакане 
голина — е само един 
кандидат, от 1981 —три
ма и т.н.

В структурата на неза
етите с полувисше обра
зование най-числени са 
правниците — 15, препо
даватели за основно учи
лище — 10, икономисти 
— би т.н. С високо об

разование — има 4 лека- 
ра обща практика (два
ма стажуват), з 
кари (на стаж 
вин работно време), 3 оо- 
циодрга, 7

тази шщока следва пове
че да се обърнат към про 
изБодствените профили, 
защото и занапред, съгла 
оно обществените опреде 
ления, повече ще се при
емат .опециалисти в про
изводството, отколкото в 
различните 
дейности.

зъболе- 
и с поло-

Председателството на 
Общинската конферен
ция на ССТН в Босилег- 

, рад, на състоялото се на 
4 март тази година раз
ширено заседание суми
ра резултатите от прове 
лените разисквания вър
ху отчетите за миналото 
дишната работа и прог
рамните концепции за 
настоящата година на 
средствата за масова ин 
формация на български 
език: изданията на бра
тство", 'Предаването на 
Радио Ниш за българс
ката народност и ТВ—жу 
рнала. В оаботата на за
седанието освен ръко
водителите на обществе
но-политическите 
низации и Общинската 
скупщина, участвуваха и 
главните и отговорни ре 
дактори на посочените 
информативни сродства.

Сумирайки резултати
те от разискванията на 
Комисията за информи
ране при ОК на СК и Се 
кцията за информиране 
при ОК на ССТН, пред 
■сг/ателят на ОК на СС
ТН в Босилеград, Стаме . 
нко ' Пенев, подчерта, че 
и "изданията на „Братс
тво”, и предаването на 
Радио Ниш за българс
ката народност, и ТВ-жу- 
рнала, през изтеклата го 
дина са полагали усилия 
навреме да осведомяват 
трудещите се и гражда
ните със съвкупните об 
щсстгено-политически и 
стопански събития в об
щината. Пои тоза, с мал 
ки забележки върху от 
делни информации, те 
са изпълнили, ролята и 
задачите които им нала
га нашето социалистичес 
ко самоутравително об

щество. Охрабрява факта, 
отделно подчерта Пенев, 
че при нито едно от тях 
не е имало каквито и да 
е идейно-политически от,- 
ююнеяия.

След обстойни разис
квания, Председателство 
то прие отчетите за ми
налогодишната работа и 
даде пълна подкрепа на 
програмните концепции 
за работата им през нас
тоящата година, с конс
татация, че информира
нето не може да бъде 
привилегия нито на гру
па пито пък на отделни 
лица, нито пък средство 
за каквото и да е мани
пулиране. Нужно е, зана 
пред да има далеч по-гол 
ямо съдействие с общес
твено-политическите ор
ганизации, местните и тр 
удови общности, да се 
изтъкват всички положи 
телни, а опозоряват отри 
дателните прояви.

За отбелязване е, че и 
този път, както и вина
ги досега, когато става 
дума за информирането 
и въобще за информати
вната дейност в общи
ната, отделни забележ
ки се чуха във връзка с 
чуйността на предаване
то на Радио Ниш и чес
тото прекъсване на теле
визионната програма. За 
сегнат бе и въпроса във 
връзка с неблагоприятна
та материална и техниче 
ска основа, преди воичко 
на „Братство" и Радио 
Ниш. Изходът както бе 
заключено, трябва да се 
търси съвместно с Регио
налните и републикански 
субекти, .компетентни за 
този въпрос.

гимназиални
преподаватели и пр. 

Списъкът може да се 
разглежда и от други ас-

обществени

ще* й8
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Повече специа-В УНИСОН С ОПРЕДЕЛЕНИЯТА
листи в производството

В председателствата на 
Общинския синдикален 
съвет и на Общинската 
конференция на Съюза 

со ц и ал и стич ©оката 
младеж са решени акци
ята да се води упорито, 
като се ангажират и^дру- 
ги субекти в Димитров
градска община, преди 
всичко общността по тру 
доустрояване и останали
те обществено-политиче 
оки организации. Двете,

пекти, но в случая е ва
жно: какво може да се 
предиоиеме. за да се ре
ши този въпрор. Ясно е, 
че работ? -за отделни спе
циалности трудно ще се 
намери, ако кандидатите 
не извършат пре_квдлифи 
кация в образованието си 
и не потърсят специално
сти, които се търсят. В

от 1980

на

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ОК НА СК В БОСИЛЕГРАД

Отчетът е на публично обсъждане
Председателството на 

Общинския комитет на 
Съюза на комунистите в 
Босилеград, на проведено 
то в миналата събота за
седание обсъди и прие 
отчета за едногодишната 
работа на
комитет и останалите не
гови тела. Същият, съгла 
сно решението на Пред
седателството, тези дни 
ще бъде предмет на об
съждане в първичните 
партийни
След като Председателст
вото сумира резултатите 
от публичното обсъждане 
върху него ще разискват 
и членовете на Общин
ския комитет.

водещи акцията органи
зации, са на мнение, че 
трябва, да ос премахва 
примиримостта със съще 

положение.
то и акционно единство в 
Съюза на комунистите. 
Завидни резултати са осъ ствуващото 

а да се откриват перопекщестаени и по въпроса 
на всенародната отборна 
и обществената самоз.ащи 
та- Общинският комитет 
и Председателството му 
със съдържателна и все
странна активност са на
сърчавали и дейността на 
останалите организирани 

сили.

тиви младите час по-ско
ро да дойдат до работа и 
да се включат в общата 
стабилизация, като по 
тоя начин дават свой нри 

Ст. Н.

Общинския

М. Я.нос.
ОТ СЪВЕЩАНИЕТО СЪС ПАРТИЙНИТЕ СЕКРЕТАРИ В ДИМИТРОВГРАД

ЗА ПО-ЕфИКАСНА РАБОТА
то присъствие същевре- 
мено намалява броят на 
участниците в разиклва- 
нията-

На съвещанието е до
говорено секретариатите 
да подготвят съответен 
материал за досегашната 
работа (въз основе на да 
лените тезиси) най-къс
но до 15 март, за да мо
же до края на месеца да 
бъдрт проведени събра
ния на -секретариатите. 
Подобно съвещание нас 
коро ще сс проведе и със 

или секретарите на първични 
те партийни организации 
от извъиматсриалното пр 
оизводство.

социалистически 
Полагани са усилия и раз

то в краен случай откри- 
цателно се отразява на 
събранията. Тази практи 
ка трябва да бъде прокъ 
спата, защото във всека 
трудова организация съ 
ществущат съответни слу
жби, които нащкомпс- 
тентно могат и са длъж
ни да подготвят матери
али аа събрания на пър 

оргащгзация 
(пир. окончателна равно 
сметка). В досегашната 
работа на секретариати
те най-често участвуват 
директорите на ТО 
други ръководни хора, 
а топя п повечето случаи 
значи обезателно прие
мане на ^становищата 
ръководните хора. Тяхно

чак да сс подобри ра
ботата пр секретариатите 

партийни

редица актив-движвани 
пости, коит-о. пр^ци всич-

организации.

дако са имали за цел 
се надделеят съществува
щите
тичсски и стопански про
блеми. В това отношение 
са предприемани и реди
ца решения и

и първичните 
организации бе тема, вър 
ху която разискваха сек
ретарите на първичните 
партийни 
от непосредственото про 
изводстио па съвещание 

на 4 март в

обществено-поли-

организации

В периода от една го- 
в отчета, 
комитет,

заключе-
дина, казва сс 
Общинският 
Председателството му и 
останалите негови 
са проявили всестранна 
активност и -раздвижили 
редица въпроси от всич
ки области на обществе
но-политическия и стопа
нски живот. При това са 
осъществени и сравдаитсл 

добри резултати. До 
значителна степен е у крои 
нало и дсйио-яолитичсско-

проведено 
Димитровград.

Успешната, работа 
всека първична организа
ция до голяма степен за 
виси от това как секре
тариатите подготвят съб- 

първичната

ния.
Не всички обаче, по-со

са на личнатапасе в отчета,
време и успешно реали
зирани. Преди всичко ко- 
гатр става дума за зада- 

и активностите от
стопанската ранията ма

организации. На практи
ка най-чссто ос случва 
членовете на секретари 
ата да са „компетентни" 

М. Я- по всички въпроси, кос-

чватела,

чцуе
областта на 
дейност и осъществяване

икономи-пол ити ката за 
чсската стабилизация. нано А. Т.
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V

самоуправление.
Работа за 

544 работника

1Стоианство ПРОИЗВОДСТВО
№ ДЕЙНОСТТА НА СТРОИТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „ИЗГГЯДНЯ"
В БОСИЛЕГРАД

СУРДУЛИЦД

Миналогодишната 

равносметка без загуба този начин този най-гол 
ям трудов колектив в ой 
щилата ще има над 900 
заети.

Сравнително голям бр 
ой нови работници (око
ло. 70) ще бъдат приети 
във фабриката за етило
ва мебел „Симно" в Сур- 
дулица, след това 47 във 
фабриката за одеала на 
гърдслишюр „ТИГ" в Кли 
сура. а запланувано е да 
се приемат 53 работника 
в цеха на „Кощана" в Су 
];дулица, ООСТ „Зидар" 
ще приеме 36 работни
ка, Власинските вододел 
трали и фабриката за 
минерална вълна но 28, 
„Народна радиност" 25 
души и т.н.

Твърде е положително, 
че това трудоустрояване 
е главно продуктивно, ко 
сто е в съзвучие с общи
те обществени настоява- 
ния, °а тога сзидетелст- 
вуза фактът, че се плану 
ва приемането на 204 но 
ви работника с трета сте 
псн професионална под
готовка, следователно е 
работнически специално 
сти, 230 нови работника 
ще бъдат професионално 
подготвени за производст 
вени дейности, а с чет
върта степен работа ще 
намерят 56 лица. Запла
нувано е приемането на 
42 високо професионално 
подготвени и 11 с полу
висша професионална по 
д готов ка.

Въпреки п е д остатъ чи а 
та съвкупна развитост, 
една от основните зада
чи на сурдулишката об 
Iцсстьсионполити'Чсека об
щност, в течение на нас 
гоящата година е увели
чение па заетостта и на
маляване броя па незае
тите лица преди воичко 
чрез продуктивно трудо 
устройване. Съгласно те 
зи определения, активно
стите ще бъдаг насочени 
към трудоустрояване на 
лица, намиращи се. на 
ев^кенция в основната 
общност по трудоустро 
аванс е утвърдената по 
литпка и нуждите на сд
ружения труд. а ще се 
работи и върху професи 
оналното оопоообянане 
и преквалификация на 
незает/тте работници със 
суфицитни специалнос
ти, за да се задоволят 
нуждите на сдружения 
ТРУД и ускори трудоус
трояването.

С плана за настоящата 
година е предвидяно в 
обществения сектор да 
се приемат нд работя 544 
работника, относно 478 
души на неопределено и 
66 за определено време.

Най-много нови работ
ници ще бъдат приети 
във фабриката за маши
ни и стоманолеярна. За 
планувано е да се прие
мат 84 нови работника.
От които 68 ще бъдат на 
постоянна работа, а 16 
за определено време. По

•- Състоянието в строите
лната организация „Из
градил" в Босилеград е 
мобилно. Трудовият съ-. 
вет, първичната партий
на. и синдикална оргаии- 

' задня в съдействие с ос
таналите- организирани 
социалистически и самоу- 
правителни сили вършат 
всестранен анализ на ми
налогодишните делови 
резултати, разгранича
ват обективните от субек 
тддците причини, оценя
ват осъществяването на 
стабилизационната прог
рама и пр. При това не 
само, че откровено кон
статират състоянието, но 
въз основа на това пред
приемат съответни мер
ки, как занапред същото 
да се подобри. Затова, 
кдкто изтъкнаха няколко 
разискващи на неотдавна 
проведеното заседание на 
трудовия съвет,'в органи
зацията имат сили и въз
можности,

- Впрочем 
твърДиха с деловите си 
резултати през последния 
квартал на изтеклата го
дина, когато с усилена 
стопанска дейност осъ
ществената дотогава де
ветмесечна загуба от охо 
ло 41 милиона динара бе 
наваксана и нд края на 
годината, според заключи 
телния баланс отчете по
ложителна равносметка 
—без загуба. Наистина в 
това отношение не мал- 
кадпомощ й оказа Об
щинската 
д:ругите 

, литически субекти, чрез 
освобождаването от раз

личните видеше облага- стоящата година, в коя- 
пия, но през този период то също така ни очакват 
но отношение на преди, редица обективни труд- 
до значителна степен е пости. Поради това сУб°- 
дамюбпена трудовата пие- ктиктеге причини трябва

ЯНМНВ Г 1 : ■ ,

„ИЗГРАДМЯ": Повече работа и дисциплина

циллина, а ефектите от 
това са налице.

Общият доход, осъще
ствен през миналата де
лова година възлиза на 
572 903 340 динара. За осъ 
ществяването на този до
ход са изразходвани 
447 385 759 динара, при 
това доходът възлиза на 
125 517 581 динара, а чи
стия доход 97 784 363 ди
нара. От това за лични 
доходи на 171-те заети са 
изразходвани 96 933 371 
динара, а във фондовете 
са внесли само 850 992 
динара.

изцяло да премахнем.
Следва да отбележим, 

че охрабрява не само осъ 
ществсната през изтекла
та година, положителна 
равносметка, но и факта, 
че организацията вече 
има обезпечена работа за 
настоящата година. Име
нно, опоряд думите на 
Рангело.в. вече имат обез 
печена работа в Слове
ния, Панчево и Крагуе- 
Еац, а в ход са прегово
ри и за работа в Лаза- 
рев-ац.

те тоза и по-

— Работа имаме, а 
има възможности да се 
обезпечи още, и то при 
извънредно добри усло
вия и пени. Рроблем е 
обаче, че немалък брой 
работници не искат да 
отиват извън Босилеград, 
а тук засега имаме .съв
сем малко обезпечена ра
бота — добави Рангедрв.

— Самият факт, че 
изтеклата делова година 
— подчерта изпълняващ 
дължнретта директор на 
организацията, Митко Ра 
нгелов, 
положителни делови ре
зултати за нас много зна
чи. Преди всичко за рто- 
панисването ни през на-

С. Микич
приключихме е Преквалификация и 

професионална подготовка 

на работници

скупщина и 
обществено-по-

М. Я.

В ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО В ДИМИТРОВГРАД

Повече за разширяване на материалните основи на труда С оглед. че много ор
ганизации на сдружения 
труд в Сурдулица 
определени гррофили 
Дри, а на евиденцията на 
основната общност 
трудоустрояване ги няма, 
през настоящата година 
ше бъдат

делишката фабрика за 
изработка на одеяла 
Клисура. Счита, че общо 
ще бъдат оспособени 190 
работника.

'В „Електроразпредели
телното" в Димитровгр
ад, което от скоро, рабо 
ти като делцва единица 
в състава на ООСТ „Еле 
ктроразпределително" от 
Пирот, са доволни от по
стигнатите резултати за 
деловата 1986 година, Съ 
веем оправдано, ако се 
има предвид, че е оконча 
телната равносметка за 
19^6 година 61 на сто от 
осъщественият доход са 
отделени за разширяване 
на материалните основи 
на труда, а само 39 на 
сто за лични доходи. Все 
пак последните са за 102 
на сто увеличени в срав
нение с 1985 година.

Инак общият доход е 
увеличен с 90 цд сто и за 
изтеклата делова годи
на възлиза 442 милиона 
динара. Същевременно 
материалните 

са увеличени е 86,1 на 
сто, което също 
за добро 
Доходът е
100 на сто, а чистият 
ход с 87 нд сто. Както и 
в останалите 
дейности, и тук облагани

вщевременно в 
фонд са внесени към 49 
милиона динара или е 68 
на сто повече, отколкото 
през 1985 година, 
то за резерви е отделено 
101 на сто — 5,5 милио-

д еловия търсят
ка-

Същевремен- 
но трябва да се преквали 
фицират и 40 незаети ли 
за за работа в „Кощана", 
„Мачкатица" и ООСТ 
„Власина-гостилничарст- 
во".

110дока-
разходи

организирани 
няколко курсове за црек 
■валификация и професи
онална подготовка на ра 
болници.

говори 
стопанисване.

на.

Както изтъкна директо 
едини-

уведичен със
рът на деловата

ИВАН ДИМИТРОВ, 
заетите тук са готови и 
тази година да повторят 
миналогодишните извън
редни резултати и в ~съ-

Следователно по 
начин в

до тозина
сътрудничество 

с организациите на сдру
жения труд.

Курсове за професиона 
лна подготовка на рабо
тници ще бъдат органи
зирани за потребностите 
на цеховете на „Коща
на", „Косимод" и „Юм- 
ко“

стопански
общността 

по трудоустрояване й об
разователните центрове 
в Сурдулица ще бъдат 
пособени 230 работника, 
които след 
вършените 
бъдат 
на работа.

ята върху дохода са зна
чително увеличени 
141,3 на сто. Най-толямо 
увеличение 
внение с 1985 година, от 
цели 343 на сто са

със
става на реорганизирана
та „Електроразпределите
лна" организация.

особаче в сра
• слеД това за потреб

ностите на ТО „Мачкати 
ца", фабриката 
ва мебел ..Симпо"

уопешно за- 
курсове ще 

приети на постоян
за ж.и

лщцно строителство. Съ- за ст.ило 
и гър-

А. Т.
С. М.СТРАНИЦА 6
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с

в ИСТИНСКАТА СТРУНА
огато би съществувала
формула за изход 
но бихме...». _,=-,~=Е= .=

нанш!^1 чеЛ отПутре^гцеГ^сеИ^аботи^о-добре* ”°СОбеНО тря6ва др се и30СТри и ^ нетГкъГнадм^аГ/на““ р”
би могъл да се оспособи лт игпяр- ж-™-,' касно да 00 реализира политическата отго партията. Отговорността в ръководствата 
телната авангардна поля сигепнп п, “орност на всички ръководни кадри и но- — така разбираме и заключенията на ЦК

Когато желанията ча ,п1> сители на обществените функции... за не- — трябва да се утвърждава и въз основа 
широките слоеве и на най-тесните'върхове" на поли™каТП на СЮК, з- на предупрежденията „от долу”. Това няма
на обществото биха могли веднага ?ла ге ж,™"0 тълкУванс “ непринципиелни кон- да Сс постигне ако е базата апатична

всички ппобпем к, ' ДА ^ронтации те трябва да поемат идейно- директиви или само гневно псува неволите, 
роолеми биха били политическа отго-ворност, все до изключва- които са я сплотели, 

нс от СЮК и сменяване от функции", пи
ше в Заключенията за действувапето на СК

сече направил.

към
осъществят, 
бързо разрешени.

Но, очевидно, 
формула, нито

Крачка напред трябвало би да напра 
възможности и за 

на тази крачка 
може полезно да послужат и пооочените 

идейно-по- заключения които 
литическите и другите мерки за безотговор народната: „всеки да очисти своя двор", 
нсстта,

не може: нито има ви всеки, според своите 
хартия в осъществяването на решенията на Три- дачи Към осмисляването 

животът
само с думи и на 

може нещо да се промени, нито 
така лесно може да тръгне насреща 
ланията и тежненията.

На последното

надссетия конгресна СЮК. 
По-нататък продължавана же като чели клонят към

заседание на ЦК на 
СЮК, бе казало, че „организираността и 
ефикасността на СЮК

включително оставките и освобсж- Затова в тях между останалото 
даването от функции (да) станат съставна 

не отговаря на дей- част в пракика на СК... Огромно 
ствителните потреби, нито на тежестта 

общата

пише:
....всички оргщш и първични организа

ции на СК са длъжни критически да оцен- 
нието на_лйчния пример, на моралният об- ят собствената си работа... и утвърдят не-

обстановка в раз и последователната революционна оп- посредствените ои задачи в раздвижване-
ояха повторе- ределеност нп всеки член на СК..." то... на активностите за по-бърз изход от

заседание на Наистина и на примерите от своето ми -кризата.»
нало и от примерите, които почти всеки-

е значе-
на

икономическата и 
обществото". Следователно,
ни думите от предишното 
ЦК на СЮК, че Съюзът на комунистите — 
такъв какъвто е днес — не може почти ни
що от това, което би трябвало. В подготов 
ката на Тринадесетия конгрес на СЮК бе

— Общинските комитети на СК са 
дневно може да се видят в целия свят, а длъжни критически да оценят осъществя- 
и от целокупната история на света, лесно ването на овоята ролд и отговорност в про 
се вижда че завои са възможни само ако веждането на 

казано, че сме на кръстопът, а изглежда, сс п.рсменят и хората. Ако хората, техните задачи...
обичаи и навици, начинът на работа, сс

В момента когато Съюзът на комунис бъдат променили, а онези, които това ие то и

конгресните решения и

че още стоим там. . Най-голямо значение за изграждане- 
осъществяването на политиката на 

тите подготвяше идейна офанзива злурад- щат или не могат — да бъдат сменени, си СЮК има укрепването на ролята на члена 
ните вече се размахаха с „меморандума", мо тогава може да сс мени и обществената и на първичната организация и тяхното ид 

приложения", опозиционните действителност и да се промени ходът на ейно-политичеоко оспособяване..."
Съответно

с „новите
фондове, фашистките символи... Основопо- кризисните процеси, 
ложницете на „фондовете" и авторите 
„програмите" очевидно сс надяват, че онези 
с вдигнати ръце ще бъдат все повече, 
в името на демокрацията от „фонда на со- не на посочените становища.

на скоростта, с която, при 
званите бъдат изпълнявали поставените за 

членовете дачи, ще сс стеснява пространството за ан 
изпълнява- тм комуш-гстнчсоко и 

тогава без ствуванс,
лидарността" помощ ще може да получат по-големи трудности щс сс осъществят и обратно — ако всички чакат да 
и усташи и четници, вероятно за нови но- останалите заключения. Това, разбира се, друг, това пространство, без оглед на реч

с изклю- пте и заключенията, ще бъде все по-голя-

на
Когато на първия пример 

чс сс уверят в последователното антшогославско дей- 
а открива изхода от кризата. И

почне

не значи, чс всички останалижоъе и по-силен динамит и да открият ня
кой нов Ясеновац, да закървявят още ня- ченис па ръководствата — са освободени мо, а кризата всс по-опасна.

от всяка отговорност, чс пито в една бит- М. Томашевнч Укоя Сутйеска,

1№Ш В ОКОТО изневери. Зарадваха ни гневът и 
острата реакция на младежта и 
в сама Словения срещу тази ло
ша постъпка, която повреди тех 
ните чувства, както и чувствата 
па всички граждани » нашата 
страна.

Затова всяко отъждествявано 
на тази постъпка на неколцина 
безотговорни млади хора със 
словенската младеж или със Сло 
вения изобщо 
политически вредно, Защото то
ва е могло да се случи и в друг 
край на нашата страна.

Това ни е и ново предупре
ждение, чс с потребно да ср ор 
пан-изира по-широка и задълбо 
чела дебата за това как в бъде
ще трябва да се организира Ща 
фстата па младостта; *-ак основ
ната идея и всички стойности на 
кашата революция и нашето об 
щсство, което изразява този сим 
вол — да сс обогати с >иони съ
държания и изяви в нови твор- 

Снво Кържапац

МЕЖДУ ДВАТА БРОЯАКТУАЛНО Ние и тейто този плакат—лъжа доживя 
като „пръст в окото"I 

Всички
снения, които дават творците па 
този хулигански акт, които съ
ществено сс различават от обя
сненията, които даваха докато 
плаката предлагаха — бе само 
опит да се хвърли прах в очите 
па обществеността „скриваме" на 
нещо, на което рамки и значе
ние дадоха вече разни „мемора 
цдуми", „ревюта" и „фондове“.
Затова и редките (за щастие) опи 
ти вън от „художествената гру
па" да се ,/обясни", пък дори и 
оправдае този позор не 
по-инак да сс тълкува, цо като 
човешко невежество,,или полипи 
ческа слепота. Топа толкова по
вече учудва, което правят и ня
кои хора, чисто доцррис „Нова 

колектирноот" па иай-груб начин чооки форми-

Една срамна постъпка и дръз 
ка политическа провокация на

(с ня- Афсрашкрта димензия на на
шата политическа действително
ст нс остава без —- нови прило
жения. Разбира се, и трогателен 
на- Докато прахолякът когото 
завъртя меморандумът на група
та академици на САНУ, екцесп- 
те на „свободните стрелци" как
то на В. Шешел и подписите на 
петицията за „Фонда на оолп- 
дарност" — в което сс нарежда 
п най-новата катлрза и разкайва 
нсто па някои от гщдписалите 
петицията -—■ все още не легна, 
възникна скандал с авторите и 
техните текстове в „Нова ровмя", 
а всичко тона, наблюдавано хро- 
положки, достигна кулминация в 
нечуваната измама с плаката за 
Деня на младостта.

(Г1п 2-рп стр.)

„пост—фестум" обямалка група млади хора 
какъв художествен ггрстскс) 
без причини вълнува 
ката общественост. На афиша на 
Трети райх от преди половин век 
замениха фашистките 
символи, и това подметнаха на 
отборите за чести у пане на Деня 
на младостта като символ на таз 

Само случай

ис
югоелзве-

с погрешно ис наши

годишния празник- 
ното откритие на един инженер

безони спаси, че този плагиат и 
чна измама да не бъдат „украше 
ние" на тазгодишните майски

можедни.
„Художническата" поръка па 

„авторите" на плаката: Между 
хитлеристкия Трети райх и Г-ито 
ва Югославия няма други разли 
ки, освен в символите — е тежка 
обида за всеки югославянин, ко



2 Комунист
„телевизионно- оцапаш на партийните конгреси, посочихме известните истини, че

които са на дело и „хулиганите в на-Ние и те ко, в маниера на
то" поколение се смеят иеприли- Дългосрочната програма, 
чио в някое кафене затова за- недвусмислено говорят за етати шите редове , макар и н Ди 
що то мизерно е осведомена, или зма, техно-бюрократизма, натис- фици.ра-ии за разлива и и
„балкански" наивна югославска- «а на частичното. А сто и само „-външните . 1_р същия ])сз н 
” ~ че са ,,-гагтоми' срещу онези

„дивите", а сигурно е че заслу- 
11 зз^гс жал жават еднакво да

ли-(От 1-ва стр.)
Пърдите реакции срещу на- та „общественост’' е прогълтала няколко доказателства из неот-

шнте „алтернативни" и ©повици- рибарската пръчка вместо въди- да-внашния печат:
онерскн прояви са бурни, дори. пата, купила рог за свещ!? — Половината от
и когато за съдържанието на Пради това, че тази съща Ю:га би, приотмгИали до Централния защото __
анатемисания брой на „Нова ре- „не е имала слух" за идеята, комитет на СЮК и неговите ор- гитс не би заслужавали н
ния” между другото ©е казва, отпред която щафетата занапред гини и тела са — основателни, кво третиране, е
че заслужава само присмех, а из да ес премахне? Или тези худо- което значи, че комунист на ко- шди на мястото, си к с
мамата с плаката в първо време жпици и интелигенти са намети- мунист нанася неправди ни. пи, а не опозиционерски ■■■
се обяснява с твърдението, че на фашисти и иацисти?! — Неп.рилагаието на закони- А когато се касае а а Р

Най сетне, как това ни се те, останалите разпоредби и са- те от „Новата колсктивносг след
по- всичко трябва обстойно да се об- 

стано- мисли дали те са недоносче
„глава в пясъка" ситуа- 

няма да стипнат

чи

■се третират, 
в този случай, тези дру-

„заместването на символите има
съвсем друга, съзнателно антифа- случи па най-хубаво „ироиоведо- моуправителци общи актове
шистко конотационно значенн- хмс". добилно безотговорни ше- лучи такива размери и от
ние..." На страна озлобеността гобийци, или пък в другия слу- вището на успешното водене
на югославската общественост, чай, оня най-черния — как от- икономическата и развойна по- ция и ;тали
Също така не трябва да се съм- гледахме монструозии докаден- литика, ‘4с представлява също народ презрените граждански де
нява, че дните пред нас ще до- ти, змийско яйце?! Въпросът би така голямо ограничение както спици по ецонариото: наи-напред
несат много по-сериозна ■ осъда можал да ое отнася и до подпис- и материалните проблеми и де- недоволник, след това заблудена
и политическа квалификация, че вачите на петицията за „Фонда баланси — каза Братко Микулич овчица, па враг?!
в списъка на имена, койтр има на солидарността" — откъде тол- на сесията па Окуйщииата па За всичко друго няма сгюр:
нашата десница и официално кова подлъгани всред възрастни- СФРЮ, твърдейки че се касае за „колективиститс
ще бъде записан още някой те и до вчера лоялни журнали- твърде опасно атакуване върху прах в очите ни (за останалото,

сти? демократическия характер на на- подчертано е, ще пр осъдят ком-
социалиетическо самоупра- петентните). Напразно бс тяхно-

на
па пашата

ни хвърлиха

адрес.
Все пак проблемът, в между- шето 

чко това не са калкулирали те- ирсменно нарушените стойности, ситслно общество — от позици- то — лицемерно или наивно, все
зи лица, за които очевшгно ооб- в обърщалето гърба на идеалите ите на бюрократичното свосво- едно, — желание със „замсства-
ственият „неконформистнчески" е у нас самите. Да,оставим на ли© и анархия. не на символи" на плаката да
акт — няма цена- Тогава да гн страна действителния факт, че

Извън всяка памет е, че вен-

За обществото са най-опа- „защитават откриването на дсмо 
. пуснем да заплатят цеха, безог- Съюзът на комунистите напети- сни онези интервенции, които не- крацията към развитието на плу- 

лед какъв да е той. Но това, ко- на срещу себе ои има закостенс- рядко дохаждат от носители на рализма на 
ето ние на_ „тях” ще измерим и лата. твърдоглава, така наречена обществени и делови функции, интереси" . . . Няма демокрация 
пресъдим няма да бъде достатъ- та гражданска десница, която които търсят определен въпрос когато оня на когото отправяш 
чно. Трябва възможно по-рано разбира се не може да разчита или ко-нкретен иск да се решат призива чувствува че си му — 
да си поставим въпрос и за на правото си да има каквато и на определен, често привилеги- плюнал в лице!
„нас", да проговорим и за себе да е легитимност, защото всъщ- рован начин; или на пример ин-
си. Радцкално и без стесняване, ност не предлага нищо по-добро опекциошни органи не отиват в ни от позицията, в която отдел- 

А за това са „удобни" въпро- за „обикновения" свят- Но, как- определени организации макар ни извращения, колкото и да 
случаят с во е с десницата в нейните редо- че има причини и заявления; са присъщи ца практика, се пол- 

„препарирания” нацисгически ве? На дело,, ако се касае за не- или да не се рушат без докумен- зуваг за разрушаване на основ- 
плакат -за. Деня на младостта, го .тогава и тя всъщност прави ти изградени обекти и вили в ните обществени и революцион- 
(Нима щафргната палка не при- също, нарушава жизнените инте- някой привилегирован край и- ни стойности; по-малко когато, 
помня фрапантно на Шперс-вите реси на самоуправителното бол- т.н. — бс казано на заоеданието , изхождайки от тези същи стой- 
постройки?). Наистина, какво всъ шин-ство. на Републиканската конферен- ности, се лекуват отделни извра-
щност са искали (да си предпо Все пак, нямд нужда за е нит- ция на ССТН в Сърбия, иосве- щения. Дали от най-новите афе- 
стаемм младите) хооа из „Новия матика от този вид. Ясно е, че тена на отношението „граждани- ри ще извлечем поука за всички 
колективизъм" и онези които съществува и обратната 
имат разбирателство за тяхното на медала, за което най-добре 
кукувиче яйце? Дали след всич- свидетелствуват

самоуправителнитс

Същинска демокрация няма

сите, които постави

страна нът — управлението"- 
Толкова.

наши десници й силите в тях, за 
„нас" и за „тях"? Касае се за 

Тъкмо заради потвържение отрезняването. Любиша Николичофициалните

НОВИ СТОПАНСКИ МЕРКИ на инфлацията. Само през декем ляването на износа е драстично
ври миналата година личните до — .с цели 22 процента. Ако та- 
ходи са били със 123 на сто по-Под сянката на съмнението ка продължи биха дошли под въ- 
високи, отколкото през декември трос всички платежнобалалоови 
предходната година.
22% по-виооки, отколкото през вава 
ноември същата година. Такива за 1987 година, 
фиктивни увеличения, които ня-

а с цели позиции, върху които се о боен св
иканом ическата политикаР-естриктивният характер на но ва да ое дойде до по-инакво зак- 

>вите затфни за о-граничаване ръ- лючение. Председателят на Съю- 
ста на личните доходи, след то- шия изпълнителен съвет съобщи, 
ва на потреблението и средства- може да ое каже, катастрофал
на на бюджетите на самоуправи- 
телните общности на интересите 
и обществено-политическите об-

мат покритие в новосъздадените 
стойности, са покрити 
ване на цените, които 
мотивирани и с такъв ръст на 
личните доходи, получават за
страшаващи размери.

Интересна е жилавостта ,с ко
ято нестапанството привлича и 
хората, и средствата. През по
следните три го-дини нестопански 
те инвестиции отчитат постоянен

е покач- 
частичноното сведение, че производител

ността на труда в нашата страна 
е три пъти по-ниска, отколкото в 

щности, както и влагания в не- .развитите страни. С такава ни- 
стопански инвестиции, 
логичен, разбираем и пригоден 
към сегашното състояние в об-

ръст над стопанските. Към ореда- 
та на миналата година е ггоиет 

Огромното увеличение на цс- дори закон за ограничаване' на 
ните в настоящия момент за на- тези влагания, па все пак индек- 

се икономически прогрес- Овързва- ™ЯТа стРана имат и едно твър- сното увеличение 
правят опити да се подведе под нето на ръстта на личните до- деи‘;твие- То ста:ва И меоеца възлизат
•въпросителна. Никой разбира се ходи с нарастването на произво- гп щидт фактор .н-а изно- (сто- Подобно е и със средствата

да оспори фактите, ко- дителността, поради това е круп- митр За об^0 и съвместно потребле-
ито са накарали инициаторите н-а и неотложна 
на тези предписания, за тяхно- няма на мнозина, икономически 
то приемане да о-сигурят пред им- да ое хареса. И онези способни- 
)Сгшо.

макар, и ска производителност на труда и 
съответно съзнание не може ус
пешно да ое навлезе в технич-е-с- 

на всички видове потреб- ката революция и по-нататъшния 
лвние, вече в самото начало
ластта

през първите 
на 111 на

са, без който липсват н-еобходи- 
мите суровини За нормално про- иие. Последните 

нито необходимите

не може

=2=*- гг—
.»се — ““

тивни мераси, до-йде в последния 
момент и неговото ограничаване 
не подлежи на съмнение. Поне- 

неумолими. же улеснения, пробиващ 
го-дина произво- мент на -стоките 

се е движила около пазар никого
ношение с производствената стой -оедем -на сто, а личните доходи изнася 
ност ,верифиц.ирана на пазара, около 10 на сто, което е могло 
икономически погледнато, тряб- да се покрие

крачка, която
по-

в сравне-
година.

е, че стопанските по- 
тази година са дошли 

в пълно стълкновение с прокла
мираната икономическа полити
ка. Мерките следователно са би
ли необходими

'Казателиза личните доходи, които въпре- пан-ството, което би трябвало да 
ки значителния ръст през мина- доведе до значителни промени и 
лата година, са относително ни- ® тази област, 
оки. П-оотдел-но гледано
очевидно. Но ако съвкупната ма- През миналата 
са лични Доходи се сложи в еъот дителността

Фактите обаче сатова е
плас- и оправдани, осо- 

на тако-на домашния бено когато в резултат 
не принуждават да ва поведение 

поне не толкова, колко
то би могъл. През

се отчита опадане
на производството

първите 45 
година нама-само в увеличение дни от настоящата

Дж. Джурашкович



Комунио 3
в СКУПЩИНАТА НА СФРЮ

Н ПАК — НИКОМУ НИЩО
ИМАЛИ ЛИ ФАЙЛА пт

НИЯ и ЗАКОНИ, КОГАТО ПоУи^нитйи^0®6' НАЧИНА- 
ДЛЪЖЕН „ДА СПАЗВА ПРИРТАтлНп^0И НЕ СЕ ЧУВСТВУВА 
НИТЕ НОРМИ, ИНТЕРЕСИ И ОПРЕДЕЛНИЯ" °БЩЕСТВЕ-

По всичко личи безотговор
ността е фундаментална 
на за сегашната криза. Може би и 
с безотговорност дори

та не започна вчера, а нейните 
корени отдавна се забелязваха, 

какво се случва? На послед- 
и експло- ната сесия ня С^птт/тпто т атирането на тази тема. Особена СФРЮ скупщината на

безотговорност е когато за отго
ворността говорят и ония, които 
са най-отговорни за

причи-

както с известно, бе об
съден отчет на Съюзния 
нитален съвет за осъщоствяване- 

и поовежшанетп приемаяето Т° На Ре31°люцията. При извест- 
Такя или пначр р нията- на и обичайна предпазливост бе
™нГто че Г ™Чава Ме' оказана подкрепа на „усилията 

' ^ Дена сис_ на Съюзния изпълнителен съвет"
птппв не се УтвъРждава и дори бяха приети предложени-
отговоряост например за. неспо- те от него мерки и закони 
луличвите инвестиции или за Настоящият 
дълговете (в чужбина и в страна- тав действува непълна 
та) и което е особено важно Делегатските 
— в такава система дори е на
ивност да се постави

изпъл-

дслегатски със-
година.

изказвания обаче неоено в Скупщината, без оглед, 
не се различават от предишните чс размерът на увеличение на 

въпросът изказвания по подобни поводи, паричната маса миналата годи- 
за утвърждаване на отговорност- Ето потвърждение. Ед.ин делегат на доста надхвърли размера на 
та за „учредяването" на тази си-

дения, нарушаване на закони и
други предприсания — каза Ми- 
кулич не съществуват изгле
ди за успешно провеждане на 
приетата политика. Съюзният из
пълнителен съвет смята, че и в 
тази област на действуване на 
системата трябва да се извършат 
радикални промени, налага се да 
се изборим за спазване на зако
ните и предписанията и за утвър-

задава въпроса — какъв с обсе- инфлацията, че съществува огро- 
гът на предложените мерки и не мна финансова недисциплина, чс 

в името на плура- е ли може би необходимо да се стопанството стене под бремето 
лизма на интересите, демокраци- предприемат много понригоррзни на така наречените финансови 
ята, свободата на менне или кои мерки е оглед на драматичната дубиози. Нито поради финансо- 
знае (а може би и знае) за какво, обстановка (като че ли тази дра- вдте дубиози, нито поради пре- 
тази система получава плесници матлчна обстановка

стема-
Вероятно

не продъл- каленото производство на пари, 
и отляво, и отдясно, а всичките жава с години). Същият делегат нито поради острата недисциплм 
й слаооети се приписват на само- каза: „Може да сс каже, че ние на и пр. никому пак не падна 
управлението. И тъй, хайде да при такива обстоятелства е годи- косъм от главата. Защо при та- 
премахнем самоуправлението, та ни ползуваме един и същ сцена- кива обстоятелства не би могла 
бог да ни види. Всичко ще тръ- рий, който се оказа неефикасен" да се твърди (без покритие), че 
гне като по лой. При това се
забравя (случайно ли), че спете- сериозни съмнения в ефикасно- 
ма, в която, трудно се угвържда- стта на мерките, които бяха при
ва отгозорността и не се прила- ети заедно с Резолюцията за на- КАКВО КАЗА МИКУЛИЧ

ждаване на отговорност за про
тивоположни поведения. За съ
жаление у нас вината понякога 
се стоварва върху ония, които ис
кат отговорност за незаконни де
яния, а ония, които са извърши
ли тези деяния се „амнестират", 
ссобено ако това е донело полза 
На някоя обществено-политичес
ка общност или организация на 
сдружения труд . •

..Крайно е време — без илю
зии, че и занапред можем да от
лагаме решаването на проблеми
те, с които се борим вече някол
ко години — да разберем исти
ната за нашата икономическа об
становка н да заместим ретори
ката, разделянето на уроци, без
крайните разисквания по едни и 
същи въпроси с конкретни мер
ки, активности и акцци зд осъ
ществяване на целите и задачи
те, за конто се определихме. За- 
щото проблемите ни не може да 
реши никой друг, освен самите 
ние, никой не може да ни осво
боди от задълженията, отговор
ност и греховете ни. Всичко 
е. п нашите ръце, всичко зависи 
от нас."

Тези оценки и размишления

и при това напомни, чс имаше е рсстриктивна кредитненвалутна-
та ни политика.

гат политически и други наказа- стоящата го^на.
Във връзка с това обективи п- Прмемлив отговор на многония за несполуки или за оноза, 

което не се прави, а трябва да ят наблюдател си задава много въпроси може би даде председа- 
се прави, няма нищо общо със въпроси, от които споменаваме телят на Съюзния изпълнителен 
самоуправлението. Както е тръг- само два. Кой се е съмнявал и съвет в речта си пред делегати- 
нало. дори и работническата кла защо не са уважавани съмнени- тс на Скупщината на СФРЮ. 
са ще бъде виновна за кризата, 
та нали ля бе (и е) главен двига-

„Съюзният изпълнителен съ-ята му относно — потвърждават
ли сс тези съмнения от нсосъ- вст оценява, чс сме изправени 
ществяването на резолюцията? пред сериозни слабости в дейст- 

И второ, как с възможно с го- вусането на правната ни систе- 
нс дини да се ползува един и същ, ма- Неспазването на законите, 

„аргумент" неефикасен сценарий? Достатъч- предписанията и самоуправитсл- 
но ли е само да сс юонстаитира питс общи актп получи такива

тел на самоуправлението, а под
хванахме самоуправление 1о, 
хванахме кризата. Наистина 
съществува по-силен 
в ръцете на противниците на са-

та

размери, чс от аспект на успеш
но водене на икономическа и 

представяна

моу прав лени ето. такова нещо, а никому да нс па-
Погледнем ли какво се случ- дне нито косъм от главата? 

ва на идейната сцена, много не- 1 одини наред в Скупщината развойна поли пъка 
ща ни 'стават по-ясни Или — на СФРЮ се върти един и същ еднакво голямо ограничение ка- 
вече дълги години е популярен въпрос, който приблизително гла кто и материалните проблеми и 
хитът за идейното разногласие си така: тъй като от по-дълго дсбалаиси. При такива условия

меро- трудно сс осъществяват утвърдс-време законните и други
и.риятия не дават резултати, . за питс цели и задачи. Именно, ни
какво ст?.ва дума — мерките ли руша валето па договорената по
не са добри, или нямаме механи- лнтика, закона, цък и на Консти

партийни зми за осъществяването им? То- туцията с твърде често. Мпози- па Бранкб Микулич не ,се нужда-
въпрос беше зададен и сега- на следят само логиката: „прила ят от коментар. Същевременно

Искаме да кажем, чс въпросът щй само онова, което с в, нспо- ще напомним какво пише в чл.
п ;мб в Конституцията на СФРЮ: 

Съюзният изпълнителен съвет 
на Ску-п-

в държавния и партиен връх на 
страната- Точно е, че има несъ
гласия, но щеше ли да бъде по- 

по-инак.нормално, ако беше 
Накрая, последните 
конгреси, поне когато става дума зи 
за (неУсъгласието в СК, опровср-
жиха много лекомислено дадени се поставя лесно, ни до отговора срсдствсиия ти интерес или
оценки му не се стига трудно, но с не- унисон със схващанията ти . Г-а-

' ' , чс и там, допустимо той отново и отново кина не сс чувствуват длъжни да с изпълнителен орган
Най-лош с фактшт, о ' с(, зада,мгР и при топа никому опазват приетата политика, об- щината нц СФРЮ-

къдсто съществува а\ >с пло да „с паднс косъм от главата, щестиепите п-орми, интереси и Съюзният изпълнителен съ-
доОра в 'ност ‘ представителят па Отбора за определения. Те си карат по соб- вст, в рамките на правата и длъ-

01 пазар и цени каз-ва, че Отборът стаена поля. Става дума за твър- жноетите на федерацията, е от-
двоумил дали новите мерки де опасно застрашаваше па де- говорен пред Скупщината на

Съюзния изпълнителен съвет мократичсския характер на ооцн СФРЮ за положението във всич- 
са достатъчни при сегашната сло алистичеокото пи самоуправитсл- ки области н-а обществения жн- 

обстаиовюа. Ще падне ли ия- но общество от позициите па бю- юот, за провеждането на попити- 
кому косъм от главата в случай рокразмчссио своеволие и аиар- ка-т-а и нрншагансто на съюзните 
тези мерни да ос окажат безре- хия- Когато такива поща ос слу- закони и други предписания и 
зултатпи? чват в стопанския ни живот, те общи актп на Скупщината на

А какво да се каже в-ш връз- предизвикват освен политически, СФРЮ и за насочването и съгла-
съюзннте

гласие — липсва 
довита акция, усилие, 
и ум да сс осъществи договоре
ното. И което е най-важното се е

папак никому нищо.

ИЗВЕСТЕН СЦЕНАРИЙ жна

за то-Май-окорашен пример 
ва е Резолюцията за икономиче- 

насто ятатаоко развитие през 
година Годината тъкмо започна 

че почти
ка с твърдението, че пашата кре- и огромни материални щети ..пущането работата на

„Доколкото и занапред се то- органи па управление.дитно-валутна политика е рсстри-
та-кова твърдение бе из- лсрират такива и подобни, пше- Слободан Игнятовича ние константираме, 

нищо нс сс осъществява. Криза- ктитга, а
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ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СК СЛЕД КОНГРЕСА

• МЕСТНА ОБЩНОСТ „ЧАИР", НИШ
идваха по-често на събра
на гражданите и събрани- 

общсстяено-иолитическв-

на тели 
Iги ята 
ята па
тс организации, положението би 
било МНОГО по-добро. Вярно, НЯ
КОИ и идват, макао 
сме пренебрегнати. ;— казва Ми-

гсоито не уважават нормите 
социа.>метачс оки я морал.

Тук много разискваха и
жилищния фонд.Старите работят за

ползуваното на 
Членовете па СК от тази местна 
общност официално търсеха 01 
нишкия СОИ за квартируване ин 
формация за това какво е точно 
от приказките, които се чуват из 
града за разпродажба на обще
ствени квартицц на частни лица.

—• Пристигна отговор, чс вси
чко с съгласувано със законните 
предписания и че нарушения пя- 

— казва Радович, — Обаче, 
комунистите от „Чаир" с това пс 
са доволни- Не им вярваме, по 
нашите възможности са малки. 
Сега би трябвало Скупщината, 
съдът и другите да поемат тези 
неща в свои ръце. 1 Го, като че 
ли нещо се изчаква, а приказки-

чс главно
— Преди да кажа нещо за След това във всички оргаииза- 

работата на първичната органи- ции разискваха за укрепването 
зация, чичто съм секретар, тряб- на делегатската система 
ва да обясня какво е товд нар- наха до заключението, че всички 
тайна организация в градска ме- ко-муш-гсти, а тс са 352 във всич- 

започна ки ПО на СК, трябва да се вклю

трович.
— Никак нс разбирам — из- 

Милаи Алсксич от втора-
и стиг-

тъкна
та ПО на СК — защо в докумен
тите на Съюза 
навсякъде се подчертава, че в 

организации започ

на комуниститеегка общност — така
нашшгг разговор с Благос Джо- чат в работата на организацион- 
кич от пета първична организа- чата мрежа на ССТН.

Отделен проблем на тази мс-
пърпичиитс 
ват всички акции, а се отнасяме 

Има даже проблеми с
цня на СК в местната общкоот 
„Чанр" в Ниш. — Това са, про- стаа общност е голямото число 
дължава Благое, 44 члена на СК, незаети, 
от 24 до 78 годишна възраст. Са. плектуват списъците на незаети- 
мо шрстима са по-млади от 30 те и утвърждаването на социал- 
години и вЙ1чки са незаети.

ма
но-инак.
„материалите", които ни изпра- 

с|юрумитс. Обикновено в 
ПО на СК пристигнат сдин-два

Понастоящем сс ком-
шат

а пият стату на всеки от тях. екземпляра.
Бсс пак, основно е влечатле- 

мсстната общност
— Косато тази работа започ

не някои
единадесет от тях поради старост
и болест са освободени от редо- нахме, установихме, 
вно присъствие на събранията, трудови организации от наш тс- 
Повечс от седемдесет процента рек — каза ни Радович — не 
от членовете на петата ПО на са подписали Обществения дого- 
СК имат партиен стаж над три- шр за заемане. Представи си ка- 
десет години, а ловенето от по- квп ли нс недопустими работи 
ловината са участници в НОБ- стават около заемането. Веднага 
Ако бихме пресметнали само пар потърсихме Общинската скупщи 
тийния стаж, нашата организа- на, ОК на СК и ОК на ССТН да 
ция би била опитен борчески от- установят защо тези колективи 
ояд на Партията. Но, годините нс са подписали Договорът и да 
ни натиснаха. Не можеме като повикат на отговорност онези, 
някога. А нито помощ от страни 
няма. Но, все пак, ние не 
предаваме.

Комунистите на тази местна 
общност неотдавна това и по
твърдиха. Борческата организа
ция „Чаир", а и тук са членове
те на СК, след катастрофалното 
пътно произшествие край Доле- 
вац, първа се обади, търсейки от 
компетентните в Ниш да устано
вят отговорност за директора, те
хническият директор и всички 
останали в трудовата организа
ция За пътища „Ниш", която г 
трябвало да чисти автопътя от 
леда и снега-

листо, че в 
„Чаир" в Ниш са активни. Биха 
били навярно

те из града витаят.
В трецгга ПО на СК, според 

изявлението на Сърба Митровмч, 
инак председател на борческата 
организация в местната общност, 
след к-опгрсса най-много инсис- 
ти.рали за по-добра работа <в де
легатската система. Но, пак 
са доволни от онова, което 
осъществили.

— Ако о-бщипскитс ръководи-

и ло-действсни,
ако общинските ръководства по- 

повече грижи за работата 
комунистите в местните общ

ности, да има повече млади и 
особено членове на СК от сдру- 
жениЯ труд. Така, старите рабо
тят колкото им здравето и си
лите позволяват.

лагаха
и а

нс
са

Велимир Филипович

се • ШАБАЦ ка отговорни длъжности, защото който бяха изправени кому ние- 
време 
няма.

потвърждаване титс. Отделната отговорност, коя
то няма да заобиколи който и

за нечиеНови искове Прието е и заключението, че да е член, каквито и длъжности 
баланси да е вършел, е разгърната вечезаключителнитеслсд

заетите би трябвало да се изяс- в някои колективи, 
пат дали такъв ръководител за-

Първичните организации на 
Съюза на комунистите в шабаш- Раде Максимович, член на 

служава да остане на чел© па ОК на СК и председател на Раните колективи никога като сега
не са били толкова заета с проб- колектива,. Въпреки, че чрез ува- ботническия съвет в шабашката 
леми от икономичеоко естество, жаването на мнението на първи- Комунална трудова организация. 
Причини за това има много, за- чните организации за сгто-ообнос- изтъква, че комунистите ще раз- 
щото шабашкото стопанство1 през тта па ръководителите е предве- товарят за отговорността на ръ- 
миналата година е осъществило стена демократизация на кадро- козоуителите поради забавянето 

_ загуби от 20 милиарда динара, вата политика. Предимство 
Загубите най-много

се и дългото нагаждане около про- 
засегнаха дава на професионалната подго- веждането на референдума за 

„Зорка" (12 милиарди), след то- товка, способността й знанието, сдружаване в проста трудова ор- 
ва АИК, по-точно фабриката за докато посочването на някаква ганизация. 

след захар, „Шабчанка" и „Обнова', проста сума на предишните ръ- 
конпреса и за действуването на На ко-ствен начин загубите влия- нрзодни функции на отделни ли- 
резолюциите, допълнихме наши- еха и върху положението на об- ца няма да бъде достатъчно, 
те програми за работа каза ществените дейности, особено на 
ни Миливойе Радович, председа- 

Конференцията

— Във всяка ПО на СК в 
нашата местна общност. Все пак, проблемът на шаба

шкото стопанство, върху което и 
неотдавна посочиха и членовете 

Все пак, трябва да се каже, че на Общинския комитет на Съю-
заетитс в основните училища. в организациите се чувствува и за на комунистите, не са само

Всичко това разгърна много твърде голямото влияние на бю- загуби, но и отсъствие на ини- 
иокрящи диалози в организац-и- рократическите структури, които циативн и нови програми. И то- 
ите, стигна се и до диференциа- потушават инициативите и готов

телствуващият 
на СК в местната общност. — 
Тогава казахме, че комунистите 
трябва да потвърждават своята 
си водеща роля в работата на 
останалите обществени органп-

гава, когато за това няма нстин- 
Ция сред комунистите- Мзостре- -костта нещо да се мени. Несъот- -ски причини, загубите се прена- 
ните искове за сменяване на ръ- ветствуващата, организираност на сят от година на година Изчак- 
ководители, които на организа- някои колективи забавяше и ма-

зации и сдружения на граждани- ции вместо материална печалба териално-то развитие- Когато се проблемите ще 'донесе спасител- 
те. Които това не приема - не дон-есоха загуби, са приложени' тръгна в промени, в Поща" 4 Л опаа1Тел
ни е нужен. Поради бездейност — -
няколко членове 
ог организацията.

в ни решения, доведоха до пасив
ност на членството- Затова се 
получава впечатлението, че мно
го неща се решават извън Съюза

„Шабчанка", „Пекара", „Комуналната трудова орган-иза- 
и отчислихме „Обнова" и някои други органи- ция", след това в „Сава", рефе- 

зации. По инициатива на Пред- реидумът посочи истинското 
Веднага след конгреса кому- седателството на Общинокия ко- л-ожение на силите 

нистате в „Чаир" разговаряха за митет на СК в Ша-бац, която е та. Диктовката на малцинството 
укрепването на самоуправление- подкрепена в повечето 
то в местната общност, особен-о зации, тези ръководители не 
в нейната скупщина и съвета, трябвало повече да бъдат

вече в

п-о-
и отношения- на комунистите и че затварянето 

в собствени интереси често пъти 
да е от решаващо значение.органи- беше решаваща, желанието

би си е по старому — по цената на 
на та- чужда вреда, е проблемът, пред Миланка Бракович

главен и отговорен редактор на всички из- д-р Богдан Трифунович а заместник—пое 
Дания на в-к „Комунист" Влайко Кривока- дседател: д-р Драгиша Павлович- 
пич, заместник главен и отговорен редак- д ___ п _
тор Борислав Вучетич, главни и отговорни Ма.1ДР ‘ "“ У™”; Велград, Площад 
редактори на републиканските и покрай- ™ал ПК1 телефони: цен
нинските издания: Дубравко Цурач (Босна левард Ленин* 2 “ Л™ ®вЛГрад' ”БУ
и Херцеговина), Момир Бъркич ГСъобия! левард Л1Нина — 6, телефон: 627-793,

*“а3 °* р! ™!МВР“ 1974 Г°Д‘ С °рден 6ра_ Реджеп Хайрулаху (Косово), Ристо Лазаров Издава НИРО „Комунист",
тство и единство със златен венец. Македония), Славко Герич (Словения), Ми- Печата се всеки четвъртък на сърбо-

Директор на НИРО „Комунист : Вито рко Михалевич (Хърватско), Матия Ново- хърватски, т.е. хърватско-сръбски (кирили- 
мир Сударски, главен и отговорен редактор сел (Черна гора), Калман Петкович (Вой- ца и латиница) словенски "
на всички издания на „Комунист": Влайко водина). ' « ца'- словенски, македонски и ал
Кривокапич. Ппепсепател бански езици, а съкратени издания на бъл-

Урежда единна редакционна колегия: „Комунщт" за „зданието ^ ГарСК”' Увгарски’ словашки,.....................................................у............ д....лла...с.р .^6.ИЯс.ииски ■ Г,7Гт,спи езичи~

Комунист
С указ на Президента на Републиката 

от 22 декември 1964 год. „Комунист" е удо 
стоен с Орден народно освобождение.

I
а с

румънски, ру-

ИМММ>ММММФ«М»И



* СП1/1 (2&Л& С&77<? N

1 ' У
V: V •-т-‘

В ЮЖНОМОРЛВСКИ РЕГИОН
ПРЕД ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА

ПРИКЛЮЧВАТ ПОДГОТОВКИТЕ
ски машини. Чувствува се степен «елскостопану уьа се липса на оезепким II прикагчни машини, особено р рвни
налага на значителни

• СЪВЕТИ НА АГРО
НОМА

сеяните площи са необхо 
дими 36. хиляди тона ми 
перални торове- Обезпе
чаването им не е под въ 
лрос. Проблемът обаче КАК ДА СЕ 

УНИЩОЖАТ 
ЩИТОВИДНИТЕ 

ВЪШКИ

■> Vдостатъчното 
виси (даже и няма ги) за 
поправка на- оелокостопа- 
нските машини.

За успешно ггровежда- 
оеит

възниква поради високи
те цени и индивидуални
те селскостопански

число сер

про
изводители са принудени 
да употребяват по-малки 
количества от необходи-

части
на редосеялки, което 

плошщ; сеитбата да стане ръчно 
п;р ва

не на иастъпващата 
ба и за по-къонрто необ мите, което намалява до 
ходймо нато-ряване н,а за бивите

Според .Акционната 
ограма през 'Настъпваща
та пролетна сеитба в тз- 
те общини в Южноморав' 
ски регион с

семена и на 
лите житни

остана- 
и индустриа- Щитовидната въшка на 

падна през изтеклата* "-що 
-дина сливите в нашиям.с- - - жт&хгх
;Мето опасна двда

лйсАжга е предиззшфно

ладията смуче 
стата'' на4 сяйвите, а и в 
измета. се -създава ръж-

В.Б.
ЛНИ растения

т:!т,шШттшк
различни' Докато общественият 

култури ще бъдат засея- сектор разполага 
ни 79 605 ха, от които 2--рбходшмите машини за 
хиляди хектара в обще подготовка на , площите 
стаения, а останалите в 11 за сеитба; в индивиду-
индивидуалния сектор. С алния се чувствува липса 
оглед обаче, че по , вре-- ШНгкз-чщр машини, 
ме на есенната . сеитба *<&®Мко На'’ 
планът не е цялостно реа което налага 'в 
ризиран (с пшеница' с|| с^еДи ^еи^бата да 
засеяни 35 734 ха, т.е. Р^л^б? *По“1в]те1йЗ 
94.5 на сто от планира- бата 
кото). както и факта че. предизвика и липсата"иа 
тази сеитба стана в неб- резервни части за' онези

машини,, които са -от 
внос и които вече не се 
произвеждат, както и не-

с не--
!*Г '

ЙЩШж* Ш&ущш.•редосеалки, 
повече то

стане 
на сеит сок от ли-трудности може да

да, която напълно застра 
шава съществуванието ца 
сливите.

.дагопрпятнн климатичес 
ки условия, което е пов
лияло върху качестзото 
й, сега се налага площи
те под житни растения 
да се увеличат с още 
2500 ха.

ш й Ако щ се взе-Шштс-Я-;/. мат спешни - мерки за 
защита на сливите, 
же значително да се на
малят доходите на селс- 
кцдтоп^рдсите произво
дители, които отглеждат
СЛИВИ, г;_

За да се. изкорени ' та
зи опасна зараза-е необ 
ходймо - най-напред да 
бъдат изсечени _> слабите 
сливови дръвчета, за да 
не се изразходват напра 
зно химически соедства и 
работна- сила за защита
та -иМг Сливи, които рас
тат но слогов_е и край пъ

5в
МО-

МЕСТНОТО САМООБЛАГАНЕ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

ЗВОНЦИ, ЯСЕНОВ ДЕЛ И ВАЗА — СЪГЛАСНИ
От целокупните запла

нувани площи най-мно
го ще бъдат засеяни с па

Звонцй, Ясеиов дел ’ и лефон (от общо 16 пое- ла-ганс в района на В. Бо 
Вава —"'са съгласни да таЬ Договорихме се тези нинци, предприети .са.ме 
въведат петгодишно йе- дни да бъдат въведени рки в съдействие с Рецу- 
сТно" самооблагане — за- по един и в трите въчро- бликанския институт пр 
яви - РАТКО- МЛАДЕНО- син махали,_ защото Ясе- водно стопанство да_ .се 
ВИЧ, председател на..Об^ _ков дел ще по.щ,чи още намери, -начин да им. . се 
щинската конференция няколко телефонни лос- помогне да се разреши 
на Социалистическия съ- та. В Звонцй проблем е въпроса с водоснабдяване 
юз в -Бабущница,, кой|си.>§ил # махленски път за то в този район-. Именно, 
заедно със Станко Йел- „Селище", а и недостатъ- за изграждането «а водр 
кяз.ич, председател на чна подготовка за ахци- снабдителна мрежа в
ОК н'д СКС, Тнсюетил Лссг *-ята.- Й там се договори- три села в района на В. 

"нов Дел и ЗвонцГг. хме ' недоразуменията да Бонинии са необходими
■ се нфш_ийат, а избрана 830 милиона динара, а 

е ’ и‘-нова комисия .за въ- без помощта на почпиро- 
не приели самооблагане всЖданЬ на местно само- ката общност, общината 
то Зарад -„селски" недо- облагане — изтъкна Мла толкова сргдФМЗ никак 

фазуменйя. във вр4>зкд- е дечювич. - не може да ббе:течгг.‘
теяефйните. .Имеино, три Ща се касае за неприе 

останали^.без те манс.то на местно,, самооб

ревипа — 46 452 ха, след 
това със зеленчуци — 
над 15 хиляди ха. към 9 

картофи,
6500 ха с фураж, към 4 
ХИЛЯДИ С ТЮТЮН II Пр- Обв
зпечени са достатъчни ко 
личества хибридни огме 
на царевица и всички са' 
субсидирани с 20 на сто..
На територията на регио 
на най-много се упогре-, в ясенов дел хората
бява и препоръчва хибри 
ДЪТ ЗПСК — 704, чнято

хиляди ха с

тнщата във вид на огра
ди, също трябва да бъ- 

^дат, изсечени, здщото без 
обработка на земята око 

те не могат дало;т^

В овощните градини, в 
които се отглелущт мла
ди сливи на предвидено
то разстояние,, — трябва 
да се наторят /С естестве 
па тор, а почвата.Да „се 
разоре. През 1март . сли- 
лите'трябва да се напръс 

. ка1*№6 креозан или жълт 
разтвор, с концентрация 
О г* 2'ч1г‘на юо литра во
да. * Пфьокпййто . тря.бва 
ла* извърйгат всичкй:1соб- 
ствсншш на сливови" дръв
чета за пълно^унпщожа- 
панс' 'гЕ\т. заразата.

Трябва да се в пре 
диид, че оттлежпацето_ на 
сливи по досегашния -на
чин, без правилна - обра
ботка, наторяване, гле
дане и защита не може 
да дад-с ■. очаквалите ... рю- 
зултати, макар че 
тичсскито и почвените ус 
лоция Йяагоприятстпу- 

пат за развитие на елшю 
производството в нашия 
край. 'о--

■■д.малепредажна цена е 
860 динара. Обезпечени -. 
са достатъчни количест- М. А.махали

: VТака ре градя довериетокомон

иа раоота (поради лии а I л по оттюежито койпт) с скарал много семейства не -само във Вучи
делии работят в "^блемитее теле- д-ед и''РайтА но и е-Ясенов ^сл' и ДРУгадг - .са '
в страната, а от по-ново Р \ ракита са ЯФОЙлем - твлефриитс. И -тук, въпросът ипй-оправедливо ще се 
визията, телефоните и под. -1^ ^ но^х^изве- - фазрСЧПм -в местната общност, кадете хо-рата п -г|)яб-
съобщеиията — лош е льтя •  .ракит»),- цсГда се-договарят и съвместно да разрешават проб-
стно кога ще се построи пьг мииа ^1^- лемите. Не е хубаво, че -е -иМало „надлитанс" и ю-
»е с известно и кога наново 'од”^*оведеиИетв ца ко--.-* преварванс -поради което- във Вучи дол ще има и 
ма"; ракитчаии не са -Доволни добитък л ир. -„мълчащи" -телефони, а мякан махали '"'са' останали
операция „Ерма" при изкувуя ' неизвест- - бсастелефон?! Това гсъздава и лоши Междуличностни
Тези и още редица други ирЛ&Леми нсодафшЯШя. - • - :
ни „а общеошоночюлитйчески^ об-
Но едно е за тях да се' раАисмва-^ а яа 01дП10Стве- решаването- «а- проблемите, същите по-лесно се раз-
"(иноката скупщина, или на „и|ша/. а друго решават., а дращи^ доверие и -оплотеност между хо-
н»политическите организации в „^«Фрата, дето-, се... рата„ без които .е щ^тистдао благоустрояването и из-
с да се разисква „на мяф><>,,ср Д ' • _ граждансто иа по-добър живот. Станалите срещи във
казва. • » — ще” сс' Вучи дел -и-Ракита именно излезоха много- успешни

Изхождайки от реалните възм ^ сшГите на именно и поради конструктивния подход ч<ъм щюб-
решава онова — което може, което ^ ,косТб .за- г ломите, без. даване па големи обещания, без много
общината, или местната общност. в'ят усилия шум, а трезво и реалистично. М. А.

■виси от по-широка общност —-Е --------------------—

* Само с човешко, откровено присътпване в -раз-
клима

.^1

Вукодии Тодорович

СТРАНИЦА 7
БРАТСТВО ♦ 13 1987март



ДЕЙНОСТТА ИЛ ОБЩИНСКИЯ СЪДИЯ ЗА НАРУШЕНИЯНАКРАТКО ОТ
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

БОСИЛЕГРАД: ИЗ

С повишена ефикасност
които насигурност, от 

три чуждестранни граж
дани.

В отчета се подчерта-

950• ЩЕ СЕ ИЗМЕСТИ 
ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВО

През мипплата година този орган с гледал
16 • Покрай

ца. Същевремемю. затвор 
янето на удицата ще уде 
спи и прореждането на 
строителните работи, ко
нто тези дни започнаха 
върху изграждането ма 
модната хижа ца „Свобо
да" и бъдещият тръгов 
ски център.

дола, а за обсъждано са му останали 
-другото парично с наказал 857 души, а на И ДУШИДА

Готви се проект за из
местване на част от ре
гионалният водопровод 
в Смиловско поле. Имен

0 наложил наказание затвор.

Действувайки срещу об 
щоствсно вредните явле
ния общинският съдия за 
нарушения в Босилеград 
дава принос в укрепване
то на конституциогшост- 
та, законността и социа
листическия морал- Има
йки предвид, че не вина
ги е превантивни общест
вени мерки се премахват
1 гецр и смлипите прояви, 
този съдия е изострил 
наказателната политика. 
Същевременно увеличе
на е и ефикасността в 
действувансто му.

През миналата година 
от съдията за нарушения 
е потърсено да гледа 966 
дела и до края на декем
ври се е произнесъл за 
950 дела, т.е, останали са 
16. Ако ефикасността се 
изчислява въз основа те
зи числа тя е доста ви
сока — 98,34 на сто. Най- 
много дела, както се уз
нава от отчета за мина
логодишната му работа, 
е имал из областта на 
стопанството — 447, след 
това из о-бластта на си
гурността в движението
— 335, обществения ред 
и опоюойствие -— 117, об
ществената самозащита
— 19 и пр.

Гледайки делата общин

ва, че за разлика от пре
дишните, през миналата 
година е имало няколко 
нарушения на обществе
ния ред и спокойствие с 
политически белег. Седем 
души (главно пияни) са 
омаловажавали социали
стическо-патриотичните и 
националните чувства на 
гражданите. Всичките те, 
в зависимост от инкрими 
нацията са наказани със 
затвор от 15 до 60 дни.

В. Б.

ският съдия за наруше
ния на 857 души е нало- 

наказаниежил парично 
(общо пад 2,9 милиона 
динара), от които на 30 

49 отговорни

но, в състава на хидроме 
лиорационната 
в Смиловско пода, меж
ду шосето и съществува
щата
ще се образува онда едно

система
правни и 
лица, на 3 чуждестранни 
лица и на 7 
На 11 души с наложил 
наказание затвор е трае
не е от 15 до 60 дни по
ради нарушаване на об- 

спокой-

• ЗАПОЧВА РЕКОНС 
ТРУКЦИЯ НА КЛАНИ 
ЦАТА

Със строителната

микроакумулация невръстни-

езеро. Бента вече е готов

ществсиия ред и
и на общественатаствис

СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

Грижите - според 

възможностите
Тук се строи модна хижа и търговски център

и езерото трябва да за
почне да се пълни. То 
обаче ще потопи част от 
регионалният водопро
вод. Затова тази част ще 
бъде изместена по ново 
трасе, което ще опреде
ли проекта.
• СТОП ЗА МОТОРНИ 
ТЕ СРЕДСТВА!

Тези дни, главната ули 
ца в Димитровград ще 
бъде забранена за движе 
ние на моторни превоз
ни средства от площада 
до железопътната ба.ри 
ерц. Това е необходимо 
за да може по-бързо да 
се подмени дотраялата 
водопроводна мрежа в та 
зи част на главната ули-

видове помощ още 30 лиСамоуправителната об 
1ЦИОСТ на интересите по ца. 
социална заптита в Дими 
тровградока община и 
през настоящата година 
ще отделя вцимание въ
рху подобряването на со
циалната защита на со
циално застрашените ли 
ца. Според приетия план, 
постоянни социални по 
мощи ще получават 45 
лица. в изключителни сл 
учаи 40, домашна помощ 
10, моментални и други

дава организация „Изг- 
-радба" от Скопие вече е 
договорено да започне 
реконструкция и донзгра 
ждане на кланицата в Ди 
митровград. Както е из
вестно, същата с реше
ние на санитарната инс
пекция е закрита преди 
година и повече. От тота 
ва до сега (и докато не

Същевременно с това 
Домът за стари и пенсио 
н-ери в Димитровград в 
сътрудничество с остана
лите субекти на социал
ната защита, ще създава 
условия 
броя на ползуващите ус
лугите им и ще подобря
ва качеството на

увеличениеза

социа-
ните и здравните услуги.

се завърши реконструк
цията). агнетата от ди
митровградско се закар
ват на клане в Бела па
ланка, с което ООСТ „Ни 
шава" правя допълнител 
ни разходи, а се отразя
ва и на снабдяването на 
гражданите с месо.

Ст- Н.

ДИМИТРОВГРАД

И рибите искат грижа
А. Т. за поддържане на рибите.

Докато това не се реши димитров- 
градчани ще ядът пресна риба само

Тези дни, к-огато дебелата ледена 
покривка на Пъртопопинското езеро 
се стопи, на повърхността изплава го
лямо количество загинала риба. Заед
но с рибите на повърхноста „изплава" 
и въпросът: как най-сетне да се осъ
ществят икономически ефекти от п-о- 
рибя-ване на езерото?

Нашият народ казва: „Ако нещо 
не можеш да -направиш, не се натър- 
скуй напразно". В ООСТ „Нишава", 
чиято соп-ственост е езерото (впрочем 
те го и порибиха), като чели не са 
чули за тази .-.ародна мъдрост. Защо- 
то, след година и повече откакто са пус 
нати рибите, ООСТ „Нишава" 
никаква файда от тях. Нямат файда 
и членовете на рибарското дружество 
„Нишава", които никак не могат да 
се договорят с ООСТ „Нишава" 
какви условия да хващат рибата. И 
така, докато двете „Нишави" се дого
варят, рибите хващат бракониерите, 
които не са малко. Така от ден -на 
ден рибите в езерото намаляват. А 
случилото -се тази зима ги 
още повече, и потвърди 
народна мъдрост. Крайно е време в 
селскостопанската организация да се 
определят дали и занапред така ще 
се занимават с рибарство или ще 
предприемат домакински начинания, 
или пък ще дадът езерото на рибар
ското дружество, чиито членове са за- 
инте-ресирани за опорте.н риболов и

СУРДУЛИЦА

ОТ САМООБЛАГАНЕ - 
133 МИЛИОНА ДИНАРА

когато търговците докарат пасгьрва 
или шаран от езерото в Крупъц край 
Пирот. Пъртопопинското е много по- 
близко, рибата би била по-ефтина„ 
печалбата по-голяма.В началото на 1984 

година в Сурдулишка об 
щинд бе въведено мест
но самооблагане с време 
траене от пет 
Във всичките местни об 
щности (21) трудещите 
се и гражданите отделят 
по два на сто от месеч
ния ддход. ' селскостопан 
■оките производители за
плащат 4*/» върху кадас
тралния
кото и занаятчиите 
ху паушално 
ния данък, пенсионери
те 2“/« (над загарантирана 
та пенсия).

Според информацията 
на Управлението за общ 
ествени 
дулица през 
година от самооблагане 
в общината са събрани 
133 850 000 динара, 
зи средства местните об 
щности ползуват за изг 
раждане на пътища, мо 
стове.. обществени обек

ти, за електрифициране 
и за други цели от общ 
интерес.

През миналата година 
трудещите се чрез отдел 
яне от личния -си доход 
са обезпечили 116 150 000 
динара, занаятчиите — 
12 524 000 а селскосто-па 
нските производители — 
5 176 000 динара. Най-

А. Т.

години.

няма

големи средства през ми 
налата година са събра
ни в Сурдулица — 79 734 
000 динара. В местната 
общност в Божица 
брани — 3 411 000 дина 
ра. в Клисура — 3 170 
000, в Драинац — 1 882 
000, в Кострощ-евци — 
932 000. в Горни Топли 

450 000

си доход, кол 
вър- 

определе-
при

са съ

намали 
посоченатаприходи в Сур- 

миналата дол — 
и пр,-

динара

Догодина когато при
ключи сегашната петго
дишна акция ще бъде ра 
здвижена акция аа въве
ждане на ново самообла
гане.

Те-

С. М.
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Младежки творчески награден конкурс 
на списание „Мост"

намерение За да подтикне към творческа работа в областта 
на литературата, публицистиката и записването на. 
народни умотворения от нашите краища,
„Мост", по повод Деня на младостта, обявява твор
чески награден конкурс за младежите и девойките 
от българската народност за следните видове 
ров е:

• ЗА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ 
ИЗБРАН ВЕЛИ БОР 
„ТАЛАМБАС"

НА ОК НА ССМ 
СТАНОЕВИЧ, РАБОТНИК

описаниекият отряд „Лужнишки 
партизани” са се прояви
ли с организирането на 
марш от В. Бонинци до 
Киевац, в който са учас
твували над 200 извидни- 
ци. сред тях и отряда 
„Никола Демоня" от' За
греб. Добри резултати са 
били постигнати 
пионата „Тмто — рево
люция — мир". Младите 
наравно с драгите са за
стъпени и в обществено- 
политическите организа
ции, обаче беше изтъкна
то, че младите на село са 
били недостатъчно

В

Две неща характеризи
раха проведеното на 4 
март отчетно-изборно съ
брание на Общинската 
конференция на Съюза 
на социалистическата мла 
деж в Бабушница: остра 
осъда на подлата измама 
е нацисткия плакат по 
повод Деня на младост
та и безуспешния опит 
на група младежи да на
трапят „свой" кандидат 
за член на Председател
ството на ОК на ССМ. 
Конференцията също да
де пълна подкрепа на 
инициативата да се поис 
ка отговорност от автори 
те на тази гавра с най- 
светлия младежки праз
ник у нас. Също не „ми
на" ни опита на некол
цина. младежи да пробу
тат „с-ой” делегат в Пре
дседателството под пре- 
текс, че не била застъпе

и жан-седателството. Именно 
чрез тайно гласоподава
не — всичките 13 члено
ве на Председателството 
бяха избрани, 
председател на ОК 
ССМ от 46 —

СТИХОТВОРЕНИЕ 
първа награда 2 500 дин. 
втора награда 1 800 „ 
трета награда 1 500 „

РАЗКАЗ
първа награда 5 500 дий. 
втора награда 4 500 „ 
трета награда 3 500 „

а за новия
на

ив щам-го гласува
ли 43 делегати! НОВЕЛА

първа награда 6 000 дин. 
втора награда 5 500 „ 
трета награда 4 500 „

СТАТИЯ
първа награда 3 500 дин. 
втора награда 3 000 „ 
трета награда 2 500 „

НАРАВНО С ДРУГИТЕ
През изтеклата година 

младите в Бабушнишка 
община наравно ЗАПИСАНИ НАРОДНИ ПЕСНИ ПРИКАЗКИ 

И ЛЕГЕНДИ
първа награда за най-малко щест творби 2 500 дин.. 
втора награда за най-малко четири творби 2 000 „
трета награда за най-малко две торби 
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

1. Право на участие в Младежкия творчески на
граден конкурс на „Мост" имат само младежи и де
войки до 27-годишна възраст, граждани на СФРЮ.

2. Изборът на темите за художествените творби 
е свободен. За публицистичните статии желателно е 
участниците да посветят нужното внимание на двата 
големи юбилея — 50-годишнината от идването на. 
Тито начело на ЮКП—СЮК и 200-годишнината от 
рождението на Вук Караджич. Също препоръчваме 
като теми младежкия живот в училищата, в орга
низациите на сдружения труд и на село, културния 
живот в нашите среди и пр. ■—

3. Творбите трябва да са написани на български 
език — по възможност на пишеща машина, раздел 
тройка, или четливо на ръка и да имат овое обозна
чение (шифър). На редакцията трябва да се изпратят 
по три екземпляра от всяка творба, а името на 
автора с точния му адрес и обозначението на твор
бата да бъдат написани и- сложени в затзорен плик, 
който авторите трябва да изпратят заедно с ръко
писите, предложени за награда.

с други
те обществено-политиче
ски сили са се включили 
в борбата за преодолява
не на съществуващите за
труднения — изтъкна ме 
жду другото Стоян Не- 
шич, председател на ОК 
на ССМ. Най-голям про
блем за младите в тази 
община е 
на работа. От 1088 незае 
ти — 204 са млади хора. 
Сред търсещите работа 
32 са с полувисше, 14 с 
виеше образование.

Изтъкнато беше, че

актив
ни-
ПРОПУСКИ В ЗАЕМА
НЕТО НА РАБОТА

Във връзка със заема
нето на •^■бота бяха из
несени М1ного забележки. 
Милтен Петрович от За- 
видинци изнесе, че пър
воначално конкурирал в 
кооперация „Слога", но 
не бил приет, а бил 
сг кандидат 
точки. Сетне се преква
лифицирал в металорабо 
тник, за да постъпи на 
работа в „Балкан", но и 
там не бил приет. . . Из
несени бяха и други по
казателни примери на не
законни прояви ппи зае
мането на работа, против 
които младите дигат глас 
— и искат отговорност. 
Любиша Митровнч гово-

1 500

заемането

п-ри- 
с по-малко

на иззидническата орга- 
Тяхното наме-иизащгя. 

рение беше осуетено. Из
вини нческата 
ция има 3 члена в Пред

през изтеклата година 
зщщежката организация 
и специално извидничес-

оргачиза-

РАВНОСМЕТКАТА И ПЛАНОВЕТЕ НА БОСИЛЕ- 
ГРАДСКИТЕ ГОРАНИ

Повече воля от фнданкн ри за успехите на нзвиц- 
ническия отрял „Лужнн- 
I” "и партизани", з 
б-чипа Костич

4. Записването на изворни народни песни, при
казки. и легенди трябва да ое.направи точно на на
родния говор (диалект) в даден край, в който е за-, 
писана народната творба —капо и В. Караджич ги 
с записвал. Трябва да бъдат записани така, както 
хората пеят определена песен или разказват приказ
ка и легенда. Накрая трябва да се посочи името на 
лицето, от което творбата е записана — кой я псе 
или разказва, от кое село и на колко е години. Пре
писани творби от книги няма да ое взимат предвид 
за награждаване.

9 Как да бъдат обезпечени достатъчни количес
тва посадъчен материал? 9 Тази година ще бъдат 
залесени 35 ха

Макар че са провели 
всички запланувани за 
1986 година залесителни 
акции, босилеградските 
горани не са доволни от 
миналогодишните си ре
зултати. Постиженията 
им през миналата годи
на — какго бе изтъкна
то на състоялото се 
Зи дни заседание на Пре 
дседателството на Движс 
иието на горанитс в 
щината
дат много лотолеми ако 
имаха достатъчни количе
ства посадъчен материал.

Гераните са готови да 
го произвеждат,
■мат собствен разсадник.
Ръководството на горан- 
ската организация 
мнение, че решението тр 
ябва да се търси съвмес 
тно с Горската 
горанитс да произвеждат 
посадъчен материал в 
един от нейните разсад
ници,

Босилеградските гора
ни са си вменили в дълг

Нс-
зз ра

ботата с пионерските от- 
ря’>и. Конференцията от 
името на обществено-по
литическите организации 
привсствува Станко Вел- 
косич, председател па ОК
на екс

тази година да залесят 
35 хектара с около 
120 000 фиданки. Движс 
нието на горанитс ще 
се ангажира за обезпеча
ване на площи и създава 
кс па благоприятни ус- 

за работа на бряга
За пои председател на 

ОК на ССМ беше избран 
ВелиПор Станосвич, рабо 
тник в „Таламбас", за 
секретар Зоран Богдано- 
вич. а за делегат в МОК 
на ССМ в Ниш Сузаиа 
Панчич.

5. Срокът за изпращане на творби и записани: 
народни умотворения за награда с 10 май 1987 год. 
Ръкописите трябва да се изпращат на следния адрес:
Издателство Братство — редакция Мост — за Мла

ул. Кей 29-ти декември

левия
дирите от СМ ТА „Власи- 
на '87", които тази годи
на ще залесяват предим-

те-

дежкмя награден конкурс,
18000 Ниш.

нана територията 
Носил е градска

об ло
община.да бь-шяха

Редакция па списание „Мост"М. А.М. Я.

по пс намали интереса за тях. И в Желюша, 
п в Луковица залите на културните домове' бя 
ха малки да съберат воичкц заинтересовани. 
Това се повтори и иа финалната вечер ■ на 
сцената в Димитровград — търсеше се билет 
повече. Тъкмо затова неучаствуването на Го-

като

ЗАВЪРШИХА „СРЕЩИТЕ НА СЕЛАТА" В 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Победител е Желюша
,Срещи, на селата" п Ди 

мнтровградока община, в които участвуваха 
само две села (Желюша и Луковица) съпку 

победител е Желюша. Местната общност 
е победител в областта иа спорта

само
много от чарта па срещите,

но пя-
!

е на
В тазгодишните

ин дол и Бслсш още повече изпъкна 
пропуск, който нс трябва да ос повтори. За- 
щото „Срещите на селата" и занапред остават 
една от най-атрактивните културно-забакнн ма 
иифостации в общината.

секция:
лен
Лукавица 
а желюшаии лъв викторината.

тази година участвувахаФактът, че 
две села отне

А. Т.У
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ИЗ РЕПЕРТОАРА НА СУРДУЛЙЩКОГО КИНО

На 4 май: „Ти™ отбше"
МАЛЪК ПОРТРЕТ

Възпитателната е втора майка
празно сс казва, чс мал
кото дете с празен лист 
хартия, на която трябва 
да си пишат първите бу

ва наистина обичам. Ст
рува ми се, че в живота 
друга професия за 
не съществува, казва Ли

Децата от забавачница 
та вече бяха си отишли, 

ЛИЛИЯ
6 май • От

общо 155 филма, които ще бъдат прожектирани през 
1987 година, само 15 са домашни

ф Специални прожекции на 5 и мепкогато потърсих 
ГЕО Р ГИ ЕВА, въ311 итатсл 

детската градина „8 КВИ,ла. Така говори Лилия Ге 
изтъквайки, че

ка в
септември" в Димитров
град. Но по-малките, те 
зи от 4—5 години,

— I! къщи обикновено 
справяме, е 

две
та участ” на домашния 
филм в тазгодишния ре
пертоар на сурдулишкото 
кино се дължи преди вси
чко на недостатъчното 
предлагане, а до извест
на степен и на недоста
тъчната ..курентносГ' на 
една част от югославска
та филмова продукция. 
Под понятието „курсн- 
тност” тук трябва да се 
подразбира способността 
на даден филм да напъл
ни залата на киното. От 
домашните филми такава 
способност притежават 
„я«вокомп о ни раните" но - 
медни, а техният брой 
наистина е малък.

В репертоара за тази 
година доминщют комер- 
чеоките филми (акцион- 
ни, научно-фантастични, 
еротски и пр.). Истински
те любители на филмо
вото. изкуство ще имат 
възможност да видят ня
колко висококачествени 
филма от световната про
дукция.

На 4 май, в деня на 
седмата годишнина от 
смъртта на най-великия 
син на югославокитс иа- 

народности Йо-

оргисва, 
днес е много ио-лссно да 
сс работи, защото усло 

по-доб- 
25 години.

трудно сс 
иай-чссто едно или

Мис вече. 27 годи-
оста-
дока- деца.

ни работите с най-малки
пат в градинката, 
то родителите не дойдат вията са много 

ри. А преди 
когато слел двегодишна 
работа в Банатски Дсс- 
потовац дошла в Димит
ровград, децата ог преду 

възраст са

роди и 
сип Броз Тито. в сурду- 

бъделишкото кино ще 
прожектиран филмът „Ти 
то отблизо”.

чилищната 
били в състава цд основ- 

гто 40—50
— Интересът на жите

лите от нашата община 
за този филм е изключи
телно голям — заяви ди
ректорът на Народния 
университет в СурДулица 
Добрина Николич. — За
това на 5 и 6.. май ще да- 
дем специални прожек
ции за деца .ученици и 
младежи. 1Де направим 

филмът .„Тйто :-от
близо" да бъде прожек
тиран и в райнш-гге цен
трове на нашата община.

През 1987 година в 
сурдулишкото кино ще 
бъдат прожектирани об
що 155 филма (над 600 
прожекции). Само 15 от 
тях са домашни- Според 
думите на Николич „зла-

•ното училище, 
деца в група. Тогава с 
депата работела на бъл 
1-ареки. без съответна ли
тература. Днес както и
в явете училища, и в де 

равноп- 
двата

тската градина 
равно се ползуват 
езика — български и сър

те, тези от 3 години до 
тръгване на училище. 
Трудно ли ви с това?

Разбира се, че е тРУД 
но с малки деца, но ако 
нещо обичаш тогава и 
трудностите стават нещо 
обикновено. А децата са 
толкова интересни, весе
ли... често пъти ни изне
надват със своите палав- 
щини. така че човек и 
да иска не може да им 
се сърди. Все пак не на-

да ги приберат. Все пак 
в детския дневен дом бс 
ше тихо. Лилия, Лила ка 
кто я викат, беше сред 
„•своите деца", в този мо 

спят.

бохърватски, а има и съо 
твстна литература. Гово
ри също и за факта, че 
нейната професия днес 
все повече се цени от 
обществото. Особено е 
доволна, че в колектива 
е почитана като най-опи. 
тна. Гордее се и с тоза, 
че между колежките има 
и нейни някогашни „въз: 
питанички".

■опит

мент легнали да 
Гледайки как грижливо
слага покривката върху 
спящите малчудани, ста 
на ми ясно защо децата 
я считат за своя втора 
майка.

— Възпитачка станах 
К Г- по своя воля, защото то А. Т.

От Бук до наши дниБогдан НИКОЛОВ връзките си с тези краища. От Видин Си
мо Милутинович — Сарайлия добър прия
тел на Вук от детски дни, му изпраща на
родни песни и народни приказки.

Милутинович е пребивавал във Видин 
от юни 1816 до август 1818, където учил 
децата на гръцки и сръбски език. Там на
писал българска граматика и събирал на
родни песни подтикнат от Вук КараджйЧ. 
В своята книга „Сербианка" той обнарод-

Издателството „Братство" в Ниш през 
1965 година издаде сбирка на народни пе
сни под заглавие „Между Ерма и Стара 
планина". Една част от тези песни под съ
щото заглавие бяха печатани и в описание 
„Мост" (бр. 4, 1967). Тези народни песни, 
залисани от професор д-р Марин Младе
нов в Димитровград, Мъзгош, Вълковия, 
Градини и други села по долината на Ер
ма, Нишава и Височица предизвикаха го
лям интерес между хората, които обичат 
народното творчество и професионално, за
нимаващи се с народното творчество. Ока
за се'обаче, че мотивите и художествените 
образи в тези песни записани между -Ерма 
и Стара планина ое срещат в народното 
творчество в Крайина, околността на Боси
леград и Враня, значи обхващат региона 

. о.т Крайина до Босилеград. Любиша Райко- 
вич — Кожеляц, добър познавач на народ
ното творчество от Крайна и автор на кни
гата „ЗДРАВЕЦ МИЩЖЛЯВАЦ" пръв за- 
беляза и това изтъкна в споменатия труд, 
че много народни лесни от сбирката на 
Младенов се. срещат по долината на Ти
мок. Райкович посочва лесните „Змия тро- 
главка", Продава Лзубе Богданове", Стоя
нова женидба", „Свадба Ъурбова", „Ма)ка 
Стодану говори" и „Лалош хфдук", записа
ни в село Бракьовци- при Неготин са ези
ково и по мотиви много близки с тези за
писали в Димитровградска община. Авто
рът посочи още няколко песни от село 
Гърлище при Зайчар, записали от Йован 
Микич, чийто вариант се среща също в 
■сбирката на Младенов. По създадените по
етически образи Л. Райкович изтъкна пе

сента „Айдук Виден и турците" и песните 
„Сестра брата на дел голем звала" и „Зда- 
•вили се три орла".

Това ни твърде много заинтригува и 
пр.и направени други изследвания в записа
ното народно творчество в Босилеградско, 
Димитровградско и Виоок открихме сюже
ти твърде близки. Едно по-сериозно 
следване на творчеството от Крайна, Заго- 
рие. Висок, Трънско, Босилеградско и око
лността на Враня напълно ще подкрепи на
шето твърдение, че народните песни 
тези краища по сюжети, художествена об
работка и поетични образи твърде много 
са близки.

Тази област, намираща се на граница
та между НР България и СР Сърбия,, в 
далечното минало представяща област, на 
която оказваше влияние сърбския и българ 
ски език обърна внимание и на Вук Кара- 
джич. Той се заинтересува особено през 
1811 до 1813 година, когато пребивава в 
Крайна. По тоза време Вук се запознава 
особено много с наравите и обичаите на 
Неготин и Бърза Паланка, а запознава се 
и с Видин, когато през 1813 година посе
щава този град, където е водил служебни 
разговори с Мула Паша (1813) изпратен от 
Караджордже. В Крайна Вук е имал при 
себе си войника от Мачва Арсение Станое- 
вич, който му -помогнал много при събира
нето на народни песни и Савка Живкович, 
която го запознала с много народни песни 
•от този край. А когато Вук през 1813 го
дина заминава във Виена, той' не прекъсва

из- вал една народна приказка, която прочел 
и Вук Караджич. По напътствия на Вук Си
мо Милутинович записвал и български ду
ми от Видин и след напускането на Видин 
продължава да се интересува. Вук Кара
джич чрез много български учени, а осо
бено чрез Сава Филаретов, директор на ос
новните училища в София, получава, много 
езикови материали за този край. Филаре- 
тов му написал п-о обширно за шопите ка
то му посочил, че те живеят в Софийско 
в около 350 села и в околността нд Брез
ник, Радомир, Златица и Етрополе.

До края на живота

от

си, от време на 
време, интересувайки се за български език и 
българското народно творчество той 
явявал отделен интерес към граничната об
ласт между србрсия и български език. В 
едно пиомо до. Кепен (1836) Вук го запо
знава, че имал желание да посети „Болга- 
ри|у за да утврди „и въ сщхъ юговосточ- 
нъ)хъ пределахъ, где граниъ) сербского и 
болгарскогр язъ)ковъ". А на 
Максимовци (1844) Вук пише, 
рение да „напита" и да „се увери” „как- 
вще оъ] Славяне на еамщх 
СербЪ] ли или Болгари.”

(Следва)

про-

Димитрие
че има наме-

границахъ.
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шизическа култура ®|^1/ррО САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТВ 
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИ 
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

Кобри спортистки-добри работнички Комисията за трудоустрояване в основната организа
ция на сдружения труд „ИЗГРАДНЯ" в Босилеград 
Д а а

Женският спорт в Ди- ДАНЧЕ КОСТОВА е 
мнтровград е слабо ра- родена 1947 
звит. Правеха се опити най-стар член на отбора- 
с хандбала. баскетбола. Член е и на СК от 1978 
атлетика, но всичко оста година. Понастоящем е

председателка на актива 
на жените в „Тигър—Ди
митровград". Миналата 
полина беше ■ удостоена 
със „Септемврийска 
рада" на Димитровград 

.АНИЦЛ МИЛКОВА с

трогаград”.
ЙОВАНКА ИВАНОВА, 

родена 1952 година, е 
най-млад член на отбо
ра- Председателка е на 
синдикалната организа
ция в цеха за производ
ство на обувни платна, 
фолии и детски кецове. 
Член е на Конференция
та за обществена актив
ност на жената. Повече

Обявагодина и е

За приемане на
1. Стажанти — петима изпълнители.
У еловия: III степен на професионална подготовка, за 
нятия, зидар-фатадер, армиран, бетононаливач, бояд 
жия, строителен дърводелец, керамик и под.
2. ВКВ или КВ—работници — д-есет изпълнители.
3. ПК или НК—работници — десет изпълнители- 
Условия: Получена и призната степен на професио
нална подготовка,’'за всяка категория.

За всички работни места трудоустрояването ста
ва на неопределено работно време. •

Заявления За изпълняването на предвидените 
в -обявата условия, удостоверение от СОИ. по заема
не на .работа й удостоверение от гражданствената. кни 
га се подават на следния адрес: ТО „Босилеград", до 
трудовата общност в Босилеград в арок от 8 дни от 
деня на публикуването на обявата. Изборът ще стане 
в предвидения от закона срок.

ваше само „за едно ля
то". Единствено за . по- 
дълго време про-съще-ству 
ва стрелческият отбор 
при работническо-спорт
ното дружество „Тигър 
—Димитровград"- Вече 
десеГНна години сювен 
мъжкия съществува и же 
нски състав по спортна 
стрелба. Средно най-до- 
броте членове на отбо
ра са: Данче Костова, 
Аница Михайлова и Йо- 
ваяка Иванова.

Отначало този спорт ул 
-ражнявали, за да „попъл
нят" свободното си вре 
ме. Като видяли, че 
в тези спорт могат 
да постигнат нещо, запо 
чнали по-сериозно да тре 
пират: Станали рсловни
-членове на стрелч^ската 
-секция в 
ровг-рад"’, където и акти
вно се
наза нито състезание, в

наг

И. ИвановаД. Костова

родена през 1950. Член 
е на Градската конфере 
нция за обществена дей 
нрет на жената в Димнт 
ровград. Повече пъти е 
похвалена и награждава
на. Работи като моделист 
ка за изработка на прото 
тини на модели в трудо
вата организация „Дими-

А. Милкова

Из ТВ-журнала за 15 мартпъти е награждавана и 
похвалявана.

Трите спортистки, кои
то ви представяме, ^е по 
дготвят за предстоящото 
регионално първенство по 
спортна стрелба, което 
ще се подведе през ап
рил в Димитровград.

Димитър Ставров

.ровррад ще бъдат съоб
щени и сведения за ре
зултатите в износа.

ТВ—журналът ще из
лъчи и материали За из
носните резултати в кон
фекция „Лисца" в Бабу- 
шница.

Освен актуалните нови 
ни от международните съ 
бития и международната 
активност на нашата ст
рана, ТД-журналът ще 
предаде и актуални мате
риали от общините.

Екипът на ТВ—журна
ла е посетил свлачището 
на камъни и пръст в жд
релото на р. Ерма, с ко 
ето наново е спряно дви 
жението на моторни пре 
возим средства и четири 
села от този край са изо
лирани от света.

Зрителите ще имат въ 
зможност да видят и ма-

„Тигър—Димит

състезават. Не ми

юоето да не участвуват, 
а в последно време — и 
редозно побеждават. Слу
чва се и да делят първо 

помежду си- В Ди 
може да

В РЕГИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ШАХМАТ От Босилеград ТВ—жу 
рналът спира внимание
то на зрителя за резул
татите от изкупуването на 
агнета, а във воъзка с за 
пиозането в образовате
лния център „Иван Кара 
иванов/ се изнасят мне-

място
Симпо“победителсемитроБград 

каже.
себе си. Постигат хуба
ви резултати и на състе- 
занията в Нишки регион 
и в републиката. 

Миналата

»че нямат равни на
ня. в състав: Благоя Сте- 
ванович, Радивоя Джедо 
внч, Драган Стаменкозич 
и Джордже Ристич и с 
15,5 точ.ки се класира на

На 7 март тази 
година в Босилеград се 
състоя регионално състе 
зание по шахмат, в рам
ките на тазгодишните рагодина на ния кои специалности тр 

ябова да бъдат определе
ни. Сътрудникът на ТВ 
—журнала от Босилеград

ботничсско-спортни игри. 
Участвуваха отбори от 10 
общини. Изостанаха са
мо отбори от Търговище, 
Сурдулица и Лебанс.

В сравнително добри 
най-

първо място.
На второ място с 

точки се клаоира отбора 
на „Здпавлйе" от Леско- 

отбора

регионалното първенст
во по спортна стрелба в 

работничес-

териал, заснет в трудова
та организация „Димит
ровград", която на Пана 
ира на кожната и обувна Всне Велинов също нзна

ся сведения за акцията 
за обединяване на горс
ката секция в Босилеград 
към горското стопанство

15

рамките на 
ко-спортните игри заеха 

тях вац, а на трето 
на „Ерозия" от Владичин 
хан. Босилеградокия от
бор сс класира нд ссдмо 
място с 9 точки.

второ място. Пред 
бяха само състезателки
те на „Първия май’’ от 
Пирот, които 
станаха и републикански

та промишленост тези 
дни получи високо приз
нание — диплом и зла
тен плакет за спортен 
кец „.Стспс”- От Димнт- във Враня.

и интересни игри, 
мяо-го побели спечели от 
бора на „Симпо” от Вра-по-късно М Я.

първенци.
И трите .състезателки, 

макар и относително мла 
ди, се състезават от Н*71 б неделя на тори гори- 
година. И всичките три ята на Междуобщилския 
са и. добри работнички, футболен съюз Враня, 
Активни, са и на други сс проведе първия кръг

на тазгодишното състеза

„Младост" във втория кръг
ЩЦ ТЪЖЕН ПОМЕН
я| На 22 март 1987 го 
Ш дина се навършават

[ ДВЕ ГОДИ11И

ние за купата на Югос
лавия. Футболният от
бор „Младост" от Босилс %
)рад в пъпния кръг за 
съперник имаше футбол
ния отбор „Алакимци" 
от Алакинци.

-полета,- : У!& от преждевременната 
и трагична смърт на 

мил и никогаЗавърши подготовката на „А.Балкански" Когато люби- нашия 
непрежалим син, ба
ща, съпруг, племенник

телите на футбола .в Ала 
кишди вече видяха тех
ния отбор във втория кр
ъг, I’. Иванчев с един 

но точен

„А. Балкански” иг-Завърши 
пата подготовка на фут
болистите на „Асен Бал
кански за предстоящия 
сезон. Двадесетина фут
болиста всекидневно уп
ражняваха по два пъти 
в спортния център „Па
рк” и по, околните -горе 
пи в’ Дщитропфад, 
то набираха сили за ма
човете в регионалната ди 
визия Ниш. Одиграха и 

подготвителни сре- 
Щч. С ..Единство” от Пи

рот
ра наравно (2:2), а сРРШУ 
пиротски „Пролстер”, чл 

II сръбска футбол

деветдиев-

Любомир СтояновЬ;
твърде силец, 
удар, изравни 
та. Тозр 1-ол като че 
даде стимул па футболи
стите от Босилеград. За
играха по-добре, по-орга- 
низираио и след дессти- 

кяиути се Наложиха с 
"още два гола. 3 поолед- 

домашиия 
резултатам. я-

сн на
на дивизия—юг, загубя с 
4:1. И двете пробни' сре 
щи потвърдиха, че дими 

отбор ко

резулта- от Димитровград
ли

Времето минава, но никога не ще заличи
Любчо!скъпи нцспомена от' нашите сърца,

Поклон пред светлата Ти памет.
1 (а този дои ще дадом възпоменание, 

тим близки и познати да нрисъствуват на по
мена.

тровградският
ндицмоннр 
готвен.

В първия’ Кръг 
каноки” 'шс играе със 

Овърлиг па

с.добре под- Ка-
ка- „А. Бал на

Опечалено семейство 
Стоянови_____

митс минути 
отбол намали 
на 3:2.

„Свъблиг ’, ,от 
22 март.две д, ставров
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I * сати Ра * забава
БЛЯСЪЦИ ИА ОСТРОУМИЕТО

Приятелство
Карикатурен екран

СЪГЛАМ ЖЕНСЬИ 

ПРАЗНИК
ф Не е приятел онзи, който е при
ятел на всички.■ ^ш Аристотел
ф Лошите неприятели понякога 
правят повече услуги, отколкото 
приятните прмятеди юдпмте често 
казват истината, а другите—никога'

Цицсрон
Ф Докато бъдеш щастлив, ще

Брей кви човеци смо нийс — мислим 
си — всруйемо ли у бога, или ле веруйе- 

Дойдс Тривун Зарезоя, а по Цариброд 
на тувле, иду приятелйе, 
руИс, а улицете им тссне- Айде да оставимо 
тия що имайу лозя — щом имайу требе 
и да 1)ч зарежу. Ама толкова лозя нема 
колко ириятсл-с срсто.

Еве наближи и Осми март — празни- 
— а гледам мужйете лак 

се узмували. Реко си, че иитуйем йеднога, 
я нали съм от по-старите, ие Ьи разбирам 
тся работс.

— Па бас, право да ти кажем, узму
вали смо се: нема куде да куиимо цвейе. 
Тамън си помислимо: цъвнуше кокичето и 
качунат, та че извадимо емтуацийу, ка оно 
баба Марта ни за . . ■ И са ми се разви
дели защо напран това. Тия снег и студ 
съглам су женсНи инат да накара мужете 
да нс залъгуйу женете с по йедну Ьитку, 
а, да се испрсе и да истресу цеповете по
вечко . . .

Гледам, съглам си йе гълтнуло мом
чето йезикат, щом не рече „айде със живо 
и здраво", а ко щуро одлете нанекуде.

Я съм попревързал нскойу парицу у 
крпуту, че купим на бабуту шамину или 
опрегачицу и че се обесрамим, помисли 
см и улезо у йедън дуЬан- Йедно девойче 
ме лнтуйе кво ми требе а я вой каза дека 
тражим я опрегачицу, я шамийЬу . . .

Припуну онова ми ти девойче да се 
смейе, ама не се смейе, ко що се смейе, а 
се затаи, та помодре ... Ка се свърну по 
йедно време, обрецну се:

— Ти бре дедо. дека живейеш? Кве 
шамийе, кве опрегачЬе бълнуйеш. Ако ся
каш да зарадуйеш бабуту за празннкат, а 
ти вой купи нещо оди злато •. .

— Море дете знам я кико бабата най- 
вече че се зарадуйе, ама ... А със златото 
рашчистимо йоще на свадбуту 
млада невеста — реко я и си излезо.

Беше петък пообед, минуйем 
ците, а чуйем пояиье. Бре, кво йе па са 
това поя»е? Пак че иитуйем не могу да 
нетърпим.

Па празнуйу Осми март тия що 
нема да работб у суботу.

— Не йе ли раншко?

IЙ мо.
вагили се подимаш много приятели.

Ако дойдат бурии дни, ще бъ
деш сам.у/Л•ч

Овпдий
• Братът може да нс с приятел, 
но приятелят с всякога брат.

Б. Франклин
ф Приятел, който с достигнал вла
ст, е загубен приятел^

X. Адаме
ф Старият приятел е по-добър от 
двама нови.

(„Борба") кат на женете

ЛЮБОПИТНО

колко години е 

бръсначът?
А- II, Островски

САТИРИЧЕН МИКРОБОДИЛ

Застраховката
След като паркира колата сп, той 

запита в застрахователното бюро:
— Не разбрах добре колко пла 

щате за постоянна инвалидност?
-— Зависи — му отговориха.
— От какво именно?
— От вида, мястото и последс

твията на нещастния случай.
— Значи?
— Значи, ако нещастният слу

чай е станал в местожителството от 
пожар, мълния или земестресение, 
сумата, която се заплаща на пост
радалия е 20 000 леи-

— Той помисли, помисли, но ни 
пожарът, ни мълнията, ни земетре
сението го уреждаха.

— ... а ако инвалидността е при 
чинена от автомобилно движение— 
обясниха му по-нататък, — сумата 
достига 25 000 леи-

— Прекрасно — съгласи се той 
и тръгна напрало към кръчмата.

Васил Баран 
(Румъния)

В. Оветлов от град Тбилиси колекционира 
бръсначи. Колекцията му съдържа над 1200 
експоната от 40 страни-

Интересна е историята на този така не
обходим инструмент. Както е установил коле
кционерът, оше древните шумери и египтя
ни са ползували бръсначи от кремък. През 
второто хилядолетие до нашата ера били раз
пространени бранзовите бръсначи, а през пър 
лото — железни. Първите остриета били дъл 
гообразни, а сегашната правоъгълна форма 
те придобили при римляните.

Вода под пустинята
Неотдавна в Египет бяха открити две го 

леми находища на подземни води. Направе
ните през последните години проучвания го
ворят за съществуването на един подземен 
резервоар, разположен между пустинята в за 
падната част на страната и депресията на Ка 
тара. Той може да дава годишно около 686 
милиона кубически метра вода. Вторият ре
зервоар, разположен между ръкава на Нил 
Розета и канала Нубария годишно може да 
осигурява 18,50 милиона 
вода-

а

ка беше

по ули-
кубически метра

Земеделсна'ШшШфшто Раншко йе, ама тия чък у понедел
ник че се виде, па да си наздрае .. .

— А тия у суботу що работе?
Е они у суботу че празнуйу . . . 
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