
БригстВо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
машите народи и народности

СТ В СФР

ГОДИНА ХХУЩ ♦ БРОЙ 1зоз *

ЮГОСЛАВИЯ *

15 МАЙ 1987 * ЦЕНА 50 ДИН.

СМЯНА В ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФР ЮГОСЛАВИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА 
ЩИНА В БАБУШНИЦА

СКУПЛазар Мойсов, председател Само републиканска
общност!

ПИНА СПРЕЛГР<ГГАТ3еп1и1:! ^87 ГОДИНА. Д° СЪЩАТА ДАТА ИДНАТА ГО- 
ЗМ^СТОСИНАПхдгд™ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФР ЮГОСЛАВИЯ 
"ЕДАТЕЛ НА ПРЕЛСРГГАТРП^-п^ДЕ ЛАЗАР МОЙСОВ, ДОСЕГА ПОДПРЕД- 
ГПЕ БЪПРНГПГ,РРпС^'5о1^СТВОТО НА СФРЮ, НОВ ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ 
ПВПТО НДСПгрРЕсп™!ЪРДЕНИЯ РЕЦОСЛЕД, ЧЛЕНЪТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ- 
” ВОТО НА СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ХАМДИя ПОЗДЕРАЦ. След четиричаоови ра

зисквания, делегатите на 
Общинската

стта на бабушнишката са 
моугаравителна общностОт 1980 година, през 

средата на май всяка го
дина, Председателството 
на СФРЮ избира нов 
председател и подпредсе
дател с едногодишен ман
дат. Редоследът по 
блики и покрайнини е 
следният: СР Македония, 

' СР Босна и Херцеговина, 
СР Словения, СР Сърбия, 
СР Хърватско, СР Черна 
гора, САП Войводина и 
САП Косово.

Мандатът на Предсе-

ци, приема -акредитивни 
и отзователнц писма 
чуждестранни 
тичеоки представители, пз 
дава документи за рати
фикация на международ
ни договори. Председа
телството на СФРЮ е и 
ръководен и ком.андувагц 
с въоръжените 
ган по време на война и 
мир. То обсъжда състоя
нието в областта на вън
шната политика и защи
та на > утвърдения с Кон
ституцията порядък.

Днес, на 15 май. пред 
делегатите на двата съве
та на Скупщината на 
СФР Югославия Иво Вра- 
ндечич ще изнесе отчет 
за едногодишния опит и 
проблеми ~в работата на 
четвъртия по ред делегат 
ски състав на Скупщина
та на Югославия.

След това ще бъдат из
брани нов председател и 
подпредседател на Скуп
щината на СФРЮ, а щс 
бъдат освободени и из
брани председатели и чле 
нове на общите работиш 
тела и председател на

окупщина в 
Бабушница на И май 
зи година бяха единоду
шни в решението си — 
да се 'настоява с всички 
сили занапред в Социали 
етическа република Сър
бия да се

по здравна защита. А от 
1986та-на година, както изтъ
кна и Божидар Арандже- 
ловйч, секретар на СОИ 
по здравна защита, джи- 
ро-сметката й е блокира
на. Какви неприятности 
имат болните, какви раз
при стават при изплаща
нето на отпуските по бо

дил лома-

репу-
създаде една 

общ-самоуправителна 
пост по здравна 
Сегашната

защита, 
раздребненост 

до голяма степен е
сили ор-

при- 
състоя- 

здравеопазването.
чина за лошото 
ние в 
Малко
ните общности на 
ресите в републиката, ко
ито да нямат загуби, а 
гези в стопански 
налите общини, към кои
то се числи и Бабушница,

лест, много добре знаят 
не само болните, но иса самоуправител-

(На 5-та стр.)дателството е ограничен 
на пет години, при въз
можност да може да бъ
де повторен. Сегашният 
състав, при едно изклю
чение, е избран през 1984 
година. Миналата година, 
поради минаване на чле
на на Председателството 
на СФРЮ от Босна и 
Херцеговина Бранко Ми- 
кулич за председател на 
Съюзния 
съвет, на негово място бе 
ше избран Хамдия Позде 
рац. В Председателството 
на Югославия днес са: 
Синан Хасани, (Косово), 
Лазар Мойсов (Македо
ния), Хамдия Поздерац 
(Босна и Херцеговина), 
Стане Доланц (Словения). 
Никола Любичич (Сър
бия), Йосип 
(Хърватско), Ееселин Джу 
ранович (Черна гора) и 
Радозан Влайкович (Вой
водина). Девети член на 
Председателството 
СФР Югославия, по фун
кция, с председателят на 
Председателството на Не 
игралния комитет на Съ
юза на югославските ко
мунисти Миланко Рено- 
вица.

инте-
Лазар Мойсов

изоста-Конституциояния съд на 
Югославия.

След това, на отделна 
сесия, делегатите на. Съ
юзния съвет ще изберат 
председател и подпредсе
дател на този екупщнн- 
ски съвет.

Съветът, по спешнапро 
цедура, ще приеме ,и до
пълнения на Закона за 
нестопански и непроизво
дствени капиталовложе
ния в настоящата година, 
както и редица други за- 
конопрсдписани я.

почти по правило са 
най-затруднано 
ние. Казаха се и немалко

в
Още един- голям успех на
Секретариата
ните работи в Ниш 
КРАДЦИТЕ СА ЗАЛОВЕ
НИ
В МУЗЕИТЕ

положе на вътреш-
горчмви и тежки думи по 
адрес на здравните писти 
туции в по-големнте гра
дове. на първо място 
Ниш и Пирот, които от 
година и подогагна насам 
отказват да приемат па
циенти от Бабушница, по 
Ради исплатежоспособно-

ЕКСПОНАТИТЕ
изпълнителен

стр. 3
(САМО)УПРАВИТЕЛИ 
СРЕЩУ САМОУПРАВЛЕ
НИЕТО

стр. 4
ТРИМЕСЕЧНИ СТОПА
НСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 
ТРУДОВИ ОРГАНИЗА
ЦИИ ОТ ДИМИТРОВ
ГРАД, СУРДУЛИЦА И 
БОСИЛЕГРАДИван Стамболич, председател на ПредседателствотоВърховец

стр. 6 и 7Сегашното Председа
телство утвърди предло
жение, което с .на обсъж
дане в различни тела, да 
се изготвят промени » на
чина и избирането на 
1 Iредосдатслството 
СФРЮ, като се мине към 
непосредствени тайни из
бори и да се избира .пред 
е.сдатсл ма Председател
ството на СФРЮ .аа чети
ри години. Така също

Босилеград
МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯ
ВАНЕ НА ЖИВОТНОВЪ 
ДНИ ФОНД 
Звонци
„МАЯ" РАЗМАХВА КРИ- 
ЛЕ . . .

На заседание на Пред
седателството на СР Сър
бия Иван Стамболич от
ново е избран за предсе
дател на Председателство 
то на СРС, с едногодишен, 
мандат, а Вукое Булато- 
вич за подпредседател па 
1 ] ре д оед а те лети ото, ст>> I ш 
така на още една

на

на
стр. 8

Пред „Майските срещи" 
в Димитровград 
ПОДГОТОВКИТЕ СА 
КЪМ КРАЯ СИ 
Майски активности на 
сурдулишката младеж 
„С ТЕБИШИР ПО АС
ФАЛТА”

годи
Изказвайки благодарна.

мост за повторното си из
биране па този отговорен 
лост, Иван Стамболич ме 
жду другото изтъкна:

__ в годината която е 
съсредото- 

нсичко

Правата и задължения
та на Председателството 
като колективен шеф на 
държавата са утврдони с 
Конституцията на СФРЮ. 
То представя Югославия 
в страната и в чужбина, 
предлага на Скупщината 
на Югославия кандидат 
за председател на Съюз
ния изпълнителен 
провъзгласява съюзни за 
кон и, присъжда отличия, 
дава амнистии, наимепо- 
вава и отзовава послани-

омс па мнение да иредло 
жим Съюзният изпълни
телен съвет да се избира 
чрез непосредствено тай
но гласоподават и счи
там, че ако но този въп
рос се договорим, до зна
чителна. .степен ще улес
ним работата около про-

стр. 9
В чест на Вуковня юби
лей
БИБЛИОТЕКА — ПОДА
РЪК ОТ 3000 КНИГИ

стр. 1°

Иван Стамболичпред нас ше 
чим сили преди

промените на Кон
ституцията. Струна ми се, 

трябва да кажа, 
които започваме по- 

мандат, тряб-

стцтуцията, отнасящ освърху
до Председателството и 
функциите в него, време 

мандата, ка
чече

траенето па 
то и с^мии 1Ш1Ч-ИЧГ на иа-

ние 
следния си 
ва да 
им в 
промени оПя

С7УВСТ, Босилеград
ЧЕТВЪРТА ПОРЕДНА

мените на републиканска- ЗАГУБА НА „МЛАДОСТ"
стр. И

раздвижим и усто- 
инициатишата Да ос 

дял от Кои-
бираме напращим още не
демократичен. та конституция.



I ПО СВЕТА Н А С Iи а
СФРЮ БЯХА ОБСЪДЕ» СКУПЩИНАТА НА

ОТНОШЕНИЯТА НА ЮГОСЛАВИЯ със 
СЪСЕДНИТЕ СТРАНИ

СВЕТЪТ ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА

„Първа“ 

стачка в 

Българин

ни

Изборна 

фарса в ЮАР
Добри резултати на 

добра политика
Политиката па добросъседство 

за укрепване 
пата
Отпо-шепията на Югос

лавия със съседните стра 
н-и тези дни бяха обсъде 
пи .па съвместно заседа
ние па Отбора за външна 
политика на Съюзния съ
вет и па Отбора за иконо
мически * отношения е 
чужбина на Съвета на ре 
публиките и покрайнини
те. Развитието на добро
съседското сътр у д н ич сст 

бе консташтирано 
на заседанието — е трай 
на насока и приоритет в

допринася и 
международното, положение на стра

• В ЮЖНОАФРИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА ЖИ 
ВЕЯТ 25 МИЛИОНИ ЧЕРНИ ЖИТЕЛИ. НО СЬСГ-О 
ЯЛИТЕ СЕ НА 6 МАЙ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 
БЯХА РЕЗЕРВИРАНИ" САМО ЗА ТРИМИЛИОННО 
ТО БЯЛО НАСЕЛЕНИЕ • ТОДОР ЖИВКОВ НА 
ПОСЕЩЕНИЕ В КИТАЙ • КОНГРЕС НА СОЦИА 
ЛИСТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ОТ СТРАНИТЕ НА ЕИО

югославската външна по
литика. Югославия е вд 
жан фактор на стабилно 
стта, мира и сътрудниче
ството на Балканите и не 
йиата политика на добро 
гъссдство дава добри гу- 
зултати. 
разисквания бе подчерта-

В началото па март, ка 
кто съобщава българока- 
та проса трудова бригада 
от 12 работника във фаб 
риката за мангюнм „Иск
ра" в Мездра е прекрати 
ла работата си цели 7 
дай. За първи път ое е 
случило българският пе
чат да уведоми българска 
та общественост, че рабе 
тииците са стачкували сл 
сд неуспешен опит да се 
намери компромисно ре
шение в диалог е ръково 
г.ството па фабриката.

В делегатскитеВ Южноафриканската 
република, бастиона на 
апартейда, са проведени 
още едни парламентарни 
избори без участието на 
черното население, което 
е над 8 пъти по-числсно 
от белите жители. Избор 
ната фарса е още едно 
потвърждение за неразу- 
мнта неотстъпчивост на 
расистите пред законите 
на времето и развитието 
на човешкото общество 
и за празнотата на обеща 
■ните от правителството в 
Претория „реформи". Те 
зи . избори са още едно 
крупно цредизвикателст 
во за черното мнозинство 
да засили борбата ои за 
основни човешки права 
включително и правото 
на равноправно участие 
в парламентарните и вси 
чки други избори, а про 
гресивната международ
на общественост, да му 
окаже пълна морална и 
материална подкрепа.

отношенията между Ки
тай и България слод дъ 
лрогод-пшна пауза и още 
едно' „помирение" на ре- 
лацията КНР — Източна 
Европа. Миналата и тази 
година в Пекин вече бя
ха Войчех Ярузелокн, Ер 
их Хонекер, унгарският 
„трети човек” Ференц Ха 
васи и чехословашкият 
министър—председател 
Лубомир Щроугал.

но. че тази политика пре 
съществендставлява и 

фактор за укрепване ме
ло ждународното положение 

на Югославия.___________
ПОСЕЩЕНИЕ НА ВЪНШНИЯ МИНИСТЪР НА 
ГДР В НАШАТА СТРАНАСпорът е настанал, ко

га то с извършено ад мини 
стратшвно •намаляване цс 
ната на 
на бригадата без допитва 
не е работниците. Пора
ди тота производителите 
са получавали 
заплати цели два месеца, 
без собствена вина.

За нов възход на 

сътрудничествотопроизведен и ята
На конгреса на социа

листическите и социалде 
мократичеоките партии от 
сбраните—членки на Евро
пейската (икономическа 
общност Жак Делор, пре 
доедател на Европейската 
комисия, се застъпил за 
„ноз модел на Европа" и 
за решително менят ане 
на икономическата и ва
лутна система в .света. Ук 
ретша.не на общия диалог 
при по-голямо участие на 
работниците, иконом и че 
ско сътрудничество и раз 
работка на съвместни про 
екти © областта на игнвее 
тициите, ’ технологиите и 
опазването на жизнената 
среда и „освобождава
не на капитал за разви
тие и трудоустрояване"— 
тота са няколко най-важ 
ни предложения на този 
френски социалист.

С ОСКАР ФИШЕР ВОДИХА РАЗГОВОРИ СИ 
НАН ХАСАНИ, БРАНКО МИКУЛИЧ И РАИФ 
ДИЗДАРЕВИЧ

Сътрудничеството ме- международно сътрудни 
жду СФР Югославия и честзо и сс-цйализъм изис 
Германската демо-кратич кват редовни контакти и 
на република е на високо размяна на мнения. Дву

странен е интересът за 
усъвършенствузане на вза 
им н сто сътрудничество 
на дългосрочни основи 
особено в областта на сто 
паяството, науката, техно 
логията и културата. Ми 
налогодишнрят стокооб 
мен се е движил по възхо 
дяша *иния при равнове
сие на вноса и иг/юса. 
При допълнително анга
жиране на стопанствата 
на двете страни тази го
дина стойността на стоко 
обмена може да достиг
не един милиард долара.

намалени

Един от стачкуващите 
работници е заявил. че 
бригадата е взела реше
ние за прекратяване на 
работата на събрание, на 
което били повикани и 
представители на ръкав о 
дегвото. На събранието 
обаче не дошъл никой 
от ръководството на фаб 
риката. „Узнахме; че сме 
(Направили нарушение. Ни 
ма стопанското и синди 
кално ръководство не 
правят нарушение с мъл 
чанието и безучастността 
си .към нашите проблеми" 
— казал той.

равнище и продължава 
да сс развива успешно 
въз всички области.

Това бе константирано 
в разговорите на предсе
дателя на Председател е 
твото на СФРЮ Синан 
Хасани, председателя на 
Съюзния изпълнителен 

съвет Бранко Микулич и 
съюзния секретар на вън 
шиите работи на ГДР, Ос 
кар Фишер. Оценено е.

Шефът на българската 
партия и държава Тодор 
Живков пристигна на 5 
май на шестдневно с-фи 
циално посещение в Ки
тайската народна репуб
лика. Това е началото 
на нормализацията на

че усилията на СФРЮ и 
ГДР. в борбата за мир, 
сигурност. равноправно

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

пристигнал в Кралевица и се настанил на 
работа .в корабостроителницата. Работил 
върху отправката на торпильори, изработка
та на специални моторни лодки и справ
ката на по-малки пътнически кораби.

| — Много работа имахме около поп
равката на торнильорите, които Югославия 
наследила от Австро—Унгария — разказ
вал след войната Броз. — От капитулаци
ята на Австро—Унгария 1918 
година тези кораби били в ръцете на ита
лианците, кО)Ито ги добре развалили преди 
да ги пред ад ат :на юпославяните. Поливали 
'С разни киселини най-чувствителните 
ти, така че ои имахме мъки докато ги по
правим. Воички бивахме възбудени, когато 
някой от корабите тръгваше, осиособен за 
плаване. Заптивките свйотеха толкова, че 
се страхувахме дали 1старата стомана ще 
издържи пълното «налягане..."

От първия ден след (Пристигането в ко- 
рабостроителницата Йосип Броз пю<чнал 
да работи на 'създаване на 1 оиндиисалнм ор 
Г|анизации. На първите избори бива избран

ТЪМНИЦИТЕ НА 

ЙОСИП БРОЗ (7) 1923и все до

® Драгиша Радованович
час-ЗАТВОР И СТАЧКА С ГЛАДУВАНЕ 

В ОГУЛИН о моята мелница!-— казал на Йосип Броз.
Броз, разбира ое, -избрал второто. Съ

брал си багажа и «в късна пролет ,на 1925 
година със семейството си отн-о-во пристиг
нал ,в Загреб. Търсейки работа в Загреб ос
танал два мооеца. През това време бил 
го активен в изпълняването на партийните 
задачи.

. .В .борбата за комат хляб и гол живот, 
Йосип Броз през септември 1925 година

Когато починал' Самуел Полак мелни
цата във Велико Тройство наследил -оинът 
му Младият собственик не иокал да допус
не работник в неговата мелница да 
нимава с политика.

— Или престанете да ое -борите за ра
ботнически права, или напуснете работата

мно
ое за-
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ОЩЕ ЕДИН ГОЛЯМ УСПЕХ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В НИШ

КРАДЦИТЕ СА ЗАЛОВЕНИ ЕКСПОНАТИТЕ В МУЗЕИТЕ
Да си припомним; Към

та на януари югославската обще- “е мемат местата си 
ственост бе осведомена за една в трезорите 
спектакулярна кражба на

намерени 
сега

ните места, с цел да скрият ди
рите си.. .

Понеже често пътувал по Ев
ропа Симонович ое надявал, че 
търговци за откраднатите 
мети ще намери в Западна Гер
мания. Заминал само с монетите 
там, оставил ги при един земляк, 
а след това на 15 март с авто
мобил прекарал и две фигури — 
статуата ,н,а богиня Хера и стату
ята на непозната жена. Двете 
статуи били загипсуватги 
чи, като някажав строителен ма
териал. Любителите на антични
те предмети в ГФР били внима
телни към предметите на търго
веца от Югославия, тъй като за 
двете фигури той търсил само 

западно германски 
марки. На пръв поглед много по- 
малко от истинската им стой
ност. Понеже продажбата не 
успяла Симонович заровил стату
ите в една горичка край шосето 
недалече от Мюнхен. Тук неот
давна гп намерихме с полицаи 
ст ГФР, непокътнати — каза ин
спекторът Кръстич.

Какво става по-нататък? Си
монович ое завърнал в Югосла
вия, но веднага бил арестуван. С 
компаньона си Костич на ниш
ките инспектори подробно разка
зали цялата история.

Останалите две склуптури на 
бога на медицината Аоклепий, 
едната от порфир, а другата от 
бял мрамор, скривали в една ко
шара недалече от Пирот. Тези 
две фигури бяха показани на 
журналистите, а онези от ГФР .с 
монетите наскоро ще се намерят 
в Ниш.

Костич и Симонович повече 
пъти са затваряни и осъждани 
■поради кражба. Наскоро ще бъ
дат изведени на . подсъдимата 
скамейка в Окръжния съд в Ниш.

Това е голям подвиг на ра
ботниците от Секретариата .на въ
трешните работи в Ниш и най- 
хубава честитка за тазгодишния 
Дан на сигурността, 13 май. По
желаваме им още много успехи 
в трудната им и отговорна ра
бота.

на нишките музеи.
Миналата седмица в нишкия 

от нишкия Секретариат на вътрешните ра
ня" муз^й -МеД«з- боти ое състоя прес-конферен-

• р ощта на 9 и 10 януа- ция с журналистите 
ри бяха откраднати четири скъ- радиото и телевизията 
поценни скулптури и около 140 бяха 
монети също от античния пери-

антич-
пч статуи и монети 
археологически пред-

от печата, 
на която

изнесени повече подробно
сти във връзка с целия случай.

и,

В ПЛ'0-

150 хиляди

Ст. Станков
Ог конференцията за

од. Нишката културна съкровищ
ница се гордееше с тези скулпту
ри от античния период изработе
ни от червен и бял .мрамор/ Ек
спонатите имаха неоценима стой 
ност и световна известност.

журналистите в Ниш ТРИМЕСЕЧНИЯТ ИЗНОС В НИШКИ РЕГИОН
Драгор Николич, секретар на 

Общия секретариат 
ните работи в Ниш и ръководи
телят на отдела за обща крими
налистика Стеван .Кръстич пока-

Секна доларският приливна вътреш-

Стойността на изнееннте стоки и услуги през първото три
месечие възлиза на 43,3 милиона долара и е далече под минало
годишното равнище и плановете за тази година

операция. в периода, косато увеличава- Особено неблагоприятен е
Поради основателно съм- ,нето на износа стана насъщна фактът, че износът на конверти- 

нение, че на 9 януари т.г. са на- необходимост на стопанството в руемите пазари е намален дори 
силствено влезли в Музей „Ме- Нишки регион, износителите от с 25,3 на сто. Изненадващо слаб 
дпана" край Ниш и отнесли цен- тази част на Републиката напра- е и износът на клиринговите па- 
ни експонати арестувани са Лю- виха голям „кикс": от пласмента зари (износът е намален с 29,2

на сто).
ините пазари през първите три Съобразявайки се с опасно- 
меосца на годината са осъщест- сгта от неблагоприятните проце- 
вили само 43,3 милиона долара, си з областта на износа. Регио

налната стопанска камара в Ниш 
реши веднага да направи задъл- 

логодишен период. Когато се има бочен анализ на проблемите, ко- 
нредвид, че за тази година беше иго осуетяват осъществяването 
запланувано увеличение на изно- на запланувания износ и да из- 
са с 33 па сто, несполуката «а готви собствена програма от мер 
износителите от Нишки регибп е ки за активизиране на всички

субекти и ресурси.

заха на журналистите две от че
тирите скулптури и по-подробно 
ги запознаха сОт тогава започва неуморна

та работа на работниците от Се
кретариата на вътрешните рабо
ти в Ниш да се .влезе в дирята 
на крадците и да се спаси бла-

хода на цялата

г-ото на „Медиана". В акцията_се 
включва и Службата на държав
ната сигурност в Ниш, а сетне 
последователно и Секретариатът 
на вътрешните работи в Пирот, 
Интерпол и полицията в Герман
ската федерална република. След 
два и половина месеца сложната 
операция по залавяне на крадци
те и спасяването на музейното 
богатство бе увенчана с пълен 
успех. Крадците са заловени, ск-

бодраг Симонович (34) и Найдан на сток» и услуги на чуждсстра- 
Костич (35) и двамата от Пирот,
инак собственици на 
кафене в този град. От поста- Тази сума с 73,1 на сто от стой-

съв.чссшо

ментите те свалили четири мра- ността на износа в същия мпна- 
морни фигури, а от 
събрали около 140 монети и вси
чко това с автомобил откарали в 
непозната посока. Известно в.ре-

вмтриняте

ме плячката скривали по окол- още по-голяма.

Изслсдавателният затвор към окръжния 
съд в Огулии се намирал в центъра на 
прада, на площада ю старата франкопанска 
улица, Брюз бил хвърлен е килия номер 6 
па втори стаж. С него в .същото помещение 
ос намирали проагъпшщн, предимно бед
ни селяни от Лика, затворени поради 
д;ребни чгарушепия.

читс. Един от първите, които били обниис 
опи и уволнени от работа бил и Йосим Броз. 
Той това разбрал като пгохтала за успешно 
та му работа. Простил ос с другарите си и 
заминал. Едно време се задържай в Загреб 
и Бслщрад, работил в Омодоренсжа паланка 
и пак се върнал в Загреб, «ъдсто бил 'из
бран за секретар па Съюза на металорабог- 
ницитс в Хърватско.

П.рез пролетта па 1927 година станал 
провал в Кралсюица. Някой ономонал име
то ,па Йосим Броз и полицаите го дромамс 
рили в Загреб и дошли да го арестуват,

— Защо ме арестувате? — попитал 
агентите. Броз.

— Броз! Вие имате толкова повери на 
главата, че 1ВИ|Иаги можем да ви арестуваме. 
Ако ис заради това, за което сме дошли, 
тогава за нещо друго — .отговорил му един 
от агентите.

След арестуването, Йооип Броо от Заг
реб бил «проведем право на Бакар, а сстпс 

съдебен процес в Огулии.

за един от поверениците. Започнало съби-
болнитеране на доброволни прилози за 

другари, засилил се спортния и културно- 
забавния живот на .работниците. Кварти
рата ои Йооип Броз претворил в малко чи
талище, а книги давал на работниците и
на прочит.

Въпреки усилената работа управление
то на корабостроителницата твърде често 

изплащанията на работниците.
Йосии

Ден след дон, времето почнало да ми
нава, а окръжни я съд не предприемал ни
що, нита започнал да изследва затворни
ците. Освен топа храната в затвора била 
много лоша, Йооип Броз почти нищо не 
ял. Още от първия Дон почнал да протес
тира, обаче стражарите ме кокали да пре
■носят поръките му до съдиите. _____

Настанали големи горещини, така че 
състоянието в затвора било още п<ьнепо- 
носимо. А окръжния съд никак не взимал 

■разглеждане делото срещу Йооип Броз 
и другарите му обвинени в 
Затова Йоспп Кроа рошил да стачкува с 
гладуване.

задържало
Партийната организация начело с 
Броз първо организирала протестно прокь 
сване на работата от два 
това не дало очакваните резултати, воят на

Машини-

часа, а когато

стачка.сирената провъзгласил 
те стояли неподвижни десет дни от 24 
август до 4 септември 1926 година. Изпра 

решително държание на работ
на корабостроители ицата

лена пред 
нищите управата 
била принудена да. 'изпълни искането ли Ра 
Потниците.

Стачката била завършена и работници 
върнали -на работа. Управата на 

рабостроителницата почнала да гони вода

па
Кралевпца.

коте се СЛЕДВАпа
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В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ПО ПОВОД ИД
ВАНЕТО НА ТИТО НАЧЕЛО НА ПАРТИЯТА

ДЕЛОВИТЕ И САМОУПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ НА
РУШАВАТ ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ

В знак на 50-годншния юбилей (Само)управители срещу 

самоуправлениетоОзнаменуваното на юбилейната петдесетгодиш
нина от идването на Тито начело на ХОКП — СЮК 
трябва да отрази разнообразието иа Титовата рсво- 
юлцнонна мисъл и дело, съдържащи се в автентич
ните течения на нашата революция, развитието на 
социализма, самоуправителните отношения и иеоб- 
вързаността —констатира Председателството на Об
щинския комитет на СКС в Димитровград напроше- 
деното на 7 май тази година заседание и прие про
грама за ,ознаменуваме на юбилея.

ство" или в описание 
,;Моог". В ознамсиушаис- 
то па юбилея ще се вк
лючат и всички останали 
субекти като: Центърът 
за култура с организира
не «а изложби, посветени 
па Тито и иабавка на кни 
ги за Тито, младежката 
организация която ще ор 
гашизира викторини, а за 
едно е числящите ос кт>м 
ЮНА и програми по слу 
чай Деня на граничаря, 
22 декември ,и т.'М.

Юбилейната година ще 
бъде използувана и като 
но1»од за присъждане па 
признания и награди и 
отличия иа най-заслужи- 
ли трудещи ос, активис
ти и други хора, които 
са дали значителен при
нос н реализацията па 
политиката на СЮК и в 
изграждането на нашето 
социалистическо самоуп- 
р а вит е лио о бще ство.

Програмата ще обсъди
II ИРНМС И ОбщИНОКИ-

• В защитата иа самоуправителните нрава на 
работниците и иа общественото имущество често са 
безсилни и обществените правозащитници на самоуп
равлението ф Необходимо с ио-голямо действува не 
на Съюза на комунистите и на Съюза на синдикатите

Според мнението на 
правозащитиика, в тези 
пет общини най-много 
нарушения на закони и 
на самоуправителни доку
менти из областта на съз 
даването на дохода и раз
пределението на чистия 
доход са направили дело
ви органи и лица на по
стове и такива е имало 
(официално) 96. Всъщ
ност, толкова пъти тези 
органи са надценили пъл
номощията си или пък 
не са ползували тези 
свои праза. В областта на 
трудовите пък отношения 
най-много нарушения са 
направили самоугаравител 
кнте органи — 90. Неза
конни решения в тази об
ласт в 64 случая са взе
ли и делови органи и 
други на постове лица.

Имайки предвид, че се 
касае за ръкозодещ, в 
случая по-добре е да се

В нарушаването на са- 
нраваВ бъд е организирана и про

моция на книгата „Наше 
то кай-голямо богатство 
е новият човек", която 
ще издаде . издателство 
„Братство" и и която са 
подбрани мисли и поръ
ки на Тито отнасящи ос 
до младите. Двете учи-

програмата, която 
единодушно е приета и 
от Председателството и 
членовете на Комисията 
за идейна работа, е пред 
видоно през септември да 
бъде проведено тържест
вено събрание на Общи
нския комитет, на което 
да присъствуват изпълни
телните органи на оста
налите обществено-поли
тически организацшт, Об 
щиноката скупщина, чле 
нове на комисиите, с©1фс 
тарите на първичните ор
ганизации, заслужили по
литически дейци и друти 
гости. На заседанието на

м оупр ав и тел нитс 
па работниците и в за
сягането на обществено
то имущество и общест
вените интсрсои „успехи" 
имат и тези, които тряб
ва да бъдат в първите ре
дове на борбата за разви
тис «а самоуправлението 
— самоуправителните и 
долови органи. Без оглед, 
че не бива винаги неща
та да се обобщават, това 
I юп ри ем ч и в о де йсггвузане 
се чувствува почти във 
всички среди. До коя сте
пен се нарушават права
та на работниците и 'за
сягат обществените инте
реси и общественото иму 
щест.о покрай другото 
доста свидетелствува и 
действуването ка общест
вените правозащитници 
на самоуправлението.

Освен другото преван
тивно действуваме обще
ственият правозащигник 
на самоуправлението въз 
Враня на пример (за об
щините Враня, Търгови
ще, Буяновац, Прешево 
и Босилеград) през мина
лата година е бил прину
ден да „открие 351 де
ло", ст които 320 са ре-

лшцл I» оз 11 а.м с 11 уп ш гето 
па юбилея щс сс включат 
посредством наградим ко 
нкурои п то в Основното 
училище на тема Тито — 
революция — мир", а в 
Средношколския образо
вателен център за Тпто- 
вото дело във връзка с 
националния въпрос. Пре 
двидено е най-добратсизвестно число стари чле 

нове ще бъдат връчени творби да бъдат публику 
признания за дългогоди
шната им партийна дей
ност, а ще бъде изнесен

ят комитет на първото си 
поредно заседание.

вани въз вестник „Брат- А. Т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪ 
ЮЗ В ДИМИТРОВГРАДи доклад за Титового де

ло, значението. и прино
сът му в развитието на 
нашето социалистическо, 
самоуправително и необ
вързано общество. Ще 
бъдат' четени и най-доб
рите творби на ученици 
от двете училища на те
ма във връзка ,с юбилея.

Чествуванията—организирано каже управляващ апарат,
койтоК 0015 д и нац йон пият 

митет за традиции, чест- 
вувания и признания при 
Общинската 
ция на ССТН в Димитро 
град неодавна прие орие 
нтационна програма

ко ванията и акциите за та
чене «а революционните 
традиции. Досегашните 
празници бяха ознамену
вани достойно, а в нас
тоящия момент твърде 
усилено се готвим за 
„Майските орещи" на на
рода и народностите в 
СР Сърбия.

И тази година със съо 
тзетнч програми ще бъ
дат ознаменувани: 20 юни 
•— Денят на цивилната 
защита, 27 юни — Денят 
на самоупрашителите. бор 
чеоките празници, 4 и 7 
юли, 15 август — Денят 
иа граничаря. 8 септемв
ри — Денят на освобож
дението на Цгамитровград 
ог фашизма, 30 септемв
ри — 40-годиигаината на 
СУБНОР на Югославия, 
200 годишниатата от р,ож 
дението на Вук Ст. Кара 
джич. Денят на Републи
ката и Денят на Югослав 
ската. народна армия.

Ст. Н.

непосредствено
или чрез незаконни пред
ложения се намесва и в 
работата на самоуправи- 
телните органи, в осует
яването и в премахване
то на тези сделки не е 
достатъчно само действу
ваме на правозащитиика, 
прокурора, 
органи. Службата на об-

канферен-

заДо тогава и след това 
всички тържества и зна
чителни дати от история-

ознаменуване на датумн 
и юбилеи през настояща 

та на страната и минало- та година. Централно 
то на общината, ще бъ-

шени др края на декем
ври. От.целокупното това 
число

общинските
казза се в отче

та за миналогодишната 
работа на правозащитни-

мяото в програмата зае 
ма ознаменуването на 50- 
годишнината от идване
то на другаря Тито нане 
ло на ЮКП. Наред с то 
зи юбилей значително мя 
сто се отделя на честву-

дат ознаменувани в знак 
на юбилея. Преди всич
ко това са предстоящите 
„Майски срещи" на на
рода и народностите в 
СР Сърбия. Тогава ще

ществечсто счетоводстзс- 
и пр. Усилията за према
хване на незаконността 
ще бъдат далеч по-резул 
татни ако в бс-рбата сре
щу групово-собствениче
ското. технократическо- 
то и бюрократическото 
поведение на този апарат 
повече се включат и ос
таналите субекти. В това 
отношение тази борба в 
организациите на сдру
жения труд и трудозите 
колективи не може да се 
замисли - без участието на 
Съюза на комунистите и 
на Съюза на синдикати
те.

ка — 98 дела ое отнасят 
до нарушаване на норми
те в .създаването и раз
пределението на дохода и 
чистия доход, а 184- дела 
са из областта на трудо
вите отношения и осъще
ствяването на основните 
самоуправителни права 
(приемане, разпорежда
не и уволняване от раб'о- 

• та, дисциплинарни постъ
пки, жилищни въпроси, 
лични доходи, избиране 
и освобождаване от 
жност на директори и де
лови органи и пр.).

СУРДУЛИЦА: ДОБРОВОЛНИ ДАРЕНИЯ ЗА 
„СРЕМСКИ ФРОНТ"

Стайко Пеев: 15 000 динара
115 домакинства от Сувойница са събрали 

102 000 динара
СТАНКО ПЕЕВ, председател на Местното 

сдружение на Съюза на бойците в Клисура, е 
дарил 15 000 динара за изграждането на възпо
менателния комплекс „Сремкжи фронт". Това е 
най-високият индивидуален резултат в акцията 
по събиране на доброволни дарения за споме
натия комплекс, която .се води в Сурдулишка 
община.

длъ-

В. Б.

БОСИЛЕГРАД На дВама Първомайски награди
По повод Първи май— 

Международния ден на 
труда Регионалната сто
панска камара :в Лееко-' 
■вац на МИЛАН АЛЕКСА 
НДРОВ и НЕНКО СИМЕ 
ОНОВ, заети в „Автотра 
мапорт" в Босилеград при 
■съди първомайски наг
ради — диплома „Първи 
май" и 15 000 динара. 
Наградите им са присъде 
ни за постигнати резул

тати в работата. Милан 
Александров е автомеха-

Пенев изтъкна, че гари 
предлагането не е имало 
каквато и да е дилема. И 
Александров и Симеонов 
не само че са добри и 
примерни работници, ро 
и добри другари .и кому 
нисти, които с епитета 
добри работници печелят 
до<веоието. на останалите 
заети в организацията.

Най-полемият колективен успех оа осъщест
вили жителите на Сувойница: 115 домакинства 
От това оело са събрали 102 000 динара. Бинов- 
чани са дарили 50 000, а 25 домакинства 
оело Калабовце по 1000 динара.

Това са първите резултати в акцията, орга
низатори на която са Общинският отбор 
Съюза на бойците и Общинската конференция 
на Социалистическия |Съюз.

пик и в автотранспортна
та организация работи
от 1963
Оймеонов е водач 
тобус, а в „Автотранспо
рт ' в Босилеград работи 
от 1977

година. Нейкоот на ав-

на година.
Председателят на пъ 

рвичната синдикална ор
ганизация в „Автотрансп 
орт" в Босилеград, Илия

к. г.
М„ я.
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ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ГЕРОИТЕ НА „КИН—СТАН''
КРАЙНОСТИ, ПОВЕДЕНИЯ, НЕЛОГИЧНОСТИ

СВЕЖИ ЦВЕТЯ ЗА НЕЗАБРАВА БЕШЕ ПРАЗНИК ■ а ■
Тазгодишният празник на труда остана зад 

нас, чесив-уването също така. В повечето среди 
центъра на вниманието бе работникът и уси

лията му 1В преодоляването на трудностите. Не 
изостана вярата и надеждите, че следващият 
празник ще посрещнем в по-хубави дни и убе
ждението', че на труда, който е главното усло
вие за излизане от кризата, трябва да се даде 
по-гол ям а власт и да му се отдаде по-гол ям а 
чест.

И тази година по повод 48-годиш 
нината от борбата на Църноок — (6 
май 1944 година), 
щоствен о -пол ити ч еск ите

в
делегация на об-

оргаиизации 
начело със СУБИОР от Босилеград, на 
6 май т.г. посетиха паметника 
ността „Кин—нстан",

на мост 
положиха свежи 

цветя и почетоха паметта н-а паднали
те тук партизани в борбата срещу де
сет пъти по-силния български фашис 
ткн враг.. Към делегацията се приоб
щиха и учениците о«т подведомствено 
т,о училище в Придол (Църнощица), 
които също така в знак н,а спомен и 
незабрава на падналите герои, па-* 
ложиха свежи горски цветя.

Председателят на Общинския от
бор на СУБНОР в Босилеград, Цоне 
Тодоров,-в разговор с учениците и ос- 
станалите присъствуващи припомни 
за борбата, в която нашите партизан
ски части след денонощен ожесточен 
бей извоювали значителна победа, 
която е имала голямо влияние за по
нататъшното развитие на народноос- 
вобод-ителното движение в общината. 
Бързо след тази борба е формиран и 
Босилеградокият партизански отряд.

м. я.

Докато в повечето среди първомайският пра' 
ЗНИ1К бе повод да (бе сумират резултатите, на 
най-добрите работници, изобретатели и колекти
ви да се връчат награди и признания, да се ор
ганизират срещи, излети и пр. в Босилеград ока, 
Сурдулишка и Бабушнишка общини той мина 
почти без отбелязване. В това отношение се чув 
ствуват крайности, и нелогичноети. На една стра 
на работникът „не знае" за своя празник, а на 
друга от дохода му се изразходват средства за 
различни, често ненужни разходи, какзито са 
представителните. Ето- още едно неприемчивр 
позе1де1ние: без оглед, че се навършиха 42 години 
ог провъзгласяването на Първи май за общо
държавен празник в страната, в някои общини 
все още не са и установени пързомайски наг
ради!

Трудно е да се пссярга, даже илюзорно е, 
че в тези общини няма добри паботници, които 
обединяват силите за по-хубаво бъдеще. Каеае 
се за незаингереоевалоета и безотговорността на 
общестзено-политическите организации не самоот заседанието на общинската СКУПЩИНА в БАБУШНИЦА з трудовите организации и колективи, но и на 
тези на общинско регатите. В това отношение 
оооебно голяма е (без)отговорнестта на общин
ските синдикални съвети. Всъщност, ако -зада
чата на общестггно-политическите сили е да 
обединява и укрепва сдружения труд, да насър- 
ча?.а огромната енергия и знание на работни
ците (тази роля през последните грдинц не из
пълняват докрай) не бива да не организират ра
ботниците и по такиза позодн и добрият работ 
кик да се удостои с признание, което ще бъде 
стимул и за другите-, и което ще вдъхва опти
мизъм.

Само републиканска общност!
(От 1-.ва стр.) кои дни да има и до 60 

стсъстзуващи по болест! 
Мнозина 
ръка дават отпуски по бс

рот, с тяхно средство, им 
наплаша услуги.' Освен 
това — една група упра
жняващи диализа отиват
за Ниш, като по такъв лост и с тоза утежняват 
т ачил се ангажират ве
залата на Здравния дом; 
и при нужда, няма се во
зила за да се окаже съ
действие на болен в Ба
бушнишка община. Здра три забележки и беше за-

ръков-одителите в Бабуш
ница преди всичко пред
седателят на Общинската 

- скупщина Славолюб Ми
ла тиногич, който заяви 
между другото, че като 
гледа как се измъчватне- 
геоите съграждани, а по
мощ и солидарност от 
никъде, няма думи, с ко
ито може да предаде те
зи сцени.

лекари с лека

и без това затруднените
услозия в организацията 
на работа в трудовите ко-‘ 
лехтизи. По тези въпрос 
също бяха отправени ос-

Бешт празних на труда.-Ще дойдат и.дру
ги. Но, ако в поведението нищо не се мете, 
работниците в посочените общини след две го
дини без награди и признания и чеетвуване ще 
посрещнат и стогодишнинта на този междуна
роден ден.г щ - . В. Б,

/ % ' Щ'• ■ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА' .ИМА ПРОПУСКИ И В 
РАБОТАТА НА ЗДРАВ
НИЯ ДОМ

НАМАЛЕН Е РАЗМЕРЪТ НА 
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОБЛАГАНИЯ

■

•(
Организацията на рабо 

тзтл в Здравния дс-м, ка- 
ктз беше изнесено в ма
териала и в дискусиите, 
не е на за-видно .равнище.
Трудовата медицина не с 
организирана добре, но 
се спазва работно време, 
хигиенните условия в ста
ционара са на ниско ниво, 
а отношението на иерео 
нала не е винаги както 
трябва. Никога Бабушни- 
гга не е имала позече лс-

С оглед па факта, че за физическа култура с 
през първо-то тримесс- 0.05 на сто. Поради осъ- 
чис та настоящата де- щгствения излишък в - 
лова година, общинска- бюджета на Общинската, 
та СОИ за основно о-бра скупщина, делегатите на 
зсиание, култура, физи- Съвета на сдружения тр- 
чеока култура, детска и УИ взеха решение с 10 
-социална защита и в бю на сто да се -намали раз- 
джета на Общинската ску' м-арът на общинските об

* *-
Бабушница

впият дом п Бабушница 
няма бърза помощ!

ключеио занапред тази 
практика да ог преуста- 
ло.ни.

шцина в Босилеград са лаганпя върху личния до 
осъществени повече сред ход на заетите в столанс 
стла отКолкото позволяла к»и организации за пери

од януари — март.-а ця 
за съвместно и общо по лост,но -за шест месеца от

този вид облагания да се 
ошюбодят заетите в цеха 
зц п р о изв од ств о на ч ор а -. 
пи, сгопаниоващ в рамки

МНОГО ОТПУСКИ по 
БОЛЕСТ * Набелязаните н-роск- тазгодишната Резолюция 

тозаключения от -около
подобрение требленис, Съп-стът на сд 

„ руж-сния труд ' към ОС в 
Босилеград взе решение 
за 'намаляване на разме-

.40 точки заЕдна неволя никога не
пд—а сама. При тюложе-, и,а здравната защита 
пие на го-леми загуби в общината от страна на 
здравеопазването (167 000 
000 само -в 1986 година) и

ка-ри, а никога и по-лоша 
Стигпа-здпгвн? защита, 

ло се е дотам, че Здрав- ИЗПЪЛИИ-ТСЛН-ИЯ СЪВСТ тря отделни облага- те на текстилната орга
низация „Зеле Велкович" 
ог -Леск-овац.

Осъщ-ествеиите досега 
повече средства ще бъдат 
върнати на съответните 
стопански организации в 
зависимост от топа колко

ра па
бзаше да бъдат гласува- , ния.пият лом със съд да яа-

котато касата на СОИ заплаща услугите ои ог са- 
общ-

Спо-ред решението за 
изтеклото тримесечие' се

. ни от отделни ос-ои-м на 
съветите ма ОС, но пора
ди липса на кворум това 
ще стане на следващата 
есоия.

моуп ра в ителпата 
пост за здравна защита
Със рродстяа на общно
стта бил набавен бъбрег 
за диализа, който е да
ден на Пирот, и днесIIи-

здравна защита е празна 
— значително са увеличе 
ни и отпуските по бо
лест, Дори и в ТрУДОвИ 
колективи, като „Лиоца” 
папримрр се случва в пя-

памаляиа размерът на 
облаганията върху лич
ния доход на заетите, в 
■стопанството за ооновцо 
образование с 0,40 ца сто, 
а култура е 0,19 па сто и

повече са отделили.м. я.М. А.
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■ЖИНЩИННРДси и и ни ПРОИЗВОДСТВО1’С_

ТРИМЕСЕЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ООСТ „ИЗГРАД 
ИЯ" Н БОСИЛЕГРАД

ТРИМЕСЕЧНИ СТОПАНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА‘ТИГЪР' - „ДИМИТРОВГРАД"

При затруднени условия 

по-голяма мобилностНад очанванията
средства благоприятно са 
се отразили върху общо
то материално състояние 
ма организацията.

Радващо е, че през 
първото тримесечие зна
чително е нараснал и 
износът на продукцията. 
Така например па кон
вертируемите пазари са 
изпеели стоки на стой
ност 391,9 милиона дина
ра, а на клиринговите па
зари към 76,25 милиона 
динара. Общо износът 
през първото тримесечие 
па т.г. по отношение на

Стопанската дейност на ние на сравнителния нс- 
,Димитров- риод са гто-чгиооки със 

78,25 на СТО.
Сравнително висок ръ

ст бележат и останалите

„Тигър"
град" през първото три
месечие на настоящата 
делова година се оценява
като доста успешна. За- показатели: доходът е по- 
плануваното производен-- висок е 94 на сто и до- 
во .е преизпълнено е 1,4 стига обща сума 669 ми- 

. на сто и по отношение лиона динара, а чистият 
на предишните години е доход е нараснал със 113 
над очакванията (в преди на сто и възлиза към 
шните години първо- 505,2 милиона динара.

оби- Благодарение иа това зна

не според това, което чу
хме на събранието, имат 
сили и възможности! Още 

. повече като се има пред
вид, че за разлика от 
преди този път в разре
шаването на ключовите 
проблеми, които години 
наред обременяваха тази 

бе . стопанска организация, 
взеха участие повече ра
ботници — непосредстве
ни производители, а цо; 
малко от администрация
та. Това само по себе си 
гсеори, че вече и те из- 

■ ходът виждат в по-целе
съобразното ползува/не на 
Всички видове вътрешни . 
ресурси и възможности, 
греди всичко в по-голяма 
производителност, орга
низираност, трудова дис
циплина, бързо и качест
вено строене, икономии, 
и п-р.

Разбира се бяха засег
нати и други въпроси, ко
ито по един или друг на
чин спъваха развитието 
на тази строителна орга
низация. На преден план 
бе изтъкнато несполучли
вото присединяване ната^ 
зи организация към тру
довата организация „Бо
силеград". Поради това 
на събранието бе взето 
решение за излизане от 
състава на ТО „Босиле
град" и учредяването й

Как в затруднени усло- 
организа-В1ИЯ основната

сдружения трудция па
„Изградня" да станс '

има ли
на

здрави крака и 
след осъществената през 

месеца напървите три 
настоящата година загу
ба от 17 188 531 динара,
причини за тревога, 
основен въпрос на провс- 

5 май т.г. съб-то тримесечие
не бе особено 

Физическият
депото на 
рание на трудовия колек
тив. На събранието на ко 

и ръ- 
обще-

чителио е изплащането 
на. сродствата 
доходи 
платени над 448,1 милио-

кновено 
успешно).
обем на производството с 
могъл да се осъществи и,
преизпълни, понеже снаб на динара и- по отноше- същия период през м.г. 
деността с възпропзводст- ние на същия период е увеличен с 54 на сто. 
вени материали и сурови- през миналата година са Тези показатели, както 
ни е била редовна, па и увеличени със 118 наето, и сведението, че горез пър 
в производството не с Следва да се отбележи, вите четири месеца иа тс- 
имало застои. че дорбата стопанска дей кущата година 'планът па

Финансовите показате- ност с дала възможност производството е преиз- 
ли също сочат за добра да укрепва и материално- пълнен с 40 на сто (над 
стопанска дейност. Така то състояние на трудова- .2,18 срещу над 3 милиа.р- 
например през първото, та организация. Така на- да динара)- свидстслству- 
тримесечие е реализиран пример в резервния ват, чс пай-голямата сто- 
общ доход към 2,16 мили фонд са отделени над 17' панска организация вДи- 
арда динара, който по от- милиона динара, което е митровградока община в 
ношение на общия доход с 29 на сто повече в сра- началото на година вър- 
през първото тримесечие внение с тримеоечието на ви по стабилни -пътища 
на миналата година е по- м.г., а в деловия фонд на развитие, 
висок с около 83 на сто. общо са внесени към 
В съответствие с това са 638,5 милиона динара, 
нараснали и разходите на . Тук следва да се посочи.

за лични 
общо са из-

сто прнсъствупаха 
юмюдитслитс на 
ствсло-политическитс ор
ганизации и Общинската
скупщина след тричасово 
всестранно обсъждане на 
причините за незавидно
то положение в организа
цията, а при това имай
ки предвид, че много от 
тях и занапред ще съпът- 
ствуват стопанисването й, 
констатация е, че изходът 
е възможен само под ус
ловие на пълно ангажи
ране и мобилност на вси
чки субекти, за което по-Ст. Н.

IШщстопанчтоване, които през 
първото тримесечие са въ 
злезли към 1,5 милиарда 
динара или по отноше -

че новите изчисления на 
амортизационните отчис
ления и изменената рева
лоризация

V:: м>1 1на основните
■ ■

**- !Из ООСТ „5 СЕПТЕМБАР"
*»>* ■

I300 хилядн микромоторн 1|Г I
като самостоятелна трудо 
ва организация.

Инак според - тримесе
чния финансов баланс, 
154-те заети в „Изград- 

К ня" са осъществили общ 
В доход от 34 130 577 дина

ра и в сравнение със съ
щия период на Миналата 
година е по-малък с 47 
на сто. По-малко по отно 
шеяис на миналата годи
на е и увеличението на 

ководител на трудовата разходите с 69 на сто и
възлизат 20 421 000 ди- 

Ето — и плана за април нара-. ' Доходът възлиза 
преизпълнихме с 1,3 на 13 709 575 динара и в сра 
сто-. Всъщност ние можем 
да произведем и много 

голям

' ;
,1Вместо милиард и 411 милиона ' 

динара, което по отноше
ние на плана, също е по^ 
малко от очакваното с 
14 на сто.

Износът пък в този пе 
риод чрез промишлено 
коопериране на потреби
тели в СССР и Полша са 
доставени 58 500 бройки.
В първото тримесечие за 
нуждите на Великобрита
ния и Румъния са доста-

тзаплануваните 
335 1 00 микромоторн за 
нуждите на автомобилни
те заводи в Крагуевац и 

- за останалите потребите
ли в страната и чужбина 
заетите в ООСТ „5 сеп- 
тембар" в Сурдулица

*

ТРУДОВА единица „бело„ЮМКО"
ПОЛЕ"в

ЧЕТИРИ ПРОЦЕНТА НАД ПЛАНАпървото тримесечие на 
настоящата годила сапро 
извели 300 374 микромото 
ри, така че тримесечният 
план на производството е 
осъществен с около 90 на 
сто. От годишния план.

От общо 9 трудови еди
ници в състава на осно®- ' единица „Бело поле". — 
ната организация- на сдру 
жения труд „ЮМКО" във 
Враня само трудо-вата еди 
ница „Бело поде" е изпъЛ

вени вместо запланувани
те 4450— 6474 микромо- 

(продукция от 1 279 000 тори, чиято стойност е 
бройки) досега са реали
зирани 23,5 на сто. Глав
ната причина за .неизпъл-

Бнение с. миналогодиш
ния през то-я период . е 
по-голйм с 92 на сто, а 

помещения. чистият доход по 'отноше 
Работим в сграда, постро ние на сравнителния пе- 
ена съвсем за други , це- риод е увеличен със 1.20

на сто и възлиза 8 348 178

15 милиона динара. нила и преизпълнила про повече, но имаме 
изБ01дствсния'пла:н за пър проблем с 
вото тримесечие на годи
ната. В споменатия пери-

Инак ООСТ „5 септем- 
бар" през -изтеклата го
дина е била най-уопешна 
та износителка между сто 
паноките колективи от 
Сурдулишка община. Име 

' , нно тази ООСТ от иЗ'нос 
е .заработила 1,46 милиар 
да динара, което е увели
чение с 18,6 на Сто в 
сравнение с 1985 година.
И тази година в органи
зацията очакват значи
телни валутни оредства от
класически износ и отиз- производствен темп и ус- 

стойнбст нос чрез промишлено ко- пяваме да го запазим —

нението на плана, както 
посочват в този сурдули- 
шки колектив, в който 
работят около 400 души, 
е обстоятелството, че ав
томобилната фабрика от 
К-рагуевац диктува темпа 
на производството според 
своите нужди, както и ус
вояването на производст
вото на новия модел мо-< 
тори за нуждите на лотре 
бители от Полша.

од са произведени над
35 000 якета и панталони бена.За потребите 
или с 4,1 на сто 
плана, Над 80 на сто от

ли, а след това приопосо-
на на- динара.

над. шия-цех. През първите три ме-
Дсбрите проиаводстве 

ни резултати естествено 
са имали отражение

сеца на настоящата де
лова година, в „Изград- 

,и ня" за лични доходи са 
върху личните доходи на изразходвани 25 356 709 
работещите в -цеха 212 Динара и при тоза е от- 

- души. Средният личен четена загуба от 17 188 
„Хванахме" добър доход на един работник ®^-1 динара, а средният 

в периода януари — март лич’&н доход възлиза > 
е достигнал 110 000 дина- 37 746 .динара, орещУ

30 603 през същия пери
од на- миналата година.

М. Я.

произведената 
ция е изнесена в Съвет
ския съюз. Германската - 
демократична република . 
и -Чехословакия.

' проду к-

Съвкупната 
на дооега осъщественото опериране, 
производство възлиза 1

ра.заяви младият инженер
Драгиша Стоилкович, ръ-С. М. К,- Г.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
и на Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1569 година ХЬУ

Белград, 15 май 1987
г

МАНДАТЪТ НА ИЗПИТ
и подкрепена тенденцията на федерална- Остават, обаче, главно без истински отзвук 
4 51 ”а Съюза на комунистите. и резултат. Затова идейният пленум на

Че второто от тези две неща няма да Цк на СЮК бе очакван е откровеното ис- 
стаие, надежда дава обещанието на Милан- кане обезателно да бъде понинакъв този 
ко Реновица, че на предстоящото идейно орган (както бе предложено и на заоеда- 
заседание на ЦК на СЮК ще бъдат изнесе- нието) този път да не може да се разотиде 
ни всички въпроси, по които ,в предходната все докато докрай не разчисти, поне глав- 
нроцедура не бъде постигнато единство, ните спорни или открити въпроси. Удобен 
Тогава, казано бе, по име презиме ще бъ- е момент — разсъждаваха хората — да се 
дат „извикани всички членове на ЦК на изтреби житото от плевела, най-добрите и 
СЮК и на другите няй-висши партийни най-плодотворните идеи и предложения да 
органи, които застъпват тезгаси противни получат мястото, което

едмото заседание на Централния ко
митет на СЮК премина в знак на лозунга 

„пролетарии от всички републики и по
крайнини, съединете се!" Така в началото 
н.а раз,говора си с журналистите няколко 
дни след заседанието прокоментира същото 
С-Шпе Шувар, член на Председателството на 
ЦК, които в подготовката 
понесе на заседанието 

а на самото за-най-голямата задача, 
седание изнесе, по дължина 
доста необичайно

и интонация, 
изложение. Изложение, 

което з разискванията главно бе 
на, обаче

революцията им
на конгресните и другите партийни опре- предназначи, а ония, на които комунисти- 
деления. Истинската развръзка на идейния чеоката последователност и 
пленум, следователно,, би трябвало да ста- към проблемите е чуждо 
не на това .предстоящо заседание, 
ще бъдат приети окончателните 'становища
или акцйонна програма за идейното дей- го и упорито търси от други, 
ствуване на Съюза на комунистите.

подкропе-
което в практиката на работа

та на ЦК рядко се случваше, и 
вано.

отношението
— оопор- — да отпаднат; 

когато момент бе Централният комитет да напра-В знак на този лозунг все пак завър
ши само „първото полувреме" на идейния 
пленум. Продължението, както бе догово
рено, отчасти ще стане по-далече от непо
средственото наблюдение на общественост
та — Председателството на ЦК на СЮК 
и партийните председателства в републики
те и покрайнините ще се опитат за пов
торното заседание на ЦК на СЮК по. съ
щата тема да подготвят отговарящи на 
гадейната обстановка заключения, или ак-

ви крачка, която дълго предвоствява и дъл-

Тази историческа крачка с това засе-
Бпрочем, много работи са още във фа- дан,ие 

зата на предпоставки и взаимни обуслове- не е направена. Централният комитет 
ности. За разчистване на идейния фронт си напРа,ви оглушка и към искането на 
и за по-решително идейно действуване на н'&колРина свс>и членове, което искане е 
Съюза на комунистите самото седмо засе- с^итс' 8 изречението' „ . . . да не се разоти- 
дание на ЦК на СЮК може, оневидно, да дем Д°'като тази акционна програма 
послужи едвам като един от фундаменти
те в основата на бъдещата акция. Самото

колко за сега може да се оцени

не
гприемем, и с приемането и осъществяване-. 
то на тази програма да обусловим и своя 
мандат". Едно такова .искане е в унисон

ционна програма.
Какво място самото заседание на ЦК 

на СЮК и становищата взети на същото 
ще имат в историята на СЮК. никой сле
дователно, още не може да знае. Извест-

заседание, както показват и петнадесетина
та след пленум ски дни, в партийната акти
вност, а и в по-широката обществена ат
мосфера, нищо съществено не е промени
ло или померило..

Ходът на самото заседание бе много 
интересен и нед в осмислено показа, че в 
Централния комитет има хора, на които е 
отегчително чакането и атмосферата на 
спокойствие в дома по всяка цена, хора 
съзнателни, че животът 
революцията 
борбата завършава. Също както що има и 
такива, които постоянно пазят на всеки 
вятър и постоянно гледат в облаците, 
поради страх от буря не са готови пито 
да сеят пито да жънат.

с досегашната революционна практика на 
СЮК. В днешните обществени условия мо
же би не би донесло резултати, подобни 
на предишните. Но, по-нататъшното мире- 
не с практиката, постигане на единство на 
думи и провеждането на заседания на ЦК 
на СЮК без съответен ефект в обществе
ната действителност, прави безсмислени и 
самите заседания, подрива всъщност авто
ритета на Съюза на комунистите.

Затова и казваме, че Централният ко
митет на ссдмото си заседание изигра само 
„първото полувреме". От продължението, 

а което ще се подготви на заседанията на 
партийните председателства, а ще стане 
на едно от следващите заседания'на ЦК 
па СЮК, или цък — а такива предложе- 

Добритс идеи, искрелитс комунисти че- пия има — цд Конференцията на СЮК — 
ски искания за такава (комунистическа) ак- наистина до голяма степен, може би и нре- 
ция и такова решаване на обществената ломно, ще завйои мандатът на този състав 
криза, вече с години инак се роят на за- на ЦК на СЮК. 
ссданията на Централния комитет иа СЮК.

но е само, че това преди всичко ще зависи 
от събитията, които тепърва ще последват.

Ако се покаже; че Централният коми
тет — приемайки определението по бъде
щата акционна програма или становища 
най-напред да се изяснят партийните пред
седателства в републиките и покрайнините 
— е бил по-мъдър отколкото принципиа- 
лен, все пак всичко може да излезне на 
добро. Ако впрочем, този заобикален път 
да се стигане до единството на настоящия 
момент е единствено 
това решение има оправдание като такти
чески добра идея. Ако пък излезне, чс с 
това се отварят вратите за въвеждане на 
нова практика в партийната работа и ре
шаване, това практично би значило, че с 
това заседание е явно въведен консснзусът

следователно и
неминуемо умира когато

възможният, тогава

Миливое ТомашевичУ
твърде чувствителен па всички видове промени, без оглед на това, 
къде тс стават и се явяват. Установени са и се установяват рав
новесия -в различни обществени постижения. Със съвременни си
стеми на съобщения и комуникации са съединени или твърде до
ближени . всички континенти и части иа .света.

Въпреки чс научно-тсяничеаката революция из основи «з-«т. 
мени възможностите на човека в овладяването иа природата 
отмри нови пътища за развитието иа науката и технологията, за 
по-нататъшно засилване иа човешката мощ, корените на злото, 
от които поникна фашизма, още не са докрай изкоренени. 'На
против вър5у техните останки изникват идеи тъждествени или по
добни на фашистките. Така например от победата над фашизма 
—• 9 май 1945 година, до днес не е имало почти един ден без 
пойна, без насилие, различни 'видове .изяви на хогемонизъм 
великите и по-омлнитс над по-слабите и икмиалште, и то все в 
името чм някакви особени или висши цели. В овста е натрупано 
толкова мощно оръжие и средства, че би били достатъчни за

Военният фа-

КЪМ ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМА

Трайш задължаваща победа
победата, над фашизма иЧествувакки 42-поди ш.н ил ата с/г 

също толкова години живот ,в свобода, независимост и развитие 
социалистическа самоупражителна общност, е включи

телно удобен момент да е нриломииим за извъртания път, относно 
да размислим за задачите, които ни предстоят за ио-иататъшиото 

самру» гравле» I и сто, в се и ар одната .отбран а

чл
на нашата

развитие и укрепване на 
и обществена самозащита.

па
Четиридесет и две години за историята ж са дълъг период 

от време. Обаче ис бива да забрадим, че нашите народи и иа-
.история яс са имали толкова дълъгродности никога » своята 

период на мир и свобода. През този период и свстът по много 
неща стана по-накъв. Промениха сс 'политическите, икономичес
ките, социалните условия, научмо-тсхиичоският прогрес направи 

Поради всичко това овстът стана значително 
политически поглед и ведно

многократно унищожеше на всичко 'съществуващо, 
ктор «се повече се изявява и международните отношения и .влияе
върху тяхното състояние и развитие.

изключителен скок. 
взаимно зависим в икономически и (На 2-ра стр.)



2 Комунист
ТИТО В УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ

Знание н чуЬстба Ш-?
ф/ТИТОВОТО ИМЕ И ДЕЛО СЕ ТАЧАТ НАЙ-МНОГО В ОР- нмтапието и образованието в ми- 

ГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА .ВЪЗРАСТ, сълта и .делото на Йосип Броо 
А КОЛКО ПО-ВИСОКА Е СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ТОЛ- Тито". Освен посочените учобми- 
КОВА ПО-СЛАБА Е ИЗВЪНУЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА, ци и специални издания, трябва 
С ТИТОВОТО ИМЕ да се .споменат,.и учобиите пома

гала — диафилми, диапозитиви, 
Как и колко Титовото дело и му в учебните планове и провра- стенни .картини, звукови читании 

Титавата личност се доближават ми, особено .в учебниците, кои- и учебни филми, 
и представят «а младите в обра- то се ползуват .» средните учи-
зователната .система?- То®а бе лшца и факултетите, е ясно, че Макар че .в програмата 3

сложна -опецифич- възпитателпо-образователна

с

■ /

/
--Ф.А41

-А
I

[Vра-един >от централните въпроси на това е твърде
неотдавнашното съвместно засе- на. работа. Учебниците са книги бота рядко ос .срещат 
дание/на Координационна отбор с най-големи тиражи, влизат при учебни сдинмщи, най-истюсредст- 
за ознаменуван е и опазване име- ведко семейство и ги четат всич- не но свързани с лика и делото- 
то и делото на Йооип Бро<з Тито км поколения. От друга страна на Йоюи/п Броз, какъвто с капри 
и Координационния отбор за учебникът, макар че подлежи на мер случаят с предметите заио-

обществото и «и-сто-

отделни

.•гМ-г>

Б. Якац 1943 г.Тито говори,
зналанс патачене на революционните пра- на.й-.голям .контрол, строго е ог- 

диции. Едно от заключенията гла ракпчек от изискванията па учеб- рия, вее пак в програмата за по-
«сич.ки учебни области се са неразделимиси така-. Титовото име и дело се нля план и програма, 

тачат най-много в организациите
чти
намират .съдържания в тясна връ 

на Титаното

пето и трудът 
дейности и Тито особено набля- 

така, че товаРазбираемо е защо п-рограм- зка с изучаването 
Н.ИТС съдържания м учебните еди- дело-. Начинът .на представяне е

съобразен .с ролята на учебника

гаше .върху това 
определение отделно бе вградено 
в Резолюцията на Десетия кон

на СЮК. Обаче в реализа-

за децата от предучилищна въз
раст, а колко по-висока е .степен
та на образование, толкова е по- ници, енъцртт с живота, лика и
слаба извънучебната дейност, делото на Йосип Броз Тито, са като своеобразно дидакгическо 
свързана с Т-итавот-о име. Този по-числени ,в учебните планове .средство, като- при това се насто- 
факт предупреждава и призова- относно в. .програмите и учебния яла -в образованието и 
ва към промени на .състоянието материал по обществените науки нисто на учениците и студентите 
и поведението в годината, в коя- и .изкуствата, отколкото .в п.риро- Титовата личност да бъде пред- 
то ознаменуваме 50-годищкината дните науки. -Обаче Заводът за ставена всестранно и да бьде на- 
от идването на Йосип Броз Ти- учебн-ици и учебни

договор с авторите
Промени в поведението ни са , л-ия и .в учебниците по природни- 

необходими и поради факта, че те науки, там, където е възмож-
но, да се внесат Титови мисли, 

на Титовото По този начин на младите се съ

грее
цията на този концепт .се стиг
на и до .вулгаризации, завъзггита- които

училището; тозане е виновно 
беше период, в който републи
ките и покрайнините започнаха 
да се затварят, а при изнамира- 
нето на общи образователни яд-

помагала в правен синтез на знанията и чув- 
полага уси- ст-вата. Разбира -се, вторият ком

понент — емоционалният много 
зависи от преподавателя, понеже 
е факт, че образованието напо
следък все повече става — рути
нна дейност. А делото и личност- 

Тито заслужават

то начело на Партията.
ра образованието първо прогово
ри за „задънената улица", в ко
ято ни отведоха граництие и_ в 
онези области, където не им е

все по-често -сме свидетели на из
кривено тълкуване

отноше- здава възможност да получат по-
пълна представа за революцията та на другаря 

начин оокверняват придобивките и борбата за .независимост, както един 
от революцията. Учениците и сту- и за социализма, .самоу-правлени- особено в извънучебната дейност, 
деяггите- от една стрина четат мно- ето и необвързването. 
гобройни статии и полемики в

дело и на неенергично 
ние към ония, които по" този място.

съзсем по-инакъв подход.
Факт, който изненадва: у нас 

дълго време нямаше биография 
на другаря Тито, написана на 
популярен език. Заводът за уче
бници и помагала издаде книга
та „Тито на историческите кръс
товища". която е ценно пости
жение на тоза поле. Това четиво 
е пряко необходимо най-напред 
на младите поколения, които се-

(На 3-та стр.)

В теоретичната мисъл за сб-
печата а от друга страна в учи- Освен учебника и серията от разо-ватгието и възпитанието не- 
лището -се срещат със -стерилна учебници ..Моята родинаСФРЮ", рядко се пренебрегва фактът, 
програма, създадена главно от в които- съгласно изискванията че ключовите партийни докумен- 
фактография. В училищата се на учебния план -и програма са ти за бъдещето- на училището са 
учат поколения, които не са жи- внедрени личността и делото на плод на .размишленията и дейно- 
вели в „Титово време" и затова другаря Тито, Заводът за учеб- -стта на Йосип Броз Тито. 
задачата на обществото и по-спе ниц-и и учебни помагала издаде

посветени При тоза .ое забравят Тито-цяално на училището е много и три книги, изцяло 
по-сложна и — по-чувствителна, на Йосип Броз. Това са: „Тито вите думи, които са и девиз на 

Когато става дума за Титово- на историчеоките кръстовища", новото- -средно- училище: 
то име и дело и за внедряването „Народът пее на Тито" и „Въз- учим и работим,- другари!" Уче-

„Да

сили да окажем съпротива всеюиму, който се опита със сила да 
мине нашите граници. Това е причината, че от свръшването 
войната, постоянно укрепваме своите отбранителни' сили, обля
гайки се -върху собствени потенциали, вървейки по собствен път. 
В целия следвоенен период раждала се и развивала нашата юго
славска, Титова философия и практика на -самоуправление, необ- 
вързване :и всенародна отбрана, "затова днес .не може нит-о да се 
замисли самоуправлението без необвързване и всенародна .отбрана. 
Го.ва същевременно са и основните критерии «а нашите опреде
ления и .поведения на комунисти, 
граждани.

Трайно задължаваща победа на

(От 1-ва стр.)
Трябва обаче да се каже, че миналите -времена са дока

зали, че правдата, която се разделя „с орт>жие и меч" и полити
ката, която се обосновава върху правото на по-силния, повече не 
могат да минават така леоно. Във всеки -случай не могат да се 
задържат. Това най-добре потвърждава движението на необвърза
ните, в което се намират повече от две трети на човечеството. 
Ватова това движение представлява не само морална, но и реална 
материална сила в борбата 'арещу всички облици на подчиняване,

на всички трудови хора и

Оттук нашето* убеждение в обстоятелството, че 'отбранител
ната сила на страната не се изявява предимно в силата на оръ
жието, и числеността на армията, но- във всеобщите 
създадени в обществото, в отношенията, които освобождават чо- 

. века, а с това и 'всички енергии на обществото-, в създаването на 
такава отбранителна 'Организация,

отношения,
експлоатация и хегемония и същевременно е .реална сила за. драв- 
диви политически и (икономически отношения и общ социален 
прогрес не еамо в днешния, но и в утрешния овят. Оттам не е 
случайно, че основната двигателна силана необвързването съчиня
ват страните, които'са минали през народооевобо дите л ни в*ойни 
и антиколониални борби и които днес <ое намират ,в първите редо
ве на борбата за надделяваме на изостаналостта, които са им ос
тавили в наследств10 'окупаторите и конолизаторите. Тези 'страни 
и най-добре знаят колко окъпа е цената на свободата.

Нашата страна за последните 42 години никога не е могла 
. да бъде безгрижна за своята тежко /спечелена свобода, независи

мост, териториална цялост, за своето обществено устройство1. През 
цялото това време е била мишена н,а различни облици на напа
дение. Затова е трябвало постоянно да държи сметка за отбра
ната и защитата на придобивките от победата над фашизма. Ни
кога не «сме имали нито имаме илюзии, че (било кой ще ни ува- 
ж|ав|а или ще ни помогне, ако не сме способни

произтича от тези 
отношения и ще бъде /в тяхната функция. Затова силата на на
шата отбрана свързваме е развитието

която ще

и укрепването на истин
ските юамоуправителни отношения, в които трудовият човек и гра
жданин още повече ще управлява е всички обществени работи, 
па и с работите по- отбраната.

И тъкмо сега,, когато на определен начин резюмираме на
шия четиридесет и двегодишен ход от победата над фашизма, 
меже да констатираме, че каясго в развитието- на еамоуправител- 
ните обществени отношения и материалните основи на тези 'от
ношения, така и в развитието на теорията и практиката на всена
родната отбрана, завършихме значителен етап и същевременно 
създадохме възможно<сти за нейното по-нататъшно развитие на 
още по-широки основи.

със собствени Б. Вучетич
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СЪЩАТА МИШЕНА, П0-Г0ЛЯМ0 ОТСТОЯНИЕ
■ЙЯШ1ИМ®8ТЪЛКУВАНИЯ

шения с чужбина, системата за .......... ••••••••••••••••••••••••••••••••••-••«
обществения контрол на цените, ПОТУШАВАНЕ НА ИНФЛА- 
Оистемата за санация и премахва ЦИЯТА
н-е на орган из ац ията на одруже- За да се премахнат същест- 
ния труд и др.). В последните ме вените причини на инфлацията 

за в „отчета"... — опособствуваха се1^и |ВС,е ЛО-интензивна е работа необходимо : (1) да укрепва ефи
вцрху по-цялостното закръгляне

ЧА-
И РАЗЛИЧНИ

Председателството на СФРЮ 
представи в Скупщината на 
СФРЮ „Отчет за състоянието- и 
проблемите на вътрешната и въ
ншната политика”. Разискването 
по този документ тъкмо започна 

скупщинските работни тела.

и някои решения в политическа
та система и слабости в нейното на пР'0,ме,ните в стопанската сис то е един от ключовите елементи 
действувай е. Отделни механизми гема' съгласно Дългосрочната в борбата срещу инфлацията;

програма за икономическа ста- (2) да се спре неоправдателното 
билизация. На тази линия е и захващане от дохода на стопан-

касността в стопанисването, кое-

и инструменти на политическата
система на практика се оказаха 
непоходящи, неефкаони и недо- ,пРедл'°,ж'ението на Председател

ството на СФРЮ да ое мине към 
промени в Конституцията

в ството, понеже то не е в състоя
ние да приеме реалните икономи 

на чески категории без натиск вър- 
СФРЮ, който предвижда основа ху покачването на цените; (3) без 

единния югославски пазар да колебание да се премахне всяко 
предогавяват и: единни основи на потребление без покритие; (4) до 

и данъчната система и общи осно- край да се спазва финансовата 
ви на данъчната политика, как- дисциплина и да ое афирмира по 
то и единна стратегия на науч- следователното прилагане на за- 
но-технологическото развитие на коните и останалите предписа- 
страната. Положени са големи ния (5) да се води последовател- 
усилия и труд и работата вече и на антиинфлационна кредитно- 
отишла далече, о-става да се опе монетна политика в,унисон с ну 
рационализират определенията, ждите на производството; (6) да 
отнасящи се до развойната поли- се освобождава от производство, 
тика

статъчно приспособни към изиок 
ванията на свободно сдружения 
труд, трудещия се човбк и гра
жданин, което е констатирано и 
в Дългосрочната програма за 
икономическа стабилизация 
Критичния анализ. За преодол
яване и премахване на тези слабо 
сти важна роля имат предстоя
щите промени в Конституцията 
на СФРЮ и промените в Консти 
туциите на социалистическите ре 
публики и социалистическите ав 
гонемни покрайнини и в Закона 
за сдружения труд.

Още в самото начало на „От
чета” . . . Председателството на 
СФРЮ напомня, че основен бе
лег на състоянието в страната е 
„гтр од ължите л ната 
.чЕ криза и незадоволителните ре
зултати в преодоляването на съ
щата”. Обществото и по-нататък 
е изправено, както се посочва, 
пред загрижващо висок ръст на 
инфлацията, отслабва материал
ната основа на сдружения труд и 
неговата позиция в политическа
та система. Потреблението расте 
извън разполагаемия доход, сни- 
жават се качествените фактори 
на стопанисване, стопанството ба 
вно се приспособява към научно- 
технологическия прогрес — при 
висока степен на задълженост. 
Всичко това доведе до социално' 
разслояване, без резултати от 
труда. Против спадането на жиз
неното
най-често се борят със стачки.

на

икономичес-

чрез подготовката на което няма перспектива, а което 
стратегия на развитие на отдел- същевременно върши натиск вър 

Заради всичко това Предоеда- н-и фактори на растежа, отрас- ху акумулацията на организаци- 
телството на СФРЮ предупреж- ли лди сектори, както и мерки за ите на сдружения труд, които ус 
дава, че определенията на Дълго тяхното осъществяване. С после пешно стопанисват и (7) да се 
срочната програма за икономи- ~ дователното осъществяване на це премахва всичко онова, което за 
ческа стабилизация се осъществ лите на политиката по стабилиза труднява и нарушава действуване 
яват „бавно, компромисно, час- ция ще се съдействува и предло то на единния югославски пазар, 
тично и при твърде големи ко- жените промени в политическата .{Из отчета...” на Председателство 
лебания и различни тълкувания”, система да станат по-бързо.
Председателството на СФРЮ оце

то на СФРЮ)
равнище работниците

ТРУДНИ ЗАДАЧИ
Тежкото положение

нява: в а на гражданите, веднага дават 
принуди ефекти и могат да дадат принос 

»с>т' в ускоряването на стопанското 
чет., да изтъкнат и задачите, ко развитие, подобряването на сто- 
ито обезателно трябва да бъ-

— неоспорим факт е, че
Дългосрочната програма за ико Председателството в своя 

стабилизация всс
СИСТЕМА И КРИЗА

Наред с тези процеси в сто 
панството и по-нататък съществу 
ват дезинтеграционни тенден
ции. Те особено са обусловени 
от полицентричния етатизъм, ко 
йто под плащта на самоуправле 
ние отъждествява самоуправле
нието с националните интереси. 
Това извращение на системата 
Председателството на СФРЮ оха 
рактеризира като „една от глав
ните спирачки на по-нататъшно
то развитие”.

За проблемите и затрудне
нията в обществото — се посоч

н ом и ческа
пак започна да се осъществява, 
макар и бавно и при доста зат- дат осъществени в 
руднения. Това се изразява чрез

ланската структура и в увеличе
нието на продуктивното трудоу 
строя ване.

стопанския
ЖИВОТ:

— В производствената насо- 
стопаниоването (реа- ка тежището трябва да се на- 

реална мери в производството, което е 
и предназначено за износ, което те 

приспособява- хнологичсски и доходовно е лро-
към

въвеждането на икономически
КАК ДА СЕ ИЗНАСЯ?
В по-производителното и по- 

рационално стопанисване се на
мират големи възможности за

категории в
лен курс, реална лихва, 
амортизация и под.), както
чрез определени 
ния
ланската система към изисквани 
ята на политиката по стабилиза-

(шстсмата по планиране, бан изисква колкото се може

на отделни сегменти на сто- лузливио, което допринася
валоризацията на

динамизиране на производството, 
нашите компа Със стопанската система и с ико 

ративни предимства,, сетне, което комическата политика трябва да 
по-м а - се създават условия, в които ор- 

лко енергия и суровини по еди- ганизацните на сдружения труд 
1-иица производство, което уско- и ВСпчкц останали субекти да 
ряла необходимите структурни бъдат

пия
кареката и кредитната система, 
система на икономически супно-

ма кс \ гм а лно м отивир ани 
промени и продуктивно ангажи- за максимално ползуване на съ 
райе на сродствата на пражда- ществуващите резерви. Между 
1ТИТС.Знание и чувства другото, покрай увеличени и по- 

Имайки предвид, че оелоко- ефикасни мерки за увеличаване 
то стопанство с изправено пред иа износа и валутната заработка 

ботата йг и действува 'съвместно (..шов)п1 трудности в развитие- /с косто сС създават условия за 
с младежта. Не съществу,иа поп- си> КОсто м<>жс дълго време 1К>.ГСМ1ям.. внос, необходим за 

мито едно публично изказва- д;1 и,м,, отрицателни последици увеличаване размера в производ 
не иа другаря Тито, в което мла- ,„ь,)ху неговото производство и стоо,то) по-яодробно и всестран

ен ом онават като От,- „ЖОСЯ' а с това и върху целоку- ,ш трябва да се изучат акумула- 
ништ!) общоствено-икомомичоско цпята н средствата за развитие, 
■развитие на страната, псобходи възможностите за тяхното по-ра

(От 2-ра стр.)

га влизат в учебните стаи и ко
ито помнят Тито само от сним
ките и телевизионните предава- дите не ое 
ния. По делото си Тито е и те- деще на Югославия, 
хен съвременник, а става . ..
за поколения, които ще бъдат в . Тези « други факти трябва да 
пълна творческа сила в началото се взимат предвид в работата с 
на следващия милений. млади, косато ое говори за лич-

Когато се говори за предста- ността и делото иа Мисии Вроз 
вянсто на Титовото дело и лич- Гито. Време е колективно да 
ност на младите поколения, от- зададсм въпроса:, какво би стро-

Тито? Какъв би бил не- домашна акумулация,
която рока икономическа и друга под

зае

ти

дума
мо е да ос предприемат опетни ционално ползуване и методите 
мерки 3.1 ио-димлмично и ножа- за тяхното увеличение с цел по 
чествано развити е на а громи ду- 
■о приз л мото- произиодство.

този начин да ое обезпечат по- 
благоприятни условия за увели
чаваше па производството « за 
дннамиоиранс иа развитието' не 
само през 1987, но и през идва
щите години — казва се в „От- 

р аз питие чета..."

гглгтггг гякгйгмг». . *„» —гнето на едно-тю киаяаояпюш*. „.ите и останалите дейности. » години са постигнати „определе
ние към СКОЮ. Това кече 'МлВДитс' трябва да го знаят които, имаме разполагаеми ком- пи резултати". Но.

паратшши предимства, а които с ят оуфицит в платежния баланс 
относително малки влагапши, ,и се обосновава върху дефа наивна 

Впия Булич особено с ангажиране ма средот (На 4- та стр.»

си
В уелозиита на твърде низката 

•най-ши-иодчертава ил днесделно трябва да се
факт-ьт че с идването на Йосим голият път от кризата, в
Броз начело на Югославската ко- западнахме? Защото 'величието мрепа иа всички ратиш,ща 
муиистичоска партия преди пет- па шячиюфо дело е именно във лужава .ю-ускореиото отноше-В икономическите

наорганизация, оставена сама 
себе си; оттогава (Сомунистичес- това и да мислят така. 

по-голямоката нарития с много 
внимание и уважение следи ра-



А Комунист
Загрижяа обаче и фактът, че 

ц нито един от 102 случая на 
анулиране на обявите за заема
не от страна на Съда на сдру
жения труд л миналата година, 
пито една пърличиа организация 
на СК не е повикала, поне на 
политическа отговорност онези 
свои членове, които са наруши
ли законът.

ЗАЕМАНЕ Оценки без решения
Една наша известна рок гру- още шшат квалифицирани ка

па неотдавна лансира нова пе- дри.
сей, която младите веднага при- Тук трябва да опометюме, че 
еха. Песента казва-. „Зает съм, с нишкият ОК па СК и прединпш- 
това се гордея. Това не -веокиму те години сочеше тези парздок- 
сс случва. Работа има само тат- си, даже и но име задължава- 
ковпя опи, ■ а татко е голям ше едно число първични и тру- 
юнак". дови организации на сдружения

Тази парафраза от известната труд да приемат пови апециали- 
следвоеина родолюбива песен и сти, но от това нямаше голяма 
нейната все акнголяма ■ популяр- полза. Съпротивленията срещу 
ност ясно изказват становището специалистите, особено младите 
на младите към техния, -и не са- — чухме това тук повече пъти 
мо техния, и не само техен, в — трудно ос премахват, защото 
момента най-голям проблем — в голямо число сроди повече 
незаетостта. -Само в .Ниш, а с имат доверие в „трудовия стаж", 
гапцо не е по-добре -и в остана- откодкого в дипломата. Като иай- 
лите градове, сред двадесетте изразителни примери па такова 
хиляди незаети повече от 13 хи- отношение към онециалистите на 
ляди_са млади — о-т нвалифици- заседанието на Председателство- 
рани работници от факултетски то на Ок на СК са споменати ии- 
кадри. Всичките „по пръв път" шкпте трудови организации КТК,

„Сичсвашка клисура", ЕИ-овата 
От друга страна, в „условия- алатница и конфекции „Чсгар". 

та на настоящата акумулатмвна Поради това, като- една от 
и репродукционна способност на първостепенните задачи и ма ко~ 
стопанството намаляват се възмо мунистите, и на всички заети е 
жностите за по-значителни инвее да засилят отговорността за по- 
тиционни влагания и откриване ускореното изменение на хвали
ла нови работни места", чухме фикационната -структура на зае- 
неотдажна на заседанието на П-ре тате и по-бързото заемане на 
дседателстото на ОК на СК в млади квалифицирани кадри. 
Ниш. В затруднените условия на 
стопанисване, беше казано, „ор
ганизациите на сдружения труд 
повече се занимават с ежеднев
ните проблеми на стопанисване, 
ликвидността, разпределението 
на личните доходи, а по-малко с 
проблемите на развитие".

Това, може би, е и основната 
причина, че и -покрай факта, че 
тук годишно получават работа 
повече от 5000 нови работници, 
списъкът на незаетите в СОИ по 
заемане всяка година,се увелича
ва с 1000 нови младежи и девой
ки, които търсят работа. Днес 
той надминава цифрата от 20 000, 
което ръста на незаетостта в 
Нишка -община повдига даже до 
двадесет и един индексни пунк
та, а това е много повече откол- 
кото в Сърбия.

Отделен проблем за нишкот-о 
стопанство, както тук се оценява, 
е лошото „заварено положение" 
на заетите. Н-е е само журналис
тическа фраза, а горчива истина; 
че квалификационната структура 

- на незаетите е по-добра от она
зи, която имат заетите.

— Н-е мож-ем да ое примиря
ваме -със ситуацията да имаме 
неизползувани значителни науч
но изследователски 
на Университета -и 980 
лица
подготовка — каза на- спомена
тото заседание Милица Йоаано- 
ви-ч, а че едно число ООСТ в-се

Особено н службите за развитие, 
защото с'ьо съществуващата ква
лификационна структура на зае
тите ме може н-е само да ос вър
ви в технологическа революция, 
Iго и да се превъзмогне 
ного кризисно положение.

Отделен проблем при засма_- 
исто на работници в I Ги-ш, а то
ва ис е само нишка опецифич- 
иост, е нсунажаваисто 'па закон
ните предписания в приемането 
на пови работници, след това 
митото, -корупцията и 'протекци
онизмът.

-оегапг

Г/ редсодателството,Затова
осъзнавайки реалността, че са 
намалени възможностите за ля

но-голямо заемане в 1987 го.
комунистите

кос
дина, е задължило 
в нишките колективи енергично 
ла ое борят -срещу всички непра- 
вмлн-о-сти в заемането, стажанти 
да се приемат във всички ООСТ- 
(улс толкоз, колкото законът на
лага и из основи да се мени от
ношението към младите

— Стига ч-с незаетите засяга 
това, че не работят, а отгоре на 
•лава и фактът, че работа много 

по-бт.рзо получават
специ

алисти.по-лесно и 
„татковите синове" — беше каза
но .на заседанието ма Прсдссда-

От друга страна на незаетите 
е „внушавано" повече да се дви-

извън
търсят работа.

жат и търсят работа и 
Ниш. Зашото, според настояще-

1-елство-то.

Л че това сведение е точно, 
го-вори и „Анализът на реализа
цията ма програмата за заема
не", в който е ясно предвестено, 
че незаетите н Нишка община 
са предимно от бедни семейства

то положение в нишкото стопан
ство, къдсто за работа средно се 
чака и пс- 39 месеца, мнозина
незаети няма нито в следващите 
пет години да до-чакат своя тру
дова -книжка. В. Филипович

СЪЩАТА МИШЕНА, П0-Г0ЛЯМ0 ОТСТОЯЙИЕ
на собствен материал и съоръже 
ния в обекти в чужбина и пр.).. 

С понататъшното доизграж

(От 3-та стр.)
та развойна политика. С други 
дум_и казано „не се осъществява 
заплануваното увеличение на из 
носа и на валутния прилив, та- 

‘ка че осъщественото подобрява
не на платежния баланс пред-им 
но е резултат на намаляването* 
на вноса". Накъде това .води не 
би трябвало да бъде спорно.

Председателството на СФРЮ 
покрай останалото- предлага:

— За -осъществяване на по
добри резултати в износа е необ 
ход им о, преди всичко, да се обе 
зпечи постоянни а мотив мра ност 
н-а организациите на сдружения 
труд за износ. В този смисъл съ 
ществена предиоставка за трай
но и стабилно повишаване на <из 
носа е последователното прилага 
не .на политиката на реалния 
курс на динара. Покрай това, тук 
са и мерките за намаляване на 
•инфлацията и регулирането на 
■потреблението на домашния па
зар. Заедно с реалния курс на 
динара увеличава се и ролята и 
отговорността на организациите 
на сдружения труд, които със 
собствени усилия за по-пълно 
ползуване на средствата за рабо
та, суровините, енергията, работ
ното време, за укрепване на ие-

ценоразгсисани елементи в конку
ренти оопособиостта и пр. да вли 
яят върху повишаването на изно 
са и дохода о-г износа. Особено, дане на предписанията, с които

влагало ^нататъшното се регулират съвместните
ния (която задача трябва неотло 
жно да се завърши).

Не- всички стопанско-системни

значение има
развитие на висшите и по-дъл
госрочни облици на стопанското 
сътрудничество- с чужбина, 
обходима е постоянна активност шения и мерки на йкономичес- 
за подобряване на организирано ката политика трябва да се уве 
стта и свързването на стопанство личи заинтересоваността на чуж 
то в процеса на производството дестранни партньори за този об- 
за износ и в износа,' заренгргич- лик сътрудничество. Особено зна 
но премахване на нелоялната кон чение за увеличаване заинтересо

като и с
ре-

куренция на чуждестраните паза вано-стта за съвместни влагания 
ри между наши организации на има премахването на причините 
сдружения труд и конкретна под на стопанската нестабилност, ка 
крепа за реализиране на поетите кто и креирането на конкретни 
съвместни производствени прог- производствени програми, които 
рами и на износа, обосновани да могат да конкурират на езе- 
върху договорените критерии.

С мерките на развойната 
текущата икономическа полити 
ка трябва да ое обезпечат усло- в-ото на СФРЮ посочва необходи

товния пазар — счита Председа- 
и телството на СФРЮ.

Покрай това. Председател от

вия за динамично увеличение на мостта за премахване на. всички 
валутния прилив от транспорта, нерационални облици потребле- 
туризма,
вестицйрнни работи в чужбина сс*циална 
и на други услуги, като и да се Всички посочени мерки всъщно- 
подобряват специфичните обли- ст би трябвали да създадат въз- 
ци за износ на стоки, които са

изтъняването на ин- ние и за разработка на цялостна
и данъчна политика.

потенциали 
незаети 

,с висша професионална можнсст за .увеличено продуктив 
свързани с оказване на тези ус- но трудоустрояване, 
луги (продажба на стоки на чуж 
дестранни туристи, вграждане
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мир Сударски, главен и отговорен редактор сел (Черна гора), Калман Петкович (Вой
на всички издания на „Комунист": Влайко водина).
Кривокапич.

Урежда единна редакционна колегия: „Комунист" за изданието за СР Сърбия:

тство и единство със златен венец.

Председател на издателския съвет па

А



КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА"
БОСИЛЕГРАД: СРЕЩИ и РАЗГОВОРИ С БДИ- 
ТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕДВ НАЧАЛОТО СТАНДАРТНО СПЕЧЕЛИЛ ДОВЕРИЕТО 

НА ХОРАТА
Досегашната 

в конфекция „Свобода" 
е показала, че резултати 
те на стопанската дейно 
ст през първите три три
месечия почти се равня
ват на резултатите от по 
следното тримесечие. Из
хождайки от това, 
те за стопанската • дейно
ст през тазгодишното пър 
во тримесечие не будят 
о-собена тревога.

Именно общият 
за първото тримесечие

практика видове облекла. 
Доколкото

ни От останалите сведения 
за периодичната равнос
метка (първо тримесечие) 
Може да се заключи, че 
общо залежалите

ое касае за 
прилагането на новите си 
стомни мерки при утвър
ждаването на общия до
ход и дохода и тяхното 
разпределение, в конфек
ция „Свобода" те се от
разяват положително. То 
ва потвърждава още 
оповестяването им, 
те положително ще се от 
разят при онези ОСТ, ко 

доход ито н предишния период 
са стопанисвали домакин 
ски.

ПАВЛЕ МЛАДЕНОВИЧ, вич е роден през 1944 го- 
е един от 'онези милици- дина в село Станчевци, 
онери в Босилеград, кой- йуяновашка община 
то до преди да дойде, в Член е на СЮК от 1966 
ьооилецрад, за това м-ал- година. Наред с безупрг 
ко градче, е знаел съврем чната работа в -службата 
малко. Мислел е, че Во- активен е и ,в обществе- 
силеград ще му бъде 
мо начало

стоки
се увеличават, което изи 
еква особена дейност на 

‘съответните служби в те 
чение на второто триме; 
сечие и по-нататък те да 
се сведат в реални раз
мери.

И този път се поооч- 
ват проблеми за отсъстви 
ята от работа и недоста
тъчното сътрудничество с 
други организации и ор
гани (напр. от здравеопа 
зването), които със своя
та работа могат да ока
жат лияние върху намаля

данни
с

че
са

га службуаа- 
нето. Но етО', след 
ведените 19 години в та
зи служба, 
че е заобичал този край, 
но просто казано, вече та- ■ 
пълно се

про-

той .не сам©по отношение на плака е 
реализиран само с 14 
сто, доходът с 27, задъл 
женията от дохода с 26, 
чистият доход с 28~, отно рамки, така и в пласмен

та на отделни пазари, по 
неже общият доход през 
втория квартал ще бъде 
осъществен с повече

Заплануваният обем на 
производството протича 
нормално, както в общи чувствува като 

босилеградчанин. А 
и да не, когато и като 
милиционер, и като чо
век, още в началото н.а 
на службуването си, спе 
чели доверието на наое- 
лението в общината.

как
сно средствата за разихир 
яване на материалните 
основи на труда_ и резер 
ви с 26 на сто, а средни
ят личен доход в ТО въз 
лиза 66 121, който

ването на отсъствията и 
за по-добро и по-ефикас
но използуване на работ-

90 на сто от износ. Ст. Н.ното време.
по

В Службата на вътреш
ните работи в Босилеград 
Младенович

отношения на същия пе- 
риод през м.т. е почти '
3,5 пъти по-гол ям. то
ва обаче не значи, че осъ 
щественият личен доход 
е висок и че въз основа 

" на осъществения общ до
ХОД. ДОХОД И чист доход 
в годината той няма да 
расте. Напротив, изхож
дайки от опита от преди 
шиите години ще се съз- 
дадат условия за по-ната 
тъшното укрепване на 
материалното положение 
на заетите.

Този път следва да се 
изтъкнат и известните 
проблеми, свързани с на 
стайяването на работа 
на нови работници, на ко 
ито липсва опит и е необ 
ходимо време за тяхното 
заживяване с процеса на 
производството, както и 
за изпълняването на пос
тавените планови норми 
за изработка на различ-

постътгва
през 1969 година, следка- но-политическия живот, 
то завършва средно земе- Няколко пъти колективът 
делско училище. След ме- му дава доверието и той 
сец-два службата налага е секретар на първичната 
и той заминава в Долно партийна . организация. 
Тлъмино, където работи Понастоящем е председа- 
Д© 1973 година, а след тел на трудовата едмни- 
тева отново се завърща в ца и един от по-активни- 
Бооилеград. От 1977 
дина работи на пранично-

Карикатура Перица Илиев те и дисциплинарни чле
нове на дружеството на 
сп-ортните риболовци в 
общината. Казва че оби
ча работата си и че се 

мене е второто ми родно - гордее, че е милиционер.
Да кажем и това, че в 

свободното си време Мла- 
приеха доковеш, се занимава с 

риболов. В къщи е до
бър съпруг и родител, 

казва този, -сега Двете деца също така се 
вече 44-годишен, усърден гордеят със сърдечността - 
работник.

Инак, Павле Младено-

го-

ТРУДОВА ЕДИНИЦА „КОЩАНА” пропусквателния пункт в 
село Р-ибарци.

— Долно Тлъмино за40000 чифта обувки
място, а жителите му ечи 
там за близки и роднини. 
Бях млад, те ме 
като овое дете. Затова ;и

Около 200 заети, преди 
мно работнички, в цеха 
на вранска „Кощана" в 
Бело поле не крият, че 
са доволни от производс
твените си резултати в 
първата четвъртина на 
годината. Произвели са 
към 40 000 чифта дамски 
обуща и сандали, преиз
пълнили плана с око
ло 4 на сто, за първи път

са успели да осъществят 
дневна продукция от 9000 
чифта готови обувки, сре 
дният личен доход на 
един работник е нараснал 
на над 90 000 динара, по 
чти цялата им продукция 
с предадена на чуждест
ранния пазар....

Всичко това с осъщест

днес често отивам в това 
оело

му.
М.-Я.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЗАЕТИТЕ ВЪВ „ВАСИЛ 
ИВАНОВ — ЦИЛЕ”

вено три тежки условия 
за работа, често засечки 
в снабдяването е възгщои 
звещетвен ТЪРСЯТ СЕ НАКАЗАНИЯ 

Н УВОЛНЕНИЯ
материал 

при недостатъчна опитно 
ст на „работничките. Име 
ино преди 3 -години ■ це
хът на „Кощана" с пре 
станал да работи, а ра
ботниците му са преми- 
пали на работа » новопо
строения цех па „Коси- 
мод". „Кощана с активи-

иДИМИТРОВГРАД

Продължава поправката 

на фасадите На 16 май т.г. се състоя събрание на тру
довия колектив на мебелната фабрика „Васил 
Иванов — Цилс" в Димитровград, на което се 
разгледа Информацията на Секретариата на въ 
грешните работи в Димитровград, в която се по 
сочват редица злоупотреби и нередности, напра 
вени от най-отговорните в трудовата органи
зация.

Фасадите в Димитров- жане на сградите са от- 
град тази пролет получа- делени 5 милиона дина- 
ват нов изглед — продъл- ра, е които ще бъдат но- 
жава акцията, започнала правени фасадите на три 
миналата есен, за лодно- те сгради, олуците и молу 
вяваяе на разлупемите ■ разрушените комини. Ра- 
фасади на сградите в збира ое, с други „дреб- 
главната улица, които ни" поправки, 
изобщо не са „пипнати" 
от времето когато са по
строени преди дваестина 
години. След като бе по
правена фасадата на.спра 
дата на Службата за об-

зирапа след едногодиш
на пауза с работнички 
без трудов стаж. Повече 
от тях са средпистктг, из 
държали I преквалифика
ция.

—- Срещу тези неблаго 
1 трия То) и о бего ятслства
воюваме" с обща трудо
ва мобилизация — казва 
ръководителят ада цеха 
ПВЕДРАГ СТАМЕНКО- 
ВИЧ. — Повишихме тру 
давата си дисциплина; ос 
вей отпуск по майчинст
во други отсъствия почти 
и нямаме, а и „режцята" 
се .включва в производст
вения процес.

И информацията се посочва, чс има обосно 
вако съмнение за злоупотреба на служебен пост, 
нссъвестна стопанска дейност (стопанска прес
тъпност) и фалшифициране на документи н дру
ги закононарушения от ръководните хора и уп
равители на магазини, па затуй се предлага на 
обществения прокурор в гр. Пирот да възбудят

Строителните работи 
строителнатаизпълнява

трудова организация „Гра 
дня" от Димитровград. 
След като привършат ра
ботите на тези сгради, 
строителите ще се пре- 

сега е в ход поправка иа местя-т отсреща за да уре- 
сградите на бъдещата мо
дна къща на „Свобода" 
до хотел „Балкан". От

срещу тях наказуеми дела.
Разисквайки върху Информацията, заетите 

от „Цилс" се приобщиха към обвиненията и 
потърсиха да бъдат сменени и наказани й подве
дени под дисциплинарна отговорност.

Същата Информация с доставена до 
ществения прокурор в Пирот, който след като 
сс запознае с нея и отговорите, конто ще дадат 
„провинилите се'’, що оцени има ли място за 
наказуемо преследване.

счетоводство,ществсно

отсрещната фаоа- об-дят и
да. Това всъщност ще бъ
де само част от акцията 
за окончателно урежда-средствата за амортиза

ция и част от средствата 
за инвестиционно лоддър

улица в
А. Т.

не на главната 
града. К. Г.
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*&чгсело ?гу аело
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В 
СЕЛО РИБАРЦИМЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ЖИВОТНОВЪДНИЯ ФОНД Подобряват 

селения бит
Не ведааж 

констатирано, че големи
те пасища и благоприят
ният климат в Вооилогра- 
дска ' община предлагат 
добри възможности. за и и 
тснзнвно развитие на жи
во тнавъдств ото, 
в-оичко за овцевъдството. 
Според някои проучва-

шщи на добитъка, .зана
пред да бъде безплатно, 
т.е. да ос комиспсмра от 
други фактори.

И в областта на овце
въдството, като подем ц от
расъл в Ж1гвогно<въд сито
то също така се чтредви- 
ждат съответни меропри
ятия. Именно, с оглед че 

още
„пламсиката" с пиоки гирю 
изводСТ1ЯОИ.И качества (мл
яко, вълна и месо), пред
вижда сс до 1990 година

досега е те..на трите съвета я при
еха с голямо задоволство.

В областта на том с дар - 
ствюто сс предвижда и е 
само увеличение но и ко
ренно изменение на ,расо
вия състав. В това -отмо- 

преди шепне Ветеринарната ста 
нция освен съществува
щите двд пункта за нзку- 

ния «а отделшг-специали-. егвоно осеменяване в Бо- 
Сги-агрономи, при каче- силсград и Горна Лиси-

Магазиш/г, който тър- 
организация 

„Слога" от Босилеград 
неотдавна откри на пра-

махленски пътища в ред. 
Акцията вече е в ход.

— Понастоящем съби
раме средства, защото ко 

пропусквателния лкото обезлезпечим ние, 
с толкоза ще ни помогне 
и СОИ за жилищна и ко
мунална дейност. Досега 
акцията в селото върз»и 
добре и сс надявам, че 
успешно ще я приклю
чим. Инак, запланували 
сме да поправим всички 
махленски пътища, които 
ссвсн ръчно няколко го
дини не са поправяни — 
подчерта Антанасов.

Да кажем и тоза, че 
в местната общност в се
ло Рибарци, с първична
та партийна организация, 
се догс-зарят и реализи
рат договореното. Затова 
и успехите им са на ли
це. Твърде добре сътруд
ничат с войницлте-грани 
чарн. Казза, че всичките 
те са граничари. Впро
чем тоза е длъжност на 
всеки честен 
данта, 
прззеждат
заседания, догсеарят се за 
отделни въпроси, па дори 
акции.

Накрая интересувахме 
се кака е със селското 
стопа-нстзо, зачитат ли се 
определенията, всяка ни- - 
за да бъде изорана или 
не?. Въпреки че по:е- . 

да чето от населението ци е 
напреднала възраст 

определение кол- 
позече да 

изорем. Времето обаче 
не позволи и сега на дали 
сме изорали колкото ми
налата година — добави 
к зкр а я Антан асов.

гол-ската
•преоюладаваНСС

пич но
пункт в село Рибарци, до

ствен ггрелом в по-нататъ- на, ще открие още един 
шн-ото развитие .на този ' (в село Радичсвци). В-оис- 
важен
отрасъл, броят не само 
на овцете, -но и на сд- начин все о-щс не е лъз- 
рия добитък да се удвои. мож»но „Напредък" -ще 
Още повече ако ое има поддържа расови юиц-и 
ггоедвид, че през после- за разплод. Запланувано 
дните няколко години се- с да се изучи въпроса, 
лскостопанските произво изкуственото осеменява

не, к с-е то поилото я щ е-м 
хектара изкуствени заплащат самите езбетзе-

1ДИ,
ват далеч по-висок сено- I 
добив. I

Това и редица други | 
обстоятелства бяха повод 5 
на службата за развитие 
на селското ^стопанство- ^ 
към Общинската скупщи 
на в Босилеград за изго- уша 
твяне на програма със 
съответни мерх-и за по- 
нататъшното, .развитие и К 
подобряване на животй-о-. 
въдния фо.нд в общината 
до 1990 година. Тазилро- 
грама бе предмет на об- 
съждане на последната ое Шй 
сия. на ОС като делегати-

зиачгп елна степен улесни 
снабдяването и на жите
лите па това средно по 
големина босиле градско 
село. Наистина засега в 
магазина който с поме
стел в обикновена дърве
на барака могат да сс 
купят: цигари, кибрит, ал 
кохолни и безалкохолни 
питиета,/ сухоежбини и 
различни други видозе 
дреболии, но все пак са 
доволни. Още повече, чс 
з „Слога" обещават, че

селскостоп акоки зи пък места, къдсто осе
меняването по изкуствен да сс заместят от пр-оду- 

кгнпна раса „-витенберг". 
Носител на тази акции с 

. основната органмзац'ия 
за селскостопанска дей
ност „Напредък" в съд ей 
отвие с Ветеринарната 
станция.дители са създали над 

2000 м я.
които обезпеча-лива

след време ще строят съ- 
с-азетна страда и ще раз
порят асортимента на 
стоките.

— С откриването на ма 
газина разрешихме още 
един
проблем, кейто вече дъл
го Бреме беше предмет 
на обсъждане не само з 
местната общност но и 
в останалите обществено- 
политически 
ции б селото ни — изтъ
кна председателят на Съ- 
гота на местната общност 
и секретар на първична
та партийна организация 
Владимир Антанасов.

Антанасов казва, че се
га в местната общност

жйз»ено-трептящ

наш граж- 
Не рядко с тях 

и съвме етни
ерганиза-

ООСТ „НАПРЕДЪК" В БОСИЛЕГРАД ОТ ЖИВОТ НОЕТ ДИТЕ В ОБЩИНАТА 
ИЗКУПИ ОКОЛО 6500 АГНЕТА

Дан добитъка чакай за пари!
# По всичко личи, че животновъдите в общи- „удар" на „Напредък",

ната и сега ще чакат няколко месеца докато си взе- Досега тази организация
мат парите за продадените агнета # „Напредък" анкетата им превзимаше
сега агнетата изкупува за 1200 динара. по де соени и (официално)

по-високи цени: за тези 
до 16 кг по. 1640 динара 
за -килограм живо тегло, 
а за тези над тоза тегло 
но 1250 динара, а сега ги 
изкупува гю единствена 
цена — 1200 динара за 
кг живо тегло-.

могат по-ангажирано 
насочат работата си към. 
разрешаването на остана- 

комунално-битози 
още

в
имахмеСелскостопанската 

ганизация -„Напредък" в 
Босилеград от животн-озъ 
дите в общината до края 
на април превзе около 
6500 агнета, от които 70 
на сто са предадени на 
ООСТ „Нанос" в Постой- 
на (за износ), а останали
те на „Агр-оекопорт" в 
Белград. За тези количе
ства организацията от Бо 
силеград ,на животновъ
дите в общината трябва 
да заплати над 165 ми
лиона динара. Досега оба 
че им е заплатила -сам-о 
около 70 милиона дина-

500 хиляди динара, а ос
таналите чрез полици, ко
ито за изплащане при
стигат през юни, юли и 
август т.г. На въпрос да
ли то-ва значи, че живот- 
.навъдите и тази година 
ще чакат няколко месеца 
докато си взеМат парите ЗВОНЦИ

ор лите
проблеми, с които 
повече ще подобрят сел
ския си бит.

к сто мс-жем

Така например ,в насто
ящата година са запла- 

• нували да доведат всичкиВ. Б. М. Я.

МАЯ" РАЗМАХВА КРИЛЕ... ння съюз в - Югославия, 
изтъкнали, че изобщо в 
нашата страна съществу
ват условия за производ
ство на мед, за да не 
внасяме от чужбина.

Кооперация „Мая"

за продадените ои агнета 
той подчертава: 
всичко личи, че така ще 
се. наложи, понеже д.руги 
средства за изплащане 
няма!

гг
По Пчеларската коопера- на миналата година юго 

Чия „Мая”, създадена 
преди година и половина 
в сел-о Звонци. прави уси 

. лия за по-интензивно ра

•слатско съвещание по ра
звитие и подобрение на 
пчеларството било изтък
нато, че в Горно. П-ониша

звитие на пчеларството в вие съществуват налични село Звонци в настсяща-
Гсрно Понишавие. . възможности за развитие та година ще тегли кре-

— в Горно Понишавие на този 'Отрасъл. Д-р Бо- Дит от 20 милиона дина-
.съществу ват-. добри ус- гс*люб К о :т ст а н т и нов и ч, ра с цел да се развие по
ловия за развитие на пче Виден Ранджелопзич голямо сътрудничество
ларството - казва БОЖ- професори на Агрономи- със селскостопанските пр 
КО ТАКОВ, директор на .носния факултет в Земун, омзгздители—пчелари, ка 
„Мая". Истина, то същес А'!3 Драган Пспеокогаич, то ,се снабдят с. пчелни

проф, на .Ветеринарния семейства, модерни коше 
факултет в Белград, ка- ри, както и съвременна 
кто и Ратко Овилар, пре литература по пчеларс- 
деедател на Кооператив- тво. М. А.

го

вДали „Напредък" ще 
заплати лихва на произ
водителите или те ще бъ
дат принудени да я тър-ра.

Раде Александров, ди
ректор на 
казва, че трудностите 
изплащането са настана
ли поради това че орга-

сят чрез съда засега не е 
„Напредък", известно. Оигурно е оба

че, че' й при условие-да 
я получат, печалбата им 
въ.в .виооката инфлация 

низациите на които те са ще бъде малка. Докато 
доставили агнетата досе- чакат парите си животно, беше организирано, 
га са им заплатили само

в

твуваше и досега, но не

На проведеното, в краявъдите са още под един
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3стГГсурдуТишкГобщш?аЖКИАКТИВНО' ПРЕД „МАЙСКИТЕ СРЕЩИ" 
НОСТИТЕ ОТ НА МЛАДЕЖТА НА НАРОДА И НАРОД 

СР СЪРБИЯ В ДИМИТРОВГРАД

„С тебншнр по асфалта“ Подготовките са към си
• С чертежи, нарисувани с тебишир по асфалт- 

ните платна в града, учениците 
на основното училище днес (15 май) 
разбират живота 
по „малък" футбол

„Майските срещи" ужоство „Гоце Делчев" 
от Неготино. Инак

на
младежта на народа и на 
родностите ^рт СР Сърбия 
тази година ще се състо 
ят на 22. 23 и 24 май. Та-

тези тР'и дни Димитров
град ще бъде център на 
младежка дружба на на
родите от СР Сърбия и 
СР Македония и народно 
стите от САП Войводина 
и САП Косово.

от долните класове 
ще „кажат" как 

и света • Вече се състояха турнир 
и мотоциклетен крос

свое
то участие на седемнаде 
оетите „Майски срещи" 
потвърдиха културно-ху 
дожестваните дружества: 
„3 октобар" от Алибунар 
(румънска . народност), 

„Братство" от Фекетич 
(унгарска) „Тарас-Шеаче- 
июо" (русин ска), а найиве 
роятно ще дойдат и пре
дставители на албанската

зи традиционна манифе
стация на братството и 
единството и тази година 
възложи пред организаци

В миналия брой на 
стника
на ССМ в Сурдулица ут
върди нова концепция на

ве- стои шахматен турнир с 
участието на 
отбори от всички първич 
ни организации на ССМ 

активи оетите, свързали с и поделението на ЮНА. 
Деня на младостта. Акце- Викторините 
нтьт се слага върху стре
межа целият май да бъ-

писахме, че ОК тричленни
До започването на „Ма 

йските срещи" 
броени дни. Ето защо ор 
ганизационният 
няма нито миг 
Той привежда към края 
всички подготовки за дос 
тойно посрещане' на гоо-

онвия комитет сериозни 
задачи. Преди всичко не 
обход ими бяха доста уои 
лия да се обезпечат нови 
участници

остават
по случай 

50-годишнина.та от идва
нето н,а другаря Тито на
чело на ЮКП и 200-годи- 

създава шнината от 
на голям

комитет
покой.(от миналата и други народности от 

САП Косово.де младежки празник, ка 
то при това се 
възможност

година идващите предста 
Ентели на 
нс са от едно място, ка 
кто в предишните годи-

рождението 
на Бук Караджич ще се 

брой младежи и девойки . проведат от 20 до 25 май. 
да афирмират творчески За 24 май е заплануван 
те си способности в го- велосипеден пробег по 
лям брой области и да улиците на Сурдулица в 
издирят пътищата на ан- повече състезателни ка- 
гажирането си, които ги тегории. Един ден по-ра- 
водят към центъра на об- но трябва да се проведе

атлетически крос с учас
тието на младежи и вой
ници. На 25 май ще бъ
де извършено тържестве
но приемане на седмокла 
сниците в Съюза на со-

народностите
Както в предишните, та 

ка и тази година, предста тите, тяхното настанява
не по домове и окончатевителчгге на народа и на-

адто ю®I

ществения живот.

Новата концепция н;а 
манежите активности на 
сурдулишката младеж за
почна да се осъществява. 
Дооега се състоя турнир 
по футбол на малка вра
та с участието на 16 мла
дежки отбора с около 
160 състезатели (първото 
място е спечелил отбо
рът „Потоп"). Обявен е 
награден литературен ко
нкурс на обща тема „Май 
— месец на младостта". 
На 10 май по улиците, 
на Сурдулица се проведе 
мотоциклетен крос. За
планувано е днес да се 
състои манифестацията 
„С тебишир по асфалта", 
в която ще участвуват 
учениците от долните кла 
сове на сурдулишките ос- 
нозни училища.

ниалистическата младеж. 
На този ден ще се със
тоят турнири ио спорт
на стрелба.и тенис на 
маса и състезание по пи- 
кадо е участието на със
тезатели от воички мла
дежки организации. До 
края на май ще се орга
низират 4 трибуни, на 
които ще се разисква за 
положението на младеж
та в образованието и въз 
питанието, 
труд, заемането на работ 
на ръка и в процеса на 
общественото решаване.

Наред с това в дими- 
•гр овград оките у чил щца 
усилено сс подготвят тра 
диционните гимнастичес 
ки упражнения, а култу 
рио-художествекото дру
жество „Георги Димит
ров" подготвя музикална
та част, с която ще сс 
представи като град—до
макин. В програмата ин 
ак ще вземе участие и 
И здатслствр „ Братство'' 
ог Ниш с промоция на 
две книги: „Нашето гаай- 
голямо богатство е нови
ят човек" (избор на Тито

родностите ще изпълнят 
песни и танци от своите 
краища, а в течение

лно уточняване на прог
рамата.

Ст. Н.на

сдружения ОТ ЧЕТВЪРТИ МАЙ ТАЗИ ГОДИНА В ДИМИ
ТРОВГРАД

Местна трудова акцияВъв всички трудови ко
лективи в общината май 
е провъзгласен за месец 

■на ударен труд. Най-доб- 
Утвърден е и „ориента- рите в литературния кои- 

ционен калейдар" на ос- курс, викторините, спорт
ните състезания и остана 
литс майски активности, 
поне така е запланувано, 

на млади 1ПС отидат на централно
то тържество по случай 
Деня на младостта, кое
то ще ое състои на 25 
май на Стадиона на ЮНА 
п Белград.

За първи път след 1979 
година в Димитровград с 
организирана местна тру 
доша ация, която започ
на на 4 май тази година. 
30 бригадири започнаха 
акция но залесяване на 
голини п изграждане на 
пътя от Момици до* Въл
новия. Бригадата с съста
вена от младежи, заети в 
димитровградските тру
дови организации. Шес
тима са от гумарата, де
сет от конфекцията, .по 
един от „Цилс", ТО „Бра 
тство", „Комунални", „Ме 
талац" и градската мла
деж, един младеж от Жс- 
люша, двама от „Г.раипя" 
и по трима от „Балкан" 
и „Сточар". Залесяването 
сс провежда заедно стой 
■циците от прашилите за
стави, а на трасето на 
пътя от пети май работи

специализирана единица 
от гарнизона в Пирот, 
която и • досега безброй 
пъти е участвувала в стро 
еж на различни комунал
ни обекти в общината.

Председателят на Об-' 
щ ниската конференция 
на Съюза на социалисти
ческата младеж Небой- 
ша Иванов с хубави ду
ми говори за разбира
телството на трудовите 
организации, които дават 
бригадири. За бригадири 
те, с обезпечено всичко 
както и на съюзните тру
дови акции, оовен че бри-

таналите майски активно- 
- сти. Между 15 и 20 май 

трябва да се състоят „Ма 
йски срещи" 
от Сурдулица, Владичин 
хан и Враня. На 20 май 
ще бъдат провъзгласени 
победителите в литерату- 

два 
зада

ви речи и изказвания за 
младежта и пионерите) и 
„Другарувате — Другова- 
н,е") алманах па писате
ли ма народностите 
СР Сърбия.).

За пръв път като гост 
в „Майските

от

—участник 
срещи" ще вземе участие 
представител ма македон
ския народ, относно кул 
гурно-художсстваното др

ръ/ия конкурс, а
ДНИ ПО-КЪСНО V,
та на Народния унивср- 
оитст или на спортните 
терени на основното учи-

К. Г.

КХД „ГОДЕ ДЕЛЧЕВ" ОТ НЕГОТИНОлище „Вук Караджич" 
ще бъде изнсоена култур
но-художествена програ
ма, в която, ще участву
ват талантливи рецитато 
ри, певци, танцьори, ин
струменталисти, музмкал 
ни групи и други самоде
йци. На 20 май ще ос съ-

гадиритс нощуват по до- 
«а работаДружеството наброява 55 души (имаме пре 

Димитровград състав). Ще сс моветс си, а 
отиват с рейб. Обсзпсче- 

културно-забавна

двид гостуващия в 
представи пред димитровградчани и гостите с хора 
от Повардарис, „Каладжийско", „Комитско" и „Во 
дарки". Също така ще изпълни пародии песни от 
Македония.

на е и 
дейност след работа на
трасето.

Освен това дружеството ще изпълни и китки 
Сърбия (Враня) и Югославия. А. Т.

народни хора от
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ УЧАСТНИЦИТЕ 
В „МАЙСКИТЕ СРЕЩИ"

ОТ ОБЩИНСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 
В БОСИЛЕГРАД

И подготовка, и резултати Фекетич - унгарска 

народностДаниела Копач, Миряи^ 
Христова, Мариста Мил
чева, Силвана Ароода и 
Капчица Димитрова, 
представят Бооилегр адс
ка община на регионал
ното състезание, 
ще ее проведе па 0 юни 
Г'1,11 13])П1ПЯ.

Организатор на еьстеза
11 и ОТО И ТОПИ, 1ГЬТ бС ОЙ 
щннеката организация 

па Чернения кръст от Ео 
сидсград. която па пър-

В тазгодишното общ
инско състезание по ока
зване на първа помощ, 
което се проведе на 9 
май, участвуваха всички
те пет подведомствени 
училища, принадлежащи 
към основното училище 
„Георги Димитров" и пъ 
рей и втори клас от оре 
дношколския образовате 
лен център „Иван Каран 
ванов" в Босилеград.

Според пропозициите, 
и тази година състезание 
то се проведе в две кате 
горни: в първата се със
тезаваха ученици от ос
новното, а във втората 
ученици от средното об 
разовашие.

В първата категория, 
след като журито суми
ра всички елементи, на 
първо място С 690 от въ 
зможни 900 точки се кла 
сира отборът на горно- 
лисинокото основно 
лище с ръководителка Ли 
ляна Георгиева. На вто
ро място с 90 точки по- 
малко от първокласира- 
лия се отбор се класира 
отборът от брсилеградско 
то училище, а на трето с 
460 точни горнолюбатс- 
кото основно училище. 
На четвърто място с 450 
точки се класира отбо
рът на долнолюбатското 
основно училище, а на 
пето с 360 точки бистър- 
ското училище.

Във втората категория.

къдсто се състезаваха по 
един отбор от първи и 
втори клас на средмошко 
лекия образователен цеи 
тър „Иван Караиванов" 
с максимално число том 
ки 900, както. подчерта 
председателят на жури
то доктор Васил Захари
ев, без нито една греш
ка. първото място зае от 
бора па първи клас, .а от 
борът на втори клас спе
чели 720 точки.

ще Фекетич е селище раз- ■ ци, сърби и други наро
ди и народности.

Фекетич с разположен 
Суботица, край на 422 хектара площ, има 

към 0400 хектара обрабо
тваема
площ, а връзката със сос 
та му е шосето Белград 
— Нови Сал — Суботица 
и същата железоптггна ли 
пия. Разрешени са всич
ки комунално-битови ебе 
кти (водопровод, канали
зация, телефон, асфалти
рали улици). Население
то се занимава предимно 
със селско стопанство, а 
по-малка част са заети в

положено II Средна Бан
ка, край автопътя Нови 
Сад
река Кривая. Първите ми 
сини документи за село
то са от XV век, по-точ
но от 1465 година. Село
то най-напред е било со
бственост на унгарското 
семейство Мароти, сетне 
крал Матия го подарил 
на граф Никола Белмо- 
шетаич, а 1652 година ми
ната в ръцете на унгар- 
скрия граф Ференц Бе- 

Австроунгар- 
екият цар Франя Йосиф 
II през 1784 година изда
ва указ. с който унгарско 
население от селата Кун- 
мадараш и Тисабур идва 
във Фекетич една година 
по-късно. Така е и създа
ден днешният Фекетич. 
Набързо след теза идват 
и германски преселници, 
които остават тук до 1944 
година.

В началото на този век 
селото е било център на 
работническото 
ние, така че вече около 
1920 година са образува
ни първите партийни кле 
тки. Най-известните бой
ци за работнически пра
ва са били Балин Варко- 
ньи, Балинт Солга и Иш- 
тван Фекете. По време 
на Народнооевободител- 
ната борба селото губи

което

най-плодородна

шеленьи

зри трудови организации, 
селото:съществуващи в 

фабрика за обувки „Анти 
лоп", гостилничарска ор
ганизация „Обод" и сел
скостопанска организа
ция „Фекетич". Селото 
има Здравен дом и Вете
ринарна станция. За об

учи

разоваиието на младите 
се грижат забавачница и 
основно училище, 
носи името на черногор
ския народен герой Ни
кола Гюркович. Активно 
работят КХД „Братство" 
и спортно дружество „Яд 
ран". Фекетич днес има 
4674 жители,
3290 са унгарци, 741 чер
ногорци, 309 
хървати, 242 югославянн

коетоИ бързо и качествено оказване на помощ
движе-воклаеиоаните три отбо

ри връчи шахматови таб 
ли, третокласирания се 
награди с книга за дру- 
гапя Тит-о, а на всички 
участвуващи присъди сне 
анални благодарствени 
писма.

Председателят на жу
рито Захариев подчерта, 
че е твърде доволен от 
показаните знания, кое
то е отражение на всест
ранната подготовка на 
преподавателите и уоили- 
ята на учениците състеза 
тели.

Да кажем, че първокла 
сираците о.тбори — гор 
нс-лиоинският в състав: 
Силвана Арсенкова, Ист- 
ратко Станчев. Лилка Ко 
стова, Лиляна Стоева и 
Виолета Митоза и отбо
рът от първи клас в със
тав: Гордана Кирилова,

от които

сърби, 42

и 50 македонци, словен-' 
ци. албанци, украинци, 
румъни, руоили, словаци 
и останали.

Ето това е Фекетич,. 
един от участниците в 
тазгодишните 
срещи" в Димитровград.

БЕЛЕЖКА значително число от насе 
лението, а през 1946 го
дина тук идват и първи
те „колонисти" от Черна 
Гора. Така днес във Фе,- 
кетич, в братско 
жие и разбирателство жи 
веят унгарци.

(не)продук! ивна оригиналност
Нередовното върщане на книги, взети на 

прочит, е явление, което създава трудности в рабо
тата на много библиотеки. В това отношение не е

„Майски
съдру-

изключение и библиотеката „Борислав Станкович" 
в Сурдулица. Но сурдулишката библиотека се раз
личава от останалите библиотеки по „оригинално
стта" на начина, с помощта на който се бори сре
щу споменатото явление. Именно, управлението на 
библиотеката е въвела парично наказание за неа- 
журните читатели. На вратата на библиотеката е 
изтъкнато о-големи букви написано предупрежде
ние: „Всеки ден закъснение при връщането на кни 
ги се плаща 10 динара".

Необходимостта от преодоляване на горепо
соченото явление, разбира ое, не е спорна, но ори
гиналността на начина, ,с помощта на който се 
прави това, възбужда няколко въпроса. Доприна
ся ли този метод за популяризацията на книгата 
и за по-интензивно четене на книги? Означава ли 
това, че 'Оня, който има пари (да плати наказание
то), може да закъснее колкото ои иска? Не фаво
ризират ли се по този начин паралиите? Наисти
на наказанието не е високо, но в случая не става 
дума за остротата, а за духа на наказанието. Стру
ва ни се, че се прави поклон пред парата и там, 
където за това няма оправдание, още повече, че 
има начини да ое обезпечи редовно върщане ' 
книги при пълно равноправие на читателите.
__ _______ ___________________ к. г.

м. я черногор- А. Т.

В ЧЕСТ НА БУКОВИЯ ЮБИЛЕЙ

Библиотека-подарък от 3 хиляди книги
Дадената 

от гр. Лозница до разли
чни градове в Републи
ката за тяхното участие 
в ознаменуването на Бу
ковия юбилей, срещна 
подкрепата на издателст
во „Градина" от гр. Ниш 
и Общинската скупщина.

инициатива жествен портрет на Бук 
Караджич и емблем. Сто- 
йноста на този подарък е 
около шест милиона ди
нара.

Всъщност в случая- не 
толкова е важна матери
ална стойност на подаре
ните книги. Най-важното 
е, че една трудова орга
низация, каквато е Тютю
невата фабрика в Ниш, 
по решение на работни
ческия съвет и на -В'Са'Гч- 
ки трудещи се, откликва 
на призива за достойно 
ознаменувате на Буковия 
юбилей и е това 
мер и на други, че .ни
какви материални средст

ва не могат да бъдат пре
чка, ако се желае, да се 
даде принос към Буко
вия юбилей. 

„Библиотеката пода
рък е онова малко, кое
то може да дадем и е 
твърде окромно по отно
шение на онова, което 
Бук е дал на своя народ", 
между другото изтъкна 
Смилько Костич, дирек
тор на Тютюневата фаб
рика в Ниш.

Тези дни библиотеката-

които предложиха на Тю 
дюлевата фабрика да ее 
приобщи към чествуване- 
то на юбилея. В Репуб
ликата и в страната пю 
■повод тази знаменателна 
годишнина Тютюневата 
фабрика е първата, коя
то реши да 
Тършич библиотека от

подарък в Тършич пре
даде председателят на 
ОС от Ниш Драгослагв 
Павлов ич.

на подари на дава при

три хиляди книги, худо- Ст. Н.
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РЕГИОНАЛНО СЪСТЕ 
ЗАНИЕ ПО ВОЛЕЙБОЛ

„Ннекс - Сточар" 
четвърти

Въз основа на член 9 на Закона за трудови отно
шения и чл. 7 на Правилника за трудоустрояване в 
ТО „Автотранспорт" в Босилеград, работническият 
съвет на трудовата организация „Автотранспорт" на 
заседанието си от 24 март 1987 година реши да пу
бликува

МЕЖДУОБЩИНСКАТА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ 
ВРАНЯ —ГРУПА „ЮГ"

В Прокупие ос перове- 
де регивоналио. състезание 
по волейбол в рамките 
„'Срещите на ООСТ в Сър 
бия"

Четвъри поредна загуба на 
„Младост“

Конкурс
на

за наименование на шеф на счетоводството на 
трудовата организация

'Покрай предписаните със Закона условия, канди
датите трябва да изпълняват 
условия:

като дял от ра-бот 
ническо-спортните игри. 
Н,а състезанието Дим-ит- 
ровшрад представяше ТО 
„ Инекс—-Сто чар ",

„МЛАДОСТ" : „ЖЕЛЕЗНИЧАР" (Вр. баня) 2:3 (1:3) 
осиле1рад, май 1987 година. Игрището „Песка- 

ра" край Драговищица. Времето и теренът подходя
щи за игра. Зрители около 200 души. Голмайстори за 
„Младост" В. Чипев в 34 и С. Стефанов в 80 минута, 
а Д. Манчич в 4 и 41 и В. Петрович в 37 минута. 
Съдия на срещата М. Аризанович с помощници: Д. 
Милошевич и С. Станкович.

и шедните специални

като
победи- да имат виеше, полувисш е или средно обра- 

зозаъме, -икоиомичеюка насока,
трудов ОПИТ 'От 3 ШДИЙНЕИ.

Избор ще се върши на 'Срок от 4 -години. С мол
бата за конкурса ,се представят

диплома за обра зов ате лни я ценз, 
удостоверение за трудовия опит,

— съдебно удостоверение,
— удостоверение от пр-ажданствената книга. 
Заявления на конкурса се подават в срок от 15

дни от публикуването му във в. „Братство" и „Вран- 
ске новине", като ое посони ,,за конкурса", на след
ния адрес: ТО „Автотранспорт", Босилеград, ул. Ге
орги Димитров '№ 13а, 17540 Босилеград.

миналогодишен 
тел в общинско 
ще. Инак, на й-гол ям ус 
пех в това състезание има 
отборът на БИ—Ниш кой 
то победи всички отбори, 
второ място зае „7 юли" 
от Мала плана,

равни-

и следните документи:Какво става с футбо
листите на „Младост" — 
•се питат любителите 
футбола в Босилеград. И 
наистина
който сам по себе 
налага. Отговорът на въ
проса никой не дава, но 
той може да се заключи: 
„Младост", след твърде 
успешна и резултатна иг
ра през есенната част на 
пързенството, 
ят полусезон започна твъ 
рде неподготвен, какго 
кондиционно така и * не
организирано. В резултат 
на това са и четирите по
редни поражения, от ко
ито две на свой терен. И 
сега вече и най-големите

оптимисти са убедени, чс; 
„Младост" не само че. не
може да заеме онова мя
сто за което предпочита
ха в началото, но ако про 
дължи с такава игра 
дали ще остане в дивизи
ята.

на
предста

вителят на града—дома
кин. На трето място ое 
класира отбора на СЕР 
от Гаджин хан.

това е въпрос
Ои се на*

д. с.
В .неделя в седмия кръг 

на пролетния гголусезон 
„Младост” на своя терен 
загуби от „Железничар” 
от Вранска баня. Резул
татът от 3:2 за гостува-

РАБОТНИЧЕСКО СПОР 
ТНИ ИГРИ — ОБЩИН 
СКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО 
ТЕНИС НА МАСА

Отборите на „Тигър" 
играха във фнналето

Завърши още една ди

Зарад оказана нужда, а въз основа на чл. 168 и 
170 на Закона за сдружения труд и чл. 6, 8, 13 и 28 
на Правилника за трудови отношения на работниците 
в ООСТ ПТТ—съобщения във Враня, кадровата ко 
мисия дава

пропетни-

щия отбор, не телкоза за- 
грижва, колкото слабата, 
анемична и просто каза
но, безводна игра на бо- 
силеградскиге 
сти.

за приемаме на работа на
1. Един селски пощенски раздавач за работа на опре
делено време в трудовата единица на ПТТ в Боси
леград като замества временно същетвуващия ра
ботник по време на отпуска му по болест до завръ
щането му на работа.

Освен утвърдените със закона, обществения до
говор — сам-оуправителното споразумение услозия 
— кандидатът трябза да изпълнява и следните спе
циални условия И ТО:

— 2 години общи основи, или осемгодишно 
училище,

— да е отбил военна повинност,
— да няма повече от 30 години,
— да не е под следствие.
Заявления за трудоустрояване се подават в срок 

от 8 дни от публикуването на обявата. Изборът на за
явените кандидати ще стане до 20 май 1987 година.

Молби с непълни документа, както и закъснели 
молби, няма да ое взимат в предвид.

Молбите ое .изпращат :на следния адрес:
ООСТ ПТТ—съобщения Враня (до кадровата 

комисия).

сциплина на тазгодишн-и- 
футболи- те работническо-спортни

М. Я. игри. В тенис на маса ое 
състезаваха 12 отбера, ра 
зделени в три групи, ка-СРЕЩИ НА ДРУГАРСТВО МЕЖДУ

ТО „Димитровград“ и ТЕ „Вътрешна 
автогума“ — Бабушница

то първенците в отделни
те групи участвуваха в 
заключителната част. Ве
дна-га да кажем, че някоя 
ко отбора не се отзоваха 
и не участвуваха.

По традиция, главна 
дума и в настоящата го 
дина имаха отборите, на 
„Тигър" и двата отбора 
на „Инекс—Сточар". На 
края редоследът с след
ният: на първо място ое 
класира „Тигър 1". на 
второ „Тигър П", на тре 
то „Инекс—Сточар" и т н.

В Димитровград се про 
веде традиционната сре
ща на другарство и при
ятелство между два коле 
ктива на „Тигър” — ТО 
„Димитровград" и ТЕ „Въ 
трешна автогума" — Ба
бушница. Тази среща се 
превърна в голяма изява 
на другарство и сътруд
ничество между двата ко 
лектива.

По спортна стрелба, 
за жени, димитровградча 
нки спечелиха 510, а гос 
тате 196 кръга; мъже — 
домашните спечелиха 

633, а гостите 442 кръга. 
В конкуренция, за жени, 
най-виооко се класира Да 
нче Костова със 150, дока 
то за мъже, първенец с

Тодор Алексов със 168 кръ 
га, също от „Димитров
град".

В пикадо, за жени, ди 
митровградчанки спечели 
ха 178 точки, а гостенки
те от Бабушница — 147, 
докато за мъже — дими- 
тровградчани осъществи 
ха 280, а гостите — 
точки. В пикадо, за же
ни, вай-дебре сс класира 
Гордана Станоева от „Ди 
митровград" с 82, а за 
мъже — Георги Костов, 
също от „Димитровград". 
В шахмат сс наложи от-

260

Д. С.

Въз основа на член 9 на Закона за 
трудови отношения и чл. 7 на Пра
вилника за трудови отношения ТО 
„Автотранспорт" Босилеград, работни
ческият съвет на трудовата организа
ция „Автотранспорт" в Босилеград на 
заседанието си, проведено на 28 ап
рил 1987 година реши да публикува

категория с трудов оп.пт от една го
дина.борът на „Димитровград" 

с резултат 3:1, докато в 
футболния мач също по
беди „Димитровград" с 
6:2.

С молбата кандидатите трябва да 
подадат и следните документи:

— книжка за превоуп-равление — 
оперен препис или фотокопия с даден 
изпит за съответната категория,-

— удостоверение за трудовия бпит; 
ч — съдебно удостоверение;

— удостоверение за отбита военна
ПОВИННОСТ;

— удостоверение от граждапетве-

Димитър Ставров

СПОРТНА СТРЕЛБА
ТВ „Димитровград"—най-добър в двете 

конкуренции
Обява

1. За приемане на водачи на рейс 
— 3 изпълнители за неопределено 
време,

2. За приемане на водач на товарно 
моторно возило за работа в шпе- 
дицмя — един изпълнител за не
определено време.
Оовеш със закоеа предписаните ус

ловия, кандидатите трябва да изпъл
няват и следните специални условил:

За работа и трудови задачи под 
т. 1. водачът на рейс — -водач „Д" 
категория с трудов опит от- 1 годиш.

За работа и трудови задачи йод 
т. 2. водач на товарно транспортно во
зило в шатадиция — водач „Ц" -и „Е"

В спортния център „Па борш та „Тигър I' с 351 
кръг; на -второ място се 

„Ди-митр01;<прад 
докато

трето се народи отбо- 
Електродистр и бу

лата книга; I
—- медицииоко свидетелство. 
-Прсдвидс-ио е да ос извърши пред

варителна проверка на способностите 
на кандидатите за водачи на рейс и 
водача на товарното возило.

Молби, сс подават в срок от 8 дни 
публикуването на обявата

рк" в Димитровград се 
проведе общинско със
тезание по спортна стрел 
ба — в дисциплина възду 
шна пушка, в конкурен
ция на мъже и жени, в 
-рамките та тазгодишни
те работническо-спортни
игри. При участието 
десетина отбори 
от всички трудови органи 
зации най-гоиям 
имаха състезателите и съ 
стсзателките -от ТО „Ди
митровград". За мъж-с, 
първо място спечели от-

■класира 
II" е 318 кръга,
на
рът на 
ция I е 314 кръга. За жс- 

пай-добре се класира 
„Тигър" с 335 кръга.
пи,

от деня на 
във в. „Братство" и „Вранске новине", 

Комисията за 
ТО „А-вто- 

Теорги

В отделното кла-сира- 
най-добър беше То

дор Алекоов от отбора ,иа 
„Тигър I" със 126 кръга, а 
за жени -— Ани да Михал 
кова, съ]цо от отбора . на 
„Тигър I" със 115 герт.га.

Д, Ставров

на на следния адрес-, до 
труд и трудови оаш-ошения 
тра иоп ор-т’ ’, Б о о шеград,
Димитров № За, Босилеград.

попълни молби няма

непочти
ул.

успех
Закъснели и

да ое -взимат в предвид.
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V * сатиРа * забава

Карикатурен екран Блясъци на остроумието
• Лицемерието е дар, който поро 
кът дава ига добродетелта.

Дп Рошфуко

• Професията на лицемера 
най-добри предимства.

Молиср
Вада за срамима

Тамъи реши да идем у Босилеград оти бай 
Вонс мс ока да ударим йедъи рабуш за оп- 

] щипгарйетс кико обърчайу планът „на гра- ; 
■ до" кико си им йс згодно, а изока ме Пс- 
| ра Литналото да ми каже кико и у Цари

брод нс йе много -по-арио и ако сакам да ; 
ударам рабуш за царибродсБете ваде и за ; 
това кико тоя вадс требе да буду най-уба- ) 
вата места за шеташе.

И ад иго се та у ошцинуту. Там найдо :■ 
* йодно момчище ирскърстило ноБе, лревър- I 

чд нскикве рстишЬс.
— Дете — шпуйсм га — дай ми да

ОРА \ • Лицемерието- е комедия, недосто
йна за човека.

Ж. Ламстри

• Лицемерие — това е да мориш 
постъпките пс пред своята съвест, а 
пред лицето на другите.

Л. Припиши
:
■;

ЛАСКАТЕЛСТВО
• Ласкателството- с като оръжие, 
нарисувано на картина: 
доставя удоволствие, а ползата — 
никаква.

! !
I надзърнем у тия планове да видим нещо. 

— Стар си дедо, ако сакаш да сгану- I 
йеш архитект. Защо су ти съга па планоту;?

— Сакам да видим кико изгледайу две- ; 
те «адс у тия ваши планове.

— Па убаво изгледайу, еве туя ваду : 
за водеиицуту пущимо.и по 1ьу са тече вода. • 

— Т1и бил ли си скоро натам?
•—, Па бил съм...

Питагор
Ц оДу ^ I

• Ласкателите са най-лошите от 
враговете.

Тацит
Перица Илиев

• ...лаокатслят с нищо не рискува 
пред оилните на деня — те благо
склонно приемат най-прсувсличени- 
те похвали.

— Може да си бил, ама да си купиш ; 
очила. У туя ваду не тече вода, а да ме 
простиш тече това що не йе за весници 
писуваше. Целуту канализацийу и септичйе ■ 
яме навърнули у гьу.

— Па дедо и канализацията требе да 
отиче .негде...

— Че отича ама баш ли у вадуту най- . 
де. Ужйим та.м че се шетайу и .млади и , 

| стари...

Ш* оев АОК1ЧОИ Лесаж
• Който знае да ласкае, той знае 
и да клевети.

Наполеон IИМАТ ВСИЧКО
Смиловци почти никога не е било без кафене. 

То е в центъра на оелото. Тук спират рейсовете, в 
него често пъти се провеждат и събрания, понеже 
в селото няма друго по-хубаво помещение. Зад 
■кафенето е амбулаторията, а зад нея местната кан 
целария. Омиловчани казват, това е така, защото 
ксхгато се случи ръкопашен бой, онзи, който изв
лече дебелият край, мине в амбулаторията на пре- 
вързка, а после двамата отидат в местната канце
лария при шефа да ги помири.

ЛЮБОПИТНО

Произходът на цифрите
— Па нека се шетайу, кой им брани?
— Брани им смрадат, ете кой йм бра- 

| нй... А квр стану с друтуту ваду за водени- 
: цуту у Строшену чешму?

— Кво че отане с ваду, вада ко вада... 
— Я поиспружи малко ноБе и че ви- 

1 диш да не йе ко вада. Реката однела язат,
; па дъга нема вода у гьу, а и воденицата у 
[ Строшену чешму не работи.

— Е тева не съм знал...
— Ко че знайеш ка си прекърстпл 

ноБе ко бей. Отиди малко и. натам, може 
и с лимузину да се прошеташ. Вшге съга 
без лимузина и у кревет не'идете.

— Чекай бре дедо, кво си задел ко ; 
мутав у точила? Я ли съм тука най-отгово- | 
раи? — Има нади мене друБч, тия 
ад го в орни за планат, иди па н>и дави... !

Видим дека с това детище нема да се I 
раопраимо, п-| реко: айде че идем по-наго- | 
ое да питам тия одговорннте: защо вадете ] 
V Цариброд оу стануле права брука за лра- 
дат. Очсш ам» ядъц: удари на йедна врата, 
ОДа затворена, удари на друга, а йадно ми- 
зесто девойче ми рече дека другарат йе на 
састанак, трети отишъл негде у град. Видо 
дека нема да има вайда, па си реко: дай да 
зарежем на рабушат, а яа бай Вене се 
яви по телигаон и му реко дека плановете 
су убаво нещо, ама на ретийу. У животат 
свак си га кройи по свойу мерку.

А на вас очу да кажем: тия йут ми за
седяо у гърлото нещо и ми горчи па не 
мо,гу да си пра им майтаплъци.

Тълковните речници и енцик
лопедиите обясняват думата „циф
ра" като дума с индийски произход, 
навлязла в речника на европейците 
през ХШ в. чрез арабите. Изследо
вателят на античната арабска лите 
рату.ра ал-Мувехли омята, че тази 
вероия е погрешна и предлага нова. 
Проучвайки древни арабски ръко
писи, сравнявайки и анализирайки 
различни шрифтове, той стигнал до 
извода, че съвременните цифри всъ 
щноот са видоизменени буквени 
знаци на арабската азбука.

КОГАТО ПАРАХОДЪТ ПОТЪВА...
В трудовата организация за производство на 

мебели „Васил Иванов Циле" в Димитровград през 
последно време зачестиха искове за предвре- 
менна пенсия, пенсия по болеот, съкратено рабо-

>

тно време и така нататък.
Имайки предвид положението в тази трудова 

организация „първи .налуокат парахода..." (знае 
се кои). су !щоА. Т.
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