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НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ^

с уклз на президента па
СФРЮ Йосип Броз Тито от
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и I
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
нашите народи н народности

У
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председателството на

Бошко Крунич,
председател
На заседанието на Пре
1
дседателството на Центра
пния комитет на Съюза
на- -югославските комуни
сти, проведено на 30
®Щ®§
юни, въз основа Устава и
ш 1
Правилника за вътреш
гЛ\
ния ред единодушно за
нов председател ,на Пред
седаггелствот-о на ЦК на
СЮК с едногодишен ман
дат бе избран
Бошко
Крунич.
Бошко Кру.нич е роден на 21 октомври 1929 го
дина в Пърх-о-зе край Печинци, в Социалистическа ав
тон-омна покрайнина Войводияа. 'По националност е
сърбин. В СКОЮ бил приет през 1944, а в Съюза на
комунистите в 1946 година. Досега е изпълнявал ре
дица- -отговорни постове в Рума, Бе-очин, Сремска Ми
трови-ца, Нови Сад и Белград. Изпълнявал е и -реди
ца отговорни длъжности в Съюза на младежта, Со
циалистическия -съюз, в органите на обществен-о-по
литическите общности и в Съюза на комунистите.
Завършил е школа на запасни -офицери, а уча
ствувал е -в множество младежки трудови акцииБил е ангажиран в много обществени органи
зации и сам-оуправ-ителн-и тела в Скупщината яа Соци
а-листичеока република Сърбия и в Съюзната скупщина.
Публикувал е по различни вестници и списания
редица -статии от областта на скупщинската система-,
организациите и действуването на държавните и обществените органи. К-онсти.туцията и Устава .на Съ
юза на югославските комунисти. На 12 и 13 конгрес
на СЮК -е -бил избран за член на Централния коми
тет на СЮК и член на Председателството на ЦК на
СЮК. Лауреат -е на -повече -отличия и -обществени при
знания.

ПРЕДАДЕН НА

УПОТРЕБА КОАКСИАЛНИЯТ КАБЕЛ НИШ_СОФИЯ

ПО-ДОБРИ ТЕЛЕФОННИ
ВРЪЗКИ С БЛИЗКИЯ изток
На първи юли тази гч> чване на така наречената
дина на югославско-бъл- дигитална система от
га-роката граница, най-на 1920 канала.
пред на Калотина — НР
-Най-съвре.нени съоръБългария, а след това на
Градини — СФР Югосла жения за коаксиалния ка
вия, по тържествен начин бел са произведени в
бе отбелязано приключва Електронната индустрия
нето на работите ;и преда от Ниш и в „Каблови" т
ване'на употреба на меж Св-етозарево. Полагането
ду-нар-сдния коаксиален ■ и монтирането на кабела
в срок от 22 месеца прове
кабел Ниш — Пирот —
доха специалистите
от
Димитровград — София.
С това е осигурена най-съ ПТТ—организациите от •
временна телефонна “ Белград и Ниш в сътруд
телекс връзка на нашата -ничество със „Сим-енс" от
страна със съседна _Бъл- Мюнхен, Западна Гер
гария и страните от Бли мания.
зкия и оток.
Новата система същев
ременно щ-е осигури и
много по-добри връзки
между градовете -от Пони
шавие.
след приключва
не на новата централа в
ДимитровградОт няколко източници
на Република Сърбия за
строеж на тази междуна
родна система с мощно
ст от 3600 телефон-ни ка
нала , вложени са 1 милиард динара.
Оовен това създадена е
и възможност за прикл-ю
^

ПО ПОВОД 50 ГОДИШНИНАТА ОТ ИДВАНЕТО НА ТИТО НАЧЕЛО
НА ЮКП ОТКРИТА

Изложба „Тото в борбата и мира“
В рамките на -ознамену-ване 50
годишнината от идването -на Тито
начело на ЮК-П, в навечерието на
Деня на боеца на 3 юли, -в Дим-итровград бе -открита изл-ожба п-о-Д
название „Тито в борбата и мира .
Пред представители на обществе
ния стопански и културен жив-от на
общината и бройните посетители,
изложбата откри председателят II Общинския комитет -в Димитровград МЛАДЕН ДИМОВ, като межДУ другото изтъкна, ч-е това е удо
бен мом-ент още веднъж да се вир
нем ким богатото дело, име и лика
на Тито, момент още веднъж да по
твърдим че пътя който той посочи
ияма алтернативни решения. Г-ова
потвърдихме през миналата година с конгресните решения, това по-

На тържеството присъствуваха и посланикът
на СФРЮ » София ИЛИЯ
ДЖУ-КИЧ и на НРБ в
Белград СТЕФАН СТОЙ
КОВ, какго и председате
лят на асоциацията яа
ПТТ — съобщенията на
Югославия ВУЧКЧ ЧАГОРОВИЧ, членът .яа
Председателството на СР
Сърбия ЛЮБИША ИГИЧ
и представители на- обществено-политическите
организации и общности
от Нишки регион и Ди
митровград.
А. Т.

твърждавам-е и тази -с промените в
К онст.итуци ягга''.
Говорейки по-;нататъ-к за живо
та и делото на Тито, Димов под
черта, че неговото дело винаги .ще
бъде с нас кат-о пътепоказател и
вдъхновение. Под негово ръковод
ств-о е създадена -нова -общност обо
ои-ована върху демократични -и ху
манни начала на социалистическо
самоуправление, -на братство и един
ство между всички народи и 'на
родности. Изхождайки -от н-егов-ото
дело пред н-а-с е голямо морал-но за.
дължеиис да продължим това дело,
потвърждавайки нашите завети, ч-с
няма да отстъпим -от Тятовяя път,
постигайки нови развойни резулта
ти за по-добро бъдеще -на трудещиА. Т.
те се -и гражданите.

Джордже Митич, председател за съобщения
и връзки пресича лентата
С предаването на у-п-о-треба на новата ПТТ—си

стема Юго-сла-вия н България, освен подобрени
те връзки, ще осъществя
ват и значителен .валутен
до* ад.
На тържеството по по
вод предаването на уполг
реба на коаксиалния ка
бел говориха
министъ
рът за съобщения и връз
-ки АНТАНАС ПОПОВ,
от българска- страна и
председателят на Коми
тета за съобщения и връ
зки :п-р-и Скупщината на
СР Сърбия
ДЖОРДЖЕ
МИТИЧ, които -особен-о
изтъкиаха -в-ис-окото ниво на сътрудничество ме
жд-у специалистите от та
зи област -на двете страни.

• От Скупщината на Юж
номоравски регион в
Лесковац
ЗА АКТИВИЗИРАНЕ
НА
СОБСТВЕНИТЕ
СИЛИ И РЕСУРСИ 3
• 50 ГОДИНИ ОТ ИД
ВАНЕТО НА ДРУГА
РЯ ТИТО НАЧЕЛО
4
НА ЮКП (СЮК)
• ПОДГОТОВКА ЗА ИЗ
КУПУВАНЕТО НА
ПШЕНИЦАТА
7
• КЪМ ПО-БОГАТО ТУ
РИСТИЧЕСКО ПРЕД
ЛАГАНЕ
• На педагогически теми
ЛЯТНАТА ВАКАН
ЦИЯ, УЧЕНИЦИТЕ И
ПОПРАВИТЕЛНИТЕ
10
ИЗПИТИ

I

и

ПО СВЕТА

ИЗ РЕЧТА НА РАИФ ДИЗДАРЕВИЧ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА КЕБС
ВИЕНА

ВЪВ

Апелът от Бриони
Съюзният секретар на рите за премахване на ра те страни от Средиземно
външните работи Раиф
кетите от Европа. Те изи морието' изискват 'чужде
Диздаревич заявил на ви, .екват в предстоящото спо странните флоти, военни
енската среща на Конфе ра.чумечше по този въпрос бази и укрепления да не
ренцията- за европейска да се внесат разпоредби
се използуват за нападе
та сигурност и сътрудни и за премахване на тако- ния и натиск върху сре
чество, че необвързани- ва въоръжение ат Среди диземноморските необ
те страни от Средизем- земноморието.
вързани страни Или за
номорието отправят апнамеса в техните вътреСъюзният
секретар
йод
' ел до всички страни да
чертал, че необвързани- шии работисе въздържат от заплахи
или употреба на оила и
да интензивират усилия БРАНКО МИКУЛИЧ ПОСЕТИ ЕГИПЕТ
та за изнамиране на пра
вдиви и трайни решения
за кризисните, огнища.
Осведомявайки
участ
Председателят на Съюз
ниците в конференцията ния изпълнителен съвет
'за резултатите от минис Бранко Микулич бе на
т-ерската среща на необ тридневно приятелско и
вързаните страни от. Сре
официално посещение в
диземноморието, която
Египет. Посещението на
неотдавна бе проведена
на Бриони,
Диздаревич Микулич в Кайро бе изизтъкнал, че министрите
ява на готовността на две
дали 'подкрепа на лрегюво те страни да развиват и

Укрепване на връзките

В

ТАЗГОДИШНИЯ

ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН

Безопасно за чужденците
— -Всички туристи, тра
■нзитви пътници и чужде
нци, които пребивават . в
Югославия, могат да се
чувствуват. сигурно —- бе
изтъкнато на заоедание
на съюзния секретар на
вътрешните работи Добросав Чулафич с р-епуб-.
ликанските и покрайнин
ЮЖНА КОРЕЯ
РЕНИЕ

ПРЕД

оки секретари на вътрешните работи,
Също така бе . оценено,\
че успешно ое реализират всички ; запланувани
оигурностни
.мер-оприятия за „Универсиада 87",
като-' централно събитие'
през тазгодишния турнетически .сезон;

НАЦИОНАЛНО

Режимът отстъпва
Шефът на южнокорей
ския режим Ч.ун Ду Хван
-се съгласил с политичес
ките реформи, които тър
си опозицията, преди вси
чко предстоя-щите предсе
дателоки избори да се
проведат с непосредстве
но изясняване -на глаооподавателите. Той за-явил. че напълно приема
„пакта" от предложения
та .на измененията на по
лйтическата система, ко
йго му доставила .негова
та господствуваща Пар
тия на демократичната
.
прявдз.
Чун изтъкнал, че же
лае да сложи край на
„антагонизма й конфрон
тапията" в южнокорейс
кого общество и че -на
свобода ще бъдат пусна
ти почти всички лолиги
чески затворници. , Опо
зицията твърди, че в зат
ворите моментално имаСТРАНИЦА 2

ПОМИ

■ ■■

Бранко Микулич
задълбочават пошататък
билатералните си връзки.
В разговорите бе оцене
но, че икономическото' съ
трудничество на .ЮГОсла
вия с Египет трябва да
обхване повече облици, а
в рамките на движението
на необвързаните повече
да ое основава върху ооб
възможности.
отвените
Пс' вребе на посещени
ет-с- Бранко Микулич се
ср-ефна -и с председателя
Хосни Мубарак.

около 3000 противници
на режима.
След жестоките демон
Кайро и Белград изра
страции на опозицията, зиха готовност в бъдеще
които по-вече дни вълну още повече да се анга-жи
ваха Южна Корея, госрат, че' движ-ениет-о на не
подствуващата Партия на- обвързаните и неговите
демократичната правда
членки да раздвижват ко
бе принудена да се съгла -нкретни акции за укрепва
си със свободните пред-се- не на взаимното сътрудничество.
дателски избори.

а

Българи освобожда
вали и Белград
ОЩЕ ЕДИН ОПИТ ДА СЕ ПРИПИШЕ
ТИЕ В „ОПЕРАЦИИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ"
историБългарските
ци не се 'отказват от пра
ктиката с прекрояването
,на фактите да приписват
армия
на българоката
участие (в „белпрадоката
операция" през есента
на 1944 тодина, а с това
и заслуги за освобождението на. столицата на
Юго.слааия от германска
та окупация. Такива т,вър
ден-йя оега изнася и Ге
орги Борисов в последния брой на „Истарически преглед", списание на
Института по история
към. Българската академия, на -науките.
Безспорно е, казва Бо
рисов в споменатата -статия, че „боевите дейстеия на българската народна армия в първия период на отечествената ®о
йна са част -от „белградската офанзивна о-пе.ра-дия"
която провеждат
трите съюзнически ар
мии:. съветската, българ
ската и. югославската",
Той покрай другото ое позовава и на -една -статия в
югославския
печат от
1945 година, в която ак
циите на частите на бъл
гарската народна армия
се споменават „като неотчуждима част от съв
местната белградска, стра
тегичеека. операция".
Българският автор уко
рява официалната- юго
славска историография,
че на България „е -отне
то правото" да припише
на себе си непосредствено
участие -в освобождение
то на Белград. Както и
мнози-на други българоки автори, Вориоов оснорва факти — отдавна за
писани във всички обективни истории за оконча
телните действия /във Вто

Важна крачка в престройката
него правата- на заводите
и фабриките.
Тези дни депутатите на
Върховния съвет на СССР
пиреха Закон за предп
риятията. С новия закон
трудовите, колективи се
довеждат в пряка зависи
мост от резултатите на
стопанисването. Основни
ят смисъл на новия за
кон за държавните преди
риятия е създаване на та

|

СОС ЛЯ ПОВТОРНО ПРЕКРОЯВА ИСТОРИЯТА

ПЛЕНУМ НА ЦК НА КПСС И ЗАСЕДАНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА СССР

На неотдавна прозеде-ния пленум на ЦК на
КПСС особено внимание
бе посветено на най-нови
те задачи от областта на
престройката на съветско
то общество. В - Доклада
на генералния секретар
на ЦК на КПСС, Михаил
Горбачов, бе изтъкнато,
че важна крачка' в прест
рейката представлява уве
личаването и разширява-

НАС

кива производствени и об
ществени условия, които
ще насърчават трудови
те колективи към по-ефи
касно производство с въ
зможно по-малки разходи. Става дума за доку
мент, с който радикално
се увеличават и разширя
ват правата ,на заводите и
фабриките, и който одо-б
р-и Централният-комитет
на партията на св-оя пле
нум.

УЧАС

рата световна .война на
Балканите и в Югославия
— че частите на българ
ската народна армия участвували в борбите срсщу германските сили в
една част на Сърбия и
Македония, но не и в
„белградската операция".
Историческите факти и
документите това потвър
ждават. 'Новото българско ръководство, след ова
лянето ;да фашисткия ре
жим (9 септември 1944
година), ое обърнало с
моотба до югославското
правителство да позволи
■на частите на новата бъл
гарска народна армия да
участвуват, в съвместните
борби срещу германските сили на територията
на Югославия. Като оснотна причина било изтъкнато, че е това България като довчерашен съ
юзник на Третия Райх ще
спечели благосклонност
та «а победителите на
предстоящата мирна -конферетация. България за
да получи — -която тръгва по пътя на демокра
тическото развитие — мя
сто в -следвоенна Европа,
Югославия удовлетворява
на тези м-олбиТочно е, признава бъл
гарският автор, че пери
одът -о-т оептемари на 1944
до май на 1945 година
представлява заключите
лната . част от Втората
световна война в Европа
и е кратък по отношение
на
няколкогодишното
траене на това стълкнове
ние. Но -— изтъква той
—- това бе пълни осем месеца?!
Никой в Югославия ни
коша не - оспорваше реалния принос и жертвите,
които отечественофр-онто
века България имаше в
действия
окончателните
във Втората световна вой
на на страната на антихи
коалиция.
тлеристката
Поради това и учудва, че
след четири десетилетия
от войната, българските
историци -ое опитват да
прекрояват историята и
на новата бщггарока ар
мия да приписват учас- ■
тие в -боевите действия, в
които тя н-е е участвувала,
какъвто е случаят с „бел
градската операция".___
(Танюг)
БРАТСТВО • 10 юли 1987

Календар
на
събитията
• 9 ЮЛ1Ц 1941 г. __
В Загреб устатите ра
зстреляли изтъкнатите
революционери и ко-му
нисти
Божидар Аджия, От-окар Керш-овани и Огнен Прица.
1942: В Скопие след
зверско мъчение в за
твора, българската п.олидия убила члена на
ПК на ЮКП за Маке
дония Цветан Димов,
народен герой. 1943през юли в село Върбница край Фо-ча в Боена четниците залови
ли и убили известния
югославски поет, автор на поемата „Яма"
Иван Горан Козачич
• 11 юли 1934 г. —
Заседание ва ЦК на
ЮКП, на което Йосип
Броз Тито е кооптиран в Централния ко
митет. По това време
Тито се намирал в
страната, където под
псевдонима
„Руди"
обикалял отделни пар
тийни организации- —
1967: В Будапеща про
ведено дгудневно съве
щание на ръководите
лите на партиите и .
правителствата на се
дем
социалистически
страни: България,, Че
хословакия,
Югосла
вия, Унгария, ДДР, По
лша и СССР, на което
е дадена подкрепа на
арабските страни в уси
лията им да се ликви
дират последиците от
израелската агресия.
• 12 юли 1941 г. —
В духа на решението
от 4 юли ЦК на ЮКП
обявява възкание, в хо
ето призива югослав
ските народи своята
страна да претворят в
обкръжен бастион за
окупаторите, а от ко
мунистите се търси ве
днага да организират
партизански отряди и •
застанат начело на Народоосвободителната
борба.
• 13 юли 1941. V.)—
С нападение на герилски отряди срещу мно
гобройните
италиан
ски гарнизони и поли
цейски участъци, вър
ху съобщителните връ
зки и други обекти за- •
почва НАРОДНО ВЪ
СТАНИЕ в Черна го
ра. За няколко дни ця
лата територия на Че
рна гора била освобо
дена-, с изключение иа
Цстиле, Никигич и Подгорица (днес Титоград).
БРАТСТВО • 10 юли 1987
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СКУПЩИНАТА НА ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН В ЛЕСКОВАЦ

За активиране на собствените сили и ресурси
ХА ЖЮ СКУПЩИНАТА ОБСЪДИСКАТА Ж^АТА АКТИВНОСТ, СТОПАНЕЛРКшрм^т^,?01- ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА НА НЕЗА РАБОТА м м™ИТЕ СЕЛИЩА И ОТЧЕТИТЕ
ИЗПЪПЧЯКДнгМм,КИТЕ ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО
тГоРГАНи
УНКЦИЯТА НА ПРАВОСЪДНИТри основни въпроса
доминираха на сесията
•ь.а Скупщината на МРО
(-VI еждуобщинската р е ги
онална общност) в Леско
аац, състояла ое на 30
юни т.г. инвестиционнаа активност на терито-ри.
ята на региона в текуща- '
та година, стопанската де
ин-ост на организациите
на сдружения труд през
изтеклата (1986) и тенденцииге в настоящата
делова година и осъщест
вяване на програмата по
електрификация на нелактрифицираните селиЩа. В изготвените анализи, уводните изложения
и в .разиокваяията се под
черта необходимостта от
интензивиране на д-ейнос
тате, разчитайки преди
всичко на собствени сили
"“сурси, тъй "като и в
трите области -напоследък дейн-остта е позаглъ
хнала.
° До .края на май 1987
година са зая-в-ени 31 ин
вестиции с проектна сто
йност над 8,5 милиарда
динара, 18 от -които на
Врански и 13 на Лесковашки субреги-он. Осъще
ствената положителна ико
нс-мическа структура на
влаганията през 1985 и
1986 година продължава
и :в .настоящата година —
участието «а нестопан-

ските дейности е намалено с около 36 на сто в
капиталовложенията.
В
текугците инвестиции оба
че техническата структу
ра и на влаганията занапред е неблагоприятна,
Стойността ,на стр-оителни
те работи, изработката
на проекти, проучването
на терените, строител ст
вото на инфраструктура,
изкупуване на землища и
други
неин в-е стищ»о-нюи
разходи постоянно нара
стват, а намаляват учае-

® строителните обекти с
53,5 на сто.
Делегатите -на Скупщината приеха предложение
то да се п-репоръчи на
общинските -органи и тела.
обществежьполитическите организации и са
моуп.рав.иггел ните органи
зации и общн-о-сти в об
щините да преразгледат
развойните си възможно
сти и да утвърдят реални
планове и програми на ра
звитие /изхождайки о-т ре
алността на преценените
ефекти на отделни прог
рами -и проекти, както и
изнамиране -на -нови програми ,и проекти, съглас
но’ новите развойни опре
деления.

Кадрите са най-необходими в изоставащите общини
тието- на производствено
то -оборудване. Според да
нн-ите за 1986 г. в стойнс-стта на общите капита
ловложения оборудване
то участвува -само е 30,4"/»,

• През първото триме
сечие т.г. промишленото
производство бел-ежи ръ
ст 9,8, на сто, с 2,4 на
сто п-о-уокорено от Репуб
ликата. Изменената отче
тна система и извършена

субект на пазара

Според сегашните разпоредби в Закона на сдружения труд сложната организация само формално е
стопански субект
С предстоящтие проме
ни а „работническата кои
ституция" сложната орга
низация -на
сдружения
труд трябва да се дефи
нира -като стопанска ор
ганизация относно -като
субект -на -стопанската дс
йност. Според сега-шн-итс
разпоредби в ЗСТ тя са
мо ф-ормално е стопаиски
субект, понеже няма ни
до-статъч-н-о -пари, н-ито
пък достатъчни к-омпетеи
ции да се явява на паза
ра като- самостоятелна зр
гаяизацйя.
Т-о-в-а с основният ак
цент от изказванията на
участниците в праводен-ото тези дни съв-ещание
» Регионалната стопанска
камара в Ниш по п.роек-

Налице са и някои по
лс-жителни
тенденции:
акумулацията е нарасна
ла с около 37 на сто, а
заетостта е с 5,4 на сто.
Резултатите
биха били
ощ.е п-о-добри, ако стопан
ств-ото поради недостиг
на собств-ени средства не
ползува краткосрочни кре
диги, така че само лих
вите са нараснали пет
пъти.
изтъкнаха
Делегатите
нуждата да се използуват
напълно разполагаемите
мощности, да се активи
зират ресурсите и. далеч
по-целесъобразно да се
разпределят кадрите.

ОТ СЪВЕЩАНИЕТО В РСК ПО ПРОЕКТОПРОМЕНИТЕ В ЗСТ

соет

та
ревалоризация (по
край сезонните условия)
е причината, че се отчитат с 329 на сто- жьголеми загуби. Намален е из
носът с 1.3,3 та сто. а
разходите.на стопанската
дейност -са нараснали с
'87 на сто-,

тотлромспите в Закона на
сдружения труд. Органи
затор на съвещанието бс
Републиканската стопан
ска кама-ра ,а в -него- уча
прсдставители
ствуваха
,на по-големите стопански
колективи -о-т цялата Ре
публика.
Спо-ред думите на Томислав Николич, п-редста
-вит-зл на „Магно-х-р-ом" от
предстоящите
Крале-во,
промени в Закона на сдру
жения труд трябва да
стопанството-о-сво-б-о-дят
от законната разпокъса-тост и да й създадат ус
ловия за обединяване в
сложни организации въз
•основа иа реални иконо
мически интерес-и. „При
утвърждаването иа крито

• Според приетата Про
грйма в Републиката до
1985 година всички сели
ща на нейната територия
е трябвало да бъдат еле
ктрифицирани. Това оба
че не се осъществи ця
лостно. В .Южно-моравски:
регион до края на годи
ната трябва да ое постро
ят 40,8 км далекопрово
ди о мощност 35 КЛУ, .203,4 км с 10К\У, мрежа
с ниско напрежение 675,9
км и общо 68 траф отм
етеше. Средствата трябва
да обезпечат: сдруженото
електростопанство
(60),
Републиканският фонд за
разв-чтие (35) и оо-бствено
участие (5%). Все още оба
че има голям брой сели
ща — махали неелектрифиштрани с 4883 домаки
яства и 20 473 жители. В
редица селища акциите
са в ход. Счита се. че '
до края на 1987 година
■всички селища и махали,
ще бъдат електрифицира
ни. Именно- затова е не
обходима съгласувана и
засилена активност -навеи
чки субекти.

-рии за сдружаване в сло
жни организации, под че.р
та д-р Жнвоин Златкович, професор на Иконс
кия факултет -в Ниш, не
пременно трябва да се
и-ма предв-ид фа-ктът, че
нита един закон не м-оже
да анулира влиянието на
пазарните закони. Затова
трябва да се -откажем от
така наречената „догово
Делегатите на Скупщи
рна икономика", да изго „ ната на МРО накрая прщ
ним политическия -волуи
таризъм -от стопанството еха отчетите за работа
и венч-к-о- да подчиняваме на; Окръжния съд в Ле-с-на -икономическата логи кова-ц и Враня, Ак-ръжка".
ния стопански съд, Окръ
Макар че всички бяха жната прокуратура в Ле
-съгласни с мнението, че сковац -и Враня -и Основ
ООСТ трябва да стаи-е су ния съд -на сдружения
бект иа лаза-ра, без пъ
труд, както и няколко об
лен отров-ор -о-стана -въпр-о
сът: как трябва да се осъ ществени договори и ре
шения.
щеютв.и тази цей?
(М. Д.)

Ст. Николов
СТРАНИЦА 3

50 години от идването на другаря Тито начело на ЮКП

Титовият ПЪТ
път в бъдеще
Последното заседание на Общинската кюн
ференция на ССТН в Босилеград бе посветено
на общоюгославския юбилей — 50-годишнината от идването :на другаря ТИТО начело на
■ Югославската комунистическа партия. По то
зи повод, доклад за жизнения път и революци-онното д-ело- на великана, на нашата, и на
оветовната история и миролюбивия свят —
Йосип Б-роз Тито, изнесе председател
и Програмата за икономическа стаби
ят на ОК на ССТН в Босилеград, Сй '
лиза-ция. Затова и Социалистическият
ме-он Захариев.
съюз (в нашата община, и занапред ще
Той, между другото подчерта.
раздвижва и води акции за решаване
че ЮКП, под ръководство «а Тито и
на всички жизнени проблеми. Оп.рес дълбока свързаност с работни
делени за Битовото дело и самоупра
ческата класа и трудовия народ е по
влението трудещите и гражданите ю
вела борбата срещу фашисткия -оку
нашата община юа заинтересовани час
патор и домашните предатели, орга
по-скоро да се преодолеят всички за
низирала и вдъхновявала -вяра в изх-о
труднения. При това изразяват воята
да на Народоосвободителиата борба и
готовност на усърдна борба за укреп
социалистическата ни революция. По
ване на материалната основа в общес
бедата над ■ окупатора ,и домашните
твото, сдружения, труд и самоуправипредатели е потвърждение на силата
телните отношенияна социалистическата революция, все
— Титовото жизнено дело м
оццайна свързаност на Партията с
пътя който ни трасира към .всестранно
народа и символ на гаепобедимост на
то социалистическо -сам-оуправително
народ който ое бори за аво-я -свобода
изграждане и необвързаната полити
и социалистически прогрес. А след
ка, която подтиква човечеството на
това добави: — Ознаменувайки 50-го
борба за мир и свобода, е единствени
дишнмната от идването н.а другаря Ти
ят път по който вървят нашите .наро
то начело на ЮКП — (СЮК) трябва
ди ,и народности, към всестранно из
да бъде подтик на всички трудещи ое
граждане на страната ни — добави
и граждани и да даде принос към понакрая Захариев.
ускорено -осъществяване на целите и
задачите, приети на 13 конгрес на -СЮК
м. я.

/

ОТ ТЪРЖЕСТВЕНОТО СЪБРАНИЕ НА ОК НА СКС В СУРДУЛИЦА

С Титовия номуии

етически пример
Многобройни са великите дати от Титовия пери в-олюционер и последова
од на ЮКП (СЮК), които ярко светят в нашето ми телен марксист 1948 с ре
нало и настояще и с непреходното си значение, до шителното си „НЕ" на
сег и историческа стойност ще осветляват пътя на Сталин, 1950, когато обя
всички наши бъдещи процеси. Горди сме, че в най- вява Закона- за работнице
дълъг период нашата Партия се оглаяваше от лич - ск-ото
самоуправление,
ност, с чието дело, мисъл и акция неразривно са 1961, .когато налива 1 осно
свързани всички наши успехи и победи
-ните на .необвързването
1966, 1971 и 1972 г-ОДИТова- .изтъкна председа- п-омни за 'исто-рическите на-, когато води енергич
телят -на ОК на СКС Сщ- обстоятелства в момента, на акция срещу национа
менко Янкович в доклада когато Т-ито идва начело ли-стическите, бюрократи
си «а тържественото съб на ЮКП, -и за у-оил-ията ческю-етатистичеаките, те
рание на Общинския ко на генералния секретар хнократическите и либемитет на СКС в Сурдули- да изгради единството на ралистичеоките сили и . те
ца по случай 50-годишни- юло-славските комунисти нденция в СЮК и обще
ната од идването на дру- и да насочи равошюцион- ството.
гаря Тито начело на Юго ната им акция, -към найНакрая Стаотенко Янко
славоката комунист-ичес- великите човешки цели. вич говори за актуалните
— Във всички съдбовни задачи на- комунистите вка партщ относно Съюза
«а югославските комунис- моменти на нашата исто- Сурдулишка община -и ме
ти което се състоя -на рия, каза поннататътс Янко жду другото подчерта: .
— С гордост подчерта
3 юли т.г. На събранието- вич, другарят Тито избира
присъетвушаха -представи истинския път и средства вахме и подчертаваме, че
тели на МОК «а на СКС на борбата за идеалите нашата многонационална
в Лесковац, секретарите «а работническата -класа, среда е пример за истинна първичните организа-.. Така с въоръжена револю око' братство и единстции на СК, представители ция довежда нашите и вото на нашите народи и
на общес1®ено-п.олитичес- народности до победа и народности. Не смеем и
пре-об- няма да позволим нико
ките организации. Общи- социалистическо
му да наруши това наше
нската скупщина и трудо- разтание на страната.
Тито се потвърждава братство и единство.
вите организации.
К. Г.
, Янкович най-напред на като велик мислител, реСТРАНИЦА 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА ССТН В БОСИЛЕ
ГРАД

ССТН - място за
инициативи и договаряне
На проведеното на 30
юни т.г. заседание на Общинската" конференция
на Социалистическия еъюз в Босилеград, делега
тите най-толямо вяимание посветиха «а отчета
за едногодишната си ак
тивност и на инициативата, произтекла от жела
нията на родителите и
учениците за въвеждане
на двуезично обучение в
основното училище. Ос
вен това, пред делегатите
на ОК на ССТН в Боси
леград, предмет. на обсъ
ждане бе и .въпросът във
връзка с -осъществяване
то на конституционната
роля. н-а- местната Общ
ност и ролята и задачи
те на всенародната .отбра
на и обществената само
защита в местните общ
ности.
Социалистическият съ
юз. -се казва в отчета за
активността през изтек
лия едногодишен период,
е -полагал усилия и .наето
явал да бъде широка три
буна на трудещите се и
гражданите. Така напри
мер. бе изтъкнато че на
не -малко събрания п-очти
във .всички местни орга
низации на ССТН е бил
' повдигнат -въпросът за по
до-бре-ние -на снабдяването, изкупуването, здравни
те услуги, нооргаяизираИНТЕРЕСНО

ността на ветеринарните
услуги и пр.
. Електрификацията на
неелектрифицираните се
ла -и махали, изграждане
то на селски и махленски пътища, развитието
и подобряването на сел
ското стопанство, нреди
всичко на животновъдството, гсакто и. по-отговорно отношение към обще
ственото имущество, също са били, и занапред
ще бъдат в центъра на
вниманието на Социалис
тическия съюз в общинатаСоциалистическият съ
юз, като. най-широк фро
нт .на -организираните со
циалистически сили, през
изтеклия период от една
година -се -е занимавал и
с въпроси -отнасящи се
до -развитието и усъвършенствуването на полити
ческата -система ич соци
алистическото самоуправ
ление.
В продължение на за-се
данието
делегатите на
ОК ,на ССТН. дадоха под
крепа за въвеждане на
двуезично -обучение в ос
новното училище в Зооилеградска община, така
какт-о е направено в ДиБабуш-1
митровградска,
-нишка и -Сурдулишка общипи.
М. Я.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Възпоменателна плоча
на Днмнтрне Мишия
Едего интересно предлож-ение е направил Аца
Виданович,
подп-одковник в п-енсия от Ниш.
Именно той -е отправил
искане до организациите
на Съюза на бойците в
Димитровград, П.ирот и
Бабушвица, да се договорят за отбелязване на
мястото на загиването на
партизанина
Димитрие
Мишич,' боец на Седма
сръбска бригада, а загинал през 1943 година при
сел-о Власи.
Именно през декември
на 1943 година на група
н.а.ши -бойци, в ко-ято се
намирал и Аца Видан-о.
вич, било възложено да
съзцад-е връзка между лу
жнишките партизани и
българските партизани на
Славчо Трънски. Пр-и село Власи гоупата била
-нападната от предатели и
след кратка престрелка
ст крущума на българ
ски контрачеткик Владо
Станчев от с. Власи пад
нал убит партизанинът

Димитрие Мишич.
Ди-митрие Мишич не -е
«еизвестен в този край
На младини бил слуга на
Поган-оюски манастир и
при частни лица-в с. Мо
ганово и другаде, в ТТ-огавово се о-женил и има
три деца. Когато започна
ло да се развива парти
занското движение в на
шия край Димитрие Ми
шич се приобщил към лу
партизани.
жнишките
Бил храбър и омел боец,
добър 'другар.
Аца Виданович п-редла
га на Съюза на. бойците
в трите общини да се извъзп-оменателна
дигне
плоча на Димитрие Ми
шич (засега н-егавото -име
е записано на -възпоменатепнат-. чстттма в. П-оганово) в с. Власи (в -сел-ого
край пътя Суково -— Ра
кита), или в Поганояо,
като по такъв начин до-ст-ойн-о се отдължим на
известния
партизански
боец.
М. А.
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ЗАСЕДАНИЕ НА
ТРОВГРАД

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА

ОК НА СКС

В

ДИМИ

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СК В
БОСИЛЕГРАД ОБСЪДИ РАБОТАТА НА КО
МИСИЯТА ЗА ПРЕДСТАВКИ И ОПЛАКВА
НИЯ

Програма на приоритетни задачи

Първичните партийни
организации са длъжни
да анализират и дават
оценка на своите члено
ве, които са- в скупщина
та и другите органи на
Само-управителната общ
ност за ■ образование и
култура, в Общинската
скупщина и нейните ор
гани и тела, в съветите
на училищата. ,в издател
ския съвет на I вестник
„Братство", ТВ журнала
и на радиопредаването на
радио Ниш на български
език. При това особено
внимание трябва да се
обърне на осъществяване
то на идейното -и анщонно -единство- върху кон
кретни задачи в развити
ето на социалистическо
то самоуправление.
Това е първата задача
от приетата програма «а
приоритетни задачи .на
членовете на Съюза на
комунистите в о-бщината
в идейната борба за осъ
ществяване на социалис
тическото
■самоуправление -в областта на обра
зованието, културата и
информирането. Програ
мата е приета на съвме
стно заседание на пред
седателството на Общин
ския комитет и комиси
ите за обществено-иконо
мически
отн-ошения и
идейна работа в спомена
тате области, проведено
на 29 юни -в Димитров
град.
Имайки предвид идей
ното -оопособяване на мла
дите, не случайно председателството инсистира
върху изучаване на мар
ксизъм -и социалистичес
ко самоуправление. Това

като своеобразна нишка
трябва да се провлича
през целия образовател
но-възпитателен процес в
основното и средно учи
лище. В областта на кул
турата посредством раз
лични изяви трябва да се
афирмзират
постижения
на народите и на-р-одностите и да ое тачат рев-олюци-онните
традиции.
При това посредством та
ка наречените програмски съвети трябва да се
осъществи по-голям-о- об
ществено влияние върху
програмите за работа в
тази област.
Ако ее знае, че днее
средствата за маоова ин
формация имат -особено
влияние. толкова е яснозащо отговорността на за
етите в тази -област тряб

ва да бъде на особено равнище. От това произли
за и кадровото осооообя«аяе както и идейната
определеност на кадрите.
Програми от активности
въю всяка първична орга
низация в споменатите
области трябва д:а бъде
доставена до Общинския
комитет
най-късно до
края на септември тази
година.
На заседанието на пре
доедателство-то- и споме
натите комисии е Приета
и програма за идейно-по
литически задачи «а пър
вичните организации в.
предстоящите промени
Конституцията- Ра-гледаяи са и някои текущи
проблеми.
А. Т.

ДНЕС В БОСИЛЕГРАД ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
СЕСИЯ НА ОС

Обемист дневен ред
ДНЕС в Босилеград ще
се проведе сеоия на три
те съвета на Общинска
та -скупщина, на -която,
както е запланувано, де
легатите ще -обсъдят по
вече въпроси — 21. В -обе
мистия дневен ред внима
нието привличат резулта
тите от публичното обсъ
ждане на въвеждане на
двуезично обучечние в ос
новното училище в -об
щината. Очаква се деле
гатите да дадат положи
телна -оценка за досегаш
ния ход както и да прие
мат решение за въвежда

БЕЛЕЖКА

Как се отнасяме към наградите
Всяка- -награда, присъдена -от трудов колекобщински -орга-н или по-широко, -е израз на
определено признание- Затова изненадва -отно
шението при предлагане на кандидати за -на
гради. Имен-но, -винаги когато по повод Първи
май, 27 юни или 8 септември трябва да бъдат
събра-ни предложенията, съответният орган, при
съждащ наградите, наврем-е изпраща до всички
трудови -и други организации покана с опреде
лен орок за предлагане на кандидати от своята
среда. И винаги ое случва да се чака -до гюеледния ден, за -отгон-ор. Дори ое -случва, както
впрочем и сега п-о повод 27 юни, от някои трудови ортанизации >изобщо да -няма п-редл-ожения. Т-ова не сам-о че затруднява работата на
тези, които трябва да -решават п-о -предложе
нията за награди, но води до -поява на разни
нежелани слухове, като „да ни от нашата орга
низация никой не заслужава, защо никой не
гаи зачита и т.н.? -П-разо е на -всяка трудова ор
ганизация да решава дали ще даде предложения
или не, но и затова трябва да -осведоми -навреме.
тие.

не на двуезичното обуче
ние. Те ще обсъдят инфор-мацията във в-ръзка
с решението за намалява
не размера на общи-ноки
те облагания върху лмч
ния -доход на заетите в
стопанството. Известно
число стопански -органи
зации' изцяло ще бъдат
о-свободен-и от заплащане
то на тези облагания Де
легатите щ-е се изкажат
и. по въпроса за осв-обаж
да-не -от длъжност и за
наименование на нов
ш-еф на службата за пра
вова пом-ощ към ОС и на
един съдия и Общинокия
съд.
Очаква се -делегатите
да обсъдят 1и еиин „св-ой"
въпрос: програмата за
работа .па Скупщината и
нейните съв-ети за пери
од ма-й 1987 до май ид.п-д
щата година. -Покрай пре
дложеиието за изменени
ята и допълненията на
Обществения догкт-ор за
утвърждаване «а личните
дох-оди -на Функци-оне-рите в о-рганите на -ОС и в
органите на общински
те обществен-о-п-олитичесгсите организации те ще
кажат мнението си и във
връзка с предложеното
решение за личните до
ходи и останалите п-ри-над
лежпости на функционе
рите, -които избира и най
меиов-ава Общинската ок
упщина-

А> А •

В. Б.

Една е истината
Трябва да бъдем последователни и занап
ред да се утвърждава и налага политическа,
дисциплинарна и законна отговорност на оне
зи които накърняват самоуправителните права
на работниците или посягат срещу обществе
ното имущество и обществените интереси.
Това в уводното .си из
ложение подчерта Дими
тър Янев, председател на
и оплаквания към ОК на
Комисията за представки
СК в Босилеград на пр-оюе
д-е-вото през миналата се
дмица заседание на Пред
седателстя-ото -ко-гаго по
край другото бяха обсъ
дени идейно-политичес
ките аспекти, -въ-пр,осите и
• АНОНИМНИТЕ
ПРЕДСТАВКИ НЕ СЕ
ОБСЪЖДАТ
От началото на та
зи година досега на
Комисията за представ
ки и оплаквания са до
ставени осем предста
вки, от които дори на
седем подателите не
са известни. Тъй като
СЮК се застъпва по вс
ички въпроси да се ра
зисква явно и аргумен
тирано, неподписани
те или „подписаните
от група граждани" пр
едставки" комисията
по принцип (има и из
юпочания) не разгжда.
проблемите, -които в пред
ставките и оплакванията
си п-ос-очват чл-ен-ове на
СК, трудещи -ое и граж
дани.
■годиПрез миналата
на до п-ооочената комисия
оа отправени 14 предста
влей, -а- през п-о-ммналата
10. Чи-слото на представ
ките е увеличено понеже
трудещите ое и граждани
те -имат доверие в СК -и
считат ч-е ш-о този начин
ще осъществят правата

си. От целокупното чис
ло представки комисията
е решила 12, а , .се са ос
танали нерешени понеже
първичната организация
в Здравния дом не й е
доставила търсените дан
ни и сведения. От решени
те представки три оа ос
нователи, а оп-орел мне
нието на комисията де
вет неоснователни.
С оглед обективните тр
удности и обстоятелства
занапред ще има пове
че представки. Но за да
има п-о-голя-м-а ефикас
ност трябва да ое према
х-не едно неприемчиво по
литическо явление — сега
се реши посоченият про
блем в представка, н-о ле
се търси отговорност от
оня който п-редизвиква и
създава проблеми. Затова
и комисията и СК -в об
щината ще се застъпват
отговорност да се търси
от всички онези, к-о-ито на
кърняват правата -на тру
дещите -се и гражданите
и които п-осягат 'срещу об
щ-ертвеното имущество.
Нужно е да има -и сътру
дничество между същест
вуващите съответни к-оми
агаи към обществеяо-п-оли
тическите -организации и
ОС. Сега сътрудничество
не -съществува. Случва
се, казва Янев,' върху ед
ин -и същ -въпрос да реша
ват повече коми-оии и въз
м-ожно е да ое предлагат
различни решения- Н-еоб
х-од-им-остта -от -сът-рудниче
ство е още по-гошяма ако
се има предвид, че съще
ствува само една истина.
В. Б.

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА САМОУПРАВИТЕЛЯ В
БАБУШНИЦА

Връчени признания
По повод Деня на оамоупраюителя на
тържествено делово заседание на Общинския ои
ндикалеи съв-ет, състояло е на 26 юни т.г. са връ
чен-и тазгодишните признания на Съюза на оиндикатитс.
Съветът -на -Съюза на- синдикатите на -СР
Сърбия награди Драган Джорджевотч с Грамота
и златна зна-ч-ка, а -Милан Стоя-нович и Сава Сто
янович с грамоти и сребърни значки. Междуоб
-щинокият -съв-ет на Съюза на синдикатите награ
ди ТО „Т-екстилкол-ор" и Радсиван Станкович
(„-вътрешна авто-гума"), докато Общинският син
дикален съвет с благодарствени грамоти възнаг
ради-о-оем души: ЗоранОпасял (ТО) „Изградил"),
Светлана Станкович (ос. у-ще), -Миле Панч-ич
(„вътрешна авгогума"), Светлана Ракич (Лисца”),
'Видойгоо Златкович (хммлром „Л-ужница") и Вип
-ко Димитриеюич (зем. кооперация „Будучност").
От. Н.
-СТРАНИЦА 5
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ХИМПРОМ „ЛУЖНИЦА" — БАБУШНИЦА

Надделяваме на трудностите
• ПОЛУГОДИШНАТА РАВНОСМЕТКА НЕИЗ
ВЕСТНА, НО ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ДАВАТ ПО
ЛОЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ
Химическата промиш
леност „Лужница" в Бабушница е между най-ста
ри трудови организации
в общината. Формирана
е през 1958 година, а от
1960 1се занимава с пре
работка на
пластмаси.
Днес произвежда десетки
пластмасови изделия, ос
новата на които главно
са полиетилеснът и полиес
терът.
Производствената про
грама на химпром „Лужвица” обхваща.: произвол
ството на полиетилески
тръби. за водопроводи,
ПВЦ тръби, полиетиленски фолии и торбички,
плексиглас плочи, полипролилевски тъкани (ППтъкани), канап за жетвар
ки, полиестер плочи, ци
стерни от армираш поли
естер, алкохолен оцет и
др. Тока разнообразие да
ва определена
възмож
ност за кон-юктурност на
пазара, но изисква поето
■ янно пренастройвано на
машините, които обаче
■са със застарела техноло
гия.
От началото на година
та химпром
„Лужница"
има обезпечени сурови
ни: смоли с ниска и -в-и-

сока гъстота, полипропилен, полиестерни смоли и
стъклена мат (метакрилатав моно-мер). Отнооите
лно добрата снабденост
ое дължи на обстоятел-ст
вото, че това са главно
суровини родно произвол
ство. Известни затрудне«екия създава .неблаго
приятното положение на
петрохимйческата проми
щленост, а главните до
ставчици на суровини «а
„Лужница" са-: „Петрохе■мия" (Панчево), „ИНА —
Петрохемия" (Омиш) и
„Хипол" (Оджаци). За
стой от два месеца е има
ло в цеха за производст
во на плексиглас-плочи,
поради недостиг на вно
сен мета крил атен моно
мер. Работниците обаче
■от този цех са били раз
пределени .на други рабо
тни места.
— Въпреки трудности
те в производството, фи
зическият обем през пър
вото тримеоечие на дело
вата година е увеличен с
осем на сто. Тази тенден
ция ое запазва и през вто
рото тримеоечие, без ог
лед че момента не знаем
каква ще бъде полугоди
шната ни равносметка —

ПРЕД ПОЛУГОДИШНИТЕ РАВНОСМЕТКИ

Пълно н навременно
информиране
Изтече първото
полу
годи-е на- деловата 1987 го
■дина. В настоящия мо
мент се свеждат сметки
те и след около един ме
сец в трудовите органи
зации ще има яоен штре
глед как са стопанисвали
през шестмесечието. Юли
и август са месеци и на
годишни почивки. Нема
лък брой колективи, ооо
бено .онези, които имат
поточно производство, об
икнов ено -отиват -на кол е
ктив-на почивка.
Оттук и изниква въп
росът: кога
трудещите
се ще разглеждат делоови
те резултати, оганооно спо
луките и несполуките в
стопанската си дейн-ост.
Редица коликтиви ще тр
ябва да изготвят и санациокни програми, с ог
лед че влезнаха в сила
новите закони за изчисл
ниите.
СТРАНИЦА в

Именно поради това
трябва да се преустанови
старата практика: триме
яване .на дохода и санасечните 'стопански ре
зултати да ое разглеждат
на шестмесечието, а шес
тмеоечните на дегаетмесечието. Изтървава се цен
.но време, а мерните кои
то се предприемат не по
стигат желаните ефекти.
Не е ли крайно време ра
зглеждането на стопанс
ката дейност на трудови
те .организации да бъде
санкционирано съе
за
кон, а работниците навре
ме да получат пълна ин
формация? Защото ;ВСИЧ
■ки знаят, че правилната
и навременна информа
ция е съществена предпо
сташса за изяаммране на
яайчпр-авюши решения в
инак доста затруднените
условия за стопанисване.
Ст. Н.

сймоупдавл ениет^а

Звонска Баня
зове!

изтъкна Найдан Марко®ич, директор на х-имл;р.ом „Луж-ница"- — Про
дажбата на нашите 'изде
От 1 юли тази година
лия върли доста добре, а
■с предприемане «а реди и Звонска баня шир-око
ца мерки, очакваме по- отвори вратата на новия
гости,
спокойни дни — добави , хотел. Първите
около 70 души вече са
той.
заели местата си, а това
Сериозни трудности на е половината от капаци
химпром „Лужница" съз тета на банята.
— Чрез „Квариер-тудават честите покачвания
■на цените на основните ,рист" обезпечихме първи
суровини, впоследствие на те си гости, макар че има
което и цените на пласт и много интересуващи се
масовите изделия, което От Белград, Ниш, Ско
ги нрави неконкурентно- пие и др. -ло-отдалечени
места, а за Пирот, Бабуспособни на пазара.
шница и Димитровград и
— През 70-те години да не говорим — ни уве
изделия доми Даяна Величкович,
пластмасовите
бяха твърде евтини и тя завеждаща информации
хното потребление бе мне
го по-виоако. Днес те
са скъпи и гражданите
,все по-често купуват гли
нени и други изделия —
посочи Н. Маркович. —
Тяното шир.око приложе
ние в поливното дело все
■още е причината, че се
търсят. Очакваме стаби
лизацията на цените да
допринесе и за тяхното
устойчиво производство.
„Лужница"
Химпром
незначителна част изнася
и на чуждестранни паза
ри. Главно това са изде
лия на цеха „Тъкачни
ца". От друга страна, из
ходът от положението се
търси в приетата програ
ма за реконструкция и
модернизация, и то в це
ха за полиестерни фолии
и торбички. Тази програ
ма е доставена на Фонда
за развитие на- недостатъ
чно развитите краища в
Републиката за разглеж
дане. но т/?е още «е е
отправен .и официален
иск за финансова под
крепа. Инак машините
са със застарела техноло
гия, и при това, доста из
носени.
По думите на Н. Мар
кович, трудовата органи
зация се нуждае от висо
коквалифицирани кадри,
инженери-тех-нолози, ма
шинни инженери, йк-о-н-о*ми-сти и друти -сп-ециалис
ти. Засега трудовата орга
низация не е в състояние
сама да обезпечи необхо
димите кадри чрез спе
циализация и -стипендира
не и поради -ниските лич
ни доходи. Средният ли
чен доход тук е над 60
хиляди динара, а пона
стоящем ТО няма и квар
тири за специалистите.
Ст. Н.

има рейсови линии и от
Ниш през Бабушница в
7; 12; 14 и 15 часа, все
ки ден, а „Ниш-експрес"
— всеки ден Ниш — Зв.
баня с тръгване в 15,30
часа.
Новият хотел в Звон
ска баня разполага с два
закрити и един .открит
басейн. Цените са след
ните: в стаи с две легла
пансионът е 6800 динара,
пояупансион — 5500 ди
нара.
Когато се подобрят съ
общенията и по доли-на-

Хотел „Мир" в Звонска баня
в .гостилничароко-туристичеоката трудова органи
зация „Сърбия" в Пирот,
която от новата година
пое .грижата за довръшването и пускането на хо
тела в Звонска баня.
Инак хотелът е виоока
Б-категория, а тъй като
се намира на 630 метра
надморска височина —
ровен лековита вода има
и извънреден микрокли
мат. Водата в Звонска ба
ня има температура от
28 градуса и лекува всич
ки нервни и поихосоматоки -болести, повишено
кръвно налягане, ревма
тизъм и д-р.
Калето изтъкна Д. Величкош-ич. и съобщителните
връзки със Звонска баня
са добри.
От Пирот всеки ден
има рейсове в 5; 7,30;
11,30; 13 и 15 часа. Авто
транспортното от Пирот

та на Ерма (прекъснати
■са поради опасността в
ждрелото край Погансхвоки манастир), тогава пъ
туването до Звонска баня
-откъм Пирот и Димитров
град значително ще се
съкрати, а броят -на посе
тителите ще бъде
още
ио-голям.
М. А.
1яваша<в«ав1Хмдвайоаинй1
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Белград, 10 юли 1987
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Със силата на личния
на под натиск «а хора -от друга националност.
то™,™,™ че и -от опит знаем, че

ай- г=~- -— —

. 4ясл°то »а- разискващите на пленума
действително бе внушително, повече от 50
души, Оега, обаче, и самит'е те- 'но и онези
Б иманме г,и слушаха -не -без причи
п
вят -въпроса. приетите заключения
написани ли са „за историята”, или за- н-епосредствена п-рактичеока акция; дали пл-е
нумът ое -само голя-ма трибуна -или нещо
мн-ото по-важно .или по-трайно?
Много думи бяха- казани за това как
някои съществени въпроси на нащет-о въ
•грешно -развитие, -особено ония. във връзка със състоянието в Косово д-оста дълго
остават -открити и без същински практиче
ски решения. -Причини за едно такова състояние, покрай другото, трябва да ое тър
сят и там, че във всички части -на Съюза
на юг-ославоките комунисти, не е зацарил-о
съзнанието, че контраревс-люцията в една
чат н-а Югославия — в Косово, е най-тежък проблем за цялото наше общество, завсички трудещи се ,и граждани. Всичко това в услов-ията на икономическата криза
допринесе сериозно да се влоши политичес
ката атмосфера в страната, с -негативн-о вли
яние върху единството в редовете на Съюза
на комунистите, което може да има много
тежки последици. Оттам и -на Дед-етия п-о-ре
ден пленум толкова се говореше и придава
ше толкова значение «а Съюза на комунистите на неговата способност и единство,
че във -в-секи колектив, във -всяка местна
общност не само в Косово,, да бъде дейст
вит-елно "водеща сила — в средището на
живота, без 'надменност и заповед, но и
за
без хлабавост и незаинтересованост

Този «и най-малко лесен изпит ва зрелост
та и способността и този път, както и във
всички доее-гашни етапи на революцията,
ще държи този изпит чрез ролята на всеки
св-ой ч-л-ен, като самоугаравител,
делегат,
стона-н-оки деец, творец, функци-оне-р и това
в конкретни положения -и -на конкретни ра
.боти. Сумата на усп-ехите или несполукитена всички член-ове отделно ще бъде и су
м:ата на -целокупната сила на СЮК.
Едйногласн-о- приетите заключения -са
изключително конкретни. Кратко и ясн-о
съобщават задачите на -всички членове -на
Съюза- на -комунистите, но и на всички тру
Дещц ое и -граждани, -преди всичко в Косов0'. -навред в -Югославия. Н-едвусмислен-о и
директно бе -казано за какво -Съюзът на
комунистите ще ое залага в предстоящия
период в стабилизирането- на състояниетов' Косово. Пленумът допринесе за -подтиква
не на чу^ств-ото, че -е п-о-след-ен час да ое -из
правим пред, действителността -и с пълна
сериозност и отговорност да поемем изпъл
няването на собствения си дълг.
В то-ва ое и състои значението на пред
вестените акции :н-а Съюза на -комунистите
— да на-прав-и -крачка -напред в- погаованетона контрареволюциежшото -огнище в Косово..Това значи, че югославските комунисти
в мн-огс- ткное-ри-озна ф-орма отколкото д-оое
га- поставят и ще поставят -въпроса, за дав-ан-е сметка за стореното или несто-реното.
Тази крачка, разбира-ое, не-е нещо просто,
но е -неминуема ако желаем да избегнем
п-з-но-леми неволи, м-ежду -к-оито -е и вое поголямото междунационално изостряне, изселвам-ето на хора *от една тационалнюст

самоупра-вително разви
тие, кога/то комунистите лоно знаеха за
какво -ое борят и така се поставиха, и в-сич •
ки останали трудещи се тръгнаха с тях. И
обратно-, винаги когато позволявахме е Съ
юза -на комун-итите да проникнат неприемливите схващания на идеологията, винаги
когато- -не бяхме решителни -в борбата про
ти® -нац-ионалистичеоките, -сепаратистките
тенденции, дребните моноп-оли, призем-ните интереси, съп-ерническите поведения на
влиятелните форуми, затвореността, групо
в-ато ж -фракционер-ско-то действуване, не
избежгн-о се стигаше до застой, колебания
и «ризи в общественото развитие и в разв-итието -на Съюза на комунистите',
-Оттам и твърдението, че никой няма
илюзия за това че задачите пред които
днес ое -намира Съюзът яа -комунистите и
обществото като цялост са прости и лесни.
Защ-ото освен -със своите противоречия ние
живеем в твърде .противоречиво създадения свят, -който сме отворени и такива тря
бва да останем. Точно затова, заради слож
но-стта и тежестта на задачите, необходимо
е :и -н-ово, по-и-накв-о схващане по преодоля
ването им. Мн-ожество утрешни акции ще
търсят -не само старание, дисциплина и от-ш-ворност, но и самопожертвование, съзна
тел-н-о даване на личен пример, пример на
комунистите. В това се състс-и смисълът на
приетите заключения Деветия пленум на
ЦК н-а СЮК, задачата пред комунистите и
борците от всички среди да бъдат в първите
р-едмци в борбата на Съюза н-а «омунистите за то-ва към което ое стремим днес. .
Борислав Вучетич

У

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РЕЧ НА МИЛАНКО РЕНОВИЦА ПРЕД ДЕВЕТ-ИЯ ПЛЕНУМ НА ЦК НА СЮК

Опора на акцията в работническата класа
ЗА НАШАТА АКЦИЯ ТРЯБВА ДА ТЪРСИМ ОПОРА В.-РАКПТНИЧРГКАТА КЛАСА НА КОСО-ВО, КОЕТО Е ПРЕДУСЛОВИЕ ЗА ПО-УСКОРЕНА ПОЛИТИЧЕСКА КОНСОЛИДАЦИЯ, ЗА
ПО-ЕФИКАСНА ДЕЙНОСТ КАТО ЦЯЛО И БОРБА ПРОТИВ
НАЦИОНАЛИЗМА И СЕПАРАТИЗМА
На деветото заседание беосъществена голяма- степен Ма съгласи- р оценката че със согашоценка ,
Кооадю ,не
ното положение на
см-е и .не мю-жем да бъдем довол
ни. То всс повече обременяват
трудещите си и гражданите на
цялата страна. За това с право
бе изтъкнато, че -Съюзът на ко
мунистите се намира пред голям
изпит, че ЦК -на С-КЖ трябва да
Укрепва своето -едим-ство, да оси
гури последователно- провеждане
н-а Платформата и Резолюцията
вт XIII конгрес за развитието
на социалистическото самоупра-в-

ле-ни-е, братството, единств-ото и
съдружието- -на К-о-оо-во -и да съзвси-чки обдаде у-сл-о-вия, че
ласТО1 на общесташо-ик-ом-оми-че-ск.ия и политическия живот и а
К-о-оо-вр- да се направи завой.
— За-войът за които- ста-ва ду
ма предполага, ч-с ясн-о трябва
да ое маркират. идейните и обществеио-л-ол-итич-еоки условия. -к-ои
то подхранват -албанския иа-ци-о
няяизъм и сепаратизъм -и да сс
-направи критична оценка на 00 бстаената дейност и дейността нд
всички -места, от ЦК ма СЮК па

до пър-вичиите организации и
членовете н-а ОК.
В иде йпо -политач еската ак
ция трябва я-оно -и п-остоянно да
ое -слага линия м-ежщу борбата за
национално -равноправие и наци
оналистическите прояви, трябва
да се превъзмогне -несъответстви
ето между кла-оово-то и -национа
лното, да се -осигури ед-инств-о в
осъществяването -на -клаоово-нациоиавшигг-е цели. и -интореои, п-ри
-което работническата класа1 осъ
ществява водеща -и доминираща
-роля в -борбата за освобождение
«а труда -и за социалистическо
самоуправление. която е гаран
ция за човешката -свобода и нацианалиото -р анноп-раии е. Ммен!1-Ю -поради тези причини '.работни
ческата -класа -и труло-пите кора
(Нп 2-ра стр.)
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Опора на акцията в работническата класа
на сърбите л черногорците най- осъществяват цялостно. В отдел- ктура. С укрепването на този горо
голямо влияние има неблапопри- ни сектори на стопанския живот цес и занапред е нужна л-ом-ощизискват поедннно, п-о-решител- ятната политичсско-сигурностна' проблемите още повече ое за-дъл та на цялата югославска- ©бщно и по-ефикасно да премахваме обстаиовка в Косово. -С1< трябв-а б-о-чават. Това ооо1бено ое отнася ност в материална, кадрова; техпричините и елеминираме явле да положи по-големй уоилия за до осъществяването-на по-нисък моло-Ж-ка -и друг вид .подкрепа на
нията ма албанския национали стабилизирайе -на политическата ръст -на производството от запла- усилията -на трудещите ое от Козъм и сепаратизъм и без колеба ■обстановка и спиране -процеса на чуваното, намаляване на про-из- со-во, ,в превъзмопваагето на я;виние да се противопоставяме на изселването-, но същекрем-енмо шоД-ителн-остта на труда 'и акуму- лите се проблеми :в -осъществяванарастването на сръбския-и чер трябва да в-оди и акт-ивна поли- латиината и , възп-ро-изводствена нет-о на обществено-ико1номичесногорския национализъм и -реван тика за за-въ-рщане на изселени- способност на стопанството,
по- кого развитие и научно-техкодо
ш-изъм.
те сърби и черногорци в Кооов-о-. стоянно-то увеличение на . загуби- гич-еския п-рог,ре-с. Свързано е тоОт това заседание на ЦК на -Вся-ка импровизация или пък ©ти те, намаля-в-а-не на участието на ва, трябва с по-гс-ляма решителСЮК си отиваме с убеждение, че хийн-о- развитие -на тези процеси стопанството- -в разпределението н-о-ст да -ое надделяват и -еди-н^от
още по-пълно, по-решителн-о и огрмцателн-о се отразява и уск-о- на до-х-еща, увеличението -на неза най-труднит-е -обществени пр-обле
премахваме
по-ефикасно - Ще
ря-ва ориенти ровката за изсел- етостта и др. Основни причини -ми н-а- Ко-оово
голямата безрапричините и последиците от на ®ане.
за такова състояние са трудните бо-таша. Решение т-рябва да се
ционалистическата дейност и че
Затова за стабилизирането -на икономически проблем-и- и дълбо- търси чрез утвърждаване на -новсички социалистически сили в
иесъгласува- ви м-е-рки -на развойната и иконостраната -по-ярко и по-конкретно целокупното -положение -на Кос-о- ката структурална
Кооово мичееката политика, по-раци-ояал
ще допринасят за стабилизиране во -от ОК -и -всички -социалистим-е- н-о-ст на стопанството на
ски -сили в нашата страна ое изи и несъответната молибйо-ст и ан- но и поЦгъшн-о ползуван-е на- всич
положението в Косово, а с това окЕа утвърждаване на ед-и-ниа п-о- гажиране на субе-ктив-ните сили «си факто-ри н-а -производств-ото,
и в -страната като- цяло. В разре л-итика и цялостна югославска н-а -К-о-оо-йо върху осъществя-ване- разширяване -на произ-водстванишаването на проблемите на Ко
програ-ма за с1 иира-не изселването то- на Дълго-ор-о-ч-ната програма за .т-е мощности, приемане на общи
со,в-о дейността -от форумите пона съ-рби и черногорци и създа- икон-омичеака стабилизация и -ре пр-о-грам-и за пре-извоедтв-о. и др.
решителню трябва да ое пренася
Тринадесетия ксин- Във връзка с това СК и всички
в местните общности, ОСТ,' в ваме усл01В1и-я за- по-бързо зав-ръ- тенията на
явления субективни сили на нашето Сбучилищата и, на факултетите, съ- щане на изселените -и идването- грес. -Въпреки че тези___
дейните здравни и културни ве- “а он'е3и ТРУДШИ хора ,и лр-аледа- са налице -и в други краища на щество трябва да се з-а-стъпват за
домства. Само така може да се «и, които изразяват интерес да нашата страна, те найщрастично прием-ане и. -осъществяване трог
рамите на активност във всяка
осигури положителен завой -и кра живеят и Работят в Косово. С та- са изявяват на Косово,
На К-о-оош-о п-рекалено са^зра ОСТ община, п-окрайнина и СР
чка по крачка да ое- върви на- зи програма трябва да се ооигу
прел в променянето на съществу Р« по-голяма стопанска, полити- зени очаг-ава-нията и п-омооц оочт^ш Сърбия • и цялата страна -върху
вашото' положение и отношения .ческа, културна свързаност и ин~ -ро-ката -общественост, л-ри което решаването на проблемите за тру
на Косово В тези процеси чл-ено тегри-ран-е на Кос-с-во- в единната В- недостатъчна степен ое екваща доуот.рояваяе, както е утвърдено
вете н-а ОК от албанската народ- територия на СР Сърбия :и цяла- цялата сл-оженю-ст и тежест -на .,в предложението ,на ззключ-ениян-ост като преобладаваща народ- пъстра,на. За нейн-ото- приемане съвкупните обществено-икон-оми та. Също- така със По-стимулативност на Косово имат не-посред- и осъществяване е необходимо чески проблеми, с които нашето
разпределение и създаване ма
ствени и дългосрочни задачи и Да се- осигури пълно единство и общество ое стълкновява. На Ко- други условия е -нео-ох-одимо попо-голяма отговорност за осъще максимална мобилност и ангажи г-о-во още в недостатъчна ст-епен вече да се мотивират професиствяване политиката на СЮК за ,ра:ност на всички субективни си- е изразено п-о-решително обляга- о-налните и образовани -кадри <уг
последователно и пълно нацисна- ли и институции иа политическа- «е върху собствените сили и въз- друпи краища «а нашата страна
лно равноправие и за стабилизи- та система в цялата'страна. Пред м-ож-ност-и. П,ри зачитане на всмч заедно с професионалните .кадри
I
на ,цел,окупните -обществе- лежено- е Скупщината, на СФРЮ ки обективни обстоятелства, ма- от покрайнината да се ангажират
йи политически икономически, да приеме тази програма до края термалното и обществено разви- в организациите на сдруж-екия
социални обстоятелства и за по- на тази подяна.
ти-е на Косово трябва пъриосте- труд ® Покрайнината, преди всидобрява-не на човешките и межС. организирана и обмислена п-анно да с-е-обосновава върху-опо чко -в подготовката на разво-йнидунацисналните
отношения на идейн-о-тол-итическа акция ,на СК рата на собствените сили т.е. вър те програми, реализацията на ин
Косово
и всички субективни сили в ра- ху всич,юи разполагаеми приро- .вестициите, натоварване на мощботн-ическата класа, между мла- дни -ресурси, обществени, степан ностите и осъществяване ня. щюДА СЕ ПРЕМАХНАТ ПРИЧИ- дежта -и гражданите и чв-ез з.ак-0- ски и трудови потенциали със съ- извещетв-ените и износни план-оНИТЕ ЗА ИЗСЕЛВАНЕ НА
-нното и отговорно действушане ответна помощ и подкрепа на об ве. Това трябва да допринесе за
СЪРБИ И ЧЕРНОГОРЦИ
,-на лъажа-внмте органи трябва ла^ тцността.
Общ-ествено-икомоми- рационално ползуване н-а- общесъздадем условия за -с-игурен жи- неското развитие н-а Косово- тр.я-б отвените средства и включване
Най-големият морален, общ-е- вот и работа на Кооо-во. У всеки ва да изх-ожда от стаби-лизацион- яа стопанството в ав-етовяця паствен и политически проблем, ко- наш човек ,и гражда-нин, у воич- ната програма и утвърдените о-б- за-р,
-С
йто обременява обста-нош-ката на ки числящи се към -народите и ществ-ени развойни планов-е.
ОТСТОЯВАНЕ
Косово и цялата страна е продъл нар-одно-стите и трудовите х-ора решителни промени в- -стопанска- В АКЦИЯТА С
жаване изселването н-а сърби и на Косово трябва да ое развива та структура трябв-а ускорено да И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО
черногорци под натиск. Т-о-ва зна съзнание, че създаването на етни ое насърчава ра-звити-ето на п-р-еОстрите критики, ко-ито са
чи, че не -са премахнати причи чески чисто Косово и нарушава- р-абекг.вателните мощности, -агр-П; ■
ните п-оради които- този процес н-ето -на -неговия мното‘наци101на- промишления комплекс, го-стил- изказани на то-ва заседание, не
Продължава с -ненамален интен лен състав застрашава .неговия .ничарство-то, туризма, занаятчии- означават, че се подценяват резитет Нашата общественост оча собствен интерес че тов-а заст.ра- ств-ото -и други, трудогво-иятензив- зулт-атите, които са по-стишати,
ква -от това заседание на ЦК .на шава -развитието, -св-ободата и ра ни дейности. Т-о-ва трябва д-а до- както -и -положителните процеси,
СЮК още п-о-бързо да се ооаобо- -в1ноп-равието на -всички наши -на- при-неое за динамизиран-е на- про- ко-ито- са започнали на Ко-оово
жда-ваме -от безпло-днмте разисква роди -и народности. Трябва- да изво-дстз-ото, у-велич-еяие на д-о«о след приемането на платф-ормания -във връзка с оценките за -бъдем последователни -в о-същест ля и тоудо-устр-ояването. Във -връ- та и конгресните резолюции. Оба
причините на изоелван-е на -сър- вяването на тези определения.
зка с това необходимо е да да ч-е -ваички -ни-е сме съгласни, че
би и ч-ерного-рци. Именно -от д-н-е
сг увеличи -отгов-о-рн-остта на -вей- с цел да укрецв-а- стабилно-стта. на
ш-ното заседание • се оча-ква по-С -развитието на К-о-оош-о и де- чки общ-е-стве-ни субекти за раци- Косово, където о-бстан-о-в-ката -все
решителн-о да подтикне дейност- м-р-коатизацията -на -о-тнош-енията -онална уио-треба и ползуван-е на -о-ще -е драматична. Съюзът на
та че във всички ©реди от об- трябва да се създават условия за -обществените средства -и тяхното комунистите е дълже-н с п-о-офанщнт-е фрази за спиране -на изсел- -работа и -обществен живот на насочаван-е към предим-ствени по зив-на акция да премахва причиванет-с- -да се преминава -към н-ра. -вещног трудови х-о-ра без оглед ооки на -развитие.
.
ните за албанския и -всеки дру.г
наци-онали-зъм на Косово, СР Сър
кгга-гчески мероприятия, за да ое -на месторождението и нашйоналПр-о-цесите -на самоупра-вмтел- бия и цялата -страна. Тази актив
-спре процесът -на изселването под ната -им ноин-адлежност както и
но одружава-не на труда и с-р-едст н-о-ст тр-ябва д-а бъде коректна и
натиск и да ©е създащ-ат усл-смвия в други краища -на страната.
вата-, -ко-ито напоследък малко по- -непосредствена. В нейната -р-еали
за завръщане на онези, -които са
се изселили.
УСКОРЕНО РАЗВИТИЕ
широко се -развиват, трябва още; з-ация тъябва да се -включат об■Изселиа-нето на сърби и чер- НА КОСОВО
повече да се -инт-ензивират и раз- щ-е-ств-ените фактори на пялата
-ногарци от Косово трябва да се
ширяв-ат. Това ще даде н-оъо ка- югославска общност. Н-е би-ва да
анализира -и в рамките на цел-оИ на това заоедани-е на ЦК чество за утвърждаване на раз- • позволим п-разни" пространства-, в
кутшите икономически, п-олитиче на -СЮК трябва да констатира- войните програми, разширяване -които да проникват разни нацио
сяш идей-ни и други оботоятелст- ме. че целите и задачите за най- «а заетостта, по-голямо спазване листи. Всяко наше опускане, са
ла в тази покрайнина. -Обаче от ускорено обществено-икон-омиче на пазарните замон-омерн-ости и
(На 3-та стр.)
1981 година върху изселването ско -развитие на Коеов-о не се п-одобря»ан-е на стопанската ст,ру
(От 1-ва стр.)

Комунист 3
СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ

Отговорно н единно в акцията
югославоките
комуиисти за Косово дълго и нетърпеливо бе очаквана. Тя тряб“ Да представлява преломен моНа СК На
Ю го-Славия, ао и цялото наше об
щество к-мм своя «аи-голям проб
лем в периода от няколко годипи. Следователно от този ЦК се
очаква, не само да заеме станов-ище към проблема и да бъде
носител на неговото разрешаване, но и промените да бъдат радикални, а -решението правдиво,
в съответствие с политиката на

сюк.

В това отношение, надеждите
за радикално и правдиво, вливат
доверие в доклада на- другаря
тао-ко Орландич и в прегледа на
заключенията
и най-голямата
ч-а-ст о-т разискванията. Искам да
изтъкна, че изложението на Мар
ко Орландич считам -политичес
ки и -морално честно и цялостно,
а заключенията ясни -и във фаза
та -на утвърждаването на предло
жен-ията- постигнати със значите
лно единство. В тях се съдържат
не само ясни становища за въз
ловите въпроси, от политическо
то разграничаване и отговорност
та ;' о необходимите промени в
п-олитическата_ система, а и за на
соките на цялостната програма
за разрешаване проблемите на
Косо-во. Но разбира се, при това
•не мисля, че добрите заключе
ния сами от себе ои ще донесат
добри резултати. Напротив. Има
ше и досега дебри заключения и

воииии бяха- приемани с одобрение. Но не. се осъществяваха
Затова този ЦК върху ое-бе
ей трябва да поеме и -отговорноСтта 33 осъшествя.ване на заключекията. СК като организация а
отделно неговият ЦК разполагат
с мех-анизми в самките на сво-ята Програма и Устава, с които
могат да -0-сигуоят -осъществяване на своите заключения, а осо-бе
но когато се каса-е за въпроси от
жизнен интерес за -по-нататъ-шн-ото съществуване на обществото.
Понеже вече се навършват пъл
ни 6 години как в -нашата обще
ственост е присъствува-ща офици
аяната оц-енка за контрареволюцията на Косово. И в-ече пълни
6 години -как тази ко-нтрарев-олюция не е потушена.
МИЛОСТНИЯ НЕ Е НЕОБХОДИМА
На Косово поле-жени ето не е
добро и както показват всички
фа-хт-и и оценки, то -се влошава:
В сферата на националните, .-по
литически -и ик-с-вс-м-ическите от
ношения. На К-с-ссвс- е роляма
изостаналост, но тя-не -е пр-ичина за положението, което не е
добро. Точно -е. че д-с-кашо в н-як-еги части на нашата страна отбелязваме вее по-иапреднало ико
номическ-о и културно -развитие,
н.а Кодово- -имаме така -да се каж°. най-ниско оа-нише на- из-оста
налостта в Европа. Но, ;на гражианите в Кооово не е -нужна милостиня" Необходимо им е преди всичко Конституцията, законм
-

ите и гаоогитаческите определения
на това общество да се •отнасят
и за тях се прилагат както и за
ваички останали граждани на
Югославия, Само така те мотат
да престанат да бъдат вечна
югославска бед-ногия, която- - на
в-секи е тежка., И наистина, как
Да ое развиват. как да- настигнат
Югославия, а какво остава за Ев
ропа, ако една част -от населе
нието живее в страх какво ще им
се случи на работното място, и
-още повече -какво ще заварят в
къщи когато се завърнат -от ра
бота удали живи и здрави деца,
а къщата- цяла. Защ-ото законите
на страната в голямо число сре
ди в К-осов-о за сърбите и черн-о-гарците не важат.
Югославия като държава не
е премахната, и нека- не се пре
махва, а няма, трябкя и е длъж
на да върши функциите си. Аз
не зная за п.')-пряка функция -на
една страна-, о-т длъжността й да
защищава физич-е-окия интегритет на всеки овой граждан-ин. Това нейно задължение не е, шпЛ
може да бъде различно дистрлбуирано, с ,-оглед на националната -принадлежност, а напротив,
единегте-но се прилага, без о-чтед
на нац-ио-налата принадлежност,
И между на-с съществува оиен
ката, че кооо-вските п-роблеми,
-юо-ито така дълго се натрупваха,
не може да се -решат за един
ден. Тази о-ценка е тронна, во само-отчасти. За--един ден не м-ож»
да се реши безработицата и постиган-е на -развитието както в
Словения, производителността в
земеделието както във Войводина. гзл-утн-и средства -от туризма
както в Далмация -и ти. Но за
__

едн-о денонощие може и обеза
телно трябва да се осигури, че
вои-чки граждани -в Кооово
дд
да
бъдат еднакви пред Конституци
ята и законите, така както в то
ва отношение са еднакви гражда
ните в Словения, Войводина 1ЛИ
Далмация, например1. За едно де
нонощюе м-оже и трябва на вси
чки да бъде ясно, че тази страна
може да защрти всички свои
граждани до последния.
Като част на Социалистическа република Сърбия, Косово е
част на югославската територия,
-на, югославската държава и товаръководство -на югославските ко
муниега -естествено поема отговерността за съдбата -на Косово
и на всички негови граждани.
Затова- смятам, че на сърби
те и черногорците в Косово не
трябва вече от политическите
трибуни да отправяме апели за
търпение. Когато ое касае за неправда и. понижаване на които
м-нозина от тях с години са подл-о-жани, апелите за търп-ение наймек-о казано звучат неприемливо,
Защ-ото търпението .к-оето д-О;
сега показаха, не е употребено неЩата да се решат и поправят —
да ое премахнат проблемите. Напротив, нюлгожението на сърбите
и черногорците междувременно
се влоши. Този факт е основната
причина за днешната -ни дебагга
и д-о-бре е, че водим тази дебата
Косо-во- трябва да срещат пълна и ч-е върху политиката пък дори
-и върху дневния -ред на заседани
наша ло-дкр-оп-а
ето -влияе състоянието и настроВ заключенията, -които сега е-ниетю в народа. Обещството и
приема Централният -комитет на партията-, които се определиха за
СЮК, са утвърдени задачите за социализъм -и демокрация -не моидошго-тюлитическо ащгаж-ирале гат -и да имат поинакво настро,на Съюза на •комунистите м на- емие. А това, дето често бивше
трупите субективни -оили -на на- и п-о-ннак, с една от причините,
шетр -общество. Съзнаваме, ч-е те -поради ко,что се намедахме в
сами по себе ои няма -да измелят кризата, в която сме.
състоянието-. То-ва м-о-ж-е да напра
И п-рез -воич.ките кризисни
ви творческата инициатива, ак- ш-ест подин-и имахме няколко поция, л-оля и рилата -на работниче чти плебисцитни положения (раокатр класа на гоичкя тру-д-ещи зноива-ния по проекто-заключения
ое и -граждани, техните -орга-нцз-а- та от XIII заоеда-ние' на ЦК на
ци-и и общности, всички облици СЮК; разисквания за -политйчесма организирано социалистич-ес- ката система,, приемането на
ко -обществено съзнание. Тюван-е Дълтоар-очната програ-ма за ик-ом-ож-с с нищо да се замени. За- номическа стабилизация, предкотова трябвала се -работи -о-бмие- н-пресните -разисквания и т,н.).
ле-но, с отстояване -и конст-руктив- Воички те показаха, ч-е -народите
но, че становищата на СЮК за и народностите ® нашата страна,
К-оро-во да 'Осъществяваме тю-слс- а особено работт-щеската класа,
до-в-ателно и цялостно, че' о-р-гани в ооновните. си определения са
за-циите и -о-прашите на СК и ясни -и единни. -Все пак, тези опло-угитс суб -ектииим фактори да р-ед-еления не ое -реализират или
изптрш-яват овоитс задължения с поне не ос -реализират с необхоиъли-а ое-риозибст и отговорност димил темп. Няма съмнение, за— изтмота М;илаико Реиоюица в тона че не бяха единни или незаисл-ючителното изложение на Де достатъчно оп-оообн-и ръководствотото заседание -па ЦК на -СЮК.
(На 4-та стр.)

Опора на акцията в работническата класа
(От 2-ра. стр.)

модоволство, или пък отслабване
на акцията умело използуват ал
банските, сръбските, черногорски
те и е-сичк-и други националисти
чрез различни видове на разорителнот-о си действуван-е.
Обществената акция би трябвало огце по-сипн-о да се к-онцо
трира към -възвръщане авто-ритета и към реафирма-ция работата
на институциите на нашата политичеока биетема и тях-н-ото п-оефикасн-о. действ-ува-не и към лоп-оследозателна отговорност ла
ръководещите хора -и -комунисти
те в тях, с . трудовите хора и
гражданите на Кооодао, без оглед
на националната принадл-сжгюст.
да -обезпечат пълни -права, езоб-ода, длъжн-ости и -от гс-вор но сти.
които имат сп-оред Конституция
та и закона, а които имат в-сичк-и
трудови х-оча и граждани в на
шата страна. Центърът на борба
та за стабилизация на политич-еоката и икономическата обстановка на К-осов-о трябва да се
води и спечели -преди всичко на
Косово и СР Сърбия, -но това не
нам-алята -отговорността и задъл-

женията на обществено-ико-ном-ическите фактори -във всички ре
публики -и покрайнина Войв-о-дина и Федерацията.
Зд нашата акция -о-пора тря-бла да "гьроим в работн-ичежа V
класа, между трудовите хора* и
гр-агюданите на Кос-о-во, което е
предгаостав-ка за бърза пол.итичес
ка лоаноо-лидация. За -пълно на
ционално равноправие, лю-успеш
но- о|бществе1,мо-икон'омич-еск'0\раз
-вити-с, за п-о-ефикаона -работа -кат-о ц-яло -и б-орба против -иациона-лизма 1И оепаратизма. Слсдо-вателн-о трябва да пренесем цен
търа на про-бл-емите и с -п-о-голям-о о-блягаис в развитието -въ-рху
собствените сили. Т-о-ва ще даде
-възможност за п-о-ефикаона бо
рба срещу -на-ционал-измите от
воички -видове и облици, ко-ито
действуват -от които -и да било
л-оз-ици-и на- догматичното съзн-а-,
н.ис или гр-ажданоката дсоница,
които -използват сегашната икономи-ч-оска ,криза и тежките проб
леми-на Косово за своето разори
тел но .действуване, а в реаяизацйбта яа тези задачи и комунис
тите. -органи и -организациите на
Съюза, -на комунистите ю САП

'

4 Комунист
(вестност воички наши набоди и
народностни трябва да ое чувству
еат и дъ/ржат като юго-славяни.
Защото- всичко, което в нашето
общество постигнахме, постигна
хме заедно. Когато започнахме
(От 3-та стр.)
стга на сръбските и черногорски, сивото на народите и народя ос- да се делим< започнахме да гувата, следоюа^глнои ниесамите, те деца в Кооово трябва да се
тите в Югославия.
бим. Характерът -на нашата- сам-о
Защото няма' сепаратистки, наци грижат повече албанските майки
Вече 40 години комунистите стоятеЛн_ост и автономност в юго
оналистки или х-егемонистки на и бащи, а погмашко милицията, и народите на Югославия бият •ала(ВС11<атз общност не е в това,
За промените в Хорово време заедно големи -битки: за ов-обо- да Н(?.се Интеоесуваме едни за
род. Мнозина в Югославия, пък
и тук в тази зала днес с право то изтича бързо. Или ще ги пред да. за социализъм, за достойнст- други. 1Л дълговете, и незаестотоа заприжени и разтщ-еюожени за- приемаме веднага и енергично, во в международното работниче- та и инфлацията, и Косод-о-, вси
ради лействуването на сръбските или нещата дефинитивно ще из- око движение, за самоуправлемотат успешно да разрешат
националисти, които злоупотреб- пуснем от ръце. А това не смее ние, за роля и престиж в съвре- само заедно- и сплотено югослав
яват оправданото недоволство и да се случи. И затуй, във вто- менн-ия овят,
оките народи и народности и югошева -на сърбите и черногорци- рия -случай, ако ,не бъдем достаЗато-ва оега, в Косово, трябва -слав-ското ръководство-.
те в Косово, употребяват като до- тъчно способни и сплотени сво- да поведем -още -една битка заНаша цел не е само излиза
казателство, че Съюзът на юго- ите постове трябва да отстъпим излизане -от омразата, . защото, не от кризата, ната цел е икославоните комунисти е ор-ганиза- на о-ния, които ще бъдат п-о-содо ув-ерен съм, каизата и омразата н0МИ|Че0КИ прогрес, който да ни
ция без влияние, а Югославия в- тани и по-сп-особни -от нас.
вървяха заедно, и подхранваха ед доближи към Европа, и политиче
криза о-т която не може да из-Настоящето заседание не е на друга.
сно й -културно разв)ити-е, което
лезе.
По-раншните -пкжо-ления зна- "а ни доближи към идеалите, за
от значение само зара-д това., че
Тяхното вражеско действуваме внесе в дневния си р-ед К-оосиво ят и за по-тежки битки, за вой- които се вдигаха революции в
п-редизв-иква н-е само загриже- като наинголям проблем на юго- ни, в които се вървеше само със хх век Затуй вмест& като общеност, но и огорч-еност -на всеки слав-ското общество, но изатуй, сърце, за победи, спечелени с це- ство и индивиди да развиваме у
честен човек. Но за -нас -е най- че но този важен и чувствителен ната на големи жертви.
себе ои механизми, как да -пре
Да спечелим и тази битка, живеем, как да спасим главата
важното не да констатираме -огор въпрос, пък и разликите, разисчен-остта н-о да укрепва активно-. мваме открито-. С това искам да .кояткь, ое-га трябвт да поведем, си, трябва да ко-в-ем оръжие за
Защото
стта -на Съюза ,на --комунистите, -кажа, че от нас днес, пък и в имаме лргопо усл -з-ия.
победа на беднотата и изостана
преди всичко на Съюза на ко- бъдеще, заоедзн-ията свързани с имаме големи завс-гзания: -имаме лостта.
мунистите в Сърбия в борбата Кос-ово, трудно ще може да се свободата, гласа -на независимите • Промените, -които в нашето
против националистите и агресив провеждат закрити. Така ще се в международното работническо общество трябва да ста-нат. в
н-ото им проникване в институ- намали възможността -отделни движение и -в ов-ета изобщо, сасферата на икономиката, полити
циите, дори и в информативните лица -на публични места да говс- ' моуправл-ението, което без оглед
средства-.
рят п-очинак, о-т това което, п-ра- на -всички недостатъци в практи- ката и културата, са големи и
неотложни. Тях не м-огат да ги
НАЦИОНАЛИЗМЪТ В СЪРБИЯ вят на- затворените зз-оедашоия.
ката, представлява- само политиНЕ ЩЕ УСПЕЕ
Разликите в схващанията на чески идеал на воички щктресга- извършат ко-ито и да -било хо.ра.
Сръ-боките -комунисти -и оръб- положен-иет-о- в Кооо-во и излиза- вни дв-иж-ения в света, имаме мр Наппотив, м-огат да ги извършат
окиит народ никога нямаха раз- нето -от кризата съществу-в-ат, то- гъща армия, високообразовани сам®ония--които д-ухоино -прина
бирателств-о за своите предатели, «а изобщо не е спорно. Да има- ап-ециазии-сти, младеж шевна. 1ю Длежат къмднешното (време,
ко
И днес с погнуса см -опомнят и ше -единство К-ооо-во щ-еше да се -отговорна и образована. Нима то ито
какви са тези проме
ни
и
които
са
сподр-бни
да
ги.
из
н-о-вите поколения -предупрежда разреши орез изтеклите -н-яко-лко ва не е -капитал, който- ще ни вършат.
ват за четничеството, като най- години. Т-ези -разлики, -изявени избави от -кризата, който ни въвеДълбоко съм убеден, д-ругар
г-олямр предателство- в -история- мн-ого- -погран-о, бяха. и една от жда в -нов 4вят и нов век. . . ?
км и другари, ч-е настоящето за
та на сръбския народ. Зато-ва вся прящините. п-о-ради (които се стиседание на Централния комитет
ВРЕМЕ НА ПРОМЕНИ
чки в Югославия трябва, да зна- гна до -кризата в Косово.
го-ля-м
П-р-ед нас е, значи, вре-м-е на трябва да представлява
Но- сега е м-омент за надделяят, ч-е нито както през войната-.
нито днес, нито старото, нито н-о- ва;не на оазл-иките в схващания- промени. Това искане за п-рб-ме- п-рино-с към победата -на о-ния си
ц-елокупната ли, ко-ито- вярват, че Югославия
(в-ото четничество, нит-о- старият, та на ръководствата- — и на по- ни изразява- днес
Най- като- социалистическа федератив
нито новият наця-о-нализъм в -ра-ншните -и на сегашните. Сега югославска о-бщсХтв-еп-ост.
Сърбия не ще успеят
е на ред- единството. Онова, с го-лям брой хора, особено мла- на общност може да раз-реши и
- От Дим-итри-е Туцо-вич д-о- дне труд постигнатото, но постигна- ди, я представляват. Т-ов-а моето- Кооово и другите свои проблеми
шни дни, прогресивните хора в то -в концепцията на настояще- трябва да меним в. съществува- иускорено да тръгне къмп-енра
Сърбия се бореха албанока-та то заседание и в подготовката на щия ор-ц-иализъм ие значи,, че ще ззит-ия свят „з настъпващия в-ек.
народност в- Съпбия да бъд-е рав заключенията за настоящето- за- го разрушаваме и премахваме.
Настс-ящият пленум може да
нопрявма във всяко- -отношение седаии-е в -Пр-елоедателствр-то на Напротив'. Ние искаме, премахва означи начал-о- на победата на
-Сега обаче нещата се пр-о-ме- ПК на Югославия. И въобще, ко йки недостатъците м-у, да го стро- ДУка на единство и солидарност
тиха, така че в Косово-днес сър- гато- се каса-е -за Кооово-, с-ч-итам им п-о най-хубав начин. В този на народите и народностите- на
б-ите и черногорците са маяци-н- не степента на единство е псрви- смисъл -ооо-бепо значение имат Югославия върху един такъв въство. ПояеД-его от тях са -изложе- сока, ю-ткол-кото когауо и да би -промените, ко-ито именно- тъкмо зло® -въпрос, какввто е К-о-оо-во-.
ни нд икономически, й-олитичес-. л-о в Съюза на юг-о-славоките ко- започваме.
Мб-же да о-знач-и прогрес ■и сме
ки, на-ци-она-лен, дори -и-на физи- мунисти, в средствата за инф-с-рЕдинств-ото в реализирането лост, к-о-ито носят в себе си м-ически натиск от страна на коя- мация, еред интелит-енц-ията-, а -на -настоящите зачелючения не е лйо-вите югослав-ски граждани,
тра-револ-юцията. Срещу такива о-ссбе-но сред работническата кла не-обходим-о сам-о зарад мира ме- младежта и комунистите, в к-оеявления н-е бива да се борят сър са. Бстествено-. това единство-тря жду сърбите и черногорците в то най-сетне, широко- .трябва да
бите и ч-е-ре-огорците са-ми, кол- бва и по-нататък да изграждаме, Кооово и зарад мира в К-ооо-во. бъдат -отворени -всички врата. Зак-ото и голяма да -е под-кре-пата когато ое -касае за- оъков-одстваШ. То е необходимо- зарад мира в това считам, ч е пр-оекто-заключе
Целта, кю-ято сме шг постави- Юг-о-слашия. Загубването- на мира, ггията като израз на това единна Сърбия и Югославия и на се
гашното -ръководство: Положени лзи. -както впрочем и всяка друга, в к-о-ято и да било част на стра- ств-о, трябва изцяло да- бъдат при
ето на оръбокия -и че-рногорския м-о-же да се постигне сам-о с п-о- -ната, застрашава мира на стра- ети. А след няколко дни ние в
народ ,в Кооово трябва, в положи мощта на единството. В нашата ната изцяло. Историята не знае Сърбия ще пр-оведрм заседание
телен смисъл, да менят преди страна- това необходимо единст- за по-бърз, -по-ефика-оан -и «о-дра- -на Централния комитет на кое
всичко албанците в Ко-оов-о. За- -во се отнася, п-реди всичко, до личен вариант за загубване
то ще приемем програма за тях
туй, -пак казвам. ч-е за сигурно- Съюза на комунистите, н-о и един -свободата от този. Поед тази из- ното претворяване в дело.

Отговорно и единно в акцията
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Комунист
С указ на Президента на Републиката
от 22 декември 1964 год. „Комунист" е удостоен с Орден народно освобождение, а с
указ от 30 декември 1974 год. с Орден бра.
тство и единство със златен венец.
Директор на НИРО „Комунист": Вито
Мир Сударски, главен и отговорен редактор
на всички издания на „Комунист": Влайко
КРИВурКежда'единна редакционна колегия:
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главен и отговорен редактор на всички издания на в-к „Комунист"
пич, заместник главен и отговорен редак
тор 'Борислав Вучетич, главни и отговорни
редакТори на
_______
...
и Херцеговина), Момир Бъркич (Сърбия),
Реджеп Хайрулаху (Косово), Ристо Лазаров
(Македония), Славко Герич (Словения), Мирко Михалевич (Хърватско), Матия Новосед (Черна гора), Калман Петкович (БоиВОДИНа).
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гГДава НИРО „Комунист",
чата се всеки четвъртък на сърбо- ■
“рватски, т.е хърватско-сръбски (кирили- ‘
Ч * латиница), словенски, македонски и ал- ;
гапски
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ПО ВРЕМЕ
И СЛЕД ЖЕТВАТА В ЮЖНОМОРАВСКИ
-РЕГИОН

Трябва да се изкупят
26 000 тона пшеница

СЪЮЗНИЯТ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ЗА ЖЪТВАТА

Подготовка за
изнупуването

© Добивите ще бъдат по-ниски най-малко
с 20°/о
■от планираните Ф Две общини без
задължения 0 За
висока мобилност и съгласувани действия
на всички
субекти на жетвата и изкупуването
П'0* време и след тазго'
диишата жетва в Южноморавски регион трябва
да бъдат изкупени 26 000
тона пшеница — 6955 то
•на от
■обществения и
19 045 тона от частния се
кто^р. Над 50 ,на сто от
зпези количества трябва
,да бъдат изкупени В1 Ле
скюшшка община (13 865
тона). Високи са задълже
нията и на
Войнишка
•{5150
тона). Ле банска
(2790 т.) и Вран ока общи•на 2032 т.). Босил©градс
ка и Ц ърнот.р авска общи
>аи нямат никакви задъл
жения по отношение из
купуването на пшеница,
а от обществения сектор
в Търговищка община
трябва да бъдат изкупе
ни само 7 тона.
Счита се, че планирани
те за изкупуване количес
тва пшенично зърно са
•съгласувани с тазгодиш
ните добиви. Плановете
можеха да бъдат и по-ам
бициозни, защото обекти
вните възможности -на
региона са много по-голо

Съюзният
изпълните
лен' съвет на заседанието
ои 'От 2 юли, предоедателствувано от Янез Землярич, прие -отчета за под
ми ,но този път това не готовката за жътв-ата и
се случи поради лошите - изкупуването на пшени
климатически условия по цата, като във връзка с
време на сеитбата, които това утвърди редица ме
откъси ах а н ай-малко ед роприятия.
Приета беше икициа
на пета от възможните
добиви. Именно, поради тивата за сключване на
обществен договор, с ко
продължител ната суша
през миналата есен сеит йто Съюзният изпълни
бата е станала ръчно до телен съвет и изпълн.ител
ри на 80 на сто от изо ните съвети в републики
раните плещи (общо 37 те и покрайнините ще
734 хектара), семето е ни утвърдят задълженията
кнало с голямо закъсне и отговорностите за из
пълняването на тази ва
ние, не са съществувал^
възможности за цялостно жна задача. От единния
прилагане на- агротехни югославски пазар ще бъ
дат 'изкупени 3,5 милйоческите мерки...
на тона пшеница, 'ИЛИ
Регионалният коопера 65%
от запланираното пр
тивен съюз. Междуобщин
о изводство.
ската конференция на
ССТН и Регионалната ск
Това количество хце бъ
упщина в Леоковац са ра
згърнали широка акция де достатъчно за номерза висока мобилност и ческите потреби «а стра
съгласувани действия на ната от ро<дното лроизвсички субекти на жетва водство.
та и изкупуването, от зър
Тазгодишното произво
нопроизводителите и мес дство на пшеница, кактотаите общности до снаб съобщи Съюзният сек
дителите с дизел гориво,
ретариат за информа
сервизите и деловите бан
ции, би трябвало да въз
ки.
К. Г. лезе на 5 милиона и 280

долно тлъмино

Прокарват нов водопровод
в
Меетната общност
■с. Долно Тлъмино неот
давна започна да реали
зира инициативата си за
трайно водоснабдяване
на центъра на селото,
Очаква -ое акцията да
приключи след един ме
сец и се надяват че ще пре
махнат досегашните тру
дности когато водата не
бе достатъчна (не бе доб
ре регулирано ползувано
то й), не само за дома-
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кинствата, но и за съще
ствулащите тук обществени ведомства и заведепия.
Резервоарът, чийто ка
лацитет е 20 хиляди ку
бически метра е готов.
През миналата седмица
.войниците прокараха ка
нал на дължина от около 500 метра, колкото
има от резервоара до це
Сега трябва да
негъра.
се прокара мрежата в се

лото, къщето частично ще
се употреби и съществу
ващата, да се изкопае ка
нала от извора до резер
воара, както и да се за
вършат' останалите необ
ходими работи.
Според проектосметка
та снабдяването на цеитъ
ра на селото с хубава пи
тейна вода ще струва
около 6 милиона динараСъщите ще -обезпечат ме
стката общност, регио
налната СОИ за водно
стопанство и организаци
ите -от Босилеград, които
тук имат свои пунктове
и заведения:
„Слога",
„Напредък",
Основното
училище. Здравният дом,
Службата ;на вътрешни
те ра-бот.и и пр. От новия
водопровод пода ще полз.увагг и заинтересованите
домакинства, при усло
вие да заплатятпо-—над
150 хиляди динара.
В Б

Комбайните са готови за жетвата
хиляди тона, което- е с
502 хиляди тона в повече
от лани.
Жътвата, с оглед на
броя и подготвеността на
селоко-сто-паноките маши
ни. би трябвало да с*к1не
в 'Оптималния срок от 15
дни.
•В настоящата година,
според
резолюцията наполитиката за
осъщест
вяване на обществения
план в 1987 година би тр
ябвало да се изкупят 3,3
милиона тона пшеница.

За това количество пше
ница са- необходими 430
милиарда динара.
По-ради това на изпъл
нителните 'съвети в репу
бликите и покрайнините.
Стопанската камара в
Югославия и Кооперати
вният съюз в Югославия,
Трябва да вземат конкре
тни мерки и ,акции за да
може жътвата успешно
да се извърши и да бъ
дат откупени предвидени
те количества зърно.

В НИШКИ РЕГИОН

Очанвват се 10 000
вагона пшеница
В жипго1р1од™гге краища на Нишки регион
— « Поморавието, Пон-ишавието —^ където с
пшеница са засети 43 000 хектара, се очаква
над 10 000 вагона зърно.
Специалистите ® Регионалния кооперативен
съюз л Ниш изтъкват, че състоянието .на пше
ницата е много добро и че няма да ое сбъд
не боязънът от началото на пролетта за доби
вите от пшеницата'.
Както ое планира, от частните селскостопан
ски производители в региона трябва да бъдат
изкупени към 3000 вагона пшеница. Тази за
дача, по оценка на специалисте » Регионалния
кооперативен съюз ще бъде една от -най-важните ® предстоящата жътва, защото производи
телите в Аогексииашки, Нишки и Пиротски край
са недоволни от най-новата защитна цена на
пшеницата *от 125 динара.
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НОВИ НАСЪРЧЕНИЯ ЗА ТУРИЗМА НА ВЛАСИНА

БАБУШНИЦА

Към по-богато туристическо предлагане Жилищният фонд - 0
незавидно положение

Общинската скупщина в Сурдулица ще интензивира създаването на материални предпоставки за
обогатяване на туристическата дейност около Власинско езеро

туристическото стопанст
во.
Туризмът на Влаеина
естествено не може да се
развива без ускорено раз
витие на -съпътствув;а,щите то дейности. Ще бъдат
въведени стимули за сел
скостопанските произво
дители и за стопанските

Т-ези дни на различни към -бивша минна „Ерма”.,
равнища в Бабушнишка ясно -е, ч-е са ;»м необхо
община се -обсъжда ин дими коренни ремонти.
Онова, което -особеноформацията за съсгоянието -на обществения леи изпъква -остро в настоя
л-шцен фонд и изобщо щия момент е, че наеми
проблемите -на жилищно те са твърде ниски .■ за 1
то дел-о в -общината. С кв. метър жилищна площ
информация за състояни 91,61 дина-ра и за 1 кв.
ето и проблемите, изгог- метър делови помещения
вена от самоуп-равител- 315 динара, така че с те
ната общност на -интере зи средств-а -не се обез
сите -п-о жилищно дел-о, печава нито със законна
н-а 29 юни т.-г. -ое зап-о- 1 предписаната
амортизазнаха и делегатите на ция (1,70), ,а ое -отделят
само 0,77 на сто (за 0,93
Общинската окупщина.
на сто по-мал-ко), така че
От казаното в инфор приливът на средствата
мацията личи: жилищни от наемите са минимални
ят ф-о-нд обществена ооб за поддържането на жи
ственост -ое състои от 53 лищния Фонд, а за раз
сгради с 225 апартамен ширено възпроизводство
та и 16 делови помеще не м-оже дори и да се го
Хотел „Влаеина"
ния или общо 12 548 кв- вори. Тук следва да -оеизтъкне, че и голям брой
чеюките организации (за организации, -които ре метра жилищна и 878 кв.
сега главен носител ка шат да открият цех-ове на метра делова площ. При лица -не плащат редовно
вла-синския
туризъм е Влаеина -като предпостав това много -от тях са- в наемите и дължат голяма
„Балкан” от Леоковац) и ка за спиране на мигра незавидн-о, а -някои на- сума на самоуправителнз
на живущите ок-оло езе цията (в 8 местни общно право в- окая-но състоя- та -общност на интересирото власинци да из-лраж сти на Вла-синскюто- пла ние. Много -равни с-окри- те п-о жилищн-о дело- В
дат -обекти за туристиче то понастоящем живеят ви пропускат -вода, фаса- информацията се посоч
ски цели. Заинтересовани над 8,5 хиляди жители, а дите са развалени, -а -по ват имената на 69 лица,
те организации и лица сп-оред преброяването от ради липса на -канализа които дължат по няколпо-бързо ще Получават 1961 го-д-ина тук са ж-и- ция, въпреки комфортно ко милиона- -стари динара,
документи, с -които ое -ра вяли 13 000 власинци). Ма то -им строителство, не както и на 4 ведомства
за н-езасел-ени жилища и
зрешава изграждането на кар че н-а Влаеина и -око са комфортни.
две частни лица. Па все
такива обекти, ще -купу лните села има 6 амбула
Най-много сгради (28 пак от средствата на амрр
ват строителни площи по тории, организацията на
и сдружените
-намалени цени. С данъч здравната служ-ба н-е е със 185 жилища и 8 дело тизация
останалината политика ще се обез д-обр-а- -и тази слабост тря ви номеще-ния) са вБабущ средства «а
-печават шнблаголриятни бва да ое премахне час вица, сетне -в Любер-аджа те ползуващи от 1987 го(6 -с 9 жилища и 6 д-ел-о- дина са -построени насам
условия за -дейността на п-о-скоро.
К. Г.
-ви помещения), във -Вели- 98 жилища,
ко Бонин-це (3 с 10 жи
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРИКЛЮЧИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДВА
лища), -в З-вонци (2 с 8
Въпреки че СОИ по
ЗДРАВНИ ОБЕКТА
апа-ртамента). в Ракита жилищно д-ел-о, съвмест(2 е 6 жилища) и -на же- н-о -с Общинския -СИНДИлезопътката гара Сук-ово кален съвет, е направила
3 делови сгради. Такова само-управително
сп-ораразпределение на жилищ
През февруари т.г. републиканската СОИ за оръжения.
зум-ение
за
сдружаване
на
здравна защита за оборудване на здравната станция
Кога ще бъдат открити ния фонд н-еблагоприят- средствата за жилищн-о
в с. Бранковци и на амбуланторията в с. Дукат обез тези -обекти за-сега н-е е ств-ува и за поддържане
печи 25,8 милиона динара. Имайки предвид Закона известно понеже откри то му. -А ако бе -има п-ред строителство и го е доза ограничението на извънстопанските и непроизвод ването им зависи -от п-о- вид, че -някои сгради, са сгавила на ползуващите
ствени капиталовложения. Изпълнителният съвет на -в-ече неща, всред които
стро-е-ни преди повече де обществени средства за
Скупщината на СРС даде зелен сигнал само за 10 ми и -от това дали догодина сетилетия като например разглеждане и приемане,
лиона динара.
Ще бъде -в сила посочени в Ракита и на ж. л. гара досега -нито един не е
ят закон.
Суково, -оа строени п-ред-и п-риел такова решение.
Дълга и трудна бе сг- р-акичаването н-а извънст
В. Б.
войната и принадлежат
-роителната- история на опански и непроизводстВ заключение се изтъздраината станция в с.
в-ени капиталовложения
ДИМИТРОВГРАД
ква, че е необходимо раз
Бранковци и на амбулан- ограничава инвестицион
мерът на наемите да се
торията ю с. Дукат. Пре- н-ото потребление. Изпъ
ди шест години по-ради ' лнителният съвет на Скуп
съгласува с о-бщите раз
„недоразумения" между щмната, на СР Сърбия не
ходи- законна амортиза
решението- на Изпълнителния съв-ет към Об
частен предприемач и -отдавна взе решение защинската -скупщина в Димитровград да се на
ция. инвестиционно -под
Зд-равния дом, току-що
сейа (до -края на годинаправи малък грзар, тези дни започна да ое
държане на сградите и
за-п-очнатото изграждан-е та) за оборудване на тези
осъществява. Макър ч-е засега тсюа става на
жилищата. текущо по
бе прекъснато. Бяха не-об два обекта да ое -отпуснат
импровизирани щанд-о-ве, ,-вое пак частните про
ддържане, законни и до
ходими нови, увеличени само 10 милиона динара,
изводители -на плодове и зеленчук оега са съб
говорни задължения и ра
средства-. Обезпечи ти ми- Съгласно това- решение
рани н-а -едно място. -Пазарището наистина още
налата година-релубликан общинската СОИ за здра
зх-оди за професионални
е неуредено, но е псндобре, отколкотр на тро
тоара на улицата.
ската СОИ за здравна за- гана защита и Здравният
работи във връзка с уп
щита. През февруари
дом от тези средства ще
Инак, малкият пазар ое намира на празното
равляването и поддържа
тази година тази СОИ об обезпечат
техническите
място между улица- „Маршал Тмто" и железо
нето на жилищния фонд.
езпечи и средства за обо съоръжения за зъболекар
пътната линия, срещу магазина на „Столар” от
С други думи, необходи
рудване на тези съвремен ска ординация -в Бранков
Пир-от. Пазарът ще -работи всеки ден, за разли
мо е наемите да се пока
19 милио- ци (7 566 965 динара), а
им обекти
ка -от „големия” пазар, който в Димитровград
чат.
на за сга-нцията и 6,8 за за амбулатория за 2 433
е на. петък. Очаква се наскоро да започне уреж
амбулаторията.
035 дина-ра ще бъдат обе
дане на малкия пазар.
А. Т.
Тъй като Законът за ог зпечени немедициноки сь
Ст. Н.

Големите
възможнос
ти на Власинокото плато
за Планински и -опортн-о-рекреативен туризъм са
безспорни и известни на
далече, н-о -е безспорен и
фатегът, че се ползуват
твърде малко. За
илна
юст.рация
това
твърдение ще приведем
-само едн-о сведение от
баланса за 1986 година:
туристическите мощнос
ти около Влаоинско езе
ро -са ползувани само с
25 на сто. Известна е и
причината за н-ед-остатъч
ното ползуване . на турис
тическите
възможности
и мощности. Както бе из
тикнато на състоялата се
тези дни сесия на Об
щинската скупщина, това
са недостатъчните капа
цитети в главните турис
тически сезони (зим-е -и
лете) и твърде скромното
туристическо предлагане.
Разбира се, тук не тряб
ва да бъд-е забравена об
ществено - .икономическа
та изостаналост на Власинскофо плато.
-Влаеина може и трябва
да бъде републикански
ц'ентър на планинския ту
-ризъм, -бе изтъкнато на
сесията на ОС, а първа
предпоставка за -осъщест
вяване на целта -е укреп
ването на материалната

основа -на власишския ту
ризъм. Затова Общинска
та скупщин-а ще задви
жи нов-и механизми за
насърчаване на туристи-

Малко средства за оборудване

Започна да работи малкият пазар
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?дАимМЖад^ДЕЖКА труД°®а АКЦИЯ |

Провъзгласени ударници

ИЗ

Тазгодишната
младежка трудова
„Димитровград 87"
даритТТще'
сбаРИГ^

~

4

за найиа акци
„пръснали". След црове- МКОВ^адЖ
дената -екскурзия до Ох- и СИНИШ сгануп
рид, те ое събраха отново • ВИЧ За
СТАНКОприем в редовеза да решат кой от тях те на СЮк са- предлоежезмумдззиег0 Удар н„.
Небойша А^в,
ник. На 22 ЮНИ общото Крум Леков, Драган Сосъбрание на бригадирите коло®. Николай Миланов
реши и за ударници про- и Марин Таков,
възгласи: Марин Таков,
Признанията на найГорян Илиев, Цветан Ста добрите бригадири ще бъ
нков. Васил Алоксо® и дат връчени по време на
Тодор Пейев.
бригадирската вечер, ко
Похвали получиха: Яс- ято ще се състои на 4
мина Томова, Благой Ва- юли в Димитровград.
оов, Николай Миланов,
Ивица Димитров, Ивица
А- Т.
СЛЕД РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕГЛЕД НА „СРЕЩИ
ТЕ НА ДРУГАРСТВО"

Днмитровградчани на
Буковия събор
За първи път тази го.дина димитровградските
самодейци от културнохудоже стаеното
дружес
тво „Георги Димитров"
ще се представят на из
вестния Буков събора в
Тършич, родното село на
Бук Стефанович КараджичИменно, на регионалния преглед «на танцови
ансамбли и вокални и инизпълни-струментални
тели в рамките на „Сре
щите на другарство” на
димитровработниците,
градските самодейци бяха между първите. На
В ОЦ „ИВАН
ГРАД

п ре глед а, който не отд ав на са проведе в Алекси
нац, танцовият състав и
инструменталният изпъл
нител Александър Басов
спечелиха право да се
представят и на Буковия
събор, една от най-извест
нит е културни манифеста
ции в страната. Успехът
на димитровградските са
модейци е още по-гол ям
ако се има предвид, че
манифестацията тази го
дина съвпада с юбилейната 200-годишнина от
рождението на Бук Караджич.
А. Т.

КАРАИВАНОВ" В БОСИЛЕ-

8 нови членове на СК
Първичната организация иа СК ® образоБосизателния център „Иван Караиванов" в
на
лелред тези дни обсъди предложението
Акциоината конференция на Съюза иа ооцмаяистическата младеж в училището за приемане на 12 младежи . и девойки в Съюза на
комунистите.
Оцеяявайки дейността на всеки кандидат първичната партийна организация на
босилеградското средно У™Щ<; п-рие в
СЮК 8 средношколци. Нови членове на ОК
станаха- Йован Йовев, Милка Дойчинова, Сне
жана Сотирова, Гордана Георгиева, Павлинка
Александрова, Тиме Трайков, Гордана ЛазаОстаналите предложе
рова и Звонко Василев.
кандидати
ще
трябва
още
малко да потвър
ни
ждават зрелостта си.
М- Я.
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НА XIX ПЪРВЕНСТВО НА СР СЪРБИЯ ПО РАДИО ГОНИОМЕТРИЯ

Десет медала за сурдуличанн
' *
'
В конкуренция па радио-клубове от Нови Бел- спечелиха второ относно
град, Лесковац, Алексинац, Враня и Владичин хан трето място.
клубът на сурдулишките радиолюбители „Власина"
Общ победител на пър
спечели второ място в общото класиране
венството на ОРС по ра
диолюбителска ганиомеКъм края на юни в око дулищкия радиоклуб бя трия е РК „Но<ви Бел
лността на Сурдулица се ха най-добри в състезани град "с 39 точки. Втори
състоя XIX първенство ето йа 144 мегахерца. е РК „Власина" с 35 и
на СР Сърбия по радио Юношите и
оениорите трети РК „Никола Тесла"
любителска гоижиметрия спечелиха вторите места от Лесковац с 6 точки.
в две категории: на 3,5 в конкуренциите си (пър
Интересно' е, че от 16
и 144 мегахерца. Първен венец е РК „Нови Вел представители на СР Сър
ството бе открито отпред град"). В индивидуалио- бия. които ое класираха
седателя на ОК на ССГН то класираме на ювоши- за съюзното първенство
Рангел Тошев, а на ус- те първи е Горан Антич в Бихач, дори 10 са от
троеното по* този повод от Нови Белград, втори Сурдулица: Горан Димитържество в залата на На е съгражданинът му Са- триевич, Предраг Перич,
родния университет реч ша Калуджерович и тре- Сладжан Костич, Дани
произнесе Данило Миюш ти е Предраг Перич от ела Антич, Снежана Дикович, секретар на Съю- Сурдулица- На първтгге митриевич. Силвана Ди
за на радиолюбителите в- две места- в оениорска митрова. Радован Стамен
Сърбия.
конкуренция ое класира- кович, Давор Савич, НеВ състезанието на 3,5 ха Душат Чеха и Раде над Иванович и Саша Ра
мегахерца за пионери и Кричак от Нови Белград, дивоевич. Останалите пре
юноши най-добри бяха- а на трето Горан Дими- дставители са от Нови
представнтелите на Ра- тоиевич «от Сурдулица. Белград (5) и Лесковац
дио-клуба „Власина". При Сред сенжхрките най-доб (1).
П ървенств ото п о емина
сениорките и оениорите ра бе Зорана Джооджепо-добри от останалите вич от Нши Белград. Су- под знака на 50-годишни
състезатели бяха прелета рдулишките представител ната от идването на дру
вителите на РК „Нови ки Снежана Димитриевич гаря Тито начело на
С. Б. - Н С.
Белград". В индивидуал- и Силвана
Димитрова ЮКП.
нофо класиране - на пионе
0рите на първите две -места ое класираха Радован
Стаменкович и Саша Радивоевич от РК „Власи- УВ
на". И ® съревнованието В
на юношите първи и вто
ри бяха- сурдулишките
Предраг
представители
Перич и Иван Стоилко- ■
вич. Даниела Антич спе/ Л
чели второ МЯСТО В СЪС- /
теза н-ието на оенио-ркитс.
а Раломио Милойкович
бе трети в оениорска кон
куренция. И двамата са МТБ „ПЕРА МАЧКАТОВАЦ" ЗАМИНА НА МТА
членове на РК „Власи- „БЕЛГРАД '87"
на" от €у«одулица.
Състезателките на сурй

Към нови бригадирски успехи

Сурдулишката младеж
ка трудова бригада „Пе- ч
ра Мачкатовац" тези дни
замина за Белград, където вече започна да работи във втора смяна (от
6 юли до 2 август) на
младежката трудова ак
ция „Белград/87". Бри
На състоялото ое не вич и Саша Стойкович, гадата наброява 52 бри
отдавна във Враня сърев но е голяма и заслугата гадира, а комендант й е
нование по всенародна от на. предметния им препо Саша Кръстич, член на
брана и обществена само давател Зоран Димитрие Председателството на Обзащита, в което участву вич, канено и па Влади щ.и токата
конфереиция
ваха отбори от образова мир Кръстич, които голя на СОМ ® Сурдулица.
телните центрове » Юж- ма част от свободното си
моморадски регион, реги време отдадоха за макси
Трудолюбивите младе
онален първенец стана от мално успешна подготов жи и девойки от Сурдуборът на образователния ка на отборагпобедител. лишка община съвместно
В 'индивидуалното кла- са връстници от девет
център „Моша Пияде" в
Сурдулица. За големия сирапе Душица Йовано- югославски града ще сър
успех ата това сурдулиш- вич спечели първо място
ко средно училище есте гю стрелба и второ място шат селскостопанска ра
ствено най-заслужии са в младежкия многобой, бота на имоти в общестСтоянович бе вения оектор в околност
• състезателите Саша Ди Йовица
митриевич, Ясна Тасич. най-добър в -младежкия та иа столицата ни.
Душица Йовапович, Иви многобой за момчета.
ца Яикович, Снежана Ста
Д. А.
иоспич, Йовица СтояноС. Д.
В СЪРЕВНОВАНИЕТО ПО ВСЕНАРОДНА ОТБРА
НА И ОБЩЕСТВЕНА САМОЗАЩИТА ВЪВ ВРАНЯ

ОЦ „Моша Пияде"—регионален
първенец
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® НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ

ЧЕСТВУВАНЕТО НА 200 ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВУК СТ.
КАРАДЖИЧ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР
„ВУК КАРАДЖИЧ" В
бАбушница
___ I
'|

С богата и разнообразна програма
Ознаменуването на за . на стойност, като -по тоя те на обучението по сърбележителния юбилей — начин още повече се об-о- бохърватски ■ език и исто200-годишвияата от рож вати инак доста 'богатата рия ще бъдат посветени
дението <на Вук Стефано- музейна сбирка, която- съ на живота и делото на
вич Караджич — навред ществува при училището. Караджич.
у нас и в света е бо-гато.
Безспорно -едно от поУчилището ще подгот
Но когато едно ведомст важните събития ще бъви и изпълни специална
во, при това просветно1, де откриването на. бюст
програма за патронния
носи името на този вели на Вук Ст. Караджич в
си празник (26 окт-омкан, в културата и писме училищния
двор. Б мо- ври). Тази програма ще
ността-, какъвто- е Обра мента комисията за озна
премине в духа «а делозователният център в Ба- менузая-ето
на юбилея то- на Вук Ст. Караджич,
бушница, носи -неговото
търси скулптор, който да ■ относно изцяло ще бъде
име
това -е още един изработи бюст, въпреки
повод п-овече честв-уване- че вече има гипсова от по-светена на-неговия жи
вот, творчество- и п-риното- да бъде още по-бога- ливка на
преподавателя са^му в -общоюгославоко-то.
по изобразително изкуст то културно СъкровищеИменно- това -е причи во -в училището, изложе- Учениците от Образова
ната, че тук е приета бо на пред входа на учили телния център ще бъдат
гата -и -разнообразна про щето.
носители -и -изпълнители
грама за -ознаменуването
Вече в няколко поред- и на програмата на цен
на Буковия юбилей. В ни броеве част от учени- трал-нота тържество по
какво се състои тя?
ческия бюлетин „П-оглед" повод юбилея, ко-ето ще
В набелязаните акции е посветен на живота и се състои през ноември
и манифестации важн-о делото -на В. Караджич. т-г. Предвижда се и посемясто заема събирането Д-осе-га, а и за-напред. вся щение на Тършич, манана книги от -ученици и ка класова общност са сти-р Тро-н-оша и други за
родители, -предимно със подготвили и ще подгот- бел ежите ли-и места з жи
стари дати на издаш-ане, с вя по едно -предаване вота на Вук Ка-раджкч.
цел да се увеличи книж по у ч-ениче ската радиоОт казаното личи, че
ният фонд на библиотека уредба, също посветени образователният център
та при училището- Реда на нето, осветлявайки иск „Вук Караджич" в Бабуките екз-епляри ще бъ задълбочен-о
жизн-ения шница с богата и разно
дат изолже-ни на п-оказ му път и него-вото д-ело. образна програма ще оз
на гражданите. Едновре Учениците масо-в-о присъс наменува този забележименно ще бъдат събира тв/ув-аха на рецитала за тел-ен юбилей в нашата
ни и стари м-олети и кни Вук, ко-йто изпълни Ниш- културна история.
жни пари, стари докумен кия -народен театър. По
ти и предм-ети с музей един учебен ча-с в рамкиСт Н.
В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВА НОВ7' В БОСИЛЕГРАД

Още 129 свободни места
В образователния цен
тър „Иван Караиванов"
в Босилеград в първия за
писвателен срок са ое за
писали о-бщ-о 319 учени
ка, или 70 -на сто, а има
още 129 свободни места.
П-о класове и специално
сти състоянието е следното: В първи клас, къде
то според
утвърдения
пла-н и пролрама на Ре
гионалната
сам-оуправителна общност на инте-ре
с-ите за сррдно-наоочен-о
образование и възпита
ние, занапред са запла
нувани три насоки с че
тири паралелки — по ед
на паралелка икономиче
ска и природно-математи
ческа специалност -и две
паралелки машинна: металостругари и метал-ошлооери. Има -още 13 сво
бодни места и това природ-оматематическата спе
циалност, д-окато остана
лите две са попълнени.
Във втори клас, където
обучението и през следва
СТРАНИЦА 10

щата учебна ш-дина ще
се провежда п-о досегаш
ната възпитателн-о-образователна програма се за
писали 68 ученика- и има
още 60 свободни .места.
Инак, според плана на
Образователния
център
във- втори клас се пред
виждат 4 паралелки с
по 32 ученикаI
В трети -клас -и през
следва-щата учебна година ще има три паралелки -с три специалности: .
икон-омическа, машинна с
две насоки- м-еталошлосе
р.и и металостругари. Обу
чението- се завършва с
трета степен п-рофесиона
лна подготовка, и приро
дно-техническа епециал•ност. След първият загшсвателен ср-ок попълнени
са. само в икономическа--,
та специалност. В маши
нната специалност има
още 8. а в природнотехническата още 23 свободни места.

Подобно -е състоянието
и /в четвърти клас, където също така са заплануван-и тр-и -паралелки с
три. , специалности: икономичеока. машинна и при
'родж>-техническа.
След
'пърюия
запиезателен
срок попълнена е само
машинната специалност. В
икономическата -оп-ециал
но-ст -има св-о-б-о-дни още
4, а в природногехн-ическата -още 21 места.1
Ди-ректорът
на центъра. Ганче Василов,- -ни
уведоми че вторият 'запи
СБател-ен срок. ще стане
(на 27 и 28 август, сл-ед
като минат допълнително
то обучение и поправи
телните -изпити. Вероят
но, че свободните 129 ме
ста ще- бъдат попълнени,
Ако пък се окаже потреба ще се п-р-оведе и трет.
допълнителен записвате-.
лен срок, пред самото ка
чало на учебната година.

м. я

Лятната ваканция,
учениците и поправител
ните изпити
® СЕРИОЗНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЗА РО
ДИТЕЛИТЕ, И ЗА УЧЕНИКА

Правилното използуване на лятната ваканция още
как е ценно за учениците, които наесен трябва да
държат поправителни изпити. Разбира се, тук оа при
звани и .родителите, както и -самите ученици, сериоз
но да схванат -положението, и д-а направят всичко, за
да успее ученикът на изпита.
Неуспеха на ученика © края на учебната година
родителят трябва да приеме без драматизиран-е и без
„изживяване на трагедии". Грубите по-стъпки с де
тето у до-ма, кщсто и -о-биждането на. неговата млада
личност, физическите наказания, наказания с глад,.
забрала за -излизане и другарув-ан-е с другари, т.е.
във ..ждане на режим, който- се свежда до -попуван-е и
„зубрено" за -изпита, не могат да поправят съществу
ващото положение. Ученикът е длъжен съзнателно и.
отлооорно да -се -подготви за поправителните изпити.
Трябва Да се 'има пр-едвид, че усилията за изпи
тите са тежки -и -отговорни, па затуй «а ученика тряб
ва да се окаже п-омощ и да му се оси-гур-и съответна
добра и здрава прехр-ана, п-очмвка и особен-о д-о-б-ри
домашни условия за -ра-бота. -П-ри това са необх-одими
и приятелски контакти със средата, родителите и
съответно сътрудничество с ученика, какт-о -и приятна
атмосфера -и ко-оп-ерация у д-ома.
Значение има и режимът ир-ез деня, който е пра
вилно разпред-ел-ен за работа, п-очивка, развлечение,
понеже и това са условията, които- на ученика ще
осигурят и-о-оолидна подготовка за изпита- Също така
е необход-им-о родителите и ученика да следят и -ое
съобразяват с информациите ,иолучени от училище
то, отн-осно преподавателя п-о предмета. за съответна
подготовка на поправителните изпити наесен. Д-околкото училището- -организира допълнителна работа с
учениците, които трябва да държат поправителни изпити, тогава въпросът за професионална подготовка
~~
на поправителните изпити е -най-добре уреден и учен-икът трябва да .използува тази благоприятна възмож-ност. Доколното случаят н-е е такъв, относно училиацето не подготвя учениците, то-гав-а трябва от
училището и преподавателя да ое потърси съвет, ако
е не-о-бх-одим инструкташ на детето. В някои случаи
да. -бъде полезно за ученика в подготовката да
| пом-оше -и негов- по-добър другар -от училището кой'
ое изтъкнал но- предмета, за ко-йто съответният
- Уисашк е получил сла-ба бележка -и трябва наесен
Да ДЪ'РЖИ поправителен изгтит.
Проф. Владимир Чолович
ДИМИТРОВГРАД

„Радоваи III" пак първи
На тазгодишните „Сре
щи на другарство -на ра
ботниците от СР Сърбия"
за Нишки -регион в о-бластта на театралното изкуство
Димитр-овтрад -с-е
представи с пиесата „Радозан III" от Душа-н Ковачевич -в изпълнение на
самодейния театър „Кристо Ботев" -при Центъра
за култура. Срещите ое
състояха на 24 -и 25 юни
в Д-олевац.
Специално
жюри присъди на дими
тровградските
самодей
ци първа награда, а това
значи че са се класи-рали
за -републиканския прег
лед, който ще -се -проведе

в Шабац или Горни Милан-ошад.
Класирането -на „Радова-н III" е о-ще един в
поредицата
успехи на
„Срещите -на другар ств-ото". Досега димитровгра
дските самодейци два пъ
ти са -се класирали за
републикански преглед
о пиесата „Римска -баня"
и със „Зона Замфирова"Им-айки -предвид досегаш
ните успешни гостув-а-ния
с „Радо-ван III", очаква
се и добър пласмент и
на републиканския пре
глед.
А. Т.
БРАТСТВО в 10 юли 1987

ЖЗДйа
ВРАНЯ ГРУПА „ЮГ"

РАБОТНИЧЕСКО - СПОРТНИ ИГРИ

в средата на таблицата

Тазгодишното футбол
Треньорът Георги Геор
но първенство в Между„„ гиев- 33 тазгодишния съобщинската футболна! ди
.
стезателен
сезон сподели:
визия Враня — група
— В най-къси черти
„ЮГ" официално приключи. Ще трябва да оди- казано, твърде успешна и
резултатна игра през есе
праят няколко отсрочени ИНИя и
твърде' поразите
срещи* но те значително
няма да повлияят аърху лна през пролетния полусезон. Общо взето с кра
крайното класиране Пър йното
никак не
венец е футболният от можем класиране
да бъдем доволбор „Х-айдук" от Преше- НИ. На
передното заседа
во.
ние на Председателство
Боевите градският отбор то ще направим официа
„Младост", въпреки че в лен и обстоен
началото бе фаворизиран то при това анализ, каи утвърдим
като един от претенденти задачи и активности
зана
те за първото място, зае пред. По мое
Мнение, от
средата на таблицата.
превъзходно значение за
СУРДУЛИЦА

Победиха белградчани
в организация на Съю
за на радио-любителите
в Сърбия в Сурдулица сс
проведе 19 шампионат в
търсенето на скрити ра
диостанции.
Победител
е радиоклубът „Нови Бел
град" от Нови Белград.
В тазгодишното републиканоко
съревнование
участвуваха 45 състезате
ли от Нови Белград, Сур
дулица, Лесковац, Але:<си-нац, Враня и Владичин
хан.
След .двудневно сърев
нование общи победите
ли са белградчани с 39
СРЕЩИ

точки, на второ място се
класира радиоклуб „Власина" в Сурдулица, на
трето радиоклуб „Никола Тесла" от Лесковац и
т.н.
За спечелено трето мя
сто белградчани получи
ха 5 златни, 3 сребърни
и 2 бронзови медала, както и 5 купи за спечеле
ни първи места.
Домакинът на това ин
тересно съревнование ра
дио клуб „Власина" в
Сурдулица задоволи венчки критерии, търсени от
организаторас. м

нас бе срещата с „ХайДУК" в Босилеград, която
както е известно въпреки
че се представихме с една от по-добрите игри не
успяхме да спечелим, а
след това и поражението
°т „Моравац". Тези две
срещи, в които загубихме
три точки ни изхвърлиха
от коловоза. Повечето от
Футболистите
изгубиха
мотивировка, дори НЯКОИ
започнаха
безотговорно
Да се отнасят и спадаието бе неминуемо.
И наистина пролетяата част от ■състезателния
сезон бе катастрофателен за босил-епрадоките фут
болисти. От единадесет
срещи те победи ИЗВ-ОГО»аха само срещу отборите: „Младост" от Йелашница, „Младост" от Су'®ой.ница и „Партизая" от
Сурдулица, а наравно иг
Раха с „Хайдук" от Прешево и „Пчин-я" от Тър
говище. Претърпяха и
шест поражения. Осемте
спечелени точки по нищо не можаха да обезпе
чат високо 'класиране, ма
кър че през есенния полу
сезон босилеградокият от
бор бе спечелил 18 точки
и съвместно с „Хайдук"
делеше първо и второ мя
сто

м. я.

И РАЗГОВОРИ С ЕДИН ОТ ВЕТЕРАНИТЕ НА „МЛАДОСТ"

за всичко
Стефан.
Стефанов
е
„Младост" в Босилеград,
един от ветераните на
Започнал преди единаде
сет години и с малки пре
късвания досега е винаги
в състава, или първа ре
зерва в отбора. И още
нещо. Стефан Стефанов,
и като футболист и като
другар е между по-дисциллинираните и редовни
боошгепрадчленове на
ския отбор.
Като футболист, а фут та. Не рядко се вписвал
бола играе от любов, ко- ;и в листата на голмайсто
гато е в игра, с усърдие- рите. Опомня си, чс ля
то и борбата -за всяка то- колко негови гола ,са до
пка, той не само че слу- насяли пободи ма „Млажи за-п-ример на другите, дост . Затов-а съилрачмно пи -и насърчава и мо- тс МУ казват, че Стефабшгизи-ра. Просто каза нош е -всестранен футбоно, за Стефанов няма за лист.
Инак, Стефанов е симгубена топка.
бсцпраДсга
лаяпизъор на
Във футболната иг.ра „Црвсяа звезда", а обратой казва, че проди всич зец във футболнагпа му
е Милош Мйлутико е устурдието и борбе- илр-а
новия, Бднакв-о се радва 1
ността, а след това талан
,и когато победи „Црвеяа
та, И-прае най-често ю за
звезда" >и 1иегош1Ият отбор
Шитата, обаче не рядко
ако затрябва или - пък ос „Младост".
Удаде случай успешно иг
От своите -съиграчи «ай
рае 'и на другите места в
е когато ифае
-Отбора. С изключение на -оигурен
-с М.
«ра.таря, казва че е иг -с братята Г.Тасеви,
Иванчев; Н.
рал на всички друш мес- Цветков,
БРАТСТВО • 10 ЮЛИ 1987

Манасиевич.
Що се касае до въпро
са за тазгодишното класи
ране на „Младост" и ка
кво трябва да се мени в
начина на играта, Стефа
нов казва, че съвсем не е
доволен от класирането.
, Средата
«а табелката
(има да се играе още ед
ин кръг) съвсем иесъответствуйа на ои-Дите и въз
можностите на отбора.
На мнение е, че занап
ред трябва да ое провеж
дат много по-ка чсстнеп м
и организирани подготов
ки. Защото физическата
подготовенюст липсва по
чт,и при воичките футбо
листи на отбора.
Стефанов, след тазгоди
шиюто футболно първен
ство има намерение да
престане с 'активно играена на футбол. Като член
па Председателството ма
Скупщината на Спортно
то дружество и занапред
ще дава прииос за разви
таето и М1аоов1йзиран-ето
«а огюрта в общината, ко
йто -засега ®ое -олге е на
■на не задоволително равнищо.
М.Я.

На „Димитровград“
всички почести
Във основа програмата делни и отборни надпре
на Съюза на синдикати варвания.
те в Димитровградска об(
щина за 1987
Въз основа на л,р овед е_ _ година с
Цел да се _развива
и П'0- ните състеяанггст
добря.ва физическата кул ята за правежлавр ш ^И"
тура в организациите «а ботническо нараспортните
сдружения труд. трудова игри при Общинския
а организация „Дими- дикален .съвет в Дими
тровгред" и тази година гровград. «а заоеда^то
твърде. активно ое вклю- си от 24 юни та3(и година
Чи .в тях. В (надпревара с ®зе решение
за л-рисъж19 трудови организации, дагн-е на дипломи, напра
участвуваха
700
ра- Ди и признания за учасболници,
разделени
в тие в работническо-спо.рт
105 отбора, -в разни спор ните игри
в 1987
тни дисциплини се прове- и за заето първо, година
второ
ДО-ха - 131
Р мач и 40 от- и трето място,
дисциплини. Класирането на
по разни спортни
Футбол
„Свобода", ТОМ“ратство": ™ "ДИМИТР°ВГраД"' ТО

пас^Й^ЛИ№ПР°МРад"' Т° ”Свобода"' "к—
Волейбол: ТО „Димитровград" I
„Димитровпрад II",
м
Тенис на маса: ТО „Димитровград" I, ,Димитров
град II", Инекс — „Сточар".
р
Спортна стрелба (мъже): ТО „Димитровград" I,
„Димитровград II , Електр|Одистрибуция,
(за жени): ТО „Димитровград"

г,

жто

то

.зевЛиР*
—*■ т° •*«■»-»«
Теглене на

въже: ТО „Димитровград Г'_ „Дими
тровград II".
Пикадо (жени): ТО „Димитровград I"
Дими
тровград II".
'
Спортен риболов: ТО „Димитровград I" Дими
тровград II", „Сточар".
'
Шахмат; осн. училище „Моша Пияде" ТО „Димитровград II", „Сточар".
Д. Ставров
БОСИЛЕГРАД

Подмяна на документите
Съгласно измененията и допълненията на
Закона за притежаване и .носене на оръжие (пи
столет и всички видове ловджийска пунша) соб
ствениците им до края на годината трябва да под
менят позволителните картони (оръжейните листове). Именно в Секретариата на вътрешните
работи :ни уведомиха, че всички листове, които
са декларирани преди август 1984 година, съгла
сно измененията и допълненията н а закона, тр
ябва обезателно да се подменятПодмяната се върши в 'Секретариата на вът
ре-шиите работи в Босилеград, при -което при
тежателят на съответното оръжие е Дължея обе
зателио да донесе и оръжието, което притежава.
Да кажем и това, че след този срок, кой
то един път е -продължен, -срещу онези които
ие направят това законно задълж-ение ще. се пре
дпр-исмат съответни наказателни мерки. М. Я.
Конкурсната комисия при трудовата организация на
Общинския съд в Босилеград, дава

за, ВАКАНТНО МЯСТО СТАЖАНТ в Общинския съд
в Босилеград, един изпълнител.
Трудът се -сдружава ,на опр-еделено време, до
връщане на работещото лице от -родилно отсъствие.
Оове-н. предвидените със Закона общи условия
кандидатът трябва да изпълнява и следните специал
ни условия:
С Да е свършил Юридически факултет и да е
получил званието дипломирал юрист. ■
Молба- с необходимите до-кументи се представя
до конкурсната комисия -в Общинския съд в Босиле
град ое -изпращат в йрокот15 дни, -от деня ма публи
куването на конкурса.
СТРАНИЦА И

г

сатиРа * забава
Карикатурен екран

Г)

Нашенсми
нстернйкн

Измислен интервю
с бай Манчо

Един младеж 'От' Босилеград
искал да стаие задар.
Разбира се, че отишъл при
боокичавин, защопо те -навярно
са най-добрите майстори-зидари.
Но попаднал на майстор, койгго
карал чираците си да работят
„от тъмно до тъмно".
— Майсторе, гледай, гледай!
*— викнал младежът от Босиле
град- — По стената лази мишка1
— Мишка ли?! . . . Нищо «е
виждам в тъмното! — отвърнал
сърдито майсторът.
— Е, .щом каза, не е тъмно,
спираме работа! — казал мла
дежът и .воичжи чираци спряли
да работят.

Посл
Устата си затваряй, очите си отваряй.
Магаре мътна -вода н-е гази.
Ако ти са мили рогата, я-е се бори -с агата-.
Изгорил се от кафето, та духа и ракията.

*

Не се лови в- шипката — ще те убодеС глупака приказвай! и камъка дръж.

*

Не ти трябва от мечка ремик.
Който има лозе, да ой тури и ггьдар.
Коприва мирише ли ое, та -и еж да -се милва?
Не -ое облягай ие гннл пл-ет.
Парен -каша духа.
Зад гърба и царят се псу-ва.
В покрито гърне нищо не ое дави.
*
•
*
С куче в чувал н-е влизам.
*
С вълците вълк бъди.
М. ПЕТРОВ-------- Р-----------------------------------

'тшаяйФашш

В новооткрития хотел „Мир"
в Звонска баня тези дни влязъл
един нашенец, заедно с жена си,коят-о инак -е родена- в Пирот.
— Колко струва нощуването?
— попитала жената.
— -На първия етаж 10 000 ди
нара, на втория — -осем, на тре
тия — шест, а на ч-етвъртия •—четири.
Жената мислила, оматяла ,ми
слила смятала1... па току тръг
нала навън.
•— Какв-о? Да не смятате, ч-е
цените са високи?
— Не- Х-отелът -е нисък! .
Двама
шофьо-ри
(единият
бил от Пирот, а другия от
Драговита) ое срещнали на- найтясното място -в ждрелото на Ер
ма. И нито на единия, нитр ;на
другия не се искало да ое върне
на-зад, че да не хаби бензин. . ;
Тогава пир-отчане-ца -разгънал ве
стник и започнал да чете — ми
сли си, ч-е на драговитчанина ще
му -омръзне да чака и ще се вър
не о автомобила назад. Но драгоюитчанинът излязъл и казал:
—Бай-е ка пролетиш -новинуту
дай и я да Ъу прегледам!
Подготви Т. Петров

Нови мерки

\

1

Бай Манчо, „цел свет", че иде -негде
на -о-д-мор, а ти че мрда-ш ли нане где?
— Че мрдам, че мрдам. Туя годину
сам решил да косим и големуту ливаду,
има да Ьу косим та уши да ми мрдаю . •.
Добре, а -куде че се куп-еш?
— Че се купем у зной..
'Па н-ема ли да дойде некой од децата
да ти помага?
— А че дойду, че дойду .. . Ама подйесен да ми „помогну" ка требе да узимам
паре за сено и да колчем свин.уту.
Айде бай Манчо да ми кажеш, ама
иокрено, кво мислиш за това — що йе
напел народат па щ-ом дойде лето напишу
камто м-орелия, а за шиь-опривредуту ич Ьи
-н-ейе бриг-а?
— Кво има да ти казуйем ка и ти
знайеш това. Све тека че буде додек смо
живи нийе старците. Те са синат със снауту
че иду у Гручку, а при нас оставите малечкото дете. Нанесен, че узну оди рейиюту, па оди зерзеватите из градину, па
оди месо, па ... , е ама ка ни с бабуту
одъпнемо тегай, Гручку само на карту, че
може да гледуюП-а ти кико кажеш -он-о излази да не
пребе човеци да се одморе барем два-йестина дъна у годи-нуту?
— Е нейе тека сине майчин, немой да
га усукуйеш. Па я ли бре немам право на
одмор, ай?! Мислиш да я незнам дека йе
млого убаво тека. Могу и я да легнем под
крушу и да дигнем све четри увие и да си
пойем: „Ала волим овай режим, плата иде,
а я лежим ..." Е ама я пдату немам, ако
не уработим, нема да йедем.
Ти кико кажеш — само- ви, сел>ацигге.
работите ?
— Я само кажем дека за нас сел>аците
нема ни одмор, ни осмочасовно радно вре
ме, ни болованье, ни нища!
Орати се -дака и вас селяците скоро че
ви изй-едначе с работниците у фабрий-ете?
— Да, само се орати, а я могу да
кажем дека това йе „обейагье на лудога
радоваае"! Ама ко че ме бре изйедначе!?
Па могу ли я, например, да кажем на кравуту Да се не тели после три саат — прошло ми радно време . ..
С тебе, Бай Манчо, -нем-а излязеше -н-а
край. Айде напоследък кажи 'кю ти мислиш
д-а би било най-убаво, та да су доволни и
стари и млади?
Па ко? Никой не брани на млади
да оде куде оче. Нека оде, ама нека се
сете и за нас старите- Нек оставе неколко
^ъна оди одморат па да дойду да ни помогну. Немой да се сечу за нас само ка
требе да влаче. Оно убаво народ йе измислил: .„Попуй попе па и поприори", а оно
излезе с нашите наследници ко с ония у
общинуту
само обейаву, а нища не
даву .. .
Интервюто „узе" Т. Петров
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