
ШтстЕо с уми на тишлии» на 
СФРЮ Иосаш В ров Тжто от 
14 февружря 1975 годяха 
дателстао „Братство" е удо
стоено с Орден братство н 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството 
нашите народи и народности

НАРОДНОСТ В ОРР ЮГОСЛАВИЯ ЗК
между
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АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА

ДНИ НА ЗАСИЛЕНА АКТИВНОСТ На 22 април в Босилеград, 
на 23 — в БабушннцаБез да чака така наречения „май 

осъществяването на Ре- 
общестЕсно

развитие на страната Съю
зът на синдикатите' в Югославия 
давна се спря върху този

Налице е необходимостта 
сдружения труд от внедряване на по- 
съвременна технология на развитие, 
както се дава пълен размах на твор
ческия труд, нововъведенията. Пред
вижда се също така големите техни- 
ческо-техноломаки системи като желе
зницата, електроетопанството 
расли по-ефикасно да действуват в 
единния югославски простор.

приски анализ ’ в 
золюцията на 
ческото -ИКОНОМ! I-

В Съюз,а на -социалисти 
чеоката младеж в Босиле 
град е в пълен разгар по 
дготовката за посрещане
то и изпращането 
Щафетата на младостта.
В този г-рад тя ще приети 
пне на 22 април.

Както ни уведоми пред 
седателят на Общинска
та конференция на Съю
за на младежта в Босиле

град Георги Тодоров Ща 
фетата на младостта ще 
мине по улиците на гра
да около 9 часа, носена 
от ръка на ръка, а сетне 
ще обиколи производст
вените халета в няколко 
трудови организации.

неот
въпрос, ка

то констатира, че по много параметри 
става отстъпване от набелязаната 
грама. Така например 
месеца на

про и др. от-
в първите два 

настоящата година е за- 
оележен ръст от 1,7”Ч от 35 промиш
лени отрасли

на

• ГОВОРЕЙКИ на заседание на 
ЦК на Съюза на комунистите в Ма
кедония Милеико Реновица, предсе
дател на ЦК на СЮК подчерта, че в 
условията на тежко икономическо ш>-

— в 19 не са постигна 
ти резултати на равнището на изтекла 
та година. Износът е спаднал с 13, а 
вносът с 190/“. докато инфлацията ра
сте със 7°/о месечно. Ако продължи 
така — до края на годината ще дс-с 
тиг-не 130°'» и затова е необходимо да 
се вземат спешни мерки за съживява 
не на производството и износа.

След това щафетната 
палка от босилеградчани 
при Божица ще поемат 
младите от Сурдулшпка 
община.

ложение и определени нарушения в 
нашето развитие, в застоя на самоуп
равлението, се засилва антисоциалис- 
тическото действуване и антикомуни
стическата кампания. Това не бива да 
се подценява, но не бива и да му се 
придава значение, каквото не заслу
жава. Тези отрицателни явления се 
манифестираха чрез някои ламфлети 
като Меморандум на Сръбската ака
демия на науките, „Нова ревия". Фо
нда за солидарност и под., в -различна 
мемоарна литература, в историограф
ските материали 
поставят на политиката на Съюза на 
комунистите, действуват в съюз с на
ционалистическите елементи против 
необвързана социалистическа федера
тивна Югославия.

8 _ !
• ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАНО от 

Миланко Реновица на 7 април се про 
веда заседание на Председателството 
на ЦК на СЮК, .посветено на обсъж
дането на проектотезисите за заседа
нието на ЦК на СЮК, което ще стане 
Па 28 април т.г. Същото Ще бъде пое 
ветено на актуалните идейно-полити
чески въпроси в идейната борба за ра 
звитие на социалистическото самоуп
равление и социалистическата демок 
рация у нас.

Няколкогодишната тенденция на 
отслабване на материалната база на 
сдружения труд, която не спря ни 
след Тринадесетия конгрес на 
И затова се налага да бъдат обсъде
ни причините, довели до тоза положе 
ние, като се набелязат и конкретни 
задачи за преодоляване на затрудне
нията.

И младежта в Бабуш- 
нишка община се готви 
по тържествен начин да 
посрещне и изпрати Ща- 

и фетата на младостта — 
Щ символ на братството и 
Щ единството на нашите: на 
В# роди и народности и прн- 
М вързаност към делото на 
га др. Тито.

т
а те се противо 1

й Щафетата на младост
та ще обиколи и някои 
трудови , организации в 
града, а към 9,30 часа ща 
фетната палка от бабуш 
ничани ще поемат мла
дите от Димитровградс
ка община.

;. ;
9 НА 12 АПРИЛ Бранко Мику- 

лич в Рийека се срещна със стопан
ски дейци от корабостроителните за-

СГОК.

води, като изтъкна, чс е доволен от 
положителната оценка за интервентни- 
те закони, за които мнозина в обще
ствеността разпространяват мнение, 
чс били само от вреда.

Отговаряйки на зададени въпро
си Микулич между другото изтъкна, 
чс никой -и не помисля за замразява
не на личните доходи, но същите 
трябва да се доведат в съгласие с 
производителността на труда. Той съ
що опроверга слуховете за иациоиали 
зираие на валутните сметки на граж
даните, като добави, че за такова не
що няма основание.

■'3- • II

М Янев — М. Андонов
в УКРЕПВА доверието, но тряб

ва да се положат още много усилия 
обстановката в Косово се до- „Майските срещи“ 

основа за по-тясиа 
дружба

докато
Ееде в ред. Това е основният извод от 
неотдавна проведеното заседание 
Председателството на СФРЮ, ръково
дено от Синан Хасаки, на което 
обсъдиха „Мерките и акциите за про- 

Заклюненията на Лрсдсс- 
дателството на СФРЮ и Председател
ството -на ЦК на СЮК от 5 март 1986 
година", отнасящи се до политичес- 
ко-безопаянсуго положение в тази по
крайнина. Отчетено беше, че се ■ чув
ствува по-гол яма отговорност на со
циалистическите сили и на държавни
те органи за по-ирисмствсно зачитане

свобо-

на

сс

На 19 април тази годи 
на в Централния комитет 
на Съюза на комунистите

на Сърбия бе проведено 
съвощаиис с всички пре 
дседатели па общинаките 
комитети в републиката, 
па което между другото 
бе изтъкнато, че зарад ус 
кореното разрешаване 

на проблемите в САП Ко 
сово в общиноките ками 
тсти на СКС трябва да се 
приеме организиран под 
ход към интеграционни 
процоси и други полити
чески, културни и други 
видове активности, с кон 
то да се засилват .връзки
те между организациите 
ог Косово и републиката.

веждане на

М. А.

\
Сурдулишкото стопанство през 
198(1 година
БЕЗ ЗАГУБИ И ПРИ ТРУД
НИ УСЛОВИЯ
„Текстилколор" — Бабушннца

поно- 
— 8

на конституционните права и 
Косово.

Б Нишки регион
НАКЪРНЕ! ГА СОЛИДАР- 
1ЮСТ

— 6
ди на гражданите в

• СЪЮЗНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕ
ЛЕН СЪВЕТ под председателство 
Бранко Микулич обсъди на 9 април 
тевиси във връзка с по-нататъшните 
промен-и в стопалюката система. С тях 
се цели да се създадат условия за по- 
стимулативно използуване на средехва 
на чуждестранни вложители за съжи
вяване на възпроизводствената опособ- - 
ност на стопанството и намаляване 

задължеността на страната в чуж-

стр. 3 НОВИТЕ МЕРКИ 
СИМИна Босилеград
Димитровград
РРЖОНСТРУКЦИЯ НА КЛА
НИЦАТА

СИМЕОН ЗАХАРИЕВ КАН
ДИДАТ ЗА НОВ ПРЕДСЕДА-

— 4ТЕЛ НА ССТН — 7
Селските стопани реагиратСурдулишка и Босилсградска 

общини до края на 1990 година/ НЕ САМО ПРИКАЗКИ — 7
Използвайки подготов

ките за тазгодишните

(На 10-та стр.)

ОЧАКВА СЕ УСКОРЕНО РА- До личен 
ЗВИТИЕ

доход чрез съд
5 8на

бина.



НАС |I И УПО СВЕТА
РАЗОРЪЖАВАНЕТО„ПРОЛЕТНОТО” ЗАСЕДАНИЕ НА МВФ М ПРОБЛЕМЪТ С ДЪЛГОВЕТЕ

Още една инициатива 
на Михаил ГорбачовКрайно време за съвместни акцнн

да родния валутен фонд. 
световната банка и на

Предложението на развиващите се страни 
бъде формиран Министерски комитет по проблема с
дълговете от индустриалните страни бе посрещнат с двата им постоянни 
мълчание. митета —■ Да разберат,

че предложеният от нас 
заседа- длъжниците, в резултат министерски форум е ху

на конто ще бъде открит бава възможност да иап- 
продее на стопанска рса- равим необходимите съв 
Оплитащия- па развиващи- местни крачки в 'разреша 
те се страни като предпо нането на кризата па

— заяви пред 
членовете па „Инторим

дните разисквания е из- криза на дълговете. Еъг комитет" на МВФ Свето- 
тъкнато, че финансови- ласно този стремеж „Гру зар Риканович. 
те неволи жестоко натис- па 24", която защитава Предложението на „гру

па 24" срещна подкрепа 
от един брой диокутанти

на .посещението 
секретар на- ЦК на

Миналата седмица, по време 
ай. в Чехословакия, генералният 1 
КПСС. Михаил Горбачов повдигна още една ^важна 
инициатива в областта на разоръжаването. Гой при-

намаляване и цялостно 
ядрени 

1000 км. За

ко

зова'Запад на преговори за 
ликвидиране н,а разположените в Европа 
ракети с радиус на действие от 560 до 
малката' Европа, заяви Горбачов, достатъчно голе
ми са и тези малки отерашато-тактичсски проек
ти ли. Затооа сключването на споразумение за 01-

„малиики" може и трябва

„Пролетното" 
нне «а Международния 
валутен фонд във _ Ва
шингтон започна под зиа 
ка на кризата на дълго
вете и издирването на из ставка за трайно разре- дълговете" 

. ход от нея. В предварите шаване на световната страцяване на опасните 
да бъде 1 крупна крачка в процеса на разоръжава
нето'.

най-чест» премълчаваше съвет- 
но този път генералният секре- 

НЛТО лорд Ка^инггън бързо откликнал.
по-дасска стабилност —

Досега Запад 
ските инициативи, 
тар па
„Всичко, което води към 
заявил той — трябва да се разбере като доброже-

кат развиващите се стра интересите на развива
ни. Дълговете и лихвите щите се страни н.а заседа 
не им оставят „нпто ди
нар" за акумулация, без 
която .не може да се осъ 

' ществн стопански ръст.
А .именно създаването 
на условия за. стопански 
възход на страните —длъ 
жнички — както бе под ' 
чертано на заседание на 
„Група 24" — е път към 
истинското решение Ца 
проблема с дълговете.

— Това вече не е спор 
но, това го признават и

Преди година и половина американският 
секретар, на финансите Джсмс. Бейкер „ланси
ра" план за разрешаване на „световния проблем 
номер едно", според който комсрчсските бан
ки н межуднародинте финансови институции тря
бваха да отпуснат по-големи кредити на страни
те с най-голям дълг. Сега е съвсем сигурно, че 
този план остана без резултати. Развиващите се 
страни започнаха многобройпи реформи, но не 
получиха обещаните средства за подкрепа на 
тези реформи.

дателно".

ЯПОНСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Международен фонд 
за инфраструктура?

Японците предлагат създаване на международен 
фонд _ с финансов актив 700 милиарда долара 
реализация на глобални развойни проекти. От „Фон 
да за глобална инфраструктура", според замисъла 
на японците, ще се отпускат средства за реализа-

за

кията на Международния 
развитите страни заяви валутен фонд и Светоз- 
Св-зтсзар Риканович, съ- пата банка, предложа да 
юзен секретар -па фннан- бъде сформиран следна 
силте и председателству- 
взщ „Груп а24". ,

на заседание яа „Инте- 
р:ш комитета" (предимно 
представители на разви
ващите се страни), дока- 
то представителите на ин 
ду стр калните страни го

цията на проекти, каквито са например евроазиат-
свърззането на Индийскиската автомагистрала и 

океан с Южно китайско мо-ре с пемощта на канал 
през южната част на Тайланд.

Идеята за създаване на такъв фенд е никнала

лен Министерски ‘комитет 
по проблема с дълговете 

Развиващите се страни ст представители на позе' 
се застъпват за спешен 
диалог и съвместни 
ции ка поверителите

посрещнаха с мълчение, 
макар че проблемът с дърителите и длъжниците.-

„Разчитаме на силата и лгссете все повече става 
и , мъдростта на Междуна-

сред японските делови кръгове, 
бъдещето на световното стопанство 
ждународни развойни проекти.

които считат, че 
е в големи ме-ак-

и техен.

50 години от идването на 
Тито начело на ЮКП(СЮК)

започнал да работа на поправка на желе
зопътната линия в Кунгар.

Тази зима била страхотно студена. Пле 
нниците били слабо облечени, а храна ма
лко. Трябвало много труд и снаходчизост 
за да ое спасят животите. Понеже Броз 
бил' най-интелигентенТЪМНИЦИТЕ НА 

ЙОСИП БРОЗ
от всички, а имал и 

чин, било му доверено да застъпва 
ниците в лагера. Тази длъжност изпълня
вал по най-добър начин.

плен-

(4) През това време в лагера често при
стигали колети от Червения кръст. Хума
нитарната международна' организация из
пращала на пленниците храна, обувки и 
облекло, обаче

Драгиша Радованович

ТРИДЕСЕТ КАЗАШКИ 
ГЪРБА

КАМИШКА ПО 25-и домобракски полк. Срещу баталиона, 
в който се намирал Йосип Броз, се нахвър- 

_ лила черкезка кавалерия,' Започнал ръко- 
1ова, което младшият подофицер Ио- пашеи бой. Един едър кавалерист въоръ- 

•сшп Броз предвиждал станало действител- жен с дълго копие, върхлетял ,на Броз 
НОСТ: в началото .яа 1915 година неговият Вешт в борба с меч, Йожа с пушката си 
полк с товарни вагони бил прехвърлен на '/.на която бил натъкнат щик, умело отбил 
Фронта в Галиция. А там, на фронта, мра
зове и гОшеми студове отнасяли също тол-

само част от това стигала
до пленниците. Някой лодкрадвал изчер
пам ите хора. Броз уопял да открие, че то
ва работи, началникът на железопътната 
секция и веднага подал заявление до пред
ставителя на Червения кръст. Началникът 
на секцията бил повикан 
кражбите за кратко

на отговорност и 
време спрели.

Отмъщението на обидения 
бързо стигнало. Почнал злсиамерно да сле
ди всяка крачка на пленника Броз. Наско
ро му с- дал удобен момент. Едно утро 
когато Броз калето и обикновено тръгнал 
на поправка на линията вън от Кунгар 
позволил на трима пленници румънци, на 
работата да стигнат малко по-късно щоим 
закърмят окъсаните си дрехи. На начални- 

а на секцията това било достатъчно По
чнал да псува и вика. На неговите викове 

канцеларията влезли трима, казаци, граб
нали Броз и го отвели в затвор.
кт пи То|Ва бе затвор — разказваше по- 

Г3 ~ аа който ще си .спомням до- 
съм жив. Щом прекрачих прага на

няколко нападения на черкезина. В момен
та ,;с нападение от гръб, бива изненадан 

кова воиници, колкото и куршумите. Зато- , от: друг кавалерист, който му забил 
ва сред войниците, силно паднал моралът. на копието си в лявата лопатка " 
Мнозина славяни ползували всеки изгодеи .Тежко раиев, Йосип Броз се озовал » 
момент да се предадат на руснаците. пленство. Бива настанен в болница в Свя-

През пролетта започнала руоката офа- жок. Тук бил лекуван 13 месеца През 
нзива. 25-ия .домобрански полк на' Йоситг ,ва време много чел. Научил руоки 
Броз от .Галиция бива- прехвърлен в Буко- наслаждавал ое от произведенията на Тур- 
вина, Една нощ снаряд от руска гаубица пенев, удивявал ое на ширината на Тол- 
паднал сред войниците от взвода на Броз, стой, запознавал живота 
който се намирал в поход. При това мно
зина войници загинали, а Йосип бил 
тузован. След краткотрайно лекуване 
болница отново бил върнат на фронта.

Един ден (на 25 март 1915 година) ру
ската царока войска ненадейно нападнали

началник
върха

то-
език,

и душата на Ру
сия чрез 'съчиненията на Достоевски и Ку- 

кон- прин.
•През зимата на 1916/17 година 

спорт пленници <Йоюип Броз бива 
лен хиляди километра далече, във вътре
шността на Русия. С останалите пленници

в с тран-
прехвър-
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КАК ГРАЖДАНИТЕ ОГ МИШКИ РЕГИОН ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРАВОТО СИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА?

Накърнена солидарност
луч» лекарскаНпомощ^0^е случаа пащгент да „е по- 
та- СОИ за здравназащихГ—бГ1™1’ "а ”НСГОва- 
седание на МОК на ССТН в Ниш 6 адТъкнато на 33

ОТ КАЛЕНДАРА НА 
СЪБИТИЯТА

^ 18 април 1937 — В 
Чебино (край гъроозле) 
се състоял учредителни
ят конгрес на 1<П в Сло
вения, на който главен: 
доклад изнесъл Едвар.д 
Кардел.

@ 19 април 1958 — Съ 
юзяата скупщина за тре
ти път избира Йосип Бр- 

■ оз Тито за президент на 
Републиката.

© 20 април\1919 — В 
Белград започва Първият 
конгрес — Конгресът на 
обединението, на който е 
образувана Социалисти
ческата работническа па 
ртия на Югославия (кому 
нисти). Конгресът продъл 
жил до 23 април. В него 
участвували 431 делегати. 
Конгресът приел Основа 
за обединението, Акцион 
на програма и Устав на 
СРПЮ(к),
ПЮ(к) да пристъпи към 
Третия (комунистически) 
интернационал и избрал 
Централен партиен съвет.

9 22 април 1958 — В 
Любляна започнал Седми 
ят конгрес на СЮК. По 
това време СЮК имал 
155 066 членове. Конгре
сът избрал нов ЦК на 
СЮК от 135 
Приета е новата Програ
ма на СЮК.

9 25 април 1929 — На 
югославско-австрийската 
граница жандарми уби
ват Джуро Джакович, ор 
ганизационен секретар 
на ЦК на ЮКП и Нико 
ла Хечимович, секретар 
на Червената помощ в 
Югославия.

напред такова нещо 
смее да се случва, а
ооединяването на самоу- процес на енергично раз- 
правителнйте оощности граничаване от несъвест- 
(в една или три общно
сти в региона) 'трябва да 
се създадат и системни 
предпоставки за изкоре
няване на това явление.

не ито са голямо мнозинет- 
с во', трябва да Открият

В Нишки регион е съз
дадена завидна материал
на основа за оказване 
качествена здравна защи- 

населснисто: 
здравни домове, 3 меди
цински 'центъра, 2 слож
ни организации с 33

все още не е на равни
ще на създадените мате
риални и кадрови 
жности. Гражданите се 
вълнуват най-много от две
нежелателни
областта на здравната за
щита : Макар че законът 
им дава 
на здравна

ните си колеги при все
обща подкрепа от обще
ствено-политическите ор
ганизации и обществото 
като цяло. От ръководст
вата на здравните ведом
ства се очаква да пове
дат остра борба срещу 
недиециплината и неко
ректното отношение към 
пациентите.

Здравното дело в Ниш-

на .възмо-
та на 11

явления в Връзките, протекциите, 
подаръците и 
пликове" като най-сигу- 
рея „обезпечител” 
здравна услуга вое пове
че дразнят общественост
та и оставят все По-голя-

т.ру-
дови организации и 129 
здравни станции и амбу-

„сините
еднакво право 

защита, те на

Iт1 к.и регион се нуждае от 
мо петно' върху етиката финансова 

здравните работници.
Как да се препречи път
ят иа тази своеобразна финансовата 
корупция в здравното де 
ло? Па
МОК на ССТН

помощ и ще 
я получи, но трайното ре
шение на проблема с

оскъдица 
трябва да се намери пре-

заседанието на
в Ниш лизания 

бс изтъкнато, че честни- • служби, 
те здравни работници, ко

ли всичко чрез рациона- решил СР-
ил здравните

К. Г.

ЮЖНОМОРАБСКИ РЕГИОН

5318 частни занаятчии
латориц. Завиден е и кад- 
Роеият потенциал на здра 
вното дело в региона. Но 
качеството на здравните 
услуги, които понастоя
щем се оказват на граж
даните в тази част на Ре
публиката, к?кто бе изтъ
кнато на състоялото

Според одна (не съв
сем точна) евиденция на 
територията на Южнсмс- 
рагохи регио-н са регис
трирани 5318 чартни за
наятчийски работилници. 
В Сурдулишка и Босиле- 
градска общини са евш 
денпграни 411 относно 
360 частни занаятчии.

И в двете споменати 
общини ■ най-многоброй-

практичеокн са равнопра
вни само толкова, колко- 
то допускат парите в ка
сата на „тяхната" СОИ 
за здравна защита. Здра
вните ведомства сериоз
но. нарушават принципа 
зд солидарност, понеже 

се с-казват да помогнат на 
на 8 април заседание на болни от територията на 
Междуобщинската конфе „байкротирали" самоуп- 
ренция на ССТН в Ниш, размтелни общности. За

ям частни занаятчии са 
строителите. В Сурдули- 
иа ги има 308. а.в Боси
леград 215. Интересен е 
фактът, че в Босилеград 
ска община са регистри 
рани дори 48 майстори за 
електрически, водопрово 
дни и други инсталации. 
Сравнително голям е бро 
ят на автопревозвачите—

членове.

23.

пребития затворник, разговаряли с него 
и на края за да му облекчат болките и 
възвърнат настроението пеели му бала- 
лайка. След като сс възвърнал малко и от^ 
починал, старият ключар върнал Броз в 
килията и му дал едно одеяло, да не сс 
смързнс на онази студенина. Броз никога 
нс му забравил това.

В този затвор Йосип Броз посрещнала 
и Февруарската революция. Въоръжени ра
ботници от Кунгар нахлули в сградата и 
освободили всички затворници. Сред тях 
бил и Броз, който веднага ос върнал в ла
гера между пленниците.

Обаче, Февруарската революция, нс те- 
Ш кла така както сс очаквало. Временното 
Щ правителство изневерило па онези, която 
ЪЛ били без нрава и — войната продължила. 
Щ Болшекикитс и занапред били гонени и за-' 
Щ тваряки. Началникът на железопътната сс- 

кния пак подал заявление против Броз и 
Щя го обвинил за сътрудничество с болшеви- 

китс. Йожа узнал това, набавил граждан- 
•Ц оки дрехи, качил се на един товарен влак 

и незабелязано стигнал в 11строград.
Няколко дни след това, в Пстроград 

избухнали големи демонстрации па рабог- 
$ ници и войници против временното нрави- 
| тслство и властта на буржоазията, извест- 
I ни като „юлски демонстрации'. Нй ут- 
1 цитс били около 400 000 работници и вой- 
I цици. Домотс-грирали против войната, а за 
1 властта па съветите. Движейки сс по Мсв- 

окия проспект, заедно е петроградакитс ра- 
| ботници, извиквал лозунги и мсталоработ- 
I пикът ор далечно Загорие — Йосип Броз.

. Демонстрациите били потушени с кар
течен огъи, а Броз арестуван. Отколешният

затворник от Петроварадин и Кунгар през 
юли 1917 година се озовал 
Петропавловска крепост. В 
маги останал три седмици, а 
военнопленник, пак го изгонили на Урал. 
Трябва пак да бъде откаран в Кунгар, в 
плешшчеоки лагер.

Йосип Броз знаел.

затвора и влезнах в килията, онези трима 
казаци грабнаха бичовете сд и почнаха да 
ме бият по тръба. Издържах тридесет 
удари, които няма. никога да забравя.

Ксгат-з казаците заминали, Броз оста
нал да лежи на душемето почти без съз
нание. Тогава полека се открехнала тъм
ничната врата и на тях се появил пазачът, 
един по-стар руснак.

— Австриец, австриец! Казаците си 
отидоха. Хайде с мен — казал меко.

Този добър човек завел Броз в своята 
квартира, намираща се край самия затвор. 
Неговите три дъщери напоили с топъл чай

в прословутата 
нейните каза- 

сетне като

че там не го чака 
нищо добро, и решпл да избяга от 
На една гара помолил стражаря, който го 
съпровождал да го пусне да вземе топла 
вода за чай. Но, вмоето вода, Броз се ка
чил на

влака.

друг влак, който тръгвал от гарата 
гражданско' облекло.и се преоблякъл в

Гозц негов път на изток продължил със 
седмици, а в джоба си нямал нпто една 
копейка. Пън влака го хранили спътниците, 
уверени че е един от войниците, конто се 
връщат от фронта.

Косато влакът на 8 ноември 1917 
Дина спрял на гарата в Атамански Хутор 
край Омск, във нагона влезла група въоръ
жени хора, а от пороните отеквали въоду
шевени възклицания на работници.

— Какво става? — попитали Броз и 
спътниците му хората на перона. Получили 
радостен

го-

отговор
—■ Съветите взимат властта. Б Петро- - 

град революция! Ленин ос завърнал!
Този ден, в Омок, в списъка на до

броволците за формиране на Интернаци
онална червена гвардия, бива записано н 
името — Йосип Броз. Станал пошцгк 
на Октомври, .воин на великата Октомврий
ска революция. Започва неговият дълъг и 
онетъл път на. световен борец и революци
онер » знака па Ленин.

:

Йосип Броз иа фронта през Първата 
война

&
(Следва)световна
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ДНЕС В БОСИЛЕГРАД: ЗАСЕДАНИЕ НА ОК ПА 
ССТИ I

ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ ПА СК 
В БОСИЛЕГРАД

Симеон Захариев, кандидат 

за нов председател
Време за практично действуване

чзш
вупале нъв всички рблас-' тмчосното издигане и мар 
ти на общеетеоио-появти- ксистко 
ческня и 'стопански жи,* муниеггите, както 
вот. 13 тези определения, 'циалио-клаоавата 
заяви той- нсобхо|П!Има е тура на Съюза на 
всестранна и съдържа- пистите в общината. Зиа- 
телна активност на «син- читедио място в пропра
ви комунисти — от иър- ■ мата заема и въпросът 
вичните партийни щрга- пън връзка с трудоустро- 
ннзацни до Общинския яването, преди всичко зга 
комитет. Преди всичко, ■ младите1 и школушани ка-

Ил последното заседа
ние на Общинския коми
тет на Съюза на комуни
стите в Босилеград, със
тояло се в началото на 
април т.г., покрай дру
гото бе обсъдена и прие
та акционна програма 
за работа на Общинския 
комитет,, П редседателст- 
вото му и останалиггс не
гови органи и тела през необходимо е да се иро- дри, какго и въпроси и 
настъпващия едногоди- дължи с промените в са- активности във връзка с 
шек период (март 1987 моуправителната и .поли- уеъиърпшкствуваисто на 
до февруари 1988 година), тичсска система, да сс н«- жилищната и социална 

Нд заседанието, на ко- теизивира идейната бор,- политика, ' възпитател по
ето освен членовете на ба на СК, н.редн всичко образователната дейност' 
ОК присъствуваха и ръ- в първичните партийни и подобрявашстЬ па здра- 
ководн.телн на общество- • организации и 
но-политичеокштс органи 
защш и Общинската ску
пщина, капото и отделни 
представители на основ
ните и трудови организа
ции, встъпително изло
жение във връзка с прог
рамата изнесе председа
телят на ОК на СК в Бо
силеград Иван Василев.
Той подчерта, че основ
ните насоки и определе- 

, нията в настоящата про
грама са приетите • кон
гресни резолюции, стано
вища и определения, ка
кто и заключенията на 
висшите партийни орга
ни и тела. При това до
бави Василев, вече няма 
време за констатации . и 
оценка, завинаги трябва 
да се напусне досегашни
ят метод и съдържание 
в работата и да се запо-' 
чне с практическо, дейст-

Лу дигано на ко- 
и за со- Оскси това, делегатите 

па ОК на ССТ1 ( д Боси
леград ще разискват и 
във връзка с осъществя
ването и функционира
нето па делегатската си
стема в общината — 
нрос който и покрай по 
ложителните резултати 
все още нс е цялостно за 
легнал в работата на вси 
чки делегации, местни и 
самоулравителни общно 
сти.

Днес (17 април 1987 го 
струк- I дина) в Босилеград ще се 
кому- нроссдс засодапие

О бщ и шока та к о н ф с р е и - 
на ССТ11, на която

па

ция
щс бъде избран нов пред
седател па ОК и,а ССТН. въ
Предложено е за нов пре 
деедател (с оглед че Ста 
менко Пенев замина на 
ново работно място) да 
бъде избран Симеон За
хариев, дългогодишен об 
щсствсно-политически и 
стопански деец, понасто
ящем ръководител иа цс 
ха за производство па 
чорапи в - Босилеград. Оп 
рсдсляйки сс за това, Пре 
дссдателството е имало 
предвид, преди всичко до 
сегашната активност и 
опитност па Захариев и 
мнението на трудещите

Делегатите на Ок па 
ССТН ще обсъдият и ин
формацията отнасяща се 
до подготвеността на ос

ните услуги. 
Естествено,

по-реши- 
телно и успешно да сс 
преодоляват 
инертността и опртюииз- 
ма, а да укрепва идейно- 
политическото п акцион-

Общии- 
скпят комитет. Председа
телството му и останали
те негови органи и тела 
занапред ще обсъждат, 
раздвижват и решават нъ- 
проси. които в течение

повиото училище, за уче 
бната 1986/87

отпорите,
година с 

отделен акцент за успеха 
и поведението на учени
ците в края на първото 
полугодие.

но единство.
Инак, в рамките на 

всеобщата активност на 
Общинския
Председателството му и 
останалите негози орга
ни, и тела, запланувани са 
въпроси от всички обла
сти. В центъра на внима
нието ще бъдат въпроси- 
за пощатагънтвот.о разви
тие и укрепване на мате
риалната основа на оцру- 
жения труд, селското сто 
панство и по-нататъшно
то укрепване' и развитие 
ка всенародната отбрана 
и обществената самоза
щита. Отделно внимание 
ще бъде посветено и на 
въпроса за идейнотголи-

сс и гражданите по вре
ме на публичното разис
кване.

на годината-наложи еже
дневията. Иа дневен ред ще бъ

дат и измененията и до
пълненията на Общест
вения дс-говор за общите 

■ оснсди и мерила за лич- 
Ш пия доход и другите при 
Н надлежности на функци 

онерите в органите на 
И общината и общестзено-

ко-митет.
м. я

а

Г
Г~Т

-\ -V .

■ яШШщ
Г ТЧГ***». ■ 1 политическите

IIИ И
вече обсъдиха

орга низа- 
въпрос, когото 

останали 
те общестзено-политиче-

:> -
А V«08г

ски организации, с искл 
ючение на ОО на СУБ- 
НОР и Общинската скуп 
шина.

{. м. я.
УВЕЛИЧЕН Е БРОЯТ НА СУРДУЛИШКИТЕ СПО
РОВЕ ПРЕД СЪДА НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

НА 20 АПРИЛ В БОСИЛЕГРАД

Сесия на Общинската скупщина
Съдят се от зорЗа 20 април тази го

дина в Босилеград е на
срочена седмата поредна 
сесия на Общинската ску 
шцина. На дневен ред 
ще се намерят повече въ
проса. Между другото де 
легатите на трите съвета 
ще обсъдят отчета за ра
ботата на Общинската

тичсския морал, както 
и проектопредложението 
на мерките за осъщест-

ти на която, ще обсъдят 
няколко ’въпро-са от тях
на компетенция. Между 

вяване правата на труде- другите отделно внима- 
щите се и гражданите 
пред органите на управ
лението.

След съвместната се
сия. насрочена е и отде
лна сесия на Съвета на 
сдружения труд и Съве
та на местните общнос-

В Съда на сдружения труд във Враня ланн 
представени 170 предмета (с 11 
1585 г.) от Сурдулишка община. Съдебна 
своите права са поискали 327 лица

са
ние заслужават въпроси
те от областта на уреж
дането на градските стро 
ителни площи и състоя-, 
нието в оснс-вната орга
низация на сдружения 
труд „Изградня".

повече отколкото в 
защита иа

Най-много спорове (74) 
са възбудени във -връзка 
с парични принадлежно
сти. 17 спора са настана
ли поради (ненарушава
не на нрава пр-и разпре
деление на жилища и 
жилищни кредити. Уволн 
яването о-т раб.о-та и на

три пед.мета са решени в 
полза на подателите им, 
38 са отхвърлени като не-скупщина за период от 

една година (април 1986 
до аггрил 1987 година).
Предмет на обсъждане ЗОРАН ПАВЛОВИЧ, 
ще бъде и осъществява
нето на обществения кон. 
трол в областта на кому
налната дейност, както и 

. няколко въпроса от об
ластта на стопанството и 
селското стопанство. Ме
жду другото делегатите 
ще бъдат запознати с ми
налогодишните

м. я. основателни и 2.1 
са уредени чрез оттегля
не на предмета от страна 
на подателя или пък чрез 
договор на спорещите се 
..субекти”. Показателен е

спора
ЧЛЕН НА ПОЛИТИЧЕ 

ОТНОШЕ-СКИЯ АКТИВ ЗА МЕЖДНАРОДНИ 
НИЯ ПРИ ЦК НА СКС ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД

СКАЗКА ЗА ВСИЧКИ КОМУНИСТИ
рушаването на конкурсна фактът, че 
та процедура и 
са били причина 
спора.

повече от пре 
дметите,. отнасящи се до 
нарушаване на конкурси 
и обяви

На 10 април тази годи
на за комунистите в Ди 
митроегр адска община
бе организирана сказка 
когато за акту.алните въп 

стопан- роси в международните 
ски резултати и състоя- отношения говори 30- 
нието през първите три РАН ПАВЛОВИЧ, 
месеца от настоящата го- на . Политическия 
дина в Автотранспортна
та организация.

то присъствуващите пос
тавиха. Той изтъкна, 
разните видове натиск ,на 
Югославия не са дали 
кваните 
това и на Исток и на За 
пад, искали тов,а или не, 
трябва да ни приемат та
кива какрито сме 
обвързани 
— въпреки

условия 
за 16че

и до премества
не на работник на друго 
работно място, са реше
ни положително за пода
телите им. Същото може

• Първото място, според 
броя на споровете, 
паря ежи на „Мачкатица” 
(26 спора). Ето и 
татъшното 
медицински център „Ми- 
лентие Попович” — 21,. 
„Зидар” — 18, „Влаоина-. 
продукт” — 16, Горска 
секция — 14 и СОИ за 
здравна защита 
спора.

От 170

оч а
резултати и за- при-

по-«а-
член „класиране” да се констатира и във 

връзка със споровете, по
вод на които са парич
ните принадлежности. Об 
Ратно е положението при 
предметите във връзка е 

0 уволняване От работа и 
разпределение на жили- ■ 
ща и жилищни кредити.

:актив
за международни отно
шения при ЦК на СКС.

След като говори . за 
международното положе 
ние. за положението

не-
и независими 

трудностите 
в които днес се намира
ме.Делегатите на трите 

съвета ще обсъдят и про 
ектопредложението за по„ 
нататъшното

Сказката бе извънред
но посетена. Голямата 
зала на Центъра за кул
тура бе попълнена до по 
следно място.

на-
нашата страна и отноше 
нията ни със съседите. 
Павловия отговори на 
множество въпроси, кои-

укрепване 
на конституционността, 
законността ;и социалис-

спора Съдът на 
сдруже-ния тоуд е разре- 
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СУГДУЛИШКА И БОСИЛЕГРАДСКД ОБЩИНИ ДО КРАЯ НА 1990 ГОДИНА

Очаква се ускорено развитие
щина до края на* вдстояши!.6™ Н3 Сурдулишка °5' пеха за производство на 
Да бъдат вложени около гП "!’САНОСРОЧСН пер“од ласта от кваР« (.Вявиро 
питаловложенията в Босилегоалска пй“ ДИЦара' Ка" бисна'Ь «а цех за лроиз- 
лезнат около 20,2 милиас а ашл ®щина ще въ> юдегво на алат и резерв- 
от тези средства ше Д ара- По-голяма част ни-части (МИН от Ниш)
за насърчаване развитиет релубликанският Ф°НД иа цех из програмата на 
налите краища. ° На икономически изоста- „Кбщана" и на

СУРДУЛИЦА: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО 
СКИЯ КОМИТЕТ НА СК

НА ОБЩИН-

НЕОБХОДИМИ СА НОВИ АКЦИИ
На състоялото се неот- що и съвместно лотреб- 

да-юна съвместно заседа- ление, стопанството все 
Н'ие на Общинския коми- позечче се задължава по- 
тет на СК, статутарната неже само з,а лихви вър- 
и надзирателната коми- ху кредити е изразходва

на общинската орга/ но повече, отколкото 
низация на СК и коми- а кум ладия 
сията за обществено-ико- На заседанието бе 
комически отношения тъкнато, че Съюзът на 
при ОК на СК се рази- комунистите след конгре- 
сква по стопанските про- са трябва по-ефикасно и 
цеси- в общината през по-решително да реализи 
.986 г. и. задачите на СК ра приетите становища 
в икономическата стаби- по-решително Да разкри- 
лизация. На заседанието ва пространства за дей- 
гарисъствуваха и дирек- ствие и да' мотив-ира тру- 
то-рите на организациите дещите се и

сии зацех из
програмата на „Народна 

се тези капитало- радиноет", както и раз- 
създадат, Щирението на цеха за 

сушене на овооция» и зе
ленчуци, цеха за чорапи 
п доизграждането на це- 

рогионалната ха,за ПВЦ кондензатори, 
програма из областта на с изграждането на нови

те и с разширението на 
съществуващите цехове 
ще се създадат възмож
ности за откриване иа 
850 работни места.

Значителни 'капитало
вложения са 'запланува-

Тодкова капиталовложе Очаква 
ния (според милалогоди- 
шните цени) ще се израз
ходват в развитието 
тези две общини от 1987 
до 1990 
Програмата

из-
вложенид да 
възможност за откриване 

на кд над 970 нови работни 
места.

според Споредгодина
за развитие 

на икономически изоста
налите 
общини в

дребното
и •крайгранични бъдат 

Южноморав- 
ски регион, която неот
давна приеха делегатите 
на Скупщината на Меж- 
дуобщинската 
на общност в 
Очаква

стопанство ще 
открити малки це

хове (!) в Божица, Йелаш 
кица, Сувойница и Мач- 
катица, а в Божица и фа
брика за производство на 
килими, която ще

„Народна ради- ■ ни в селското стопанство 
от Сурдулица. В — 3,7 милиарда динара.

Тези средства ще се из
разходват за изграждане 

2,4 милиарда на нова овцеферма за 4 
хиляди опне за рибник, 
за разширение и модер
низиране на кланицата, 
за изграждане на ветери
нарна станция в Д. Тлъ-

гражданите
.т сдрулесния труд, сек- за ускорено разрешаване 
рстариТе на самоуправи- 
телните общности/ кактр 
и Сима Йованович, из,- 
пълиителен секретар на 
Предеел а телството 
МОК . на СК в Лесковац.

на проблемите. П,ри 
ва бс казано, че СК

то-
тря

бва повече да се обърне 
към жизнените 
отбягвайки 
кото действуваме повтар
яне на вече известното и 
договореното.

И този път бе изтък
нато значението от 
тене на всички

регионал- 
Лескззац. 

се наскоро, най- 
вероятно през средата на 
годината, такава

по- въпроси, 
в практичес-

строп
поет" на
селското стопанство се 
предвиждат капиталозло- 
женля рт 
динара, а в областта на 
гостилиичарството и 
ризма е запланувано из
граждането на гретални- 
чарехи комплекс с турист 
тически обекти

Поднасяйки уводно из
ложение за .стоп а.н ските 
процеси в общината през 
1986 г. Урош Маринко- 
вич, председател на коми 
сията за обществено-ико
номически 
при ОК, между другото 
подчерта, че за Съюза на 
комунистите и останали
те организирани полити
чески сили в общината в 
момента няма по-важна 
задача От осъществяване
то на икономическата ста 
билизация. Обаче добави 
Маринкович без оглед че 
стопанството е приклю
чило годината с положи
телен баланс не е схва
ната тежестта на обще
ствено-икономическия мо 
мент, понеже повече се 
изразходва от възможно
стите, стопанството и за
напред е обременено с 
големи отделяния за

програ
ма Да приеме и Скупщи
ната нд СР Сърбия. За
това зее още не е лзвест- пес- 

равнища. 
Фронтът на борбата за 
намаляване на потребле
нието трябва

. ту-• ко дали всичко онрза,
което е запланувано в ре
гионалната ще бъде вне
сено и в републиканска
та. Сигурно е обаче, 
изходна точка и в релуб-

отношения
постоянно 

разширява и то, 
в нестопанските 

и. в сто-

на Вла- мино...
В обществените дейнос

ти са запланувани капи
таловложения от 1,9 ми

да се 
както
дейности, така 
панството.

На съвместното 
дание на 
на СК след това бе при
ето ново статутарно ре
шение на общинската ор
ганизация на СК з Сур- 
дултща, съгласувано 
статутите на СК на Сър
бия и СЮК. Дадено

че синско езеро на стойност 
°т 4 милиарда динара, 

ликанската ще бъде тези @ В ИНДУСТРИЯТА 
краища по-ускорено да — 6,85 МИЛИАРДА 
се развиват.

лиарда динара, а в обла- 
От целокупните запла- стта на инфраструктура- 

капиталовложе- та, която изостава зад 
всеобщото развитие към 
6,4 милиарда динара. От 
тези средства за прокар
ване на местни пътища

засе- 
трите органанувани 

ния в Босилеградска об
щина. (20,2 милиарда 
нара) най-много

@ РАБОТА ЗА 970 
ДУШИ ди- 

ще се
изразходват за разшире
ние на съществуващи и ще се • изразходват 900 
за изграждане на нани милиона, а за регионал- 
стопански цехозе. - По-то- »и 3,5 милиарда динара, 
чно. в областта на инду- Покрай . електрифицира- 
стрията и дребното сто- пето иа неелектрифици-

Спбред 
програма до края на на
стоящото десетилетие в 
развитието на Сурдулиш- 
ка община ще бъдат вло
жени 24,4 милиарда ди
нара. от ксито 909 мили
она в обществените дей
ности. а останалите в сто 
панството и инфраструк
турата. За прокарване и 
поддържане на пътища 
ще бъдат изразходвани

регионалната със

е съ
гласие з,а формиране на 

конференция 
на СК в рамките на Сзру 
женото електростопанст- 
во — Белград.

А клиентна
раните села очаква . сепанство са 

осем програми .— изгра
ждането на цех за 
фскния на „Чегър", на

запланувани
още 18 села да получат 
телефонни връзки.кон-

об-В. Б. С. Микич

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В СУРДУЛИЦА грама. Затова на всички 
трудови колективи се пре 
поръчва да вършат редо
вен анализ на положенн-

към две милиарди дина
ра ,в областта на енер
гетиката и електрифика
цията около 2,5 милиар
да, а телефонни връзки панските организации не

получат ТСолунипа, самозалъгвало ф Тази година в общинския бюджет 
Топли ДОЛ, Сухи дол, Гро трябва да се „влият" 788 193 672 Динара 

Кострошевци,

ЦЯЛ КУП ОТЧЕТИ
па Секретариата за сто
панство и финанси Пет
ко Машич и в изказвани-. 
ята иа Стамснко Янкович 
и 'Миодраг Ристпч бе из
тъкнато, че положител
ните годишни баланси за 
служават да се отчетат 
като значителен уапех, за съвместно потребле- 
но тс не смеят да бъдат чие, самоуправителннте 
повод за самозалъгвало. - общности трябва редов- 
Остритс тазгодишни ус- "о да кооигират процен- 
ловня за стопанска дей- та за набиране на сред- 
ност н някои дългогоди- СТГ|а. 
шии проблеми па сурду- . Делегатите решиха бю-
ЛНШКОТО
достатъчна акумулатив- 
ност, недоимък на оборо
тни сродства, високи ли
хви върху кредити) под
сказват, чс един брой 
стопански колективи в об 
Шината много лесно мо
гат Да се намерят н по
ложение да им бъде не
обходима санациопна про

сто си да ползуват всич- 
кц вътрешни ресурси. Са
мо при такова поведение 
могат да разчитат нч об
ществена

ф Положителните годишни равносметки на сто- 
смсят да бъдат повод за

ще
помощ. Зд да 

не затрудняват положе
нието на стопанството 
чрез прекадено взимане

знатовпи,
Стрезимировци, Драиици 
и Ново село.

общо 35 обществено счетоводство, 
па Общинския съд, об-

Дори 20 от 
точки, които се намериха

щимокия правозатцитник, 
общинския прокурор, об-

в дневния ред на състоя
лата се на 10 април се
сия ка Общинската скуи- щй.икия съдия за нщту- 
щина в Сурдулица и па шепия, на Основния съд 
комбинираните

В областта на индус
трията са запланувани ка 

от 14,5 
Тези

и италовложения 
милиарда динара, 
сродства щс бъдат израз
ходвани за разширяване 
и модернизиране на „Ма 
чкатица", на цеха за про 
изводство на минерална 
вълка и на цеха за обув-

зассда- иа сдружения труд във
нейните съвета, Враня, и общинския пра-

формулирани по воза щитник па самоуп-
„Обст^ждапс равнението. Разбира се,

всички отчети бяха при- 
дина". В продължение на сти без по-сериозни ра-
гри часа и половина пред зжжванйя, а „тука-там"
делегатите „дефилираха" бяха изнесени
отче-п/г за резултатите 
на стопанството и извьн- 
стопаиоката дейност, от
четите на Общинската

ния на 
бяха
същ начин: 
отчета на... за 1986 го- сгопанство (нс- джетът па обицшата за 

1987 година да възлезне 
на 788 193 672 динара. Бя
ха обсъдени и приети ин
формации за снабдяване
то на населението в об
щината със стоки от пър
ва необходимост и за есе
нната и пролетна сеитба.

ки, за изграждане на 
фабрика за производство 
на части за „Застава 103 
и 104", за изграждане на 
цеха за производство на 
пластични части позиции 
(„Застава") и за 
да нс на цех из областта 
на електрониката когото 
да построи Ей от

кратки
мнения и предложения.

В това отношение еди
нствено изключение е ама 

■ лизът на миналогодишни 
тс резултати на стопан
ството и извънсТопалтока- 
та дейност. В уводното 

Ниш. тсрсситс, на Службата по изложение на секретаря

Изпълнитсл-изграж- скупщина и
пия съвет, 7/а 9 самоупра- 
вителни общности иа ин-

К. Г.
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интеграцията в действиеотдулишкото стопанство гмчз те 
ГОДИНА Електропещите на 

„Градня“ на пазараБез загуби и при 

затруднени успелия
която може да се пара. По този начин на 

до нашето общество ще бъ
дат спестени значителни 
валутни средства.

Трябва да се изтъкне и 
това, че електропещите 
от СССР нямат вградена 

регулация,

Интеграцията между 
„Градим" — Димитров
град м „Елка" .— А-ран- 
джеловац в производст
вото на слектронещи да
ча първите си резултати. 
Именно тези дни прик
лючи пробното производ
ство на тези индустриал
ни пещи и направената 
проверка в Пмписня ин
ститут по защита па тру
да показа, че слечегропс- 
щите отговарят па свето
вните стандарти.

турата, 
постигне в пещите еДеловата 1986 година 

всички стопански органи 
зацпа в. Сурдулпшка об
щина завършиха с поло
жителни финансови ре
зултати. Общият доход 
главно е осъществен на 
домашни пазари (18,7 ми 
лиарда или 87,4 на сто), 
от износа на чуждестра 
нни пазари са заработе
ни 1,5 милиарда динара 
(6,9 на сто от съвкупния 
общ доход).

Изразходваните средс 
тва са' раснали по-бавно 
(5 на сто) от общия до 
ход, така че доходът от
чита увеличение 105,5 пун

нара, което и не са тол
кова малки средства. Оба 
че тревожи фактът, че 74 
кп сто, или 681,7 милио
на динара представляват 
отделяния във Планинс
ките водоцеитрали, дока 
то само 26 на сто, или 
240 милиона, са средства, 
конто са отделили остана . 
литс организации па 
сдружения труд. Има ор 
гадизацим, при конто са 
минимални отделяния за 
акумулация. При тях то 
га с продължително вре
ме. Такъв е случаят с 
„Власина продукт", „5 
септемблр", „Зидар". „Вл

1,ша||С, докатр сегашните 
вносни пещи от СССР по
стигат температура до 
900°С.

Инак пещите са пред
назначени за употреба в 
ларобаториитс па черна
та и цветната металургия, 
злптодсярпитс и прочие,
Злоегп е произведена пеш ка" ще вгражда електро- 
от 10 л, по далеч по-го- цно оборудване, което 
лям интерес е за произ- произвежда „Искра" от 
водството па пещи от 7 Кран,

електронна 
дцкато в новите слсктро- 
нрещи, които ще произ
веждат „Градня" и „Ел-

Мож? би интересно ще 
бт.д:, да кажем, че е за
планува но огнеупорната 
глшга да се ползува от 
находището „Църне ро- 
вине" край Бребевница, 
Димитровградско. Ком- 
петситните от „Елка" за
явяват, че именно тази 
суровина е била решава
ща цехът да бъде открит 
именно в Димитровград.

В момента се работа 
гърху изработката на 
прототип от 7 л, за кой
то и съществува интерес 

. сред потребителите от 
кашата страна.

Сегашното делово съ
дружие между „Градня". 
:: „Елка" показва, че ко- 
гато . се намери общ ин
терес. дори и такава от
далеченост между Дими- 
трозград т; Аранджелозац 
не представлява никаква 
пречка.

1 ЛИХВИТЕ ИЗЯЖДАТ ДОХОДА
Важно е да се изтъкне, че сурдулишкото сто- 

8 папетво за лихви върху кредити през 1986 година 
Щ е заплатила 1,05 милиарда динара и че те са по- 
Ц високи със 130 на сто. За лихви върху оборотни 
щ средства миналата година са дадени 949 милиона 
Щ динара, повече със 148 иа сто. Характерно е да се 
Щ отбележи, че за лихви са изразходвани 27 мили- 
Щ она динара повече, отколкото стопанството е отде- 
щ лнло за акумулация. Лихвите са най-високи в 
Щ „Мачкатица" и възлизат 418 милиона динара, „5 
В септембар" — 193,6 милиона, животновъдните
||| ферми — 163,5 милиона и в „Звезда" — 110 ми- 
Щ лиона динара.

Следователно, касае се за обременяването, ко-

I
РЯ

к- .

Работниците се запознават с новите електропещн

Следва веднага да се л. Според сведенията, по- 
отбележи, че „Градня'’в лучени от „Елка", вече е
своята техническа база договорено производст-
още през лятото създаде лото на около 1000 елек-
цех за производство на тропещи от 7 л и 100—
електропрещи (строител 200 електропещн от 10 л.
ната част финансира Пазарът напълно е оси-
.,Градня") като .след то- турен и плановата цена

ето трудно се издържа.
сре аенна—турс" и земеделс

ката кооперация „Йелаш 
ница".

Заетите в стопанството 
на общината са имали

кта. Изразходваните 
стла по-бързо са раснали 
от приходите в следните 
организации: овцеферми- 
те „Власина". Горската се 

„Власина—турс". ва пристъпи към пробно “за-пещите от 7 л ще бъ- 
производегло.

КЦИЯ,
„Промет—сервиз" и при среден личен доход 

66 359 динара, което е 
двойно повече по отноше 
ние на предходната го- 

Характерно за стопа- дина. Обаче налице е 
нисването на сурдулиш- голяма разлика в заплате 
кото стопанство е, че оре ните чисти лични дохо- 
дствата за лично и об- ди в отделни организа- 
що .потребление са уве,- ции на сдружения труд. 
личени със 106, докато 
средствата за акумулаци 
ята и резервите с 80,6 на

Темпера- де около 200 хиЛяди ди- Ст Н.
комуналната организа
ция „Властта". В „ТЕКСТИЛКОЛОР" В БАБУШНИЦА

НОВИТЕ МЕРКИ — ПОНОСИМИ
Че има трудови организации, конто не охкат ко- Въпрос, който измъчва 

и „Текстилколор", какго 
п другите е

гато се споменат -и-нтервентн-ите закони, въведени не- 
. ( отдавна от Съюзния изпълнителен съвет показва прп-

Наи-висок среден личен | мера на младия бабушнишки трудов колектив „Тек- 
доход е бил във Власин- , стмлколзр" 
ските водоцеитрали 
128 041 динара и същият 
е по-висок три пъти от 
средния личен доход на 
заети- в „Звезда".

сумите.
които отиват за различ
ни данъци и о-благамия. 
В 1986— Ние нямаме иикак- . Производителността на 

труда, икономията на ма
териали и средства, уплъ
тняването на работното 
време, повишението на 
трудовата дисциплина — 
това са въпроси, «а кои
то ежедневно посвещават 
дължимото 
затуй имат и добри 
Зултатп.

година тази сума 
гласи на 58 261 000 дина
ра (в 1985 — 17 778 000), 
ИЛИ с 326 пункта в по
вече !
.— Ако не беше така' 

— щяхме да имаме мно
го по-голям доход — каз
ва Л. Чирич. Инак за
служава да се отбележи 
и това, че. икономичнос-

сто. Общо. средствата за ви трудности с изплаща
нето ца личните доходи 
— споделя Любиша Чи
рич, директор на „Тек
стилколор". Имаме доб
ра производителност, и 
досега стопанисвахме до
макински, дето се казва 

не ни боли главата

акумулация и резерви въ 
злизат 922 милиона ди-

В ТО „ДИМИТРОВГРАД"

ИЗБРАН РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТ внимание ии ре-
Иа 26 март т.г. в тру

довата организация „Ди- телния работнически кон 
митровград", са проведе- трол. 
ни избори за органите на 
самоуправлението па рав 
нище на сложната орга- новоизбраният

сега.комисии и са-м-оуправи-
Дори сега, след прие

мането па периодичния 
баланс за

тта на стопанисването в 
1986 е с 6,8<,''« по-висока 
от същата категория в 
1985 година, а произво
дителността -на труда 
с 9“/»!

Ето и някои цифри от 
. заключителния баланс за 
19§6 година: общият до
ход е възлязъл ,на 55 420 
000 динара, или със 188 
пункта в по-вече от 1985 
годината, когато е възли
зал на 296 000 000

първото три
месечие, ще увеличим ли-Нд 10 април в ТО „Ди

митровград" е учреден 
работни-

низация на сдружения чески съвет в трудовата 
труд и трудовата органи- ' организация. За председа
зация. Избрани са члено- 1ел е преизбрана Данка 

_ Георгиева, аве на централния работ-

чните доходи средно с 
9°/«. Готвим се в най-ско- 
Ро време да започнем да 
прилагаме и другите пре
дписания във връзка със 
създаването и разпреде
лението на дохода: личен 
доход от текущия труд и 
личен доход за минал 
ТРУД.

Инак
лор" подготвени посре
щат и новите предписа-

„Т екстилков
дина

ра; доходът е достигнал 
сума ОТ 238 186 000 дина
ра спрямо 115 839 ООО.ди- 
нара в 1985 година, или 
с 206 пункта в повече и

за замест
ник е избран Зоран Па- иия във връзка със съз

даванетони че оки съвет .,в и разпределе
на доходи и лич-

трудо-
вите организации и чле-’

влович. нието 
ните доходи.нове на дисциплинарните А. Т. т. н. М. А.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕй^омунист
Орган на Съюза на югославските комунисти
и на Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1565 година XXV

Белград, 17 април 1987
Г

Парадокси на нашето бреме
С _ Калсъв прелом ще направи прсдстоя-

" 0 кРизата- Това е един 0т щият пленум на ЦК на СЮК? Очевидно 
к навици, които лошо дейсгау- е, че на него, няма да станат сменявания 

Хппят ^ ^ н!ото състояние в обществото, и подаване на оставки, макар чс нашите 
Р а са разтърсвани от всекидневието, известни пленуми са известни точно 

но като че ли отбягват да се изправят пред 
него на истински начин.

От всяко

критиката на домгатизма, 
ключителна от всеки догматизъм. Антидо- 
гматиците биват обвинявани за догматици, 
борците против национализма, 
оналисти, десничарите в някои наши цен
трове се провъзгласяват за борци за со
циализъм, демокрация и човешки свободи. 
Идеологическата карта на нашето общест
во трепти от силно обагрени цветове.

Във фронтално нападение против иде
ята н,а самия пленум тръгнаха и онези, ко
ито оспорват всяка стойност на всяко за
седание на ЦК. Най-гласни в търсенето на 
повече „демокрация" водят политическа 
хайка против социализма като такъв.

Югославският социализъм днес е на 
кръстопът. Кой ще спечели политическата 
победа? Силите на догматизма и „твърдата 
ръка" или силите на демокрацията, на по
литическата толеранция, на социализма с 
човешки образ? Този въпрос има смисъл. 
Поставят го и злонамерните и доброна- 
мерните. Ще победят силите на демокраци
ята, защото същината на югославската со
циалистическа революция е демокрацията.

Предстоящият пленум трябва да про
тече в знак на демокрацията, в която лъж
ливите борци за нея ще имат по-малко,, а 
истинските борци против сръбския, слушен- 
окия, хърватския и другите национализми 
ще имат повече пространство.

Този пленум трябва решително да 
са със силите, които пактират със „своите" 
национализми. Добра Югославия е Юго
славия без национализъм 
без политикантски игри.

която е по-из-

че са наци-
по то

ва, че на тгГх биваха сменявания „неприко
сновените" политици и революционери. По 

заседание понастоящем се воички признаци, на тоаи важен пленум ще 
чаква да оъде по-инакво, по-радикално и се търси политическо разграничаване в са- 

по-дооро от другите. .Това особено важи мия Съюз на комунистите. 
гтси^мг111115173 На Ц61111?331®11!! комитет на За разграничаването в партийните ре- 

• Животът направи своето и заседани- дове дълго се говори. Обаче, ефектите са 
ята на ЦК на СЮК не може да текат ру- малки. Някои мислят че партията трябва 
тинно. След революционерите, които знае- да се преполови, та изобщо да може 
ха и можеха да „секат" негативните проце- да бъде истински авангард в едно време 
си в обществото, да събуждат надежда и на събудени страсти, изгубени илюзии ' и 
подгряват оптимизъм, от заседанията 
ЦК на СЮК се очаква и повече отколкото

на реалност, която всеки удря по главата.
Няма съмнение, че изходът е във връ

щане на автентичните стойности на юго-
те могат реално да значат. По принцип,
някои от заседанията може да бъдат по- 
значителни затова дето на тях се обсъж- славската социалистическа революция. Къл

бото е много заплетено и не е лесно нг> 
онези, които иокат да го оправят. Този

дат тежки и неболели въпроси.
Така нареченият идеен пленум, койгго днес в нашите условия иска да играе ро- 

ще се състои към края на този месец по- лята на историческа личност 'рискува най- 
лучи^ голям публицитет в обществеността, напред да бъде погрешно разбран, а после 
Не без причина, защото от всички наши обвинен за водачеоки амбиции.

В самата подготовка за този пленум 
друга страна, това е един от онези наши чуха се и гласове, че на същия може да 
пленуми, които са най-обстойно подготвя- се изяват едностранчиви политичеоки насо- 
ни. Трябваше да се проведе още. преди чвания, че буржоазната десница не е глав- 
Тринадесетия конгрес на СЮК, но беше ният наш проблем, чс левицата с в дефан-

пленуми винаги се очакваше много. От

скъ-отлаган. зива и че на арената излизат силите на 
югославското догматизма и идеологическата изключитсл-В действителността

общество станаха неща, които предупреж- пост. Спекулите от този вид отхвърлят са- 
дават политическите субекти в обществото, мото време, в което бившите левичари по- 
че днешните времена и най-малко не са чват да носят знамената на национализ- 
безприжни.

на

и, разбира се.

ма, на политическата изключителност и Мирко Арсич ■У

Наводнения и отровакОМОНПКЩ
Зайчар и Бор — две най-го- 

леми стопански средища в Сър
бия, с по 40 и повече хиляди 
жители, само за една седмица; 
бяха сполетяни от две бедствия 
всяко за себе си опасно, а от 
по-широк обществен аспект, за- 
грижващо.

Трябваше ли да се стигне до „Муляк" с десетилетия са затру- 
това и ако сс стигна трябваше папи. ГГе помогнали 
ли в такава степен? Зайчарци рс-

замръсения град. Тук, впрочем, 
са построени три фабршщ за 
сярна киселина с цел по-добре 
да се ползуват газовете от леяр
ната

ннто пети
циите на гражданите против нс- 

агираха на изявлението на Репуб- съвестните съседи, които строи- 
р ликанския щаб по гражданска ли къщи и засаждали овощни

защита, доказвайки чс нападне- градини върху затрупаните 
нията ги били много заплашили, дпителнп места. Частни

на мед. По този начин тря
бвало да се увеличи доходът и 
създаде по-чиста атмосфера. Но, 
фабриките вече с месеци не ра
ботят с пълен капацитет а най-

отво-
търгов-

^ чс са причиниш иеироценими цп с години от плиткото корито 
Надошлият Тимок потопи .НО щСТИ/ КОсто с нелобитпа истина, щ Тимок черният пясък и ча- 

къщи и няколко промишлени жителите на Бор, като никога къл, продавайки го дори ма об- 
обекти в Зайчар, както и 5 хи- 1)СЬран(>/ реагираха срещу носна- ществспи организации, 
ляди хектара обработваеми, гла- ходчивостта,' нссериозността

новата стои още от началото на 
годината. Причина: слаба прода
жба, относно големи количества

така чс
и па някои места брегът е „изли- 

зно с комасация уредени площи, безотговорността на пай-отговор- чен", реката останала гола без 
Щети мерени с милиарди, но и 1ШТС във фабриката за сярна ки- корите, принудена да се разлее 
с човешко търпение, с неизвест- ссли)иа Комитетът за вссмарод- 
ност . ..

непродадена кнелеина.
)щом паднат исьгалсми дъждове, 

на отбрана и обществена само- Решението ма Общинската ежуп-
И оорси.™ медна и», я- ““Г—1'ГТК™"™ — 

хвана голям порой, обаче бед- _ не с действувал така нарече- |10ЧТИ |1МК01'0, 1|С Уплашило. Внро 
ствието остана в сянката на съ-

Ной-чсрното в общото ошш- 
с там, че в Бор не съществу

ва инструмент за моментално ме
рене на аерозамръсеността, така 
чс ос дават средни оценки. В 
най-новия случай — не е зачита
но и решението, на Общинската 
скупщина чс при по-значртелни 
технологически промени да се 
прани допитване с. метеорологи
ческата служба.

ло

чом, както иният човешки фактор. Потърсс- 
Оитията от 6 април изпусжа- ни са дЪрЗИ дисциплинарни и за- отдсАни хора отвличайки богатст 

количества

истината, чс

пето на прекомерни 
отровни газове от фабриката за 
сярна киселина. Последиците;
повече граждани потърсиха сне- ли предишните години и навод
ниш лекарока помощ, а на лице пения не биха позволили да нс 
бе и огорчеността и уплахата на построят поне 100—200 метра 
жителите — всичко в навечерие- бент и така до голяма степен
то на световния празник иа здра- предотвратят стихията. А отво- песе още по-големи последици

па жителите иа и без тона асро-

кмши мерки. ното иа реката дневно печелят и 
Ако бяха зайчарци запомни- |1с> 30 (стари) милиона динара ...

И в борското бедствие не е 
излочена поуката от преди две 
години, котата отровен облак на-

дителните канали в селищетовето. (Ма 2-ра стр.)



2 Комунист
ли 1ЖЯ1СЛН1И и СОИ за жилищно 
строителство, В края на 1980 го- 

СОИ
ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ СЛЕД КОНГРЕСА

дина, Скупщината на 
детска защита

ноВреме за промени взима решеше 
за отделяне на допълнителни 
19 120 000 динара, колкото не до
стигаха за купуването на жили- 

77 квадратни метра. Реше- 
било взето и поради това,

• В НЯКОИ ОБЩИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ С РАЗИСКВА- норми «а СК.
НИЯТА ЗА ДОСЕГАШНАТА РАБОТА, СМЕНЯВАТ НАЙ-НЕАК- ' — Първичните оргшшзаци

тм™ГсХ™“«во?5бо.иат™о“»й »рх» „р~ г яла гйьгггяп “■
рито в Съюза на комунистите. а ма състоянието, в „Лстекс" е иро- па становищата из^ ^ р м лсга„ии’ (ДГЕС на „Петолетка” и 
скоро ще измине и от Конгреса. менено и отношението към при- по стабилизация М"стма общност Тръстеник) били
Това е достатъчно дълъг период' емаяето на нови членове в СК. чило Миличевич, председател на м.епна оощпое,
от време и бездешште членове в Първичната организация па СК Конференцията на .СК - Делегатите на Скупщината на
новоизбраните органи на Съюза „Нова гкачиица" .неотдавна прие за цел, преди всичко, да местната общност при това би
ка комунистите би трябвало да трима членове, а според думите по-годямо и .по-акумулатив.ио ^Х.юрити Оцсшли, че ку- 
бъдат заместени с Друпп. Така на секретаря Радокко Милия, производство. ■ ,. Жилише за пр'"дсе-

об- след някой месец, организацията И в „Петолетка" работници- ува сто на жилдае Зан^“.
в ще засиян редиците си с още те напускат Съюза ма комунис- Д " детска защита

членове. „По-,ра- тите, ио не в такава степен. Име- у.и Средства а за Д '
пно, през изтеклата година 04 по този начин, боиш изтъкнато, 
членове са излезли от Партията, не са ползвани според предна- 

■нов но същевременно са влезли 123 значението си, а разпределение-
жилището станало без об-

ще от

Имаме п.ротии.

вече са постъпили в някои 
щински организации на. СК 
Белград, «о и във Вършац, къде- три-четирима 
то неотдавна разискваха за ово- но", казва Милич, „не същоству- 
ята работа, а специално за без- ваше такъв интерес и дълго вре- 
дейните .чле-нове на ОК. Беше кд- ме не приехме пито един 
зано, че неколцина от тях ,не са член. Сега създадохме 
се ни включили в работата «на за класово-социално

то накомисия души.
укрепване,, Ио Гьрстоимк много повече явяване на конкурс и право на 

този орган, от крито двама са която следи работата на потоп- е погълнат от други проблеми, обжалване. Но такъв 
членове на Председателството и циалнитс кандидати и ги пред- Бурята, която тук дигна рошени- I возденович Д Д ’ '

да бъдат приети ,в СК. Об- сто за купуваме па жилище за жнюст да промени жилище пр 
факта, чс за Парти- Милинко .Гвозденович, прсдседа- тилно на разпоредбите на зако

на зг. жилищни отношения. Ре
шението на скупщината на СОИ 

детска защита, било утвърде
но също така, че на въпросното 

кворум. Въз 
искането на местната об-

начин на

лагате са замествени.
Подобни проблеми е имало и надеждва и

най-много се» интересуват тел на ОК на ССТНС, едва тези
дни започва полска да стихва.

„В Съюза на комунистите «а- Общинокият комитет на СК в 
която, Търстепик па последното си засе-

на свое- заседание нямало 
основа

във връшачкия Актив на работ- ята 
ници-комунисти, Миналата годи- млади работници”, 
на са били заместени седем без-
дейни членове, а очаква се с;»- стъпи преходна криза,
щата постъпка да се повтори за считам, ще бъде преодоляна и данис прие заключения
още единадесет членове. Така с приемането на нови членове, то Председателство и създаде ра-
активът ще бъде обновен. Това Състоянието може да се поправи ботна група, която до 15 април щност, общественият правозащи-
е и единствено възможно реше- в по-активно действуване на нар- да утвърди идейно-политическа- танк па самоуправление в сощи- 
ние, защото досега заседанията тайната организация въз всяка та отговорност на всички члено- ната потвърди,
ка този орган се провеждаха не- среда, а в Партията би трябвало йе на' Съюза на комунистите, ко- било незаконно.

повече да влизат млади работни- ито са допринесли .това не само- Обнщнският комитет на Съ-

по

че решението

редовно.
И активността на първичните ци, готови да изпълняват задъл- управително решение 

организации на СК (в общината женията си. Активността на ко- прието, 
те Са 182) е нееднаква. Докато мунистите не бива да се изчер-
в повечето случаи първичните пва само с идването на събрания Скупщината на самоуправи-
организации, е казано ла заседа- и с плащането на членски внос, телната общност по детска за- чки членове на СК, 
нисто на Комитета, работят до- но ние особено младите, трябза щита в ' общината още през но- ствували в приемането
бре^ има и такива, които рядко да действуваме с примера ей”, ември 1984 година приела реше- решение,
се събират. Става дума за така казва Сладжана Пешич, която ние да се купи жилище за 'Ми- 
наречените мини-организации е тъкмо е влязла в СК.
малък брой членове. Някои от И в първичната организация .беше секретар на самоуправител-
тях за една година не са имали на СК „Стара ткачница" в „Ле- ната общност на интересите
нито едно заседание, а за осъще- текс” главна цел е подмладяване 
ствязането на тяхната идейно-по- на членовете. Също така същест-
литическа роля и дума не може вува комисия, която следи дей- лиана динара. Само пет дни по
да, става. Об.аче във Вършац е костта на младите хора, а съз- късно, Гвоздснозкч минава 
решено тези организации да бъ- дадена е и младежка организа- работа в ОК на ССТН, 
дат разпуснати, а членовете им ция, чиято работа е била заяе- бива избран за председател. Ме
да бъдат „свързани в организа- марена. Двадесетина млади ра- ждувременло не му била постро- 
циите на'СК в местните общно- ботници, които неотдавна са би- ена квартира, но средствата би-, 
сти. Предварително престанаха ли заети, а потенциални канди- 
да действуват организациите на да.ти за укрепване на Съюза на 
СК в' органите на управлението, комунистите. На неотдавна п.ро- 
в само управителните общности Беденото партийно събрание ор
на интереаите. и банките (общо ганизацията разгледала четири 
18 организации с 240 членове) и предложения на комисията, 
членовете от тях вече „минали" Една от евиде.нтираните кан- 

. б местните общности. < дидати е и Славица Нешкович,
Имало е много различни кри- чиято активност комисията от 

тсрии и при приемането в СК: по-дълго време следи. 
б 180 първични организации са „Не разбирам ония, които ,из-
приети само 143 души. Същевре- лизат от Партията. Вярвам, че 
менно. От Съюза на комунисти- не съществува така голяма при- 
те са излезли 232 членове.
КОМЦСИИ ЗА ПРИЕМАНЕ

С по-друг опит в политиката вод Славица. 
на приемане се срещат тези дни ЖИЛИЩЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

В най-големия търстенишки

да бъде юза на комунистите
1 оценка и създаде работна група, 

която тези днн утвърди идейно-

при. тази

политическа отговорност на вси- 
които уча- 

на това

Посочваме и този тръстенич- 
лтшко Гвозденович, който тогава км „случай” във . връзка с жили-

тото за председателя на ОК на 
за ССТН затуй, защото нарушения- 

ссновпо образование и детска за- та на закона от този вид и по- 
щита, да бъдат внесени 5,60 ми- дебни уклони, са от голямо зна

чение за политическия климат в 
на обществото, пък и сред ч.тгно- 

кЪдето всте на Съюза на комунистите.
В Ннстор 

М. Момчилсвич 
Л. Вонч

(От 1-ва стр.)
Без съмнение: за отбрана от ксмерциалистите от Бор, 

наводненията и за защита от деловата общност „Югобакър”. и 
асрс.замръсялането в по-големи- безброй подобни обединения в 
те промишлени центрове, трябва които са включени колективите 
и небрежието? Толкова 'повече' от Комбината за мед — не могат 
— защото за тези области има
ме специалисти, опитни и про-

Нима югославското стопанско и
нима

да продадат и приемат сярната 
киселина. Кой в света би позво- 

верени. Къде е техният резултат?. лилг това — да се построят фаб- 
Мс.же би най-вече в предложени- рикм, 
ята. за купуване и а различни у ре- празнят непродадените 
ди и пречистители, цинцери и ства.

’\ мувтициклбни, главно

които да чакат да се из- 
количе-

чика някой да втурне партийния 
си билет", сподели по този по- Б. Фплнповнчвносни

'V
в лесковашки „Летекс”,

Както в много организации, и колектив. Индустрията за хидра- 
тук едно време е биле- зашема- клика и пневматика "„Първа пе
рено класово-социалното укре-п- толетка” активността на първич- 
ване на партийните организации, ната организация най-много е 
Но времената се менят. От сре- била насочена към укрепването 
дата на миналата година този на идейното и акционно-то един- 
проблем все по-често- е в днев- ство, .подобрението на съдържа
ния ред на първичните организа- нието и методите на работа на 
ции. ПредседателетБуващият на организациите и марксическото 

- Конференцията на СК Вукота образование на членовете ,на СК.
Богдалович по този повод каз- Тук обаче .приемането на нови 
»а, че по-рано на този въпрос членове, преди всичко млади хо- ШВВЗР- 
нс било посвещавано .никакро ра. с и разграничаване с ония, (
внимание. Отнсотдавна, наред с които са нарушили уставните

Я
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Комунисч 3
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ДЕМОКРАЦИЯ

Нашето да се бъде или да не се бъде
Д-р МИРОСЛАВ ПЕЙЧУЛОВИЧ

з,потенциални интерес, макар и линията в развитието на социа-
ЗА ЮГОСЛАВСКОТО ОБШРГТКП гипт/га ттмтмчргтгагга П0'Я®?ата' На техническото разви- лист-ическата демокрадйя във

ДЕМОКРАЦИЯ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ПИВИЛИТИ^аЦ14 НАЧИН '1Ие' С ™Ва “ Идаа В к0'нфликт ясичйн сфери на живота.
НА СЪШЕСТВУВа-т-гр цпиГ Ц-И ВИЛ ИЗПРАН НАЧИН с екаи сте,нц йона дните интереси
ЩЕСТВУВАНЕ НЯМА ЦИВИЛИЗИРАН НАЧИН НА СЪ- на големи социални групи. Ра-
1ЦЕСТВО БЕЗ'сОНИАЛИ(^м^г^Рн™^^ГЯЕЛАВСКС^ОБл бс>тли1'ите и специалистите като зпя е ако се чака пазарът сам 
ЕДНА ЧАСТ НА НАШЕТО ОБШРГТВП ет^гмшгипсрш олово наляга тежката уравнило®- за себе си да донесе демокрация 
НВНА ЮГОСЛАВСКА ОБПТНПГт' Ь“ СИЛНА И ОБЕДИ- Ка в обществения сектор и проб- и С30бода. В по-малко развитите

лемът за осигуряване на работа, общества
а същевременно настава бум на ните тенденции могат' да вървят 
паразитни богаташки слоеве, бо- паралелно. Особено ст.рахуване- 
гаство получело без работа.

Най-напред да се спрем вър
ху икономическия живот. Илю-

пазарът и ауторитар-
Нзхождам от .най-обикновена- ската мощ, ако науката е нещо 

та идея, за централна значимост добавъчно, 
на социалистическата 
ция на нещото общество. Демо-

ако производителите
1 с от масово уволняване и пре
палено увеличената иконсмичес-

демокра- са изключени от процеса на 
приемане на решения, големите 

крацията не е лукс, но жизнена несполуки са почти 
необходимост. Без

ГОЛЕМИ СОЦИАЛНИ ГРУПИ
Конфликтите настават и от 

споровете за интелегенцията.
Ние все още не схващаме една ЕСЯ,ка промяна и по-дълбоки ре- 
голяма историческа . новина, 
интелегенцията,. нейните големи или „против'.'. пазара, стоковото

ка поляризация всякак укрепват 
бюрсжратическата коалиция, ко
ято' сс противопоставя срещу

неизбежни.
повече демо- Изключването на профеаио.нал- 

крация и повече свобода; а тоза ната и производителната публич- 
с-значава и свобода на тво.рчест- ност дава възможност за сигна- 
вотб, ще бъде и по-малко хляб. чс форми. Затова дилемата „за"лизиране на тежките последици 
оа социализма изобщо, социали- очевидно на погрешни решения, 
етическата демокрация и свобо- Оттук важността на икономичес- час™' представляват нова от ром- производство, и' икономичността 
дата на творчеството очевидно ката демокрация ,на производителна класа на мо- е лъжовна, тя ни спречава. От
стават въпрос да се бъде или да Безспорно е, това всички виж- Д«рното общество. ИяЛлигенци- нея трябва да се освободим като 
не се бъде: или' завоюване на даме, намаляване и загубата на ята не е ма^IЦи'Н!С:ТВ0,' второстепе 

технологи- управленческите способности. Са-
развйваме по-хубава, алтернатива, 

нен спътник. Тя има силен стре- Мисля на развитото стоково, ико 
меж за свобода на публичната номическо производство и иконо 
реч и информация, което е из- мичността се много, повече с°лм- 

само нейната пр'Офе- дар-яост, «а двойната, смесена 
сия, но и на част на нейното ИКС|Номия с големи пространства 

кризата: по-важно се струва въз- стове е по-важна послушност от обществено същество. за дребно стопанство, личен труд,
станозяване на ред след което инициативата. Така се парализи- секцията в модерното но и на много по-голямо, деи-
сехне ужким идва демокрацията, ра способността за новаторство, ГиГГъв”™^пГгш^

• ране обществото става способно лямата роля на знанието, профе- 
да мобилизира собствените твор- сионалните кадри, а и на тяхна- 

Ако това не схва-

нова цивилизирана.
ческа, културна степен или кри
за и отбрана от гола власт. 

Съществува едно

мият принцип .на идване на ул- 
равленчески. постове, 

оптическо деформирани, това води: за кон- раз На не
които са

видение в трудните времена на', ституиране на управленчески по

следователно тя последва, след което у нас днес е
кризата. Де- Наистина имаме огромни чове- 

не шки потенциали ■ и способности, 
напрз- Те обаче са заробени. Вързани 

са ръцете на работниците и опе-

като се излезе от 
мохрацията и редът обаче 
се изключват взаимно. чески сили. та по-голяма отговорност, ■ на

къмхлъзгаменем, тогава се
стълкновение са жизнените инте- ^оято досяга до равнището на 
реси на трудещите се класи, а Югославия или Републиката и 
не само, с групички екстремисти. КОЯХО върши съществено влия- 

Когдто сс касае за младежта ние въ.рХу икономическите отно- 
тряова да се каже, че тя е шко 
луваня. по-школувана
поколенията пред нея. Младеж- значи_ че самоуправлението без-

съмнение е обществената ни ос-
_ способност, но и на стремежи за - нова/ но това самоуправление

собствена самобитност, стреме- гбва да е без опекуни, да бъде 
>ки нещо да прави със собств^е-, активно и да дойде до върха си

-- до съвет на сдружените пропз 
пасивно да възприема света, кой- водители в Съюзната Скупщина, 
то й се предлага, тя иска да ми- това е самоуправление, ксетоще 
сли съг собствената си глава.

производствената организация,тиз. А бюрократичният ред мо
же да бъде по-лош от безредие- циалистите .налице е лемотиров- 
то, може да бъде създател на ката ка работниците, незаетост-

хаос, та на младежта и отсъствието на 
бюрокрацията свобода на творчеството. Спира

те ор че ска

икономически и социален
в които тогава 
пак се намесва, въвеждайки нов
рзд.

щения и пр.
В политически смисъл тазането на тази масова отколкотоенергия няма такава важност на 

на модерно-ст, 
съществена

общество по-ниска степен
но се показва като 
съв времето, в което живеем 
епохата на научнотехническата

За югославското 
социалистическата демокрация е 

цивилизиран на-

нссител на нови знания пта е

единственият
чин на съществуване. Няма ци-

югославско общество революция.вилизирано а не като гъна активност.социалистическа демокра- С тоеа идваме До следното-: 
както що няма демскра- трябва да се освободим от прин- 

„иТо за една част на наше- ципа на една още авторитарна 
то общество без силна и обеди- социална държава, принцип, кои- 

югославска общност. Сле- то е наследен, въпреки 
,ош сгрявахме да избегнем неговите

заловки. Той се изявява като вид

без
ция,
ция подразбира и референдум кат(? 

Трябва, значи, преди всичко облик на политическата система
Да във връзка с някои основни въ- 

интероси проси на обществения живот, ка- 
прупм и къвто е ВЪБ връзка с ядрените

чс па да сс разберат и внимателноне на
дсвателно, причините са налице 
да разискгаме върху тази тема.

Централно значение социали
стическата демокрация спечелва га,паитиоат
и -поради това, че ми стр/в ^ (к,рсдслен кръг екзенстициал-

ни потребности, да кажем трудо
устрояване, школуване, социална 
защита и т.н., което е твърде вя

но същевременно по цсша-

сс отделят жизнените 
на I олемите социални
традицията па учредяването на централи, например, 
тези интереси. Защото, работим- ,
ческата, класа стачкува понеже ПРОБЛЕМЪТ Е СТАР 
под въпрос е доведена егзистен-
цпята й. С интелигенцията, тази комбинираме и с най-хубавите
голяма производствена и социал- придобивки от класичиата поли
па трупащия, значи не с групи-, тичеока демокрация. Без това
цп, може да сс спорим във връз- краката му висят във въздуха,
ка е обществеността, демокрпци- Найннапред мисля на модерната

лики социални групировки, коя- ята> мненията и пр. с младежта
нгг ПО ГОЛЯМА ЦЕНА то отива вбс до погасваис на те- навлизаме в конфликт нсуважа- ните избори, които на гражда-

' „азисква-на и Хиитс самостоятелни активности., «айки «сините стремежи за соб- „ина ще дадат възможност сам
много пьти с I ноза общото място на критичнитс «сена изява и с почините конто да „збира и нпй-.висит' предста-

съоощена кри пето 0.бщС- съзнания в действителността е 'г>| носи. Това ис са врагове а витсли, а не да избира тоя кой-
за състояние о яие ми. тутотЯкото над самоуправление- социални групации, които маши- то Щс избира. Това подразбира
стао. .щтова звена да го неговата зависимост, а освен фестират интересите си, потреби- да има и повече кандидати, пуб-
.шваики през як * на пякж.ш ач„ „а СИЛа „а „сто, то те и тяхната ' прошвоя.ояомяюст. личност, сменяване и пр. В пме-
носоча са. ' социали- с застрашено с отбраната па ек- Ако това не наблюдаваме така. то иа възвишената цел за отмч-
отсъствие на л д това да. р - ------ тогава п огледалото иа идсоло- райе на държавата ние преско-
стическа демокр I • 1Шправяг - гията простраистю.то за стълк- чихме. една „дреболия" — същп-

за полетата Комисията на ЦК на СК на носения иа интересите щс станс негата демокрация
важни заключения^ когат ста- Сърбия за идейна и теоретиче- пространство за изява иа враго-

' аикономичеокия жи- -ска работа неотдавна (на 31 вс. Така сами ще произвеждаме правовия порядък. Без това, ка
йме твърдим, чс все- март) разгледа „Идейните осно- „врагове", все повече личимс па то резултат се явява разчленени-

'политиката ви на борба За социалистическа обкържена крепост, в която все ят бюрократнчеокц апарат, кой-
сс превръща' в демокрация". В «разискванията повече има „нодовсмстпше «а вла то. сам че ще сс ограничава.

икономи- участвува и д-р Мирослав Пей- стта" с поведението иа един шш Проблемът е стар и ще прм-
чулопич, професор на правния друг социален слой. педем думите иа Роза Люкоем-
факулте-г в Брлград. Публикува- Поради нОичко тона са необ- буре: „Без немосредствени пзбо- 
ме неговото изложение. ходими задълбочени подходи на

над големи сол и алтитутсрсгзо 
слоеве. Държавата и нейните апа 

изпълняването
формула на развитието 

тя вече няма дви
жеща -сила. Новата епоха, която 

икономически, 
културен скот жно,

- 71 та иа отказване на самостоятел
ност и инициативата на тези вс-

Самоуправлението трябва даста рата 
е изчерпана,

големиятидва,
технологически и 
все повече са обусловени от со
циалистическата демокрация. правова държава, непосредстве

на възможност да ос иа държава-, 
та, законността, спазването на

у а намеса 
ва дума за
вот, всички 
могъщата власт на
над икономията 
един вид насилие над 
адския живот, чиято Цена с »ос

Ако професионалния 
политиче-ги> голяма, 

анализ (На 4-тп стр.)с подчимон на



4 Кому МИС!'
са - обратни: Кръстич 

всичките
Тота са били условията, кои- нещата 

то комисията "е пренрънлла в единствено е получил
работническият съвет е сто бода, Ма.ркович и Стоянович 

пече споменатото -реше,шие. по 70, а Ранджелович всичко 50
__Основната организация ия- бода. Окончателната таблица да-
съотвстеп правилник за раз- глежда така; Никодие Маркович 

прсдслсйис на квартири и оред- всичко 500 бода, Борисан Сгоя- 
Д Няма го,пито трудовата ор- но-вич — 480, Милутии Рандже- 

гаииза-ция Комисията е прочела лович и Милан Кръстич — по 
правилника на трудовата " общ- 370 (какви чудни идентичности).
иосг на съвместните служби ,и са- Победили Маркович и Сгояно- 

опредслияа критериите, каз- 
Радипос Косгрич, председател

РЕАГИРАНИЯ

По мярката на директора бодове, а 
взел :

маНИКОДИЕ МАРКОВИЧ, ДИРЕКТОР НА ОСНОВНАТА ОР
ГАНИЗАЦИЯ НА КООПЕРАНТИТЕ „ЕДИНСТВО" ВЪВ ВУЧ-Й-Е 
ИМА КЪЩА ВЪВ ВУЧЙЕ И КВАРТИРА В ЛЕ-СКОВАЦ, НО ТО
ВА НЕ Е ПРЕЧЕЛО РАБОТНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ ДА МУ ДАДЕ 
КРЕДИТ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 

I» редакцията пристигна пи- на квартири и средства за пи
смо, в което се посочва върху дивидуално жилищно строитслст- 
неправнлното разпределение на во е проследила жилищните ус- 
ореуз.отвата за ггндивидуално жи- ловил на четирмата кандидати и 
лищно строителство л основната установила следното*, 
организация на кооперантитс 
„Единство" във Вучйе. Според

ства.

пич.ма Сега всичко е ясно, Комисл-вапа комисията. ята е „знаела" да определи кри-
Пре-пиоваме критериите: по- терии, а след това и да им опре- 

тробата з,а жилищен простор, деля бодове. Очевидно е, че те 
материалното положение, заслу- са кроени по мярката на дирек- 
ги в работата, числото на члено- тора, който — да добавим и та- 
нетс па 'семейството/ значението зи дреболия — по време па ку- 

трудовият пувансто на квартирата купил и 
Наистина труд.нс> е 

заможен човек

Ник-о-див Маркович живее в 
семейна къща във Вучйе, със еъ-изявлеипята на членовете на ко

операцията, кредити са отпуска- другата си и две пораснали деца. 
ни на хора, които имат къщи и Купил квартира в Лс-оковац, коя- 
.собствени или обществени к-ва-р- то не е уредена. Досега не е 
тири, а сред тях се намерил и ползувал кредит. Борисав Стоя- 
дгеректо-рът Никодие Маркович, новмч живее в едностайна квар- 
който има „една част от къщата тира във Вучйе, със съпругата 
в родното си село Сто-йковац, со- сн и две деца. В Лоеко-вац строи 
бетвена къща във Вучйе и квар- семейна къща. От трудо-вата ор- 
тира в Леоковац, която за гото-ви ганизация не е иолзувдл кредит.

година". Милуш,н Ранджелович е по-сгро-
жи-

ла работното място,
стаж, училищна подготовка. нова кола.

След това е идвало леоно. обяснимо-' така 
Маркович е получил по 100 бода посяга и на — наблюдавайки от 
(максимално число) за заслуги неговия ъгъл — незначителни 
в работата, значението па работ- 280 хиляди динара. Нито Бори- 

тру-допия стаж, учи- са в Стоянович не'живее оскъдно.
Стояне ви ч Едно дете е на родителите, ко

ито имат къща недалеч от Вуч- 
„стотка" за заслуги, йс, има обществена квартира,

жената

И ОТО място,
ли щ.ната подготовка. 
и Ранджелович също така са по

пари купил миналата
По дирите на писмото тръг- .ил къща във Вучйе и в нея 

нахме във Вучйе. ООК „Единст- вее. Търси кродит за да уреди 
во” работи в състава на леоко- някоя друга стая. Живее със съ- 

-организащгя пругата си, баща и майка. Деца 
около петде- няма. Милан Кръстич построил

лучилн по
докато на Кръстич за заслуги да- строи къща, има кола, 
ли само десет бода. Устно ти ка- му работи. Но и на него не му 
заха, че Кръстич е лош работник стигали точно 280 хиляди дина- 
н даже дисциплинарно е наказ-' ра. Как организацията е можала 
в.ш. На Стоянович за значението да дава жилищни кредити на 
нп работното място и труд нов и г хора, които имат и къщи и квар- 
стаж (училищна подготовка) са тири? 
дали по десет бода по-малко от 
директора, а на останалите дза- ници! 
ма 30, т.е. 40 бода по-малко. Що 
се касае до жилищните потреби

вашката трудова 
„К-ооперант’ , има 
сет -работника на постоянна ра- нова жилищна сграда .която не

е уредена . за квартируван-е. Ор- 
в ганизацията му е дала временна, 

квартира в село Бунашки Чи- 
флук. Не е казано, че живее със 

ерозията съпругата си и две малки деца и 
чс съпругата не работи.

бота и малко повече кооперанти. 
Сведенията, които получихме Апетите наистина нямат гра-тозк малък колектив, овидетелст- 
вувг.т за безграннчността на чо
вешката ненасита, за 
на гоциалиспгчесющ морал и съ
знание. Ако- някой има' къща и 
квартира, а отгоре на това по- 
тър »1 и пари за индивидуално 
жш шцно строителство, а члено
вете на комисията и работничес
кия съвет с-ценят иска както ре- 
але I и му отпуснат кредит — - 
кон су.ренция е онези на които е 
мне го по-необходим 
овс и за кризисът на морала тря
бва да споменем и за изопачено
то ;хващане на самоуправление
то I влиянието на бюрократиче- 
ско о съзнание в самоуправител- 
нитз отношения.

Аа разписания конкурс за 560 зка с отношението на партията то от обществото Да предлага 
хиляди динара, освен директъра и непосредствените инициативи сшурни програми и бъдеще. Со- 
Марксижч, се явили и Бориса® на обществото, в което пуцеира цНаЛистичеокият съюз трябва да 
Стоянович, референт зи живот- живот. Старата формула за един бъде'рамка, мрежа на такива ак- 
новьдотво, Милутин Ранджело- Ц-ентър-партия, единен мозък, до- ти,вни_ живи самодеятелни соци- 
вич касиер и Милан Кръстич, като всичко останало е тран-сми- алНи сили без ойекуни. Тогава и 
магазио-нер. Комисията предло- П°Д опекунство -на този цен- малкобройните или дори фана-
жш:а, а работническият съвет ТЪР по-ве-че не може да донесе 
взел решение директорът Мар- Д'0'6^ резултат. Съмните-лно-стта
КОЕИЧ И

Милан Момчилович

те движения — синдикатите, же
ните, младежта, еколожкото дви 

и жение и т.н. е проблем на съвре 
менния свят, той е на дневен

нсст за сериозни разговори по 
всички тези теми, защото никой 
не разполага с цялата истина. 

Ситуацията в която се нами-

(От 3-та стр.)

ри, без. свобода на печата 
сдружаването, което не е огра- 

в ничено, без свободна борба на ред. 
мления жтротът отмнра във вся
ка обществена институция и той формулираме
се претворява в сянка на поли- между партията и обществото, 
тическия живот, чипто единствен Партията трябва да прояви го- 
активен елемент тогава остава ТОвност и вътре да се преобра- 
бюрокрацията".

раме инак ми припо.мня на она
зи прастара, хубава легенда за 
И кър. Както ни е известно Икър 
е искал да полети високо, искал 
е да докосне до слънцето. Но, 
тъй като крилата си лепил с во
сък и той започнал да се топи 
Икър паднал. .

Ние имахме големи. полети, 
които не може да отрече никак
ва критическа жестина — автен
тична революция, 
ние, удар върху

С-поред това, необходимо е да 
ново отношениетогава.

зява демократически, да възпри
ема импулси, да обединява, въз 
основа импулоите и инициативи-Последцият въпрос е във ,връ-

самоуправле- 
сталлнизма в

онази глуха нощ и пр. Но, след 
тези пс-лети сега се топи восъка 
на нашите криле, може да ни се 
случи да паднем извън Европа.

■ За да не се
тичните противници ще. о-станат 
на марг.чните, ще бъдат изолира
ни. Или ще въобличим 
течения или като реакция

случи това. тога
ва снова коет-о съединява кри- 
лете

референтът Стоянович и отвраштелно-стта пред всички 
разполагаемата сума пари да самостоятелни институции в оо,-

ществото, ревнивото отбраняване 
на монопола на

такива
ни трябва да бъде от по- 

хубав материал. Струва ми се, 
че това е силното братство и 
единств-о — да упо-требя 
стари думи, 
икономия, която 
ще бъде м по-солидарна и социа
листическата демокрация, овобо- 
дата в творчеството.

на
осуетенада разпределят на равни части, 

по 280 хиляди динара, а Рандже
лович и К-ръстич „-имат предим- всъщност нейната йерархия, 
ство в следващото разпределе- дават широки .пространства за но вече я имаме в партийната

развитие. Днес Това не е само йерархия, националните партии. 
Как ое е стигнало до такова наш проблем. По-хубавото, по- Но, известно ни е с какви резул-

пяодотворното отношение на пог тати 
Комисията за разпределение литическата партия и социални-

социалистичеока демо- 
партията а Крация ще имаме искове за по

не вечепартийна система. А ча-стич- тези
по-рационалната

ние". същевременно

решение? —■ твърде ' лоши.
Трябва да се даде възмож-

■»«»||||Щ»|(1»И1ШН

главен и отговорен редактор па всички из- д-р Богдан Трифупович, а заместник—пре 
дания на в-к „Комунист" Влайко Кривока- дседател: д-р Драгиша Павловия. _ _ .. штт тттт

указ от 30 декември 1974 год. с Орден бра- 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).
Кривокаиич.

Урея[да единна редакционна колегия:

Комунист
С указ на Президента на Републиката 

от 22 декември 1964 год. „Комунист" е удо 
стоеж

македонски и ал 
бански езици, а съкратени издания на бъл
гарски, унгарски, словашки, румънски, ру- 
сински и италиански езици.

Председател на издателския съвет на 
„Комунист" за изданието за СР бърбия:

1Й и
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ДИМИТРОВГРАД
СЕЛСКИТЕ СТОПАНИ РЕАГИРАТ

Реконструкция на кланицата Не само приказки...
От 18 март започна 

кон струкцм я надимитр о- 
вградската кланица, 
то трябва да

ре- зел, дограждане на поме
щение за ветеринарен ле
кар. канцелария. В съще
ствуващата зала за клане 
трябва да се повдигне 
вана, да се направят две 
линии за клане на 
и дребен добитък. Ще се 
строи депо за прием 
стоката, обор за престой

Трудно е когато селянинът няма връшачка, няма 
млин, дарак и подобни

Аз не съм

ния за престой на заети
те. Всъщност, основната 
на динара предвидени, по 
проекта са обезпечени, 
НО' ка.кто изтъкват в „Ни
шава" сигурно ще има 
нужда от допълнителни 
средства. Парите са обез
печени от собствени из
вори и сдружени средст-

коя- 
приключи селскосто

пански производител, ня
мам имот и добитък. Жи
вея от една скромна пен-

много отдавна в нашетоза три месеца.
Както е известно, пре

ди няколко години репу
бликанският

село идваше кооператив
на вършачка. С нея връ- 
шитбата вървеше много 

смя, която получих след бързо и лесно. Сега вър- 
40-годишен трудов стаж.
Но това не значи, че съм 
независим от селскостопа

та-

едър
санитарен 

инспектор забрани по-на
татъшната употреба 4 на 
кланицата поради факта, 
че същата не изпълнява 
предписаните

шачка няма. Казват 
дадена била. Р1 ето

про-на
къде

е проблемът с вършитба
та. Коне в селото 
глеждаме. А кой да вър- 
ше с говеда'сега, 
цялото земеделие 
ханизира? Затова предла
гам :

нските производители от 
околните на Босилеград 
села, от които се снабдя
вам с различни продовол, 
стиия. Член съм на Сек
цията за информиране 
•при Общинската конфе
ренция на Социалистиче
ския съюз и най-много 
ме интересуват пробле
мите на нашето село. А 
проблемите не оа малко 
и не са леки. Те са все
кидневни, конкретни и 
и което е най-лошото ба
вно се разрешават. Оттам 
и реагиранията на 
ско стоп а нските 
дители и готовността им 
да се включат във всяка 
акция, която води към 
конкретното им разреша- виш 
ване.

не от-
хигиенич- 

ни и други норми. Отто- когато 
се ме-гава до днес агнета, те

лета и друга стока, на 
клане се карат в Бела па
ланка, Алексинац .. . То
ва разбира. се търси до
пълнителни средства -от 
ООСТ „Нишава”, в чий-

земеделоката коопе
рация да набави една 
д виж на

по-
вършачка, ако

има още такива машини. 
С това много ще се уле
сни връшитбата не 
в мо-ето село, но и в Ми- 
левци, Извор и Добри 
дол.
Друг пример, 
стопани от моето 

сел- дните села

то състав е кланицата и 
допринася същата да пра 
ви загуба на месото. На
правени са опити ведна
га да се премахнат недо
статъците. но поради ра
злични -,1 субективни и 
обективни причини ре
конструкцията и модер
низация на кланицата за
почна преди един месец.

само

Мнозина 
и съсе-Върху реконструкцията усилено се работи

на добитъка и пемеще- 
цел на адаптацията и ре
конструкцията на клани
цата е да се отдели така 
наречената мръсна част 
от чистата при клане на 
който и да е добитък.

Средства , на стойност
от 72 милиона и полови-

произвеждат
произво- пшеница. Това не

леми количества, но кол- 
кото за домашна употре
ба. Обаче

са го-ва на димитрозпрадокото 
стопанство. Да кажем, че 
14 милиона от Самоупра 
вителната общност за 
средно насочено образо
вание са върнати на сто
панството, които посред
ством гумарата са насо
чени за реконструкция 
на кланицата. Отделно 
трябва да бъдат обезпе
чени средства за оборуд
ване на кланицата, по-то
чно да сс докемплетират 
необходимите съоръже
ния. Тези дни трябва да 
бъде рошено какви маши 
ни и от кого ще бъдат 
набавени. Инак, строи
телните работи провежда 
„Иоградба" от Скопие.

какво да пра- 
с житото, когато ни- 

каде .няма млин. Имаше 
Например, селянката едно Бреме млин в Боси- 

Трдорка Асенова от Гру- ле^рад. И сега 
пнци, инак примерен се
лско степан ски труженик 
се оплаква и предлага.

— На селските събра
ния компетентните ръко
водител и от
постоянно гоеорят за по
добрение на селското сто

Проекта, който значи
телно закъсня, предвиж
да адаптация на помеще
нията за клане, п-реуреж-
дане на санитарния въ-

е там. но 
когато 
разва-

коя полза от него 
не работи. Казват 
лен бил. Логично е да се 
пита: може ли този млин 
да се поправ-и и да могат 

Босилеград хората да мелят в него?
Трети пример. Имаше 

едно време в Босилеград 
пгн:стбо. да сс произвеж- мънкало или дарак (гребе 
да позсис жито, добитък, пец) за вълна. Имаше, 
овощни н зеленчуци. Но но отдавна не работи, 
приказките са едно, а ' Какво ние селянките да

правим с пълната. Затри 
килограма вълна бях при 
иуден да отивам в Божп- 
иа. да плащам 
километра път н 
губя два дни.

Тодорка поставя 
ги въпроси със жизнено 
значение за селските сто
пани. Защо
пата цена за агнетата с

На девети април тази година в селскосто
панската трудова организация „Сточар" в Дими
тровград са проведени избори за членове на 
централния работнически съвет, работнически
те съвети в основните организации на сдруже
ния труд, както и за членове на дисциплинар
ната комисия и самоуправителният работничес
ки контрол на равнище на трудовата организа
ция. За предложените членове па посочените са- 
моуправителни органи и тела са гласували поч
ти всички заети в „Сточар".

проблеми
т прн.мс-

•• ”• 1 ра. Идно време, не беше

конкретните
друго. Посочвам

петдесет 
да нз-ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО БРАНКОВЦИ

Двама оспориха акцията
черга председателят 
местната общност, Алек
сандър Велинов.

В местната общност ка 
кто пц уведоми Велинов, 
НС чакат изхода по този 
въпрос, щ> предприемат 
други активности. 1 [мен

ил

и ДРУ-
пътя към махала „Сту- 
пнче" Отначало акцията 
Добре напредваше. Ни
кой от собствениците, 
чрез чмито имоти мина
ваше пътя не правени въ. 
нрог, 11о когато трябва
ше да минем и през имо
тите на Миле Арсич и 
Стоилко Велинов, не по
зволиха. След това пове
че пъти разговаряхме с 
тях. по нищо пе излезе. 
Л става дума за десети
на метра некачествена го
ра Намесиха се компе
тентни и от Общинската 
скупщина. Един път прсД 
тях дори те дадоха съ
гласие. Но когато тряб
ваше повторно да отноч- 
нем акцията, пак я оспо
риха.

Поради това не успях
ме да завършим и то
зи махленски път — под

главно през изтеклата го
дина активността им е 
била насочена към раз
решаването на проблеми
те • във връзка с махлен
ските пътища. Казва, че 
са предприели широка 
акция и с доброволни 
приложения са обезпечи 
ли средства и със сродст
вата на Общи,коката са- 
моуиравителна общност 
за жилищна и комунална 
дейност започнали изгра
ждалото на махленския 
път'към махалите: „Бум- 
бар" и '„Козарник" на 
дължина ог около 9 ки
лометра, и махала Ступи- 
че на дължина от около 
й км.

Години вече наред, 
местната общност.пред

първичната партийна пр
естаналите

изкупвател-
ганизация и 
социалистически сили в 
село Бранкозци, комуна
лно-битовите проблеми са

различна: една е в Гор- 
11 плана за работата на Листна, друга цена с 

в Босилеград. Или, защо 
в Босилеград не може да 
сс намерят и купят .изку
ствени торове. А не е 
малък броят на селско- 

производн-
опастност тели, които псе повече

но
им през настоящата го
дина приоритетно място 
заема

■внимание-в центъра на
Електрификацията, 

на махле-
изграждането пато.

мост па местността „Цър 
па пир" —

разширяването 
нските иътиЩа, изграж- 

амбулатория,
дървените

гредуткп конто предега стопанските 
влязат голяма

дането на 
изкупвателна станция, по 
добряванс на снабдяване 
то са само някои от тях. 
Много от тях с

за минаващите. отделно
за малките да заменяте „ морогариятц в земеделие- 
бетонен мост. 
общност вече

прилагат агротехнически
щедра 

на Общинската
Местната то.

Тойа нс са само въпро-помош 
. скупщина в Босилеград и 
широката общност са ве’- 
че разрешени. Някои са 
в ход, а за някои сс пред 
приемат съответни мерки 

- за разрешаването им.
Председателят на мсст- 

общност -АлекСап-

с отправи
ла иск до Общинската 
скупщина за обезпечава- Грушгцп. Те измъчват и 
не иа материал, а те са 
готови да
работа, Освен това

си на домакинята от с.

мнозина други, Дали из-
участвуват с 

за-
мъчва-г и омезн, конто та
ка често на събранията 

планували са и изгражда- говорят за подобрение 
нс иа изкупвателна стан
ция,- както и довършване 
па амбулаторията, М. Я.

— Пътя към махали
те „Бумбар" и „Козар- 
пик" успешно построих
ме, Сигурно успешно щя
хме да приключим и с

на
селското стопанство в об-ната

дър Велинов, казва, ре щината?
Стефан Стойко®
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ОТКРИТ Е ЗАЛЕСИТЕЛНИЯТ СЕЗОН В ДИМИТРО
ВГРАДСКА ОБЩИНАЗВОНСКА БАНЯ

те да бъдат овсдсим 
най-малка стопен.

К*1.кто ни уведоми дирс 
кторт.г И а „Сърбия" в Пи 

ТОМИСЛАВ СТОЯ

иа•ресу.ващи се). Особено 
остро реагираха жители
те на селата в Звоиоши 
район. От друга страна 
— за най-оТгоно-риртс ме 
ста. управител на хотела, 
шефове па салоните, рс- 
цепцията и др. 
обадиха квалифицирани 
кадри.

Възникналия проблем 
представители на „Сър
бия" и Бабушиишка об 
щипа пак ще решават е 
общи сили. Тези дни в 

, Бабунишца представите
ли НП „Сърбия" И 11ПЙ-ОТ 
говорните обществено-по
литически дейци в Бабу- 
шпица се договориха:

VIаписахме заглавието 
е въпросителна. И сами 
вече не знаем колко пъ
ти навестявахме открива 
него на хотела в Звонска 
баня. По -стечение на 
Р аздичн 11 не благон ри ят- 
нп обстоятелства, още 
прн строенето си хоте- 
лът претърпя няколко 
преправим. И когато пре 
дн три години беше го
тов — оказа се, че е пре
палим залък за гостилни 
чароката трудова орга
низация „Църни В.рЪХ": 
нямаше кой да отплаща 
големите ануитети и да 
обезпечи средства за пре 
махване на съществува
щите недостатъци (попра 
вка на покрива, канали
зация и пр.).

Развайкаха се общест
вено-политическите дей
ци в Бабушница и в про 
дълженме на няколко ме
сеца; успяха в „Сърбия" 
от Пирот 

. можен партньор, 
може да изнесе, тежкото 
бреме няколко стотни 
милиона динара дългове.
Договорът стана. От на
чалото на настоящата 
година се направиха 
първите стъпки този гол
ям обект, който си зъзне 
ше празен в живописна
та природа на Ерма „да 
се приведе в действие".
Получиха и нови сред
ства от около 200 милио 
на’ динара от Фонда за 
стопански изостаналите 
краища в Сърбия и под 
готовката започна. Неот
давна бяха дадели и обя 
влелия за попълване на 
работните места в но
вия хотел. Но тук „Сър
бия" се натъкна на ноза 
неизвестност. От една 
страна от Бабушнишка. вия хотел, 
община сс получиха мно ния за това бъдат изпра- 
го забележки дето обяв
ленията са били давани 
в петък (а знае се, че пе 
тък, събота и неделя бър жират в попълването на 
зо изминават-и обявлени работните места след из 
ята не могат да станат тичането на- обявление- 
достъони на повече цнт-е то, за да могат забележки

«

запланувано да бъдат за- 
във Висок и около 1000 ха 

и Врабча
1000 ха я Борооврко поле 
и Врабча.

Резултатите, 
през поел едните няко

лко години, нареждат ор
ганизацията на димитро-в 
градските
най-добрите в Република
та. Но когато става дума 
за създавате и уреждане 
ча зелени площи в насе
лените места, резултати
те им са значително по- 
слаби. На този план щс 
бъде реализиран само 
един проект: ще бъде ра-

До 1990 година е 
лессни към 500 ха 
в Боропско поле

р от
НО БИЧ, ако пе възник
нат- други Непредвидени 
проблеми — -в края иа 
месец май би трябвало -и 
този хотел 
бал иоо кл им ати ч сека ле
чение дп приеме първите

На 4 април т.г. уч-ен-и- 
ОВО „Й. В. Гипс ое цитс рт 

то" в Димитровград заса
диха 12 000 борови фида
нки по голините па Цвн- 
цароки рид. Същедарсмсп- 
ино заетите в Общииока- 
та скупщина, Здравния 
дом и Аптеката засадиха 
3000 също борови фидан 
км па Кбзарица.

Това бяха първите ак-

постигна-
център за ти

си гостр.
За Зпо-нска раня инте

ресът с все 
вишеннте цепи за лсту- 

също

горани сред
по-го-лям. По

моретова.ис па 
идат ма ръка па този бал 
исоклимптичсоки цепт-ьр.

М. А. ции в заплануваното за 
тази година залесяване в 
общината в рамките на 
акцията „Сърбия без-го
лини до 2000 година".
11'оситсл иа акцията в Ди *= 
митраиградока община с | 
Движението на горяните, | 
на което ще съдсйстауват 1 
Горската секция, трудова | 

„Еро- |
ШIш шШда намерят за- 

който та организация
ЗИЯ" ОТ И ИIII, ССЛСКО-СТО-

Г7Щ

папската трудова органи- 
загдия „Сточар" — ООСТ ЯН 
„Нишава" и Общински- 
ят синдикален съвет, кой 
то мобилизира на залеся- ■ 
ване трудещите се от вси ЖЩШшк 
чки трудови колективи в Щ 
общината. До 1990 годи- 
ма е запланувано да бъ- 4Иш-Ш 
дат залесени общо 1500 
х е кта ра гол и ни: с кол о
500 ха във Висок и към

РП ■ш '
® 'V*- ФV

ц *Уя

Р;1М.
— да отправят съвмес

тен иск до фонла за' на
сърчаване развитието 
стопански
краища в СР Сърбия 
допълнителни средства за 
дефицитни кадри,

ДИМИТРОВГРАД

Нов каптаж за „Строшена чешма“
• зхубавена околността на

детската градина „8 сеп
тември" е Димитровград. 
За да не бъдем несправе
дливи, ще споменем още 
едно постижение на ди
митровградските горани. 
Касае се за така нарече- 

Посоченият проблем тези дни трябва' око-нча- а1ГГе горски пътища, не- 
телно да бъде разрешен. Именно, Самоуправител- ' обходим и за поддържане 
ната общност за комунална дейност започва

на
из о-станалите

Водата от „Строшена чешма" през последните де
сетина години не е добра за пиене! Причина за то
ва са бройните включвания на септични ями напра
ло в канала, където се намира -и каптажа на чеш 
мата.

за

— наново да се пуонат 
обявления за попълване 
на работните места в но 

като съобще
то на младите 
ния. Досега са 
ни няколко такива 
Ща: Белеш 
поле, Изатозци — 
стир — Търнииа, Кариба 
ня — Горни Криводол...

васажде-строеж
на нов, съвременен каптаж за водата -от „Строшена 
чешма", в който няма да има възможност да се вли
ват фекалви води. За тази цел са предвидени шест 
милиона динара, които се обезпечават

те-ни във всички местни 
общности и в Бабушница

прокара- 
пътл- 

Боровско 
мана-

заедно да ое анга-
от комунал- 

общност за вони, регионалната самоуправителна 
дно стопанство и общинската общност 
защита.

за здравна 
А. Т. А. Т.

НАРОЧНО ЗАБЕЛЕЖЕНО ДО ЛИЧЕН ДОХОД ЧРЕЗ съд
вършите изменения допълнения Гпрш ^^“егГе 2? “И °е ОТДеЛя ^ 40 на
вилника за възнаграждаване. Аз мисля, че ставки. Четири представки се ОТнФяФТо Г“3™ реализация- Работниците, 
и вие като юрист виждате, че сегашните конкурси и обяви в грпрш Д° а товарния транспорт, това и
разпоредби в този правилник са причината ботници търсят ла к1Л-,т *тавки Ра~ но ако така се заплаща
за възникане на толкова много спорове". та понеже га уволнени ппФ ДТИ На ра’®°“ остава за акумулация (след изчисляване 
„Съгласен съм, другарю съдия, Фка е, Ц трудоФФ “ дфффТб ™ГТе разходи). Вещаха обаГе
но това бавно върви, „ма трудности..." търси да иМ се здплатят по.висок^ Го „Гпър^^Ф^ГГ6' противоп^<>ж-

Статията започваме тга^ „необикновен" доходи и пр. ^ * ^о-то Ш0' в чл- 46 се казва,
начин, но тази част от разговора на съди- И докато според съда повеч-ето отлее аванс на ФГТГФ ра6от1ни11ите получават 
ята Димитър Янев и секретаря на ТО „Ав- дставките на работниците във връзка с уво не може ла б™ °И ЛИЧНИ Д°Х0ЯИ, който 
тотрансп-орт" в Босилетрад Иван Ароо-в е лнявалето не са били основателни (основа основи I НайчкГфПО"ВИОМС °Т дае стартни 
повод за въпроса: защо все повече работ- телн.а е само една), почти всички представ зацията може РпГ° Ка3ан^- 01,10РеД реали- 
ишци от „Автотранспорт" търсят правото ки във връзка с изплащането на личнйте поЧ200 хилялИД 06 Заработят Ла пример 
си чрез съда? Преди това да .добавим, че доходи са основателни — от разгледаните чл 46 личния ’ °® ,запла|Ща езпоред
през миналата година от целокупното чи- 26 такива дела в 21 случай Са накГрн^шш малък ФЗГФ Д °Д Двоино- тройно е по
ето доставени представки на работници от правата на работниците Че правилникът ^ възниква проблемът.
Босилеградока , община до Основния ещт за възнаграждаването ' пРа™л®«сьт 
на сдружения труд във Враня — 99, почти отношенията 
половината са от работници на тази орга- и думите на Ароов- 
низания —45. В сравнение с поминалата мер се казва,

сто от осъщест- 
кавито
търсят, 

почти нищо не

сле-

Как ине регулира добре ностга в нрГима вГе оФТ^е”6 НеЛОГИ^ 
тази област потвърждават Още пюкеие ^ “ ще не 1 --- - В „р!таГ™пт_ ”"Д,"Д-

че за личен доход на работ-

е известно, 
че не

в

В. Б.
СТРАНИЦА 8
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ТТН/.^Ь\О^ШТ4
ИЗ ДЕЙНОСТТА 
ДИЯ В ДшштвовгрлдАДЕЖката ОРГАНИЗА- ВДРИХИ ЗА ПОРТРЕТ

Как да стигнете до Франция
Ако нямате пари, 

кате да стигнете , до Фра 
«ция, у Яете фревоки!

Това е. поръка на Сла 
вица Димитрова, учени
чка от П-4 клас в обра
зователната организация 
„Йосип Броз — Тито" в 
Димитровград. Благода
рение на извънредното 
познаваме на френския 
език. Слави ца наскоро 
ще посети Франция, ка 
то носител на втора на
града от републиканско 
то съревно1ваиие по френ 
оки език.

— Моята първа учите 
лка по френски език- е 
Любимка Стоянова и за
това съм й крайноблаго- 
дарна, започва своята 
„приказка" Славица Ди
митрова. Обичам мате 
матика, история... но фре. 
нски език най-много.
Още като ученичка в ос 
новното училище участ- 

състезания и в 
клас спечелих вто-

Ознаменуван Денят на 

, доброволния а ис ро място в региона и де. 
сето място- в република-

проведе през април в Ти 
тоград и напрада—път 
въ® Франция. Състезанитруд та.Първи април __

на доброволния младеж
ки труд в Димитровград 
бе ознаменуван с две из
ложби. Първата 
е на завоюваните 
чия на

деня Като второкласник впати, търнокопи 
На 4 април бе 

зирана бригадирска 
чер с бригадироки 
ни, хумор, прожекция 
■сидеокасетгаи. След 
се състоя 
бава.

ето организира Съюзът 
сред на дружествата за чужди 

езици н литература на 
СР Сърбия, а наградата

и пр. 
органи- дим итров градското 

нс- училище (природмо-.ма 
тсматйческа насока), Сл 
авица на 14 март спечел- дава френското нравител

ство.

ве-
пес-изложба напризна- 

съюзните младеж
ки трудови акции 
дежката 
бригада
ство" ое открита

това 
танцова за-

,А к'
— Любовта ми към то

зи език най-вероятно ще 
определи моята бъдеща 
професия. Имам намере
ние да следвам туризъм, 
където знанията по френ 
ски сигурно ще ми иомо 
гна-г много. Обичам анти 
чната култура, научно- 
фантастичните филми и 
както всички млади, рок- 
музиката. Имам достатъ 
чно свободно време, кое 
то ползувам за писане 
на поезия. Имам една пе 
сен написана и на френ- , 
оки, но все пак мното ми 
е по-лесно да чета на 
френски. Ядосва ме то
ва, че няма много места, 
където младите да из
ползуват свободното ои 
време. Как се подготвям 
за съюзното състезание? 
Сега си почивам от ре
публиканското, а след 
ден—два с моята сегаш
на преподавателка Мило- 
ванка Каменова ще запо
чна подготовки. Сигурно, 
че по-сеоиозно трябза 
да се работи, зашото и 
конкуренцията ще е по- 
силна, а само два часа’се 
дмнчно в училище наис
тина са малко за чужд 
език ,а особено, че в едд 
на паралелка има по 30 
ученика.

Освен за френски, ма 
тематика и история... Сла 
вица се интересува за по
чти всички спортове но... 
„няма много възможно
сти и терени за това". 
Всс пак доволна е от по
стигнатото.

от мла-
димитровградека

„Братетво-един- В чест на този ден бс 
организирана и доброво
лна залесителна акция, 
на която взеха 
над 300 димитровградски 
средношколци, 
лесиха площ от над 40 
Дка с 11 хиляди борови 
фиданки в 
„Цинцарски рид".

Подготовка за съюзната Щафета

"Ав цен
търа на града. Втората 
пък изложба бс открита 
в образователно-възпита
телната организация „Йо 
сип‘ Броз Тито”. На 
бяха изложени бригадир
ски реквизити: 
бюлетини.

&т.участие

1които за- ■Унея

/ I *значки, 
количка, ло-

•“ <‘Ч-местността ж

Еа първо място в Нишки 
регион, а две седмици 
след това на републикан 
ок-офо състезание в Ча- 
чак спечелва второ мяс
то. Това автоматически 
значи пласмет за съюзно 
състезание, което ще ое

Съюзната Щафета на 
.младостта в Димитров
град ще пристигне на! 23 
април в 9,30 часа, кога- 
то младите от Бабушни- 
ца ще им предадат ща- 
фетната
ност Щафетата на мла
достта в града ще бъде 
в 10 часа, като предвари
телно „отпътува" до гра
ничната застава „Иван •
Караиванов". Тържество вод да се организират и 
то ще се състои на иен- някои съпътствуЕйщи ма- 

. тралната трибуна, а Ша- нифсстащш: културно-ху- 
фетата ще посети и тру- . дожествена 
довата организация „Ти- спортни срещи и пр, 
тър"

Запланувано е три ме
стни щафети да нощуват 
в местната общност Же- 
люша, които на трибуна
та ще пристигнат със съ
юзната щафета.

Младите от Димитров
град ще предадат Щафе
тата на младите от Пи
рот в същия ден в 10,30 
часа.

Щафетата ще бъде-ло

вувах ка 
VIII

палка. Всъщ- СРЕД ДИМИТРОВГРАДСКАТА МЛАДЕЖ

Голям интерес за военните училища
Тази година Димитров 

градските младежи и де 
сойки получиха назремел 
на и пълна информация 
във връзка с конкурсите 
на Съюзния секретари
ат за народна отбрана за 
приемане на ученици 
във военните училища в 
страната. Голям брой ек 
земпляри от конкурсите 
бяхд изтъкнати на видни 
места в града, а пред сре 
диешколците бяха изне
сени сказки за учебната 
програма и обучението 
във военните училища, 
Активни старшини от 
ЮНЛ обясниха на учени 
цитс как сс става курсант 
на военно училище и от 
говориха на многоброния

въпроси, зададени от по 
тенциадните кандидати.

Всичко това доприне
се за значително повиша
ване интереса на димит
ровградската младеж за 
школуване във военнл- 
тй училища'. Според думи 
те на Тодор Младенов, 
от Общинския секрета- 
оиат за .народна отбрана 
в Димитровград за запис 
валс във военно училище 
досега са конкурирали 21 
кандидата от общината. 
Сред тях са и 4 девойки. 
Броят на кандидатите от 
Д и м 1ггров гр адска общи
на вероятно ще бъче и 
по-голям, понеже кокку.р 
сът с открит до 1 юни Т.Г.

А. Т.

програма,

„Димитровград". Ст. II

Завърши политическата школа в 

ово „Й. Б. Тито"
работи. Школата работи 
шест месеца, а съвмест
но я организираха ОК на 
ССМ и Акнионната кон
ференция на ССМ и сре
дното училище.

Следващият випуск ще 
бъде организиран ма об
щинско равнище.

При образователно-въ
зпитателната организация 
тези дни приключи с ра
бота поредната политиче- 

която посе- 
курсисти. 36

ска школа, 
шаваха 42 
души от тях получиха Ди
пломи, дс-като всички са 
предали семинарните си А. Т.

СПИСАНИЕ „МОСТ" ОБЯВЯВА

Младежки творчески конкурс
дишна възраст, граждани на СФРЮ.

2. Изборът «а темите за художествени творби е свободен. 
За публицистични статии желателно е участниците в Конкурса да 
обработвал- теми т връзка с 50-годишмината.от идването па Тито 
начело на ГОКП—СЮ.К ц 200-годишнм.ната 
Вук Кираджии.

3. Творбите трябва да са написани на български език — 
възможност па пишеща машина (раздел тройка)
Ръка — и подписани е шифър. До редакцията 
3 екземпляра от полка творба, 
да бъдат изпратени 
на творбата.

За да насърчи младежта от българската народност към тнор 
ческа работа в литературата и публицистиката и към записване 
на народни умотворения и обичаи, сп. „Мост”, но повод Деня на 
младостта, обявява НАГРАДЕН КОНКУРС за:

от рождението на

по
или четливо на 

се изпращат
В отделон затворен плик трябва 

името и адресът на автора и обозначението

11 ОПЕЛА
I награда 0000 дмн 

" 5500 "
" 4500 "

ЗАПИСАНИ ПАРОД1-/И ПЕСНИ, ПРИ
КАЗКИ И ЛЕГЕНДИ

РАЗКАЗ 
I каграда

СТИХОТВОРЕНИЕ
I награда

но
5500 дим 

" 4500 "
" 3500 " Ш

2500 ДМН 
1800 "

" 1500 "
IIПп шш

4. Народните цесии, приказки и легенди трябва да бъдат 
записани точно \иа народния говор (диалект) в края, където се 
пеят и разказват, като ос посочи името, възрастта и селото на ли
цето, от което са записани. Прописани творби 
се «агцз-ждават.

5. Художествените творби и залисаните народни умотворе- I 
№Ия трябва да бъдат изпратени най-късно до 10 май т.г. ка сдед- 
мнм адрес: Издателство „Братство” — за младежкия награден кол- 
курс на ои. „Мост" — Кей 29 декември Но 8, 18.000 Нит.

СТАТИЯ 
I награда 3500 дин 

" 3000 "
" 2500 "

П от книги няма даI .награда за най-малко 0 творби 
П напрада за' .най-малко 4 творби 2000 
III награда, за най-малко 2 творби 1500

1 Право на участие имат само младежи и девойки до 27-го

2500Ш

УСЛОВИЯ:
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* ~к:титЛ0& > тв&п&шт а и_
„Майските срещи“-основа 

за по-тясна дружба
БОСИЛЕГРАД: ОТ ОБЩИНСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ 
„ТИТО — РЕВОЛЮЦИЯ — МИР" И КАКВО 
ЗНАЕШ ЗА ДВИЖЕНИЕТО

Бездейни преподаватели
(От 1-ва стр.) ж

. „Майски срещи" на наро 9 
да и народ костите на СР 
Сърбия в Димитровград, 
на първи април тази го
дина, в САП Косово са 
пребивавали председате
лите на Общинската кон
ференция на Социалисти 
ческия съюз д Съюза на 
социалистическата мла
деж от Димитровград Ми 

. лорад. Златанов и Небой- 
ша Иванов. В конферен
цията на Социалистичес
кия съюз на покрайнина
та те са били приети от 
Сальим Муляку, председа на няколкочасОзптс раз 
тел на комитета за тради говори, констатирано е, 
цмя и член на Председа ' че „Майските срещи" тр 
телството-на покрайнинс- ябва да представляват са 
ката конференция и Дже мо основа за много по- 
мал Джи,бо също член широко и по-задълбоче- 
на председателството. Ос но сътрудничество между 

, вен запознаване с целите, Димитровград и някои гр 
концепцията и програма- адове от тази покрайни- 
та на тазгодишните „Ма на, във всички области а 
йски срещи”, по време особено на културното

I .«У*—______

най-добри резултати ло- 
Нассва

от ,ссдми клас, Валенти
на • Ангелова . от 
клас и Елша бета Михова

Ако неучаствуването на
подведомствени казаха: Оливора 
(тази годила

У отделни 
училища 
долношюбатокоч и 
-по училище) в състезани
ето „ Какво знаеш за дяи 
жсиисто", обосновават с

>т
СТИО-СнЮЙ-

М ■1кТ>» г
,

ГГ
от ссдми клас; а ог
С р СД 11 САП К ОХ ЦИТ С : АНТО-
/('сга Дсслотоза, Круницаъ. недостиг на основни ус

ловия за обучение, то за. Таскова, и Гордзяа Кири-:(
лави, исички от първи 

ре- клас. Тс иде представят 
е доите училища на реги
оналното състезание.

И в състезанието „Ка-

нсVчаступаното им в съ- 
стезалието „Тито 
всипоция — мир" (Долна 
и Горна Любата и Горна 
Лис мил) с нищо ле могат 
да оправдаят, 
крайна безотговорност и 
нсактивиост ла лрелода- 
ватслитс в тези училища, 
особено на тези по ис-

■" "т: . е*
освен с кво знаеш за движение

то", се състезаваха уче
ници от основното и сре- 
длото училище. Ученици
те от основното училище 

тория. Вт>лросът е още се състезаваха в две гру- 
ловече за обмисляне, ако пи: една .група ученици 
се има предвид, че те от лети и шести клас и 
всичките са довчерашни друга от седми и ссми 
помощници на директо-’ клас. В . първата група 
ра в посочените учили- най-добри резултати във

всички области

поле. Иса Укола, полити
чески сътрудник в пред
седателството на конфе
ренцията на Косова и ня 
колкократен участник в 
досегашните „Майски сре 
щи", който също с при- 
съствувал на разговорите, 
е предложил побратимя
ване на Димитровград и 
някой град в Косово. 
Представителите на Дн 
митровград радушно 'са 
приели предло-женнето. 
На края е договорело, по 
предложение на доугари- 
те от Косово. „Майски
те срещи" да бъдат вклю 
чени в програмата за ра 
бота на покрайнинската 
конференция на ССТН на 
Косово, с което на дело 
се реализира онова, кое
то седмица по-късно на 
съвещание в Белград е 
договорено като -воеобра 
зна задача на общински 
те комитети на СК в СР 
Сърбия.

показаха 
учениците: Митко Аскоз, 
Бранислав Деспотов, Ми
яча Стоименов и Дарко 
Христов, а 
група: Мики Вас:-«лев, Ду
шко Веселинов,
Василев и Богослаз Сто
ев. Споменатите ученици 
ще съчиняват двата отбо 

босилегралекото

ща, което значи, че тс 
трябва да насърчават и 
раздвижват всички учи
лищни и иззънучилищ-ни 
активности в съотзетните 

■ училища.
В тазгодишните „Майски срещи" вече са из 

вестни някои от участниците. От САП Войво- 
■ дина ще участвуват представители на унгарската 

народност от Фекетич, словашката от Кисач, ру
мънската от Алибунар, русиноката от Гюргйево. 
Сръбокият народ и тази година ще представля
ват представители от побратимения Александро 
вац Жупски, а българската народност Босилег
рад и Димитровград. Тези дни трябва да бъдат 
определенц и представители на албанската и 
турската народност от Косово.

във втората

ПерипаИнак. в общинското 
състезание „Тито — рево 
'люция — мир", което та
зи годила се проведе 
тема: „Исторически пре
лом . в развитието на 
Югославия", участвуваха 
ученици от босилеград- 
.ското и бистърско основ
но училище и ученици от 
Средношколския образо
вателен център! Ученици се 
от основното училище

на ра на
основно училище на ре
гионалното състезание, 
което ще се проведе в 
Медвзджа.

За отбелязване' 
тази година за пръв път 

проведе 
„Какво знаещ по движе
нието" -- - 
средното образование. Те 
се състезаваха на колело

За първи път като гости в „Майските сре
щи" ще участвуват представители на македонс
кия народ от Неготино на Вардар.

е. че

състезание
А. Т.

и за учениците от
ТАЗГОДИШНИТЕ „МАЙСКИ СРЕЩИ" В ДИМИТРОВГРАДВ

с двигател, а най-добри 
резултати показаха: Вик
тор Веселинов. Боян Ми
ланов, Деян Крумов п 
Крумислаз Йорданов,

в Ци от българската народ- ито също така 
пост, но и от останалите ствуват на

преводи състезание в областта на 
език. движението. ' 

отнасящи се до младеж- А това, освен афирмация 
та. Втората книга, която 
трябва д,а бъде промови-

Участвува н издателство „Братство"
ко-. В тазгодишните осем

надесети поредни „Май
ски срещи" на младежта 
йа народа и народности
те на СР Сърбия, които 
ще се проведат на 22, 23 
и 24 май тази година, из
дателство „Братство" ще 
се яви като своеобразен 
участник. Макар че програмата

Именно, „Майските на „Майоките срещи"
срещи" ще бъдат изпол- че е уточнена (що се от- 
зувани за тържествено нася до дните) договоре- 
представяяе (промоция) но е специална работна
на две книги в издание група да намери възмож
на „Братство" и органи- ност и уточни всичко не- 
зиране на изложба на де- обходимо за качествено 
тски художествени твар- представяне' на книгата 
ой, по повод 25-та годиш „Нашето най-голямо бо- 
нина на детския вестник гатство е новият чошек" 
„Другарче . „Участвува,не от едицията на Титовите 
то на „Братство' се на- творби в издание на 
лага като задължение, из- „Братство". „Майските 
хъкнато е от представи- срещи" са избрани като 
телите на „Братство" :на подходящ повод, понеже

заседание на пододбора 
за културната част на 
срещите, още повече че 
става дума за книги из
лизащи от печат по вре
ме на юбилейната 50-го- 
дишнина от идването на 
Тито на чело на партия
та."

става дума за книга, 
която са публикувани за 
първи път на български 
език, срещи, разговори.

ще уча- 
регпоналното

народности са 
на сърбохърватски

Да кажем, че в рамки- 
значи и те на състезанието „Как-

■рана по време на срещи- афирмация на лйтератур- во знаеш за движението"
те, е алманахът „Другару иото творчество на на- се проведе състезание по
вале , в които са печа- родностите на СР Сър- писана творба и
тени на майчин и сър- бия.
бохърватски език литера
турни творби,
■поезия,

на издателската дейност 
на „Братство"

изоб-ве- разително изкуство в та- 
е. въпреки зи област, 

доста „гъстата" програма добри резултати 
по време на

Договорено където най- 
по стигна- 

ха: Валентина Стоичкова, 
Перица Пенев, Раде Ива
нов и Милча Стоименов.

предимно 
п исателина „Майските 

срещи", промоцията на 
двете книги и изложбата 

ци в срещите. Идеята за да бъдат организиран 
това е от 1985 година, равнище, което наистина 
когато по време на оре- заслужават,- макар че вся 
щите бе организирана ка отделно може да се 
среща на писателите. От представи може би 
какво значение е тази 
книга достатъчно е да се 
каже, че за пръв лът не 
само литературните твор-

представители 
родностите -

на на-
участни-

Организатори на това
състезание е Съветът по 
безопасност 
към Общинската 
на в Босилеград, 
на най-добрите 
съответни награди.

Да

в дижението 
скупщи 

койтои по-
добре, но освен „Майски
те срещи" няма 
дящ повод.

присъди
подхо-

А. Т. М Я.
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■щиШнзнческа култура (I • ИЗ ПРОГРАМАТА НА ТВ—ЖУРНАЛА

Вместо на 12 

-на 26 април
ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ

четвърто място' се 
сира отборът на Проку- 
пие, на пето Долевац, на 
шесто Гаджин хан

кла-

Регноиално състезание 

Бабушница
в От редактора на ТВ—журнала за българска 

та. народност Димитър Йотов получихме сведе- 
. ние, че по технически причини, това предаване 

вместо на 12 априщ — ще бъде излъчено на 26 
април, както и досега по първа програма на те
левизия Белград с начало в 9 часа и 45 минути.

От по-важните материали, които ще бъдат 
„поместени" в това тпулярно ТВ—предаване, 
са и следните: -

— Кога ще се реализира програмата за 
семеринзи в село Смиловци.

— Изграждането на регионални пътища в 
Димитровградска община.

и на
седмо място — отборът 
на- Блаце. На всички от
бори бяха връчени окром

В Бабушница на 11 аи- 
регионал 

тегле
не на въже в рамките на 
„Срещите на ООСТ 
Сърбия, Първите три ме
ста спечелиха отборите 
на „Тигър". В състезани
ето участвуваха общо .се 
дем отбора „Нитеке" МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРА 
от, Блаце „Полет" от Га Ня — ЮГ 
джин хан „Електродист- 
рибуция" от Долевац, „~ 
юли" от Прохупие, „Авто 
гума" — Пирот, „Димит
ровград" и домашният 
отбор на трудотата еди
ница на „Тигър" — вътре 
шна автогума.

Състезанието твърде 
добре беше организирал 
Общинският синдикален 
съвет в Бабушница, коми 
сията за работническо- 
спортни игри. Същото 
се проведе край цеха на 
„Първи май", където над 
едиц час се води равно
правна и оспорвана бор

ци награди и признания. 
Отборът на ТО „Автглгу- 
ма" от Пирот получи пра 
во на участие в републи
канското състезание в те 
глене на въже.

ли ТО „Автогума" — Пи
рот, второ един на „Ти
гър" — вътрешна азтоту- 
ма в Бабушница, и тре
тото — ТО „Димитровгр
ад" — всички членки на 
„Тигър" — Пирот.

рил се проведе 
но състезание по

в

На ■ Д. Ставров

От Босилеградока община между другото 
ще бъдат излъчени материали за положението ' 
в цеха за чорапи след приемането на интервен- 
тните закони, както и за изтраждането на цех 
на „Електробосна" .от Яйце в този край.

Както и обикновено, и-този път ТВ—журна
лът ще предаде актуални материали за външно
политическата дейност на нашата страна и ак
туални новини по света и у нас.

Катастрофа на „Младост“
„Партпзан" (Радинац) —„Младост" (Босилеград) 
— 5:0 (2:0)

М. А.В четвъртия кръг 
пролетния дял на първен 
стбото отборът на „Мла
дост” от Босилеград пре
търпя катастрофа от от
бора на „Партпзан” 
Радинац,

ние. Трябва да се отбеле 
че ' „Млздо-

на
жи и това, 
ст" игра само с 9 играчи, 
тъй като не можа да из-

ООСТ Здравен дом в Босилеград дава

Обяваведе на терена пълен съ
став. Следващият мач 
..Младост." ще отиграе на 
19 април в Босилеград 
срещу отбора на „Слога" 
от Левоссе.

от
За попълване на работно място със следните трудо
ви задачи:
1. Перачка.

УСЛОВИЯ: Завършено основна училище 
степен на професионална подготовка.

ч Молби с доказателства за изпълняване на усло- 
• влята в обявата се подават на следния адрес: ООСТ 
Здравен дом в Босилеград до Комисията за трудо
устрояване.

* Непълни и закъснели молби няма да се раз
глеждат. . .

Б ссил е гр ад с к и те 
болисти играха безвол.но 
и слабо и заслужено прс 
търпяха високо пораже-

фут-
I

М. Яневба.
В края на състезание

то първото място спече-

В „Тигър" организиран 

футбол на малка врата
ФУГБОЛ; РЕГИОНАЛ 

НА ФУТБОЛНА ДИВИ 
ЗИЯ — НИШ

Обявата с открита 8 дни след публикуването й.Отложена среща в 
Димитровград

В началото на април в 
ТО „Димитровград" се 
проведе традиционният 
футбол на малка врага по 
трудови единици. Това 
в действителност с част 
от работническо-спортни
те игри, в които участву 
ваха осем отбора. Игра
еше се по куп-системата. 
Два дни в спортния цен
тър „Парк" се водиха ос 
порвани борби. На края, 
въз финалсто отборът на 
„Поддържане" зае пър

во място, като се наложи 
над „Главанпзация". На 
трето място се 
отборът на „Конфекция".

ТЪЖЕН ПОМЕНкласира
Изминаха пет тъжни години от трагичната смърт 

на нашата мила и никога забравнма
Футболната среща ме

жду „Асен Балкански" от 
Димитровград и „Един
ство" от Бела Паланка, 
който трябваше да се иг
рае на 12 април в Дими
тровград беше 
поради това, 
играчи от домашния от 
бор бяха отсъствугащи.

Кога ще се отиграе то 
зи мач ще реши състеза 
телната комисия в тече
ние на седмицата.

На всички първскласи- 
рали се отбори бяха връ- • у— 
чени дипломи и вазни. шШЯ 
Тога състезание уопеш- Зорнца Пеневаг

от Димитровград
[Ц Времето минава, ио никога 
Ю не ще заличи спомена по 
Ц нея,
Н На 3 май 1987 година в 11 
~ часа ще посетим вечното й 
|й жилище на димитровград- 
Ш ските гробища и ще поло- 
Ц жпм цветя. Каним близки п 
18 познати да ни се придру

жат.
Да сведем глава пред менната памет!
Опечеленн: майка Цена, баща Георги, сестра 

Тодорка, братя Златко и Тодор, зет Рангел и снахи: 
Дача н Гина и останали многобройни роднини.

по организира работнм- 
чоско-сгюртното друже
ство „Тигър" — Димит
ровград. -

отложен 
че мнозина а*

щ*
Д. с. ,

Пионерите и мла
дежите на „Бал
кански'1 не играха

Общинска дивизия 

-Пирот, група А
д. с.I

Футболният отбор на 
„Партизам" от с. Желю- 
ша отложиха и втория си 

Първия трябваше

Младежкият състав на 
,.А. Балкански". в първия 
кръг на.пролетния дял 
па първенството трябва
ше да играят с отбора на 
„Ссняк" в Пирот, Обаче 
гостите от Пирот не дой
доха.

мач,
да отиграят в Димитров- 
град, но отборът на „Зве 
зда" поиска същият

• Ако вашият ссигроп — септична яма не 
функционира, нс всмуква фекална вода, отне- 
сстс се юум опълиомоицената фирма „СОЛАР- 
ТЕРМ", която гарантирано спречава всяко по- 
и атаггшшо пълни I с.

Изработваме и ноти септични ями (сенгро- 
пм) с дългогодишна гаранция, Вършим и съе- 

1 диияначе па септични ями е централна канали
зация. Тел.: (018) 716-105 ц тсл„ (018) 324-864, 
Максимовци, Ниш,___________

да
се отложи. Във втория 
кръг „Партизан" тряйва- 

да гостува м с. Извор „А. Балкански" отложи 
мача си срещу „МИН— 
ЯСТРЕБАЦ" поради

шс
на 12 април,' но поради 
отсъствие на повечето от. 
играчите ма „Партизан", 
мачът също с отложен.

от
съствието на пионерите 
(Намираха се иа състеза
ние в Ниш). , д. с.
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I сатиРа * забава
Афоризми
• Законите най-често 

служат за бедните — бо
гатите сн имат овои.

ф И богатите умират, 
но за разлика от бедните,, 
докато са ясиви — иоиве-

Сурдултко
рекламиранеят.1'

• Най-трудно е с по
луграмотните, 
много, мислят, че знаят 
всичко, на щедро разда
ват'уроци. Накрая само 
успяват да докажат, 
са полуграмотни.

Одавиа съм бил по Сурдуличйият край, 
реко, айде да видим, може и там да

Има ги
та си
;с яайдс нещо за рабуш. А да си и призна 
том Тсодосия оди Клиоуру беше ми драс- 
1ул два—три реда на йедну картичжу: „Ма- 
1чо, дойди кига 'имаш време и при нас. 
Има и тука вуна за дръндатье. Нали ои чул 
:(ека у Клисуру отворимо вабрику. Нечу 
(а ти оратим дали съга йе гребало да се 
зтвара или по-рано кига имаше млого на- 
>од... Това йе друга работа. Сви у Клисуру 
>ратс дека машииете дг>рндайу млого. И не- 
гс чудно: изгледа доста су дърндале по 
"рделицу, па издърдане су Ди и пратили..."

Вати я аутобуе, па право у Сурдулицу. 
Гамън да слезлем на аутобускуту и да стс- 
люм опънци за одс1ье, шоверът ме погле
да, види не съм отука, па ми рече: „Седи 
■шко, Йе се зауставимо у центар!". И арно

че

В. Б.

Щурец и мравка
(антибасия)

Докато мравката цяло лято съ
бирала зърно по зърно и пълнила 
хамбарите ои за зимата, 
пуонал „таланта" на волята си и йе 
прекъснато свирил новономп,опира
ни носии.

Дошла зимата. Запасите на мра 
вката били богати, яла до насита и 
по едно време си опомнила за щу
реца.

щурецът

що га послуша.
Първо що видо ка слезо, йедна голема 

зирма, а на зьу пише „Власина—продукт". 
Запути се из улицуту, ка понадоле друга 
„Власина—турс", а йош понадоле „Власин- 
зйе електране"...

Реко ои, че питуйем. Видим иде йедно 
момчище, види ми се отракано...

„Бре дете, защо тука на сваку вирму 
пише „Власинсйе"?

Пернца Илиев
„Я, да ида да го видя как гла

дува сега!"
запътила към вилата на щуреца.

казала сн тя и се

'V Когато пристигнала, падникна- 
очаквайки даоез домчотн)

Нма н за вода
„Па слушай стари, сигурно си чуо за 

Власиноко йезеро. Е ми на овай начин ре
кламираме) йезеро. И не су све фирме ис- 
гакнуте. Имамо ми йош: овчарске фарме 
„Власина", комуналну организацийу „Вла- 
:ина", хотел „Власина", занатску задругу 
„Власинац", радио—клуб „Власина"...

— Доста, доста дете, ко си залел да 
редиш, че помислим да съм дошъл у 
Влашко...

ла през прозореца,
-види щуреца как се свива от глад. 
Обаче зърнала го как по това вре
ме щурецът сменял фраковете си, 
целият пукащ от здраве.

— Чакай бе, ти не гладувай; ' 
— попитала наивно мравката. 
— Има си хас! Готвя се за по

редната програма на „фолкларада" 
в „Сава—.център"! И моля ти се, 
ако пътьом срещнеш Лафонтен да 
го гониш в майчината...

НРАВОУЧЕНИЕ: Не е 
да ли работиш —много е пенважно 
КАКВО работиш!

. В старото кафене на „Балкан" 
то" —• седят двама и пият виняк. След третата, 
четвъртата. . . чашка викат сервитьора да напра
ви зметката. Той идва, прави сметката и ог пода
дените пари връща една стара хилядарка.

— Изпий и ти една ракия, казва първият ка
то бута хилядарката към сервитьора.

— То за ракия няма, .ама за кисела вода има,

„Гацино-
ли?

„Айде че идем на йезерото, йедно вре
че, ка бе момчурляк и я съм там работил, 
-м че се подсетим на младигье, ем че вн 
}им защо йе тая голема реклама", реко 
ж и пак вати аутобусат, та на Власину.

Руку на сърце има кво и да се видя: 
тонапраили човеци и пут, (нищо дека йе 
юиокопан, я съм свикал на ископани пу- 
гища), мотел, па хотел, па мъничйе ижзще 
(кампове) и йош друЬе работе...

Улезо у мотелат „Йезеро", седо на йе- 
цну масу и подокну: „Дете, дай ми йедну 
реймйу!"

важноказва вторият.
— Да за вода има —. тая във синяка, казва 

серзитьорът и взима хилядарката.
А. Т. Стефан Николов

ШШМШШ Наша работа
„Одма" — изока йедън ама оди дру- 

гу собу. Зачека я, чекам ама. ко на търае, 
аутобусат н-ема да ме чека. Пак 
точежа и 
цетщце налицкало се,-

„Шта йе бре, стари, що се дереш, по
ляко, сад нийе оезона...”

Диго се и си пойдо. Стану 
ПО: „Те това йе „правата реклама", а не 
що на сваку вирму су накачили по йедно 
„Влаоина"...

-ме. сел/7нз-
77ИВИ7 7’ ОСНОТОТИ ш Е -ДВ

подокну,
пак окам. Ете ти га, иде йедно

Р\
VДУ ми све яс-
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