
ЕряфстНо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство иг 
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 и народности

НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ Ж

ГОДИНА ХХУЩ * БРОЙ
1317 * Н СЕПТЕМВРИ 1987 * I

ЦЕНА 30 ДИН.

ПОСЕГАТЕЛСТВО
СРЕЩУ

БРАТСТВОТО

ЧЕСТВУВАНЕТО НА ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БАБУШНИШКА 
ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА

Скромно, но достойно
Денят на освобождени

ето на Бабушница и око
лността от фашизма та
зи «година бе

ствено-деловата «сесия на 
Общинската скупщина в 
присъствието на делега
ти. гости «огг . побратиме
ните и съоедиите общи- 
«н«и. Едновременно се «със
тояха посещения «на семе 
йствата на загиналите бо 
йци. В чест на «Празника 
на освобождението в 'за
лата на Общинската скуп 
щина бе открита доку- 

фотоизложба 
идването 

на др. Тито начело на 
Партията”. Пред костни
цата-паметник в Бабуш- 
ница и пред всички оста
нали паметници и възпо
менателни «плочи бяха по
ложени венци и цветя.

ознамену
ван ио-скромно «от преди
шните години, но достой 
но. Няколко манифеста
ции изпъкнаха на преден 
план: ло«х«ода «на «изсвидни 
ците и младежта под на
звание ,,По следите на лу 
жнишките 
тържеств«ен«ото събрание

Безумният акт на Азиз 
Калменди тези 
прави
стрели към свои другари 
от ЮНА в Парачин, от 
които Сърджан Симич, 
Сафет Дудакович. Хазим 
Дженанович и Горан Бе- 
гич загинаха, а тежко на
ранени Анте Яжич. Хусо

та сам, да бъдат подве
дени под отговорност не
говите сътрудници.

Станалото в казармата 
в Парачин е най-сериоз
но предупреждение, че е 
ударил часът за сериоз
на разплата с национали
стите и сепаратистите 
Косово, че Косово е юго-

дни от- 
смъртоносни из-

партизани”.
ментална 
„5.0 . години «отв -културния дом с рево

люционни песни и реци
тали на^ 5 срещу 6 сеп
тември, полагане на вен
ци, пред паметници и въз 
лом енателн и

в

плочи «от С. МиладиновичНОВ-а. т.н. ...исто-рически 
чаоове” среща и въз
кресяваме на спомени «от 
НОВ-а пред ученици 
оеносното училище «и сре

д.ношколци «на първобо- 
от ре«ца« «в Лужнишкия край 

Гюра Златкович и търже- Ст. Н.

СУРДУЛИЦА

ЩЕ СЕ СТРОИ НОВ ЦЕХ 
НА „5 СЕПТЕМБАР“

му нално-битовото строи
телство, селското стопан
ство и други области. В 
рамките на „5 еептембар" 
ще ое строи цех, «в кой
то ще се произвеждат ча
сти за „Юго-фдормда". В 
бъдещия, цех ще има 600 
работни «места.

На тържественото ■съб
рание бяха присъдени 
традиционните петооеп- 
темврийски признания. 
Празничното тържество

• В тържествения, си доклад Миодраг 
Ристич спомена голя.м брой запланувани на
чинания в стопанството и туризма • Тради
ционната емблема на града бе присъдена на 
..Електродистрибуция.”славски проблем и 

час по-скоро трябва в де
ло да се претворяват ре
шенията на неотдавна 
проведения пленум на 
ЦК на СЮК във връзка с 

Всяко разтакане

Ковачевич, Андрей Пре- 
шерн, Неджид Мехмето- 
рани Анте Яжич, Хусо 
вич, Петар Джекич и 
Назиф Аджович, дълбоко 
трогна и огорчи всеки 
дом от Триглав до Гевге- 
лия. Войникът Азиз Кел- 
менди. заклет враг на 
нашата родина, по такъв 
начин стреля срещу бра
тството и единството, ед-

сшгет. За постиженията 
след
празник на освобождени
ето и за бъдещите пиано 
ве в 'развитието ща общи
ната говори Миодраг Ри 
стич, председател на ОС. 
Той спомена голя.м брой 
запланувани начинания в 
стопанството, туризма, ко

Пети септември — Дс- 
н ят н а освобожден ието на 
Оурдулишк'и край от фа
шизма бе ознаменуван с 
тържествено събрание на 
Общинската скупщина и 
изпълнителните тела 
обществено 
«ситс организации и зала
та на Народния уииаер-

мии алогодишии я

него.
цли отлагане навръща во- 

мелницата надата на 
ония елементи, на които 
не им е при сърце брат
ството и единството мене

на приключи с кратка прог
рама на Белградската 
филхармония..

■политичее-

ду нашите народи и на
родности.

Злодсйството в Пара
чин ярко говори, че кон- 
траоеволшционните 
менти в Косово прилагат 
най-безогледни методи и 
средства на действуване, 
като излизат от рамките 
на Косово, посягат и вър
ху ЮНА, желаейки на 
всяка цена да раздухат и 

нзционализми. Суб 
ективнитс сили, 
рсичко Съюзът на 
пистите сигурно не ще 
допуснат да се нарушава 
братството и единството.

А в тази борба имат 
пълна подкрепа на всич
ки трудещи се и гражда
ни у нас.

Н. С.на от най-светлите придо
бивки от борбата и рево- 

трябва да ДИМИТРОВГРАДлюцията. която 
пазим като зеницата 
окото си. Той стреля сре- 

сърбин,

на

Братството и единството на делоелс-
щу хърватин, 
юго славянин, 
нин, чреногорец, да дока
же, че еднакво мрази вси 
чки наши народи и на
родности.

Свирепият убиец не би 
могъл да нанесе такъв 
удар, ако не е имал съ
действието на свои съми-

мюсюлма-
те 43 години на свобод
но социалистическо раз
витие, населението в об
щината, което е 7 0°/» от 
живущите в нея., нарав
но с 12-те други нацио
налности, на дело тскшьр 
жда«ва политиката на бра
тство и единство между 
всички нареди и народ
ности в СФР Югославия,.

По случай Деня на ос
вобождението от фашиз
ма в Димитровград беше

открита Бъзп'04\гещагтедна 
плоча на I цармбродска 
бригада, а положени бя
ха и венци на «възпомена
телните «плочи н«а «падна
ли «бойци е НОБ в общи
ната.

■Овоята 43-та годишни
на и» освобождението от 
фашизма Димитровград
ска община ознаменува с 
редица трудови победи. 
В присъствието на «пред
ставители на Република
та, Нишки регион, до
клад за 43-годиплюто ра
звитие на общината изие 
ос Слава Тодоров, пред
седател на Общинската 
скупщина.

Спирайки ое върху по
стигнатото «през изтекши-

други
преди
кому-

,Предадена беше и йа 
употреба новата ограда 
«а Електродистрибуция 
Димитрови) ад.

(Пб-йбШирно от честву- 
пансто на 4-та страница)

шленици и сътрудници в 
Липлян, или Призрен, ко
ито се постарали в него
вата папка да се заличи

в

минало.вражеското му 
И затова сега се очаква
освен Келменди. който 
вече си е издал присъда- М. Андонов



][ И У НАСПО С В Е ТА
БОСИЛЕГРАД: ПО ПОВОД 50 ГОДИШНИНАТА ОТ ИДВАНЕТО НА 
ТИТО НАЧЕЛО НА СЮК ОТКРИТАЮГОСЛАВСКАТА ИНИЦИАТИВА ЗА СВИК

ВАНЕ НА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

София и Букурещ 
рекоха: „Да'

Петър Младенов и Йон Тоту са инфор
мирали Раиф Риздаревич, че техните страни 
са съгласни да бъде свикана министерска 
конференция на балканските страни

На състоялата се тези дни в Белград 
цресконференщщ представителят на Съюзния 
секретариат на външните работи Алеюсандар 
Сганич заявн че външните министри на Бъл
гария и Румъния Петър Младено® и Йон 
Тоту са уведомили съюзния секретар на вън
шните работи Раиф Риздаревич, че" техните 
страни са съгласни да бъде свикана конфе
ренция иа външните министри на балкански
те страни. Българското и румънското съгла
сие с югославската инициатива е 'изпратено в 
писмена ф'0рма.

Официалният предтаиител на Съюзния 
секретариат «а външните работи добави, че 
югославската инициатива -срещна поиооките- 
лею -отзвук и в Турция и Гърция. -Консултаци
ите във връзка -е осъществяването яа юго
славската .инициатива вюе още не са завър
шени.

Изложба „Тнто в борбата н изгра 

ждането на соцна/мзма и мира"
Изложбата е още един 

удобен момент, каза ири 
откриването й Василев 
да си спомним за жизне
ния и революционен път 
та най-великия радетел на 
югославското съдружие. 
Молещото революционно и 
визионароко д-ело за нас

В рамките' на ознамеиу 
в-ан-ето на общ-оюгосл-авь 
ския юбилей — 50-годи- 
шнината -от идването на 
другаря ТИТО начело на 
Югославската комунисти 
чайка партия в Босиле
град На 4 септември -б-е -от 
крита изложба под назва
ние: „ТИТО В БОРБАТА, 
ИЗГРАЖДАНЕТО Т НА 
СОЦИАЛИЗМА И УКРЕ
ПВАНЕТО НА МИРА". 
Организатор иа изложба
та, която е поместена в 

Културния д-ом, е Об
щинският комитет на Съ
юза на комунистите -в Бо
силеград .Изложбата в

присъствие на голям 
бо-ой обществено-поли
тически и -стопански дей
ци, про-ав-етните работни

ци от основното и 
и-отечено 
и члена -на ЦК на ОКС 
и изпълнителен секретар 
иа Председателството на 
ЦК на СКС Доброслав 
Бйеяетич, откри предсе
дателят на -ОК «а СКС в 
Б-о-силеград Иван Васи
лев.

образование

и за идващите поколения 
-е и ще бъде пътепоказа
тел в живота и определе
нията яи.

М. Я.

ЮГОСЛАВСКО-КАНАДСКО СЪТРУДНИЧЕС
ТВО

Възможности има повече
СЪБИТИЕ НА СЕДМИЦАТА

Югославия м Канада желаят да издигнат 
равнището на добрите си всестранни вазимо- 
отношения на по-голяма степен и са готови 
да утвърдят конкретни въпроси за парла
ментарно, икономическо, обществено-полити
ческо и културно сътрудничество.

Това бе подчертано на проведения, на- 6 
този месец разговор в Белград между пред
седателя. на Скупщината на СФРЮ Маря.н 

' Рожи-ч и председателя, на ка-надския Сенат 
Рия Ша-рб-оно.

Посещение на Ерих Хонекер във ФРГ
-Съюзният канцлер на полярните по-чести, които Главни теми в разгово- 

федерална републиката ое. устройват на шефове- рите бяха подобрението 
Германия Х-елмут Кол и те на страни. Пред седа- 
шефът на държавата и 
Партията в Германската 
демократична република 
Ерих Хонекер започнаха 
в Бон разговори - за 

подобрение на м-еждугер- 
манскош сътрудничест
во ,както и за състояние
то -във взаимните отно
шения.

Х-онекер пристигна в- В Б-о-н се набляга на 
петдневно посещение в специфичността -на меж- 
Германската федерална дугерманските отноше- 
репу-блика, което ведно е ния и лр отокюдя-рпата 
и първо посещение на (форма се тълкува само 
един шеф на държавата като „аная-опна"' на м-еж- 
и Партията на Герман- дудържавните отноше- 
оната демократична ре- ния, Идването на Хоне- 
публика във ФРГ. к-ер в Бон бе означено

като „о-фициа-лн-о- трудово
П-осрещането в Бон бе- посещение", а яе „държа 

ше в съзвучие с црото- вяо посещение".

на стопанското сътрудни
чество, '„хуманитарни" въ
проси, под които главно 
се подразбира п-о-нататъ- 
шно либерализиране на 
възможностите за . пъту
ване от една ® друга Гер
мания, състоянието на 
преговорите между двете 
свръх-силя за ядреното 
разоръжаване, както и 
друг-и аспекти на м-ежду- 
бл-оковите отношения.

Западногермагаският ка
нцлер Хелмут Кол и ше
фът на държавата и Пар
тията на Германската де
мократична република 
Ерих Хонекер продължи
ха с изнасянето на прин
ципните позиции на две
те страни по междудър
жавното сътрудничество.

лището на правителство
то бяха построени почет
ни батальони • -на всички
те три рода на -въоръже
ните сили, бяха изпълне
ни държавни химни на 
двете Германии, а илою- 
тцяха и знамената на две
те германски държави. Виеира посети Югославия

Председателството, на 
СФРЮ президентът на Гвинея. Бисао и гене
рален секретар на Африканската па-ртия. за 
'независимост на Гвинея Бисао (ПАГЦ) Жо~- 
Фернандо Венера направи официално и прия.- 
телско лосещ-евия на Югославия от 8 до 12 
оептемв-ри.

По покана на

СЛЕД ИЗРАЕЛСКОТО БОМБАРДИРАНЕ НА 
ЮЖНАТА ЧАСТ НА ЛИВАН
ПАЛЕСТИНСКИТЕ БОЙЦИ СА В ПЪЛНА 
БОЕГОТОВНОСТ

Сложната обстановка продължаваКалендар на събитията
на „Споменица 1941" на непосредствено да ръко- 
всички активни участни- водят с борбата, 
ци в НОБ от 1941 година. — Въз основа на Ми-

• 15 септември 1941. ровия договор с Италия, 
— По директива на гене- който бил подписан в Пе
ралния секретар на ЮКП риж на 10 II 1947 към 
Тито Областния комитет Югославия биват присъе- 
на ЮКП за Косово и Ме- динени Истра и Словен- 
тохия изпраща в Тирана ско поморие, освен Три- 
своя член Дущан Муго- ест, около който е създа- 
ша да се свърже с тамо- дена т. нар. Свободна те- 
щните комунистически ритория, разделена на 
групи и изпита възмож- зона „А" под англо-аме- 
ността за създаване на риканско и зона „Б" под 
КП в Албания и за орга
низиране на борба сре
щу окупатора.

• 16 септември 1941.
— От Белград на освобо
дената територия в запад'- куф) загива партизанска-

1944. на Сърбия заминават чле- та от 10 краишка НУ бри 
новете на ЦК на ЮКП и гада Мария Бурсач. пър- 
на ГЩ на НОП отряди, аа к>го славянка провъз- 
начело с Тито с цел по- гласена за народен герой.

Обстановката в жюната част на Ливан е 
усложнена след изр-еалските нападения, на 
палестински обекти. Бомбардирането започна 
почти преди ед-на -седмица.

Ливанската полиция, е агго®еотила, ч-е в 
нападенията на. израелските лонци иръху па
лестински укрепления и ц-игоиши обекти край 
догорите на бегалцигге в А-ин ал Хилвек край 
Оидои -са загинали 49, а -ранени 64 лица.

Палестинските бойци в южен Ливан са 
готоаи да предприемат акции до-колкото изра
елските сили отново нападнат.

• 12 септември 1842.
— Край село Болно (бли
зо до Ресен) в борба сре
щу българските окупато
ри загива членът на ПК 
на ЮКП и на Главния 
щаб на Народоосвободи- 
телните партизански отря 
ди в Македония Стеван 
Наумов — Стиф, наро
ден герой.

• 13 септември 1943.
— Към средата на сеп
тември във Върховния 
щаб на НОВ и ПОЮ при 
стига англоамериканска 
военна мисия, оглавявана 
от члена на британския 
парламент Маклейн.

Нова инициатива на Перес
югославско управление.
• 17 септември 1943. 

— В нощно сражение с 
германците в село Пър- 
коси (край Кулен — Ва-

Шефът на -Израел
ската дипломация. 
Шимоц П-ерес готв-и 
кова ивициатив-а за 
свикване на мирова 
конференция.
Близки Изток. В бли 
яките кръгове аа иа-

Минмораелокетпо 
терство по външни
те -гвботи се узнава, 
че П-ерес предложе
нието си ще -оповес
ти иа 29 -септември 
иа заседанието на 
Гея-е радиата
щтя яа ООН.

• 14 септември 
— Върховният комендант 
на НОВ и ПОЮ издава 
заповед за присъждане

за
скул-
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ИЗ РЕЧТА НА НИКОЛА ЛЮБИЧИЧ В ПРЕШЕВО Девети пленум на ЦК на СЮК — Косово
не може да
отговорността

КАКВО СЪДЪРЖИ ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА КОМУНИСТИТЕ, 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ В ЮЖНО МОРАВСКИ РЕГИОН?бяга от ДЕСЕТ НАСОКИ ЗА ПОМОЩНикола Любичич 

СФРЮ, Иван Стамболич ттНа Предсе«аТелството на 
телството на СРС Алекг'я„™,РеДС™аТел на пРеДсеДл- 
Председателството на СРг Д Р МитР°»ич, член на 
публиканския изпълнителенИ®”колко членове на Ре- 

Южноморавски регион На^Г """ Пребива-

До края на октомври т.г. Регионалната 
камара в Лесковац трябва да направи списък на ор 
ганизациите на сдружения

стопанска ка камаца © Леоковац тр 
ябва да направи списък 
на организациите па сдру 
же1ния труд, от Южномо 
равски регион, които мо 

яко1и прод1ИШ1Ни 1ИНИЦИ гат да допринесат за раз 
витието ма САП Косово.

вменеми в 
дълг още няколко важ
ни задачи: формиране на 
професионални екипи, ко 
ито (ако ое наложи) ще 
бъдат изпратени © някои 
колективи © Косово за 
определено време, за да 
окажат помоац ю произво
дството и ор-ганиз ация та 
на труда; изиамиране (за 
едно с регионалната СОИ 
за -наука) на нови прог
рами за сдружаване на 
труд и средства между 
ОСТ от региона и Косо
во- в рамките на оредст- 
вата, които ое отделят в 
региона (чрез облагания) 
за ускореното развитие 
на САП Косово.

ТРУД от региона, които 
могат да допринесат за развитието на Косововаха в

БуРяноСТВаТа П° повоДСеДеняВРна ос*присъствуваха на 
вобождението на 
говор с 
Прешево

НМакар че © регионални 
те форуми и институции 
не с.а анализирани 'Сто
панските и други връзки 
и отношения между Юж 
номоравоми регион и 

..САП Косово-, твърде изве 
стен е фактът, че голям 
брой организации от 
Покрайнината и регио

ативи за стопанско овърз 
ване на организации от На- РОК са 
Южноморавски регион с 
Косово сега са получили 
формата на конкретно за* 
дълж-ение в курса на Де
ветия пленум. Памуко
вият комбинат във Враня 
и Вран ска о-бщина са

I

Д-ое-о-лни ■см-е^ че в 
този край няма груби по
сегателства -на- албански
те ’ н а ц ионалисти срещу
сърбите — каза Никола 
Любичич, участвувайки в 
раЗ по-ворите 
— но- не сме доволни 
делбите на

на са дългогодишни пар длъжни да ускорят реа- 
тньори и имат интерес зл лизани ята на ©ече дого- 
задълбочаване и разшир зорения проект за изгра 
яване на сътрудничества ж-д ан е «на конфеа<ционен 
то. Южномора-в-ски реги- цех :в Ко-со1во поле. Ком
ай е изостанал край, кой • потентните общински ор 
то ое нуждае от солидар- гани и специалистите от 
на п-омощ, но в> него- има ,,Симпо" трябва да изу- 
организации, които могат чат -възможностите за

■.делово и самоуправител- 
по н.р свързване на Гороко- 

, промишления комбинат 
в Лепоеавич с прочутия 
врански -производител на 
мебели. Подобно’е и за
дължението -на останали 
те стопански организа
ции о-т Враня, както- и на 
по-големите организации 
на сдружения труд от Ле 
сксвац. Налага се час по- 
скоро да- бъде разработе 
на инициатизатгь. за. пост
рояване на цех за прера
ботка на лечебни билки 
в Дечани. Инвеститор тр 
ябва да бъде ..Здравйе". 
ЕКИПИ ЗА ПРОФЕСИО
НАЛНА ПОМОЩ 

До- края на
т.г. Регионалната ст-опанс

Прешевов
•от

национална 
основа, в някои -среди. За
това възпитанието на 
младите о-ще от люлка 
трябва да с-е основава на 
югославския социалисти
чески патриотизъм. да дадат принос за- раз

витието- на Косоз-с- и 
този начин да помогнатН ационализмът 

връзка и с трудовите нав-и 
ци. Вижте, в организаци
ите на сдружения труд, в 
които се рабс-ти и зара
ботва добре, по правило 
не същ еств уват 
ционални и междулично
стни раздори. Национали 
змът е плевел, който ра
сте там, където не се очи 
ства, там. където не 
работи.

има
Н. Любичич осъществяването на ста

новищата и заключения
та от Деветия пленум, на 
ЦК ,на СЮК.
ЦЕХОВЕ НА ПКВ И 
„ЗДРАВЙЕ"

жа и на останалите кад
ри. които са виновни за 
настаналата 
в Косово. Ние трябва да 
пого®орим с другарите от 
Кооззо дали е било ©ъз- 
мсжно да се постигнат 
по-големи резултати след 
пленума за Кооо-во и ако 
е било възможно, защо 
не са постигнати. Защо 
след пленума ое засили 
вражеската дейност на ал
банската и.редента .и за
що зачестиха ексцесите, 
кои
правени в работата?

Постоянна е .задачата 
на комунистите в ССТН, 
Синдиката, Съюза .на мл 
ацежта да повдигат ини
циативи за разширяване 
и задълб-очане на сътруд
ничеството със САП Ко
сово в образованието, ку 
лтурата,' спорта и други 
области.

До края на 1987 годи
ни всички общини в ре 
горна ра длъжни да прие 
мат собствени програми 

с Ко-

обстановка
междуна

Тава са изходните осно 
ви на Оперативната . про 

с която се утвърграма1,
надават задачите -на кому 
нистите, регионалните фосе
руми, организации и 
институции в .провеждане 
то на партийните стано
вища за Косов-з-. Опера
тивната програма съдър- 
жи 10 задачи, ад които 
са утвърдени конкретни 
срокове и реализатори.

Част от изложението 
си Любичич посвети на
развитието и защитата 
на социалистическата ре- за сътрудничество 

октомври ссво.врлюция и на опасността 
от .нарасналия национали 
зъм. „Случаят в Парачин 
е вражеско действие сре- 

Югослав-ия, ЮНА и

пропуски са на- к. г.
В обществото сега съз

даваме атмосфера. © коя
то .ръководителите и ръ
ководствата вече не мо
гат да бягат от отговор
ността за пропуските си. 
Но всички акции трябва 
да се водят умно и с тре
зви глави. Всички фикре 
ти и други, които замеси
ха аферата- „Агроком-срц" 
трябва да бъдат п-одееде- 

отговорн-ост. Съ- 
връзка

ИЗОСТАНАЛИТЕ -КРАИЩА В СЪРБИЯСТАВА ДУМА ЗАщу
нашите народи и народ- 

Доколкото това КИнвестиции на „словенско равнищености.
злодеяние е поръчено от
вън. за да ое провери го
товността яа нашата ар- водно 

ПТТ-съобще- 
здрав сопазване и об-

оите за пътища, 
стопанство, 
н-ия,
разование, за да се насо
чат към -неразвитите кра
ища поне 50 на 
средствата за потребите 
в тези области. Също се 
предлага да се ' води да- 

която

мия или пък да ое пред
извика реваншизъм 
една народност, врагоее- 

Юго-

Дъй като през последните години са не
допустимо ниски, капиталовложенията в изо- 

краища на Сърбия трябва да до
стигнат до 1990 година инвестиционните тсм- 

развититс републики и Косово

към

станалитете са се излъгали: 
славската народна армия 
остава да бъде ковачни- 

бп-атств-ото и един- 
©йсока боегот-ов-

сто отпове в
НИ ПОД
що мисля и във

станало то в Парачин. 
Всички, за които се дока- 

в-ииовни за тра

па на 
ството с ств-сою ис надминава 0,5 

па сто от обществения 
продукт.

Това, заредено с неве
роятен оптимизъм изре
чение с синтез ,на разис-

със
пост.

Спирайки се на въпро
са за -отговорността 
шето -общество, а 
но за

мъчи а п ол ит ика, 
щ-е -открива 
пр-остори за развитие 
дребното стопанство.

Но-широкиж-е, че са-
гедията трябва да. 
варят".

в на- 
особе-

кванията-, които ос води
ха -на заседание на К-о-ми- 

ота-билиза-ция

отгю- наОбемът на солидарна- 
та помощ (така мар-ече-ни 
тс насърчителни средст
ва) -ще се увеличи, -но не 
чрез допълнително обре- 

стопаиств-о-

-отговорността за 
Косово,

смята заЛюбичич обеща, ч-е ни- 
т-о един яац-ион ал и-ст.ич-е с- 

една фи-
Републиканския -из-към

пъ-ллителсн .съвет. На то- 
К-о-мисията

П-о-вод за една от ня
колко забележки, 
бяха отправени по адрес 
на развойната програма- 
на изостаналите краища 
в Сърбия бе . фактът, че 
вее още не се знае обс-

п олржон-и ет-о, » 
Любичич подчерта, 40 
подкрепата на -стаиовища- 
та от ®ленумите яа Цт 
на СЮ« и ЦК на СКС е 

заак-

(КОНТОки ексцес, пито па заседание 
обсъди развойните прог
рами 1на -споменатите кр.а 

1990 година. Рс-

афера-. н.ито ед- 
ияма да

наноола
но престъпя еиие

яеразяоие-ни. „Са- 
изтък-

меняване на
то-. П-редлага ое щ бъ
дат увеличени ба1Нков<итс 
средства -във фиианооти- 
те коиструкц-ии иа обек
тите, -които ще сс строят мът -на средствата, с ко-

о-станат
м-о по този. н-ачин,

Любичич, ще -възвър-
дОв-ер-и-ето на -тра^к- 

оист-емата и -по- 
СЮК, само

ища до 
щенията

първа предпоставка
ция, н-о днес тази 
на подкрепа 
таря, -вместо 
творя-ва -в

ве-рбал- и мерките за
-иа(а-м-о ос нов- 

да сс пре- 
коикрет-но осъ- 

пристито
„Мисля, че е 

ос утвър-

р-еал-иза1ци-подп-о-магаие 
ята -на задачите от -плам- 

документи трябва 
да бъдат запазени, оообс

и-ем
дамите в
лит'И1ката 
така ще, опазим рсволю- 
цион-н-итс ми пр-ид-оби1ВКИ, 
братств-ого и адйиежио,

рсв-олюция".

ито 'ще ос насърчава осъ
ществяването на заплану-

в изостаналите краища и 
да ос -ропрогра-мн-рат пла
новете иа -са-моуправитсл- 
пите общ-носпи на иитсрс

на »ите
ществ-яванс на
станрвища. 
не-обходдглр да

ваните за1цачи и цели.»о та-м, където задъллси- 
те-лиият за-см па С. ч.голя-ма е отго- 

Фадил Ход-
стопан-ди коя-ко 

ворността яа
нашата
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ОТ ТЪРЖЕСТВЕНО-ДЕЛОВАТА СЕСИЯ НА 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШПИ- 
ШКА ОБЩИНА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО

ИЗ ТЪРЖЕСТВЕНИЯ ДОКЛАД НА МИОДРАГ 
РИСТИЧ

Смело надникваме 

в бъдещетоОхрабряващи резултати
• Приключва подготовката за офанзивнаделофо иа д,р. Тито и 

тазгодишния юбилей — 
50 години от неговото ед- 
иане начело тга Югослав
ската ' комунистическа нар 
тия. Да се говори за Ти- 
то значи да ое говори за 
нашата Партия, револю
ция, за нашата история...

— С гордост изтъква
ме, че народът от Луж- 
иица даде свой пълен 
принос за освобождение
то на страната, пояейсе 
от тези бърда и гари аа 
Лужиица в Народооово- 
бадителната война 
иаха 703 най-добри сино
ве и дъщери, между кои
то 70 невръстни деца, а 
този един от яай-бедгаите 
краища на Сърбия почти 
бе опустошен: запалени 
Vнищо■жени бяха 299 до
мове, 4 училища, 1679 
останали постройки и 
5000 родолюбци са измъ
чвани и злепоставяни от 
окупатора.

инве
стиционна и друга дейност иа Власина • Търсят се 
производствени програми за Мачкатица, Масурица 
Йслашница, Клисура и Божица • „Трета фаза" е” 
програма с предимство

• ДОКЛАД ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБ
ЩИНАТА И 50-ГОДИШНИНАТА ОТ ИДВА
НЕТО НА ДР. ТИТО НАЧЕЛО НА ЮКП 

' (СЮК) ИЗНЕСЕ СЛАВОЛЮБ МАРИНКО 
ВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС, А ЗА СТО
ПАНСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ ШЕСТМЕСЕ
ЧИЕТО — НАЧАЛНИКЪТ ПО СТОПАНСТ
ВО ПРИ ОС ДРАГОМИР ПЕЙЧИЧ

миграция на населението 
от тези и околните села 
— каза председателят ,на 
ОС «а празничното съб
рание.На търже стве но-де ло

зата сесия на Общинска
та скупщина, състояла се 
■на 6 септември по повод 
Деня ,ка 'освобождението 
на Бабушница

ни. с идеите на Югослав
ската комунистическа 
партия за осяователнЬст 
на социалистическата ре
волюция, заедно е остана 
лите народи и народнос
ти, тръгнаха в решител
на борба и донесоха сво
бодата, братството и еди 
нството, равноправие на 
народите и народностите, 
заливайки всяка педя ево 
бодната теория е кърюи. 
Победен е суров, свиреп 
и технически въоръжен 
окупатор и домашни пре 
датели, които не се ера- 
меха над беззащитното 
население 
и старци да вършат най- 
страшните злодеяния, ко
ито дотогава историята 
не е записала. Повече от 
3083 бойци от Лужнмца 
тръпнаха, от своите бедни

Върши се подготовка 
за изследвания ла геотер 
маяли 'води. За 
фаза са обезпечени необ
ходимите средства, а из
следванията ще започнат 
до края на септември. До 
края на- настоящия пла
нов период туризмът на 
Власина трябва да заеме 
принадлежащото му в ра
звитието да общината 
място. Предстои рекон
струкция на хотела в 
Сурдулица, ще започне 
изграящането на хотел
ски комплекс на Власина. 
След дълготрайни прего
вори с повече възможни

първата
и околно

стта пред делегатите, го
сти от побратимените Об 
щини Севнице и Плевля 
и община Оджаци, 
ято сътрудничи местната 
общност » Бабушница, 
каюго и съседните общи
ни, доклад за развитието 
на 'Общината и 50-годиш- 
нигаата от идването .на 
др. Тито начело на .Пар
тията изнесе председател 
ят на ОС Славолюб Ма- 
ринкович. В своето изка
зване между другото той 
изтъкна:

. — Ознаменувайки 43- 
годишнината на освобож
дението на Бабушница и

заги-

с ко- М. Ристич

Заплануваният цех на 
„5 оептембар", подчерта 
Миодраг Ристич, ще се 
строи на нова локащия, а 
проектосметната му стой
ност е 25,1 милиарда ди
нара. Предстои реализа
ция на ..Трета фаза" ка 
хидросистемата на Власи- 

. нските в-одоцентрали, ко
ято в плановете на Сдру
женото електростопанст-

деца, жени
В продължение на из

казването си С. Маринко- 
вич твърде релефно и 
вдъхновено очерта разви
тието
край след освобождение
то и сегашните труднос
ти, с.крито се стълкновя 
ват лужничани, както и

Лужнишкияна

околността, с гордост въз 
кресяваме спомени за ге
роичната борба на хора
та от свободолюбива Лу- 
жница, който от първите 
дни на Народоосвободи- 
телната война, закърме-

Тазгодишната Емблема на града бе при
съдена на ООСТ „Електродистрибуция." в 
Сурдулица. Комуналната организация „Вла
сина" и местната обнщост Сурдулица бяха 
удостоени с Грамота на града, а на Драгиша 
Станисавлевич, секретар на СОИ за средно 
образование в Лесковац, Сретен Илич, маши
нен инженер от „5 септембар”,' Милан Вел- 
ичкович, директор на КО „Власина", Урош Ма- 
ринкович, икономист от „Власина-продукт", 
Предраг Драганович, инжинер от Власннски- 
те водоцентрали, Станимир Мииленкович, ве
теринар в овцефермата и Аца Джорджевич, 
заместник-генерален директор на „Мачкати
ца" бяха връчени петосептемврийски публич
ни признания. На тържественото събрание 
бяха присъдени и връчени и 26 похвални 
грамоти.

домеге...

Днес, когато си спомня
ме за тези трудни, 
славни дни на нашата ис
тория, ве може. а да не 
си припомним за името и

но постигнатите резултати 
в своето обществено-тг/о- 
нЪмическо развитие.

Ст. Н.

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТРОВГРАД

Връчени септемврийски 

награди
во на Сърбия фигурира 
като „обект с предимст
во".

инвеститори „Йединство" 
от Враня е склонило да 
„прнеое" 
на този обект.

По повод Деия на осво
бождението на Димитров 
град, на тържествено за 
оедание 
окушщияа, проведено на 
8-ми септември, на заслу 
жили лид.а и колективи 
са връчени традиционни 
те септемврийски

ната общност на интере- , МИЛА БАСОВ и БОГДА 
ои за пътна и комунална 
дейност, която със овоя- 

на Общинската та механизация участву-

НА ЦВЕТКОВА от 
ерекция ,,Свобода", ЖИ- 
КА ГЛИГОРО-В, МЛАДЕ 

ва » изграждане на ве- Ш<А СТОИЦЕВА и АН- 
че споменатия път, ГЕЛ ПЕЙЧЕВ от ТО „Ди 

ИЛИЯ КИРОВ, зает в митровпрзд", ЖИКИЦД 
конфекция „Свобода",' ГЮРГЕВСКИ от „Кому

ната АЛЕКСАНДАР БАСОВ, валац", ОЛИ.ВЕРА НИ 
свършил ученик от Об- КОЛОВА ‘от Здравния 

радозателнотвъзоитатал- дом, СЛАВИЦА ДИМИТ 
„Йо- РИЕВА, ученичка от ОВО 

„Йооип Бр-0'3 — Тито", 
И БАН ГЕОРГИЕВ прос
ветен работник от Желю- 
ша и БРАНКО ИВАНОВ,

кон- изграждането 
Заплану

вано е и изграждане на 
бензиностанция, врдогаро 
год, канализация ...

Ристич след това спо
мена развойните планове 
на селскостопанско-търго
вската организация „Вла 
сина-продукт" (за тях по- 
обширно четете на стра
ница 7 — бел. на редак
цията) и подчерта, че са . 
обезпечени средства за 
по-нататъшно 'изгражда
не на напоителната систе
ма „'Масу.ришко поле".

— Интензивна е дей
ността ни за изнамираие 
на малки производствени 
цехове за местните 'Общ
ности Масурица, Йелаш- 
ница, Мачкатица. Божи- 
жа и Клисура. В .тези це
хове трябва да бъдат 
крити 50—60 работни ме
ста, за да опрем рязката

Н. Стоянович
ди.

ПЛАКЕТА получиха во-
ната организация 
сип Броз —- Тито" в Ди
митровград, СЛОБОДАН 

участвува в изпра АЛЕКСИЧ, завеждащ с.а 
модейността гари центъра 

детска за култура, ДУШАН ЛА 
та градина „8 септември" ТБС, милиционер зает

на траничночпроиуокюате 
лния пункт, ТАСА БОЖ 
КОВ от ТО „Комунаяащ" 
и ВАСИЛ АЛЕКСОВ за

анното поделение на еди 
ницата на МЛАДЕН ДИ 
МИТРИЕВИЧ от Пирот,
което
жддяе на пътя от Моин 
ци до Вълковия. пенсионер от село' Трънс- 

ко Одоровци.в Д|Ими,гоо®гращ_и ДИМИ 
ТЪР. ГЮ.РОВ, преподава 
тел по физическо Напралите връчи пред 

овдателят на Общинска
та скупщина Слава Тодо
ро®.

®ъз-
питание :в основното учи 
лище „Моша Пияде".

ДИПЛОМИ са присъ
дени на Самоуправител-

ог-
ет в ТО ,',Димитровград". 

ПОХВАЛИ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦А. Т.получиха
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/
ОТ ЧЕСТВУВАНЕТО ЛР», НИЕТО НА ЕОСИлКдс“4 ОСВОБОЖДЕ-

ОБЩИНА ЗАСЕДАНИЕ на ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СК В БОСИЛЕГ РАД:

Ритмично
следвоенно
развитие

Подготовка за избори
Преда едаталстао то на 

Общинския (комитет на 
Съюза на комунистите в 
Босилеград, на 2 септем
ври отг. обсъди необходи 
М1ите материали за пред 
стоящите избори © пър
вичните партийни орга 
низации: (решение за- 
провеждане на изборите 
и. програма за изборната 
дейност. Тез идни итосоче 
ните изборни докумен
ти ще бъдат обсъдени от 
Общинския комитет и с 
тоша .всъщност ще започ
не изборната дейност в 
общинската партийна рр- 
га1чиза1ция.

Изборната активност 
ще започне през «оептем- ' края на годината е зап-

ври и ще продължи до 
края на декември. Запла
нувано е през «септември 
да ое проведе еднод«невь 
но съвещание със секре
тарите на първичните па 
ртийни организации и 
членовете на Пошитичес 
кия актив на .ко-ето ще бъ 
дат разгледани всички въ 
ПрОКЖ 1 във 
предстоящите избори. До 
31 октомври ще се прове

лаяувано да ое учреди 
и Активът на непосред
ствените п роизвод ители 
и акц йонните конферен 
ц|ии на СК.

На заседанието бе об
съдена и информация за 
финансовите резултати ‘ 
на стопанските органи
зации и организациите 
от о»бществбните дейН'ОС 
ти през първите шест 
месеца на годината. Про
ект за реорганизация на 
ТО „Босилеград" и прое
ктопредложения за изме 
нение (и допълнение на 
Статута на Титовия фонд 
на СР Сърбия.

Тазгодишното

т, =-»=
моопера фпГ великия партиен юби-

Р ■ Тращицион- лей 50-го.диш дината от 
'Идването на ТИТО наче
ло на ЮКП (ОЮК).

■

връзка с

ната 
на Общинската

тържествена дат по«дготвителните, а 
до- 25 ноември и предиз
борните събрания на 

п ървиЧ|Н:итс ср ган из аци и. 
Изборните събрания ще 
се проведат от 25 ноем
ври до 20 декември. До

сесия
скупщи

на, посветена на 4 3-годи- 
ш.нината ■от освобожде- 

на общината- от 
фашизма, освен

Говорейки 
®ия път и революционно
то дело на другаря Тито 
между

за жизне-нието-
тържест- 

вен имаше и де лов харак
тер. другото Такев 

изтъкна, че другаря Тито 
и като борец, и ка-

М. Я
В тър жествената част

от сесията, на която ос
вен делегатите на 
съвета

ПРИЕМАНЕТО В РЕДОВЕТЕ НА СК В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАто от-ръкюводител 
делно внимание е посве- 
щазал вър^у укрепването 
и развитието на братство
то и единство между на
шите народи, и народнос
ти —г. най-големи придо
бивки . на социалистиче О-

трите
присъствуваха и 

представители на общест
вено-политическите Малко непосредствени производителиорга
низации и организациите 
на сдружения 
развитото на- .народноос- 
врбодителн ото 
и сбщественсникономиче-

промзводители. Това по
твърждава и следното: в
общинската партийна ор
ганизация 
има около 1160 членове, 
всред които 250 работни
ци и около 250 
стопански 
ли, а само 52 работника 
от материалното 
водство.

През първото 
дие на годината в орга
низацията на СК в Боси- 
леградска община са при
ети 26 нови членове. Съ-

и тук да^е е излишно и 
да се повдига този въ
прос. Числото обаче на 
такива среди не е голямо 
и оправданието за бав
ното опресняване на ре
довете на СК в« това от
ношение -не бша да се 
търаи.

От 63-.т,е първични пар 
пийни организации, кол- 
кото действуват на тери
торията на общината над 
половината са в органи
зациите на сдружения 
труд и трудещите колек
тиви. В тях съществ»уват 
еоички налични възмож 
пости за опресняването

полуго-труд, за

движение ката ни революция. Зато
ва Титовите думи: „нита 
една наша република не 
би била нещо, ако не оме 
всич-кц заедно", трябва, 

Васил Такев, добави Такев>. да ни бъ-‘ 
Босише- дат винаги в предвид и 

пътепоказатели занапред.

понастоящем
окото и стопанско разви
тие на о-бщикдта, говори 
председателя на ОС в Бо
силеград, 
като отчете, че 
градска- община, съвмест
но с останалата «наша об-

щевременно от . евиден-
селско-ция са отчислени седем, 

а самоотлъчили са се двз- 
число

производите-
ма души. Голямо 
първични партийни орга- произ-
низации въпросът във 
връзка с приемането с 
години не слагат на дне
вен ред.

На този въпрос някои 
организации са „принуде 
ни" да не отделят дължи , 
мото внимание. По-точно 
казано, има среди, в ко
ито не съществуват обек
тивни условия за опрес
няване на партийните ре
деше, какв-ото е положе
нието в нлгмон местни об- 
щно-сти в селата. В едни 
от тях почти няма млади

В деловата част на се
сията, делегатите обсъди
ха и приеха <и няколко 
информации и проекто
решения. Между друго
то приеха решение за из
менението чествуването 
цд 8 септември, инфор-

щност отчита ритмично 
следвоенно развитие във 
всички области на обще- 
ствено-политичеюкия, сто 
пански и културен живот.

Между другото Такев 
подчерта, че с ускорено
то развитие на общината 
отделно през последните 
пет-шест години много е 
постигнато в областта на 
образованието, здравното

През посоченият пери- 
•сел акостоиан скитеод

производители са харак
теристични щв едно дру
го отношение: (сам об
лъчването. От евиденция 
са отчислени 7 души. от 
които 5 са селскостопан
ски производители. Съхце 
временно от СК са се са
моотлъчили двама — пак 
с ел скостоп ански 
водители.

на партийните редове с 
млади кадри, особено в 
новооткритите произвол 
ствени цехове. >В СК в1 
общината обаче има мал
ко- работници, а още по- 
малко

мацията отнасяща се за- 
стопанисването през пър
вите шест месеци., проек
торешението за сключва
не на договор- и сд«ружа- 
ване на средства 
граждането на телевизи- 

пр е предаватели

прехиз-
дело, социалната-, полити
ка. в областта на инфра
структурата и лр. Видими 
са резултатите и 
та на стопанството. Бла-г 
годарение преди

В Б.непосредствени

ДОБРОСЛАВ БЙЕЛЕТИЧ ПОСЕТИ БОСИЛЕГРАД© област за из-

Обстановката в Косово е твърде сериозна1ВСИЧКО
политика

БОН/НИ
Горна и Долна Ли син а ина правилната 

на Съюза на комунистите
равно- още 

Босилепрад- ния от
Общинската скупщина.

няколко други.реше 
компетенция наза националното 

прав'ие. днес
ска община \в отношение 
,на преди войната и вод- 

пея, коренно е 
лик, с

жоние) занапред не може 
да продължи.' Необходим 
е прелом в кадровата по
литика.

На 4 септември т.г. До 
броотаю Бйсшетич, член 
на Централния комитет и 
изпълнителен секретар в 
Председателството на ЦК 
на СКС, пооети Босиле
град, ПО' тоои повод в 
полямата зала ма Култур
ния дом пред столапюко- 
политичеюкия актив и 
про1свстните работници от 
ооновното и средно-иасо- 
чено училище Бйелетич 
тов'0'ри за актуалшитс иде 
йно-нолитичекжи въпро
си е отделен айцеит за 
състоянието та Косово и 
стопанското положение в сепаратизма, а на прак- 
СР Сърбия. Между дру
гото Бйелетич подчерта, 
че 'състоянието ма Косо
во е твърде 'Сериозно

че в разрешаването му с 
необходимо да ос вклю
чат всички социалистиче
ски сили а ГОгоелаамя. 
При това заяви Бйсле- 
тич, необходимо с бърза 
и ефикасна диференциа
ция сред членовете на 
СК, отделно «поред тези 
които са на най-'отр01вор- 

от тези

м. я.нага след 
променила своя 
тенденция и 
продължи с още по-голя-

общестаено-икономи-
чсоко и стопанско разви-

Говорейки За стопан
ското състояние в СР Сър 
бия, Бйелетич между дру

занапред да

тото изтъкна, че въпреки 
затущенпните условия СР 
Сърбия и занапред отдел 
ио яипманйе тце поове-

мо
ТИС. ните посто1зе

в Помрайнинския »<оми- щава, върху щхнататъш- 
тет до първичните пар
тийни организации. Доос 
гашната практика-, (наду-

Дюоегашиата степен на 
обществено - политичес- 

стопанско разви- 
общината,

потр ускорено развитие 
на 'икономичеоки развити 
те общини, кат.о при то

ми против -коищраревою- предимство се дава на 
цията, иационализма и 01йези отрасли за които

собствени

кого и 
тие на дава

наетоя-
1Х>Д1И-реа!лнот уоловля » 

щата и следаащите 
ки за още по-уокорено 

това съществуват 
възможности, което с и»като приразвитие. отколкого 

соб-
тика ме се противопоста
вят и без истииско раз- 
праммчаваме иа вииовми- 

и тс за 1лестабиаи|бт10 поло-

миого повече основата на икономнчес- 
стабилнзация.

ползуватдосега се
“одчерта™ «'

ката ни м. я.
кто 
малко. СТРАНИЦА 3
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ппптвпшвп самоуправление-стопанство
ОТ ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ДРАГОМИР ПЕЙЧИЧ, 
СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО И ФИНАНСИ ПРИ 
ОС В БАБУШИИЦА

НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙ
НОСТ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ПРЕЗ ПЪРВОТО 
ПОЛУГОДИЕ НА ГОДИНАТА

Бабушнишкото 

стопанство е 

стабилно
ТЪНЪК ИНФЛАЦИОНЕН

ГРИМ
Финансовите резултати 

на .стопанските организа
ции в Сурдулишка общи
на п!Р;ез първото полуго
дие на настоящата годи
на ое отличават с високи 
размери на увеличение. 
Целокупните приходи са 
нараснали със 114,4, до
ходът е 89,4 и чистият 
доход с 95,1 на сто, раз
бира се, в сравнение със 
съответния период на 
1986 година. Тази наглед . 
цветуща картина би би
ла достатъчен повод за 

.задоволство и оптимизъм 
на мнозина стопански, и 
политически- 
тели. Сурдуличзни обаче 
не ое подават на тази ин- ' 
флациониа измама, поне 
такова.впечатление ое по
лучава, котата се разгле
да анализът «а стопан
ските резултати в; «рая 

-на първото шестмесечие. ,

чистия доход обаче ое 
явява неблагоприятна те
нденция: дялът за акуму
лация е намален от 13,6 
на 13,3 процента. Средни
ят месечен чист личен 
РСШря е достигнал 97 664 
динара и отбелязал: уве
личение от 92,5 на сто,

производствения 
и влошава целокупната 
платежоспособност на сто 
панството. Проблемът с

процес

В изложението, изнесе- да, намаляване на зае- недоотатъчяата платежо 
способност е най-остър 
при ООСТ „Продукт" 
рамките на „Власина-лро 
дукт",

но маг тържествено-дело
вата сесия на. Общинска- . гания и пр. 
та скупщина, секретарят 
по стопанство и финанси '
Драгомир Пей»ич. меж
ду другото изтъкна:

тоста, нерационални вла

в
Въпреки всичко тоГваба 

бу: ШIГИЩ11СОТО стопаяствю стоманолеярна
през ше стте месеща е без 
загу би а остатъкът иа до-

• — Носителите на раз- хода -.възлиза към 379,3 
войната политика своята милиона динара със оре- 
дейноот през текущата,го Д®н личен доход на зает 
дина са насочили към ' в стойщрет 57 129 данара. 
следните цели и задачи: С такива показатели само 
увеличение на стопанскаг частично може да ое из- 
та дейност. обосновава- разм задоволство, понеже 
ща юе върху ускорено и създадената акумулация 
стабилно ръст на проми- е твърде, ниска, 
шленоао производство и 
селскостопанското произ 
водство. създаване на ус
ловия за увеличение на 
износа, ускорен ръст на 
трудоустрояване, и то в 
производствените и про-

ЗАГУБЙТЕ

Сегашното шестмесечие е „по-тънко" от 
миналогодишното и от аспект на загубите — 
общо 76,2 милиона динара. Отрицателна е 
полугодишната 
дар" (загубата е 28,9 милиона динара), стро
ително-занаятчийската кооперация. „Власи- 
нац" (24,4 мил. дин.) и на ООСТ за гоегилни- 
чарство „Власина" (22,8 мил. дин.). Общин
ските аналитици твърдят, че загубите не са 
резултат на сезонни трудности, но преди всич
ко на тежките условия за дейност и новата 
изчистелна система. Има и субективни слабо
сти: неефикасно ползуване на средствата, „не
покрити" лични доходц и пр.

„Зи-равно сметка на
ръководи-

Инак стопанството на 
общината през първите 
шест месеца е осъщест
вило общ доход в размер 
около 6,5 милиарда дина 
ра и с доход по зает от 
57 129 динара.

И -покрай икономичес
ките трудност и въведе
ните ноти изчисления от 
13 ООСТ само една е със 
загуби — „Калкан" от В. 
Болишде, но и тя ще по
гаси загубите до «рая на 
годината. При това е не
обходимо всички стопан
ски организации, стопани 
сващи на ръба «а рента
билността да положат 
особени усилия, за да 
подобрят общата ои сто
панска дейност.

дуктивките дейности, уве- 
.личенме . на жизненото ра 
вяище на заетите според 
материалните възможно
сти на стопанството' и ук
репване на отбранителна
та спопообност, общест
вената сигурност и само
защитата:.

Аналитиците от съотве
тната общинска служба 
са положили усилия да 
открият истинското 
тояиие на нещата и ето. зи
няколко реални сведения 
и констатации' за стопан
ските постижения през

гс-сталничарство „Влаои- 
на". При по-голям брой 
стопански 
разходите са -ое увелича
вали по-бързо от прихо
дите.

но това увеличение е би
ло достатъчно само тол
кова', колкото да се запа- 

миналогодишното

със-
оргаяизащии

равнище!

Деловите средства и по-
(Планираните цели и за 

дачи на общесгвано-мко- 
нрмическо развитие ое 
осъществява о сложни и 
нестабилни условия на 
стопанисване. И занапред 
са присъщи всички отри
цателни 'Тенденции насле

дени от предишните го
дини : галопираща инфла 
ция, намаляване на. про
изводителността на тру-

Още една нвблагоирия 
тна тенденция непремен
но трябва да се спомене: 
възпр омзвод стаената 
акумулативната 
ност на сурдулишкото сто 
панство :е намалена от 
2,9 на 2,6 относно от 0,7 
„Мачкатица" и ООСТ за 
на 0,5 на сто.

първата половина на го- нататък не ое ползуват с 
дината. Обремеяенюстта достатъчна ефикасност, 
на дбхода ,с облагания е понеже кай-толяма част 
намалена с 2_,4 структур- от оборотните оредства

остават „оковани" ,в зале

и
способ

ни пункта, следователно 
и вторичното разпределе- жалите стоки или при ку- 
ние е по-благоприятно пувачите. Това явление
откюлкофО' в същия пери- предизвика увеличено по 
од на миналата година, лзуване на чужди, оред- 
П'Ри разпределението на ства за финансиране на ■Ст. Н. К. Георгиев

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ се мени
I

на работата и затова и днес мо
же да послужи за пример 
много овои по-миади колежки.

— Спомням си косато нямах
ме почти никакви условия за ра
бота
ромно болшинство работнички, 
работят така и сега,-но има' и 
такива, които и за най-обикнове
но. главоболие ои взимат отпуск 
по болест и отсъстауват. Именно 
затова понякога се стила до зас-

Тя е доволна от 8000 динара, 
крито меоечно заработва:

— Работи и съпругът ми и на 
месеца изкарваме към 200 000 
динара, Напюавихме ои и къща, 
вече изведохме на път двете си 
деца, След като излеза от рабо
та — остава ми да посвърша До
машната работа и да бавя вну
чето.

на
а работехме усърдно. Ог

За нея твърде похвално се 
изказа и нейният бригадир Ран
гел Иетатюо®.

— Милка Соколова е наисти
на една от кай-лримерните, ма
кар че в нашата бригада почти 
всички работнички са добри —■ 
казва Истатко, като добави:

той в поточното производство— 
МИЛКА СОКОЛОВА,изтъква

която вече 25 години работи в 
конфекция „ОвОбода". И аз чес
то почувствувам глашобоиле, но не 
отивам при лекар. Трябва малко дъното по-трудни 
и да ое претърпи. Има повече работата повече спореше. А ое- 
от 15 години да нямам нито ден га и условия, и топла закуска и 

■ отпуск по болест — оподеля Со- ЯСИЧ1К0 — а понякога Ье случва

За примерно трудолюбие е 
тава, което ти окажат колежки
те. За тази награда ме предложи 
ха моите колежки на събрание 
на синдикалната организация.

Инак Соколова се ползва с до 
бро име в колектива на „Свобо
да". и вина™ е тогава да помог
не на по-младите си колежки.

'— Едно време работехме при 
условия. но

Милка Соколова

мети. Работата трябва да бъде 
на първо място.

Явно е. че при Милка Сако- 
лава тава изискване е на място.

полова. да имаше и по няколко десетки 
в отпуск по болест. Има тук не- 

оело Било тя сяце щю нередно в отношението кЪм
Дошла в ,/Свобода" от малко 

то планинско
ог първия ден изцяло ое предала работата, което требва да се М. А.

БРАТСТВО • И септември I*87СТРАНИЦА 6
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ДАЛИ СМЕ ПРАВОВА ДЪРЖАВА
ЬЛ ай-сетве :на дневен ред

щосдвеният въпрос __
не юме правна държава? През последните 
години, а особено след грубата ескалщия 
на албанския национализъм 1981 
нас в* честа употреба е 
дър ж ава''. Итадикативко 
израз между първите почнаха1 да г 
п-овече иди понмалко разочаро-ваните 
р еволю циюмери.

В прашната държава се

е поставен съ- 
далн сме или политическото решаване. Почти всички го

вореха за това, че най-сетне Трябва да се 
.осуети действуването на неформалните по-, 
литичеюкм групи. За съжаление, в това от
ношение е направено най-малко или п-ос- 
добре казано нмидо не е направено. Ако 
беше действител1Но намалена мощта на 
неформалните политичеслси групи — чисто 
съществуване е невъзможно' без формални
те политически групи — шансовете за уста
новяване на ■•игсшнкжа’ правна държава у 
нас биха били увеличавали. Дори, изглеж
да, че ключовите обществени процеси те- 
чеха <в обратна посока: политическият во-

Формалните политически структури по
лучиха зелена светлина да действуват. и 
приемат решения като неформални поли
тически групи. Приета бе новата Консти
туция и вярваше се, че нещата ще тръпнат 
към автентичния проект на 
социалистическа революция. Обаче, показа 
ое, че неформалната политическа мощ на 
политически могъщите хора и на политиче
ския волунтаризъм са получили небивал 
шанс.

година, у 
„правна 

е това, че . с този
изразът

югославската
се служат 

стари

зачитат кон
ституцията и- законите, в нея правото има 
особен статус и политиката „Грешките" от този вид сега се тежко 

и болезнено поправят. Настоящето е ло
гическо- продължение на политиката вън, 
над и покрай правните регули на страната. 
Политическият в-олунтаризъм, а не правна
та държава, получи небивал размах в стра
ната, в която най-обикновените крадци на 
общественото имущество се позвоват на 

I ютитуцията на СФРЮ и законите на 
страната. Заприжваща обстановка за вся
ко сериозно и цивмлизирано общество?

Сега е всичко ясно и всяка1 -отделна 
истина за нас в това време болно отеква.

Не е точило' че не се е знаело какво 
ое прави. Точно е само това, ч-е се е знаело 
еоичко. Вероятно -е известно: „Най-бързо 

.ое разоряла снова общество, което само 
комлромитира собствените си ■ принципи".

не може
минава^ границите на така наречения „пра
вен строи' . От друга страна, изразът „по
литически волнутаризъм" , който

да

лунтаризъм получи неприкосновен стату-с и 
-всяка по-важна -обществена личност може
те дори и своите лични хоби да покрива 
срухото .на насъщните обществени потреби, 
потреби.

покрива
реалността на обществото след революци
онното заззимане на властта-, безотговор
но и крайно повръхностно почват да упо
требяват х-ората, които са олицетворение 
на воички негови практически последици. 
Въпроса — дали сме правова държава, с из
вестна нотка на учудване, поставят днес 
мнозина хора, които в истински правовата 
държава не биха могли и да- съществуват 
на политическата сцена. Съвършен пара
докс, но като че ли самият живот не може 
без парадокси от този вид.

Същевременно., югославяните сред пър 
вите © социалистическия свят почнаха да 
говорят за така наречените -неформални 
групи и за във всяко отношение препале
ната мощ на неформалните центрове

На тази -опасност досега у на-с най-се
риозно п-оюочиха студентите поез 1968 го
дина. Животът ре само потруди да ланиш-е
истинска революционна политическа въз
хвала на това последно поколение, което 
с най-дълбоко чувство „воюваше" (в мира] 
за делото на автентичния югославски ооци- 
ализъм. Тези, които най-вече осъждаха и 
критикуваха '68 бързо напредваха п-о пира
мидата на властта. Съюзът на югославски
те комунисти препусна тези години исто
рическия шанс да укрепне собствения си 
г-зторитет в очите на поколенията, които 
идват. Мирно АРСИЧна

НА ПЪРВАТА КОЛОНА

Уйдурма на уидурмата
комари" п д.рули организации ганмзации в -общината, пък и 
дори надминава 4 милиарда до- Съюза на комунистите, Общия- 
лара и тсм подобни.

Не ще и съмнение, че тези и 
подобни оценки и налучквания 
за нашата- самоутравителна сис
тема, югославското стопанство, 
държавното и партийно ръковод
ство са дело на известната не
търпимост ма някои чуждестран
ни информативни средства към 
всичко югославско, но също така 
тс произтичат и от факта, че се 
крие лъганата истина за тази фи
нансова и политическа афера, че 
все още .не се казва откровено 
кой, освен Фикрет Абдич, годи
ни народ е нарушавал правните 
и морални норми на нашата, са- 
моуправмтелна система.

рет Абдич от. поста председател 
Деловия отбор .на „Агроюо- 

мерц", отзоваването м.у от функ
цията делегат в Скупщината на 
СФРЮ и изключването му от 
Съюзния фонд за 
ти казват, чс не може нищо да 

понеже от жертиушане-

„Агрокомерц", неговият ръко- 
иегови-водител Фикрет Абдич и

помагачи вече два- 
от стра

на ската скупщина, ОВР, Службата 
на общественото счетоводство ... 
какво ое казва в съобщението -на 
Председателството на ЦК на СК 
в Босна и Херцеговина. Това е 
уйдурма на технобюрократичес-

те „видни
десетина дни не слизат

югославския печат. Та-ниците на 
зи финансова' (пък и политичес
ка) афера, една от най-големите 

следвоенния период, развълну- 
■ ва и огорчи обществеността. Тя 

голям отзвук в света, 
яи „при

изостаналите

промени, 
то .на един човек няма полза до- 
колкого ис ое промени система
та Общо взето — пайлголямагпа 

плячка в. Югославия

в ката, а не на социалистическата 
самоуправителна система. Това е 
■още едно очевидно доказателст
во за немюралността и несъстоя
телността на техноб10!рокра-тичес- 
ката система, която живее 
гърба на производителите. Съще 
временно това е и пример, кой
то показва колко бавно и труд
но самоуправлението си пробива 
път през лабиринта на отчужде
ните центрове на мощ. Но само
управлението все пак си пробива

орещца и 
давайки на проверените следвоенна 

с използувана като още една въз 
можвост за диоквалификация на

за саркастичниятели" нов повод 
те им критйки на ооциалистичос-

ОИС-
на

самоуп равите л н аката ни 
тема.

нашата система.
една лоша общаОавен завестниВ някои чуждестранни

ги телевизионните 
1И дирек-

оценка на нашата 'саМ'Оупралштел 
на система, този окашдал послу
жи на някои чуждестранни оред- 

информация да

ци и радио 
емисии „Атрокомврц" 
торът му Фикрет Абдич се отъ
ждествяват нс само с ръковод 
сивото на Босна и Херцеговина, 

ля Съюзния 
Ми-

ств-Я за макова 
пробутат м други тези си, капри- 
мер за корупция на .най-високо 
югославско равнище, за раапла- 

между някои републикански 
функционери и пр. Освен това 
оа узнали, чс 
„Агрокомерц" плячка ще бъде 
коми онс,крана със средства 
Съюзния фон дза 
краища, че стойността на ншю- 
критите менителници на „Агро-

Аферата с менителниците е път. Следователно нашите „п-ри-
| (УРМВ1, но не е сам оуп ров ите л- ятели" в чужбина нямат причи

на. Напротив, тя е настанала име 
ино затова, че е „Агрокомерц”

но и с председателя 
изпълнителен съвет Бранно 
кулич и члена ма Предоеда 
сивото на СФРЮ Хамдая.Позде- 
рац. Настаналият скандал се про
възгласява за очакван продукт на

самоуп-

на за преждевременна радост. 
Аферата с менителниците не е 
помрачение на социалистическо
то. самоуправление. Тя е помра- 

- чс на тюснобюрократичеокатл
система.

нс с имало самоуправление, по
неже Фикрет Абдич и политиче
ските му закрилници са задуши
ли основаните функции на систе
мата, парализирали са органите 
па общсствсно-политичсските ор-

извършената от

на
нашата социалистическа 
равитеина система.

изостаналитеза още една 
уйдурма. За 

Фик- Растко Йоветичсамоуправителна 
оповестеното сменяване на
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ИЗВОРИ НА НЕДОВОЛСТВИЕТО
В тази година плановете на нишкото стопанство не се осъ

ществяват, загубите се увеличават, расте числото на спиранията 
на работата... Подготвени са предложения за неговото оздравяване

давеше яс|Д01вШ'С>тви'е оред раб-от- тки, което лекува -последствията 
нищите, а отчасти вината поема а не премахва причините за спи 
и Общинският комитет на СК. райе на работата. По този начин 

вече не може да се работи, за- 
щюто настоящите „финансови ин 
жекции" нгато трайно не реша
ват, бе рошено на- заседанието.

„Оценявайки резултатите от мото ръкюшо дюшо, з-ащото не им 
труда в първото полугодие 
1987 година, можеме да кажеме.

Със съвкупилото положение в 
на е обезпечавал© работа. От друга нишкото (извадн)стояанство, вее 

страна, ‘всички „челни хора" »ъв пак нам-недоволни са работии- 
че 'положението в стопанството и „‘Вулкан", оа били максимално ан ците. Това свое ткздоводотщию и 
обществените дейности е твърде гажррани около своя футболен безсилие проблемите да решат 
затруднено . Така гласи първото отбор. Довчера цеизшестният фа 
изречение от увздното

Накрая трябва да се спомене, 
че Председателството е подготви 
л© .редица наистина радикални 
заключения, които ще предложи 
ка следващото заседание ка ко
митета за съживяване на стопа
нисването ва нишкото стопанст- 
е© и. иочинак-о пюеедение на чле

по самоуирав-шедед начин те по- 
изложе- бричеш отбор е стигнал до 11 казват със опиране на работата, 

ние на Милица Янкович, изпълни сръб|ока дивизия, а ръководство- Според егаидсицията на Общинс- 
телен секретар на Председател- то е имало за цел през следващи кия ‘комитет ва СК през първите 
ствюто на ОК на СК в Ниш, на те четири години да ое домогват осем месеца © Ниш е имало 23 
неотдавнашното разширено за- до някоя от съюзните дивизии, спирания на работата, В' които са 
седашие на това партийно ръко- За тази цел „са заети" дваде-ое- участвували повече от 4000 за- 
водещо. Основи за такава -оц-ан- шина футболи-сш, разбира се са- -опи. По време на заседание-лона ш?ете йа ск- 
ка се намират в обширния и До- мо фиктивно, конто свободното Пр‘сдссдатслств10/Т0 работата са 
кументирам анализ на нишката си „работно време" са провежда опрели и 300 заети в „Сърбия—
СДК за резултатите на стопани- ли на модерно оборудваното фа тро11*".) 
свасге (извън)стопанството. бри-чн© 'илрище. С много огорче-

Още от първия бегъл поглед 
на тази мрачна ..книга" се ви
жда, че индустриалното

Уведомление на новия курс е 
и предложението веднага да ое 
сменят двадесетина челни хогд 
в СО.И, банките и сдруженията, 
където през юли ет заплатени 
тзъ|рде високи лични доходи и 
„разошши". Осш‘ен това, първични 
те организации на СК поемат за 
дълясен1Ието да установят идей
но-политически мерки за всички 
онези, които, както е казано, „не 
морално са ое отнасяли" в раз-п • 
р-еделението, а СДК да обеси ечи 
механизми за връщане на неоп- 
оавда/телно получени допълните
лни сродства.

Следователно, в Ниш, ако се 
съди ‘Според първите лястовички, 
ое очаква гореща политическа 
еоец.

шия за всичко това говореха пи твърде честите поводи за спи 
шките гумарци на градските фун ранията са 'намаленията, или къ

он© изплатените за-раб-отки, а ис 
тиаоюите причини са много гао- 
голем1и. Както бе казан© на заое 
данието, касае се за узурпираме 
на самоуправлението, ‘недоимък 
на работа, привилегиите на ед
на част заети, незаконността в 

ни за изплащането на личните работа, привилегиите на една 
доходи за юли в нишките СОИ, част заети, незаконността в ра- 
банките, сдруженията. Веднага ботата, 'гкжжъпванията на съест- 

а след прекъсването на „интервен ните продукти, инфлацията,,: а 
Раз. тиит“ закони" в двадесетте ор- всичките проблеми в Ниш ба/,- 

се ганизащии, твърде често без ре
шение на самоуправштелните ор
гани, са изплащани високи зап
лаши, с разлики от първи януари, ниею, „спешно" се намират па-

пр-омз- кционери по повод неотдавнаш- 
1986 иото спиране на работата, тър-ое- 

година ое е увеличило с 6,2 ин- йки да ое състои събрание на тру 
декани пункта, което не е доста- д-ещите се на футболното и-г- 
тъчно за създаване на доход, ко- рище. 
йто би трябвало да обезпечава 
по-благоприятна оценка за 
зултатите в стопанисването. Из-

в-сдств© по отношение на

Много повече, думи са каза-ре-

н-осът, според записаното в' ана
лиза на СДК, с 15 на сто е по- 
малък ОТ МШИ-ЛОГОДИШНИЯТ, 
вносат цр-голям с 8 пункта, 
ходите в стопанисването са 
увеличили с 80. а съвкупният до 
ход със 76 процента. Отношени
ето на тези два показатела авиде 
телСТвува, че икономичността на 
кжпкото-. стопанство е намалена
с 2,5 пункта. Загубите са шест ОПИТНО ДВУЕЗИЧНО ОБУЧЕНИЕ 
пъти пюьтооюми от минашотодиш- - 
ните и надхвърлили са износът 
от д-роет милиарда динара. Ако 
към това ое прибави, че даже 63 
ОО-СТ не са отделили нито един 
динар за разширяване на матери 
алната синева на труда, тогагза е 
яоно, че съвкупните стопански 
процеси в Нишка община са

що се разрешават.

Вместо това, чу се на 'заоеда

Всичко това разбира се, е съз ри, и изплащат по-големи зарабо Велимир Филипович

Целта на това: обучение е бъл
гарският ези-т като език на об
ществената среда, да .бъде застъ
пен от първи до осми клас, всич
ки ученици .на края на- обучение 
то в двуезичното основно учили
ще да получат солидно позна
ние по български език, без оглед 
на националната принадлежност. 
При това познаването на сърбо
хърватски език им дава възмож
ност етед завършване на обуче
нието да продължат ученето или 
работа извън териториите на 
общините. В педагогически сми
съл целта- на опита е проучване 
:на модел на двуезично обучение 
з тази среда, както и отбягване 
на изкуствено разделение между, 
децата според национална осно-

ПЪРВИТЕУСПЕХИ
ОТ НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА И В ОСНОВНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ЗАПОЧНА 
ОПИТНО ДВУЕЗИЧНО ОБУЧЕНИЕ. УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОСНОВ
НИТЕ УЧИЛИЩА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА, В ЗВОН, 
ЦИ (ОС БАБУШНИЦА), КЛИСУРА И БОЖИЦА (ОС СУРДУЛИ- 

„ ЦА) И НА ТЕРИТОРИЯТА НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
наи-гааби отюогатр и да е по щЕ рдБОТЯТ ПО ЕДИННАТА НОВА ПРОГРАМА 
рано.

ралеотки с обучение на сърбохър
ватски език. От година на година 
натискът да учат в тези паралел
ки от страна на децата, числя
щи ое към народността, бе все 
по-гюл ям.,

Исканията- за това са били 
твърде Обоонювателни. Следенето 
на обучението на сърбохърват
ски език е действителна жизне
на необходимост, обусловена от 
по-нататъшното школуване и тр-у 
друстрояв-ане на 
югославски пространства. Впро
чем и преди тръгване в първи 
клас на основното училище де
цата научат много изрази на сър 
бохърватски език, слушайки ра
дио, гледайки ТВ, четейки стри- 
позе. исекидвевно комуникирай
ки на улицата и у дома. На бъл
гарски литературен език по

-сърбохърватския

В училищата, в които учат 
децата на българската народ
ност, обучението е провеждано 
по ‘всички предмети на българ
ски език' и изучаване на сърбо
хърватски език. За целта са от-

Т-ук веднага трябза да ое 
спомене, че в Ниш в края на ми
калата година е изхарчена голя
ма обществена енергия за утвър
ждаване „направленията на- раз
витие" и приемане заключения
та за съживяване 'на нишкото сто Деляни значителни средства 

,шиста©. Сега когато резултати- обществото, преди всичко отОР
Сърбия. Превеждани са учебни
ци, обучаван преподавателски ка 
дър и обезпечавана иеобходима-

от

те от стопанисването са. извест
ни, яоно е че или тези насоки на 
развитие не са били добри, или 
пак приетите заключения 
та не е реализирала. Както- и да

Опитното обучение ое прове
жда на сърбохърватски език по 
в-си-чки предмети, а една част 
чаоов-е по изобразително и музи
кално образование (10—22, в за
висимост от класа) се провежда 
ка български език, ка-кто и по- 
малък брой часове п-о природо
знание и обществюзнание. Бъл
гарски- език от пети дЪ оомм клас 
ое изучава със същия брой ча
сове, както и сърбохърватяи 
език.

база- та литература, построявани нови 
училища. Затова и влаганията в 
-образованието- преди оа били и

-по-широките
нае чак -следващото заседание 

Общинския комитет на СК тря-б наи-гояямата инвестиция в тези
райони. Отплати се: отдавна е 
постигнато стопроцентово обхва
щане на децата с -основно- ©бра

ва п.а даде -същински оценки и 
установи причините .за застоя.

Обаче, :и на заседанието- -на з-свание, а тази традиция- е пре- 
Предюедателството оа се чули не- десена и в средното образова- 

. ща, заслужаващи всеобщо вни- ние кадри с най-различна оп-еци- 
мание. Отава дума- п-р,ед-и всичко адщех днес работят навред из 
за безсилието на голямата част на(щата страна,- от никога извест- 
стапански ръководители ® тези Штте печалбароки краища излая- 
кризи-они времена да „предприе
мат и-стиНски дела", по-радикал 

-производствените

от
ношение на 
език -във всекидневния живот.по- 
малко се комуни-пира.

Кадри за реализиране ка та
кова обучение са обезпечени, па 
е това гарантира, че вече солид
но постигнатите резултати в Ди
митровград ще бъдат още по
добри. Все пак трябва да ое ре
шат и някои проблеми, особено 

-ато става дума за комплекту
ва 3-та стр.)

аоха много професионални ка
дри.

С времето в Димитровград и 
Босилеград -ое явяваха иниц-иати- 

Драстичен пример на такова ви за провеждане на обучението 
поведение е‘ „Вулкан". Работни- . на сърбохърватски език. В Дими
лите на този колектив са търое- тровград,' покрай паралелки на 

комплешна смяна на столанс- български, формирани са и па-

Преди шест години и ©анод
ното училище .,М.„ Пияде" в Ди
митровград се започна 
двуезично обучение, което

н-о да менят 
програми. ‘ОПИТНО 

д-ве
години се прилага и в спомена
тите основни училища на Бабу- 
шнишка и Оурдулишка община.ли



Комунист 3КОНСТИТУЦИОННИ
ПРОМЕНИ

Истинсна мярна за реалността
твърде отговорник усл^Г"1"* 
предусловия за открито за^ачи Да създадат необходимите
кване за конституционните аманди™830 ” лемокРатично разис-

и Социалистическият съюз имат знашайки че тяхното връщане на моуправление, за над-минатост на 
Федерацията ,ка 
на и хагоаиотер

която по същи- Съюза на .комунистите и подоб
ни. Най-юетн-е, проявява ое стрена нашата систе

ма и припадат, в-ърви в ущърб меж и занапред да се създава не 
на собствения' етатизъм.С НЕОТДАВНА 

заседание на кскмисията^чя6'^^'0 0 да®еЛ|И слоеве идейни филми, 
ъъпроои в ШТОа 0е

която

пролив бладиприятна атмосфера лв стра 
кюито уж и те. на думи, ое борят, на/га и публичното разискване поотитуционии 

ната на СФРЮ, 
пзр'0О1ктюам андманигге 
туцията на СФРЮ 
на важна фаза в

впечатление, че М'0~ 
гат различават няколко та
кива различни стаиовища.

проекта на ксшституциювднмте ам 
андмани да получи пондруг ха
рактер, при което ое внася сму 
щение и недоверие в тяхната це 
лесъобраонрст, а дооега направе
но се предлага като окончателно 
решение.

Поради това членовете, орга
низациите и органите на Съюза 
на комунистите, а отделно Соци
алистическият съюз като органи
затор на всички публични разис- 

Вярно е, а и напълно естесшве квашия по проектоамандманите.

Към третата груо!а се отнасятутвърди 
на Ковсти- 

. приключи ед- 
процедурата 

промени.

ония, които в първи план изтък- 
Първото е 01Нова, което изхо- ват изключително разликите, ко 

ждат добре известните най-гър- Й1ч> бяха присъщи и които 
с лати врагове, на каквито и да би съществуват п>о отношение 

консшитуниоштогг Пр° ^°' КОИСТш^ионните промени. ституционното 
дмани, отпрпавени лГг^6 *ШШ Техните позиции са. ясни. а сега .Решаване на отделни въпроси, 
съвет 1на Скупщината На В!СЯ1К^ Ч0на искат да покажат Тези разлики ое коментират и ка
която калето е залпя и уж да докажат, как с п-редло- то най-юлям продукт на досега-
края на -октомво “Р1031“0- в ж.е1нмте промени не ое предлгл-а шната активност в поид.гото1вката 

И тРяова да ут- иищо ново, че те са имшти пра- на котституциониите промени 
върди окончателните -проекти на во. когато са изтъквали че не н-и 
амандманите и да ги пусне на са «уж» ювешуц™ пр™
публични обсъждаме. Можеше мени При това в своите ком-ента НО’ че в Усложнената общност, се намират пред твърде отгогаор- 
да .ое, очаква в началото на пуб- ри и' изказвани» за илюстпаиия кжтагс'0' е иашата, по отделни въ ната и трудна задача в предстоя-
лдашото обсъждаше да се създа умело се подбират само. П|РОСИ съществуват .различни Щия период. Не само зарад рова

________ __ н мнения. Затова и съществуват в самият заключителен етап да ми-
' хт дмаки. с които ое системата, която изграждаме и че без ксшшфкти и проблеми,

ут • я^ат стари, или пък напъл гушоокествр механизми и начини н>о на първо място, зарад еьзда-
ния 3 емаояват ,н>01В1ИТе р€ше‘ за съгласуване на становищата, ване ,на 'необходимите гвредусло-

Впрочем и самата. процедура на вия за открито, градивно и демю-» 
конституционните промени е мрашично разискване, по всички 
гакава, че дава възм'ожност за предложения, с цел да се стигне 
повече фази й ттортъпки за съг- до най-дЮ1бри и най-приемливи 
ласуване. Обаче е опасно,и вред решения. Сигурно е, че цялата 
но, ако като нещ>еодолимм ое работа значително ще се облек- 
предетавят разликите между фе чи, тъй като и в разискванията 
доралните единици, както се тъл във връзка с 13-то заседание на 
кукат всички решения, дадени в ЦК на СЮК и по време на Кри- 
амадманите, като ое дават алтер тичеокия анализ на действуваше- 
нативнм решения. Също така не то на политическата система бе- 
е добре още в настоящата фаза ше изнесено много във връзка с. 
да се затварят възможностите' за промените в системата и че най- 
по-широко изнасяне на мнения голям брой тези обществено 
по различните предложения по приемливи решения вече са вне

сени в проектоамандманите на 
конституционните решения. Има
йки в предвид онова, до което 
е стигнала Комисията за консти
туционни въпроси при Скупщина 
та на СФРЮ а изхождайки от

още
кон-конституционните

ектмге на уреждане и раз-

ва малко по-друга атмосфера от 
тази на която сме свидетели 
последно време. Обаче в печа
та, по телевизията и радиото се 
нападат досегашните резултати
в подготовката на 
оннмте промени. В първи, план 
се изтъкват ...свои виждания" на 
отделни решения, а до голяма 
степен се подценява- значението 
на публичното обсъждане и въз 
можностите за влияние на

конституци-

ши
роките маси за изготвяне на кон 
ституциюнзни решения. При това, 
естествено, за по-пълна ,,убеди
телност" на своите 
или отчасти занемаряват нотор-

становища

ни факти, опростяват някои не
ща и така до голяма степен се 

неблагоприятна атмос-
отделни въпроси.

създава
фера, в която трябва да- се раз 
вива публично 
твърде лошата картина на досе
гашната дейност йй. тази изклю- 

обществена за-

Целите ,на тези и подобни на
падки върху резултатите от досе 
гашната дейност в подготовка- 
та на конституционните промиели 
са ясни. С тях се цели да се поп 
речи ;на градивната -и демократи т,0, 'к-ьм конституционни промени 
чна работа, както- повече пъти ое

обсъждане и

основната наоока при минаване-чителнзо важна
Тя обаче, отвреме—навре- 

от потребите, поводи 
картина

дача.
ме зависи и 
те и обстрителетвата 
та бива час по-розова, а сетне, 

правило, се връща по-тъ

същите да представляват нов
• изтъкваше. С тях сс подхранват прин-ос към развитието на соци

алистическото' самоуправление и - 
укрепване на единството и кохе- 
зията на югославската социалис
тическа Общност — известно е, 
че е създадена добра основа.

и съживяват разни националисти
Към -втората група се отнасят - 

ония, които до известна степен 
В изнамиранет-о на причини афи-рммрат решения, които 

за тажхва положение, сигурно ое от полза за „своята среда,
^ от .ашуалния общест- то жестоко ое нападат другите вот н Югославия, за безп-еропек- 

иьгйто съществен бе във -връзка- с които, за разлика тощзщост на социалистическото са 
™ ГобщотГ^Д-мюнетво с Об- от тях, -има и „други мнения. По 
пиете обстоятелства. Размерът -на такъв начин:, съвсем ясно, че це-

(От 2-ра’ стр.) В- млте.рмалш отя.миаже иеоб

или оа (изп-од минимума, огро- че съми ■ български език за авоички клаоо- о-бразов-ани-е и възпитание, както
мен е броят на незаетите и т.-н. п-ри липса н-а убеди/гелни ар- вс Значителна роля може да и на Завода за издаване на учеб-
Навесггемите и необходимите мер в изправността на .свое ИЗИГрае и детският вестник „Дру ници.да ое създадат необходим-и-

Смозиия изпълнителен съ- то становище, употребяват ое га1р.че"' каТ10, иаръчиик и четиво, ‘те уал-01В1ия за пълно прилагане
другото, ше предетав глатио вече опробаиигге методи което двца,та сами ще създават на този опит. Резултатите без-

ненлатежосяоооо- на обрана най-често на лично и У|р.елодагг.
що произведе нови ла,нюира|н|ия тезис за нападка лзър Опитът ще следи П-рооветии- 

Лри това положение, Ху конствтунионмото положение. ят рщдет иа Сърбия и Нишкйя 
констату -които е при -сърц-е межд-уобщинсюи п-росв-етно-педа

донос отите изключително „с®о готически завод (както това се зователнонв-ъзпитателния процес,
че 'иааи държава", жестоко се преду- прави в училищата в Димитров- Имайки предвид посташнатото-,

осбс т‘ /2 пр-еисдават,, че с п-радлоок-ените град) и Просветно-пед.арогичас- канело и определенията; така 
предсташляват начало на 1 решения за промени в Канститу мият завод във В-рапгя с цел по-
пюиюясителни процеси в р „ 0. ци.ята на СФРЮ се връщаме към натаггъшню доизграждане на .мо
то «а нашето общество. о схати/ОТ1ич-еош централизъм. При дела. Необходима е и пълна ос- л„т
внимателният анализ съвсем д втар>иеивдиФС х[а ХОюа стапошище п-сдом-енюст за резуататите от про до»»**,, мх-то с подмрвпвио е щц.
бре показва, че приниюнс фактичеоюи цокат да се напращят веждане иа опитаното -обучение Р|01Ю0 гаубгаич:ю обсълздане,
много по-числени и по^слоио • ^ още -ськращеиия ч-рез контакти с гражданите, иа опит безспорно ще
Умишлено се прикриват '■,т ^ на и без тава с-ькратенитс ком- рюдителските орещи и в оред-ст-
епвсиите интереси, стаяовиш потенции на Федерацията — съ пата за масова комуникация,
мнения. По правило, покрити с»

като п-о 
мна и понм;ра1Чна..

ч-ески страсти, к-оито като -краен 
са продукт предлагат доказателст- 

ка- во за невъзможен съвместен ж.и-

\ М-р Йованка Бабич

на (ивицата на

ки /ча
»ет, между 
лява и край за опорно щ-е зависят и от ангажи

рането н-а- просветните работници 
и иа о-станалите субекти щ обра

ните, което 
проблеми, 
сс очаква, съвюем яюно. 
ционниите промени да 
положителен обрат и

порешения оами да
се тръпне, предизвикани —' без 
натиюк — -от жизненото 'воеми-

този
успее..

Борис Костадинов



Коцумист
ОТ ИНТЕРВЮТО НА ГЕНЕРАЛ ПОДПОЛКОВНИК Д-Р СИМЕОН БУНЧИЧ, СЕКРЕТАР НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА КОМИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЮК В ЮНА

АВТОРИТЕТЪТ НА АРМИЯТА Е ЗАПАЗЕН
(Изводи от беседата на темата „Криза на авторитета")

СЮК. Комунистите от Армията 
са избирани гш всички ръково
дим структура, включително 
ЦК на СЮК. Им&т възможност 
чрез делегатската оистема и дру
гите ^самоупрашитеяни органи и 
тела да юе борят за (решаване на 
обществените проблеми. И те го 
правят това.

Днес обаче мнозина недобро- 
желателни хора правят спекули 
с Армията и това на повече .на
чини, Какво например значи 'ис
кането Армията по-решително да 
решава проблемите в общество
то .Тежко «а тосва общество, къ- 
дето армията решава тези проб
леми! Отхвърляме твърденията 
за това, че ЮНА е единствената 
общоаогославока сшга, която ще 
извлече Югославия от кризата. 
Тези тезиои може да се откри
ят и желанията Югославия да 
се превърне в унитаристка дър
жава с центразгистко-бюрократи- 
ческа система на господство, сле
дователно е страна без система на 
социалистическо самоуправление. 
Това не м.оже да се приеме. Про
сто. искал бих да кажа. че по 
отношение на Армията има до
ста различни недоброжелателни 
разсъждения, които иокат Арми
ята по някой начин да вземе вла
стта, тя да бъде този фактор, 
който ще разреши обществените 
противоречия.

• В ЮНА ОЧЕВИДНО СЕ РА- побъркали малко и това така, ва работи просто ие са 
БОТИ ДРУГОЯЧЕ, ПЪК И СК че отношението на самюуправле- ни.
ТАМ РАБОТИ ДРУГОЯЧЕ, ВЪН нието се пренася на отношение- 
ОТ АРМИЯТА МОРАЛЪТ Е ТЮ- то по техничеоко-технологичес- време по-често, че Армията тряб- 
ИНАКЪВ. КАК АРМИЯТА УС- кого .ръководене и по този начин ва малко повече да влияе на 
ПЯВА ДА ЗАПАЗИ АВТОРИТЕ- не позволява 'качествено профс- таиалия обществен живот. Разби

ра се не да направи удар, но все

(ВЪЗМОЖ-

• Често се чува, в последно и а

ОС

ТА? оимално ръководене с техноло
гическия процес н,а шроизводст- пък част от своите кадри да раз

води предели и на останалите страни?
— Логично е, че в кризисно-

— Това е интересен въпрос, вото. И това, кавал бих, 
който бих коментирал така: Ми- към деформации, които ос .отра- 
«ля, •че в Армията Ь запазен ай- зя.ват и в резултатите на гароиз- то иоиожеиуе, .в което се намира

'нашето общество, хората — ооо-торитетът, но не в смисъл на водещото, 
някакво уважение от (СТ|рах към
онзи, който се намира на по-висок него като технологически про
паст. Важно е, че трябва обеза- цес, като трудов процес и т.н. ле(М(И, чийто живот е повече зап

лашен — да размислят за възмо 
ми кой решава и кой какво ра- жии решения. Съзнателни са. че 

трудо- сегашните обществени процеси
по-скоро

Котато пое чсасае за ръководе- беио ония които са повече натис
нати от тежки материални проб-

телно да се изпълнява заповед- тогава тук няма никакви дите-
та на намиращия ое на команд
ния пост. А в Армията това е боти. Организацията «а
строго поставено. Но, аз :в това вия процоя трябва да бъде без- трябва колкото може
в Армията не виждам предимст- прекорна. Защопо, самоуправле- и по-бързо да се променят, ма-
(ВО, косато се касае за запазване нието може да победи ако. по дар това, било

Авторитетът в общите резултати в материално- опако решение, а опако решение
би бяло онова, което би значило 
употреба на Армията или искане 
Армията гао някой начин реши
телно да влияе върху обществе
ните .процеси. Нашето общество

временно .някое
на .авторитета.
Армията преди всичко е запазен
преди всичко затова, че тук са 
запазени и нататък творчески 
развивани някои съществени 
принципни отношения, създаде- 

, .ни още в революцията. Именно, 
касае се за това. че ние във вой 
.ската успяхме да запазим .някои 
морални норми, които са трайно 
залепнали в поведението на вее- 

’ ки човек в нашето социалистиче
ско общество. Мисля на нормите 
по взаимното уважаване, на нор
мите за работата, другарството, 
уважаването «а знанието и тру
довите постижения. Ние това це
ним. Следователно, уопяхме да 
запазим .социалистическото отно
шение към труд-а, към човека 
и Т.Н-

има достатъчно възм.ожно.сти и 
сили. че с демократически сред- 
ств а— без облягане върху Арми
ята — успешно, да решава проб
лемите, пред които е изправено...

ЮНА има свое място в обще
ството. Нейното място е опре- 
дело с Конституцията. Тя е с 
хиляди нишки овързана с обще- 

•ството. И организацията на СК 
в ЮНА е интегрална част на

Ие е за диалог
НАРУШЕНО РЪКОВОДЕНЕ I

Във войската .ое строго зачи
тат и правните норми, е които 
са прецизно регулирани отноше
нията. Последователно у.важава-

Армейците решително отхвърлят нападенията, ко
ито в последно време се отправят по адрес на Ар
мията. Тук преди всичко мисля на „Нова ревия" и ня
кои други вестници. Човеку домъчнява от писането на 
този Тарас Кермаунер, Блажич и някои други и си 
поставя въпроса: какво искат тези хора? Не само — 
тези хора, но и редакциите, които публикуват тези 
текстове. Поставя се въпрос какво правят тези наши 
партийни организации, какво прави ССТН, какво правят 
правосъдните органи, които позволяват така да се 
пише. Това не са само нападения срещу Армията — 
това са нападения срещу обществото и основните му 
стойности. Не може ли да се види колко такива текс
тове разорително действуват върху единството на наши
те народи. На народите, не на Армията?!

то производство бъде почпрогре- , 
СИВ|Щ> от някой друг строй. А у 
нас това е побъркано и тогава 
ое поставя въпрос дали добре по-

ме принципа, че този, които е на 
понвиасж пост да има и по-г-ол я-

отговорност. Тази- по-голяма ставихме цялата система. Но, не 
отговорност търоим докрай. А в е така. Не ое касае за ейстема- 
общеешото не е точно така. То- та. Системата е добре поставена, 
зи, който има понголеми права, Касае ее за побъркани отноше- 
.щйто ое намира на по-високо иия в системата, специално в 
‘стъпало в ерархйята, все по-мал- процеса на производството. Тряб 
ко отговаря за конкретни неапо- ва д.а установим такива отноше

ния. е които да не бъде възмож-

ма

Това не може д.а останелуки.
така. но да се появи нещо какъвто е 

Пс-нататък, ние във войската случаят е ,, А гракам с рч .
Такова нещо, например, 

може да ое случи във войската, 
точно ое знае .кой за ка

неръководенето каторазличваме
техническо-технологически про
цес огг ръководенето като обще- зашото 
ствено отношение. Мисля, че те- кво .отговаря. Ние установихме 

понятия е обществото оме такива отношения, ‘ където таки-

Разговора води 
Слободанка ЗЕКИЧ

зи две
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"Киад спо?едАЦшес5ом1с™ ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА „ВЛАСИНАПРОДУКТ" В СУРДУЛИЦА

С ГОТОВИ ИДЕИ и 

ОЧАКВАНИ ПАРИ
Сравнително добро 

стопанисване Кризата най-лесно се побеждава с развитие. ое локостоп атака
звитието не може да стане без нови капиталовложе- продукция и гор-ски пло- 
ния. Следейки, тази (мнозина твърдят: правилна) ло- дове. 
гика, сложната организация на сдружения труд 
„Власина-продукт" в Сурдулица подготвя или вече е 
изработила няколко инвестиционни проекта, от които 
се очакват силни импулси за развитието на селското 
стопанство

а ра йе на
иа сподащюкдаа^од дейност
развиват четири ^
леки
д-учиост" —

рамо в една смя- 
шестте меоеца е зазем1еде- планувано да 

„Бу- 662 400 ое смелят 
мг пшеница. Пла 

: е реализиран 
ка ето (смляно е

кооперации:
^ Бабушница, 

„чСлога" — Велико Бонин 
це, „Ерма" — 3/вонци и 
„Любераджа"

ИНТЕРЕС ОТ
ХОЛАНДИЯнът обаче 

с 86 ----- ..'.Д.
570 ХИЛЯДИ

иното село, както Тпчела ПШеВ,ично 
реката кооперация ,,-Мая"
— Звонци. Всичките 
нмзации -от областта 
селското стопанство 
шестмесечието

Цехът за производс 
тво на торф на Власи 
на засега работи ^ е 
променлив успех; но 
по всичко личи 
е без пе^пектива - :3а 
него се интересуват и 
холандците. Една хо
ландска фирма и „Би 
опродукт" от Белград 
са готови да окажат 
финансова помощ на 
„Власина-продукт" за 
доизграждане на „тор

фената фабрика".-

килограма 
зърно), пюне- Най-напред трябва да 

се спомене
за изкупуване и урежда 
не на площи, за чиято ре 
ализация са необходими • 
2,6 милиарда динара. Пр 
олрамата с комплектни 
проекти е обработена от 
специалистите на Репуб
ликанския Фонд. „Агроба

автоматическо мълзене 
Програмата на овце. Изработва се иже недостига 

мото необходи- 
количеетво- хлебно 

зърно. Понастоящем се 
на полагат усилия да ое 
на обезпечи1 необходимото 

отчитат количество от 
положителни финансови 
резултати.

Осъществен е общ до 
ход в размер от над 2,087 
милиарда динара, 
представлява 
със 113 на сто

проект за често 
менаваната ферма за от

пъти опоорга не
глеждане на 300 
Коне фермата

коне.
ще ое стр

ой на Власина (построява 
нето й трябва да стане

тазгодиш 
ната реколта, за да ое по 
лзуват мощностите на 
млина столроцентно. през 1988 го-дина).

Стопанската дейност 
на земеделските

което 
увеличение коопера

щш се оценява за срав
нително добра, но вълре 

го ки тоза трябва- да се <по- 
дина, доход над 246,7 4 ложат допълнителни уои 
милиона динара (Увели- лия особено 
чение 101 на сто) и оста- зефермите, 
тък доход

по отно- 
сравнителнияшение на 

период на миналата
‘>50 - •• щ . . 'С .р Тези дни ппиклвдчи ^ре

конструкцията ка рибар
ника зав овце и ко 

за да ое полу 
чат необходимите ефек-

отглеащане. на 
пастърва, за която са из
разходвани 60 Милиона 
динара, а до 1990 годи
на трябва да бъде ттостро 
ея рибарник на нова. до- 
кация. Ето още няколко 
запланувани за периода 
до 1990 година инвести
ции: във фабриката "за 
хляб и хлебни изделия, 
ще 'бъде въведена -така 
наречената „Райхерова 
линия" за производство 
на кори и печмва.уИивес 
тицията ще струва 300 
мцтогана динара .(.според 
сегашни преценки)', а йро 
граматщ и проектът са го 
този. През последиците 
две години на V настоя- 
щлия петгодишен планов 
пер,йод трябва да бъде 
построена фабрика.^ за 
производство на ‘ шампи 
ньони на стойност 400 
милиона динара.

акъм 28,65
милиона динара (увеличе ти. 
ние 45 на сто).

Заетите тук общо 218 
души през шестмесечие 
то са осъществили 
ден чист личен доход 
размер 78 745 динара 
увеличение с 97 на сто 
по отношение на сред
ния месечен личен доход 
през миналогодишното 
шестмесечие.

Най-голямо увеличе
ние на чистия доход и до 
хода -отчита земеделска
та кооперация „Люберад- 
жа", която дейността ои 
през първото долугодие 
на текущата година е на 
сочила към по-рационал 
но ползуваме на новото 
строената мелница, чия
то мощност е смилане 
на 800 кг пшеница за 
един час. Тъй като тя

Г |Инак земеделските ко
операции за акумулация 
са отделили към 22 мили 

сре- она динара- и още над 
в 47,7 милиона динара за

*г
4ЙШ§? г-

До по-високи добиви *— чрез напояване

нка" й други банки и 
оега се разглежда от де
легатските м самоупраш- 
телни органи ,на спомена 
тите финанюови институ
ции. Подготвя ое про-ек 
тна д окум ентация з а по с- 
тт^ожване на. Генетичеоки 
озцелъдеи център на Вла 
сина. Центърът ще се 
ст р ои в сътр уд ни чество 
със Селскостопанския ко 
мбитат -от Белград. В ра
мките на влаоиггоката 
ов<цс ферма трябва да 
бъде построен обект за

репродукция.
От казаното личи, че 

земеделските кооперации 
в Бабушвдшгка община 
стопани-сват добре, но 
сегашните лоши клима
тически условия безопо 
рно зле ще се -отразят въ 
рху целокупната им таз
годишна стопанска дой 
ност, понеже приходите 
от селското стопанство

До края на 
трябва да бъде

годината
извърше 

на реконструкция на 3 в-е 
термнарии станции в об
щината. която ще -стру
ва 80 • милиона динара. 
Проектите са готови; сре 
делвата са 
„Власина-продукт" е кон

обезпечени.

ку-рирала -при няколко 
финансови институции 
за 800 милиона динара, 
крито трябва да бъдат 
вложени в изграждането 
на 9 пункта за изкупува-

значително -са намалени. 
Това изисква 
гажиране на всички субе 
ктивни -сили, за да прик
лючат деловата година- ус 
петно.

■пълно ан-

Ст. Н.
Ръководителите на „Вл 

асина-продукт" подчерта 
ват, че не. »са: еймозалъг- 

з^плайува- 
'инв-естиции и изго 

проекти. Ц^тят 
до реализацията им е*дъ- 
лъг, трънлив, а 1на гм-бста 

Проблеми 
инфлацията 

и сложната процрдура, 
през ..която мшкшат.. про 

От .всиччяо./най- 
лошо е тора, че':иН®ести

СУШАТА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА \ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ
: ват с .идеите, 

нитс 
таените

Най-много засегната царевицата
то 3600 тона царевица, се 
очаква да бъдат получе
ни около 400 тона.

За около 90 на сто ще' 
бъдат намалени ;и доби
вите от слънчогледа, кар 

'тофите и фасула, дюки- 
то тютюна, според пре
ценка ма юомиоията, ще 
дадес 50 на сте по-мал
ки добиви. Намалени оа 
и добивите иа овеса и 
ечемика за 40 относно 30 
на /сто. Намалей и са и 
добивите от изкуствени
те ливади за 30 иа сто. 
долсато ма природните ое

очакват увеличени доби 
ви за 20 иа сто. Но това 
сигурно няма да бъде до
статъчно за да ое обсзпс непроходим, 
чи храма за добитъка, 
осюбеио зърнена.

Преценява ое, че за та 
зи цел ще недостагат. 
около ' 8000 тома цареви- октите. 
ца, 400 тона триади и 
към 200 тона разни сме- 
ои. Това от своя страна 
ще повлияе броят иа до
битъка да бъде намален,
•както казват, за 30—40 
ма сто.

известни/понеже ж са 
сведенията рг преценка
та за щетите на есенни
те /култури и щетите от 
градушката. Все пак, ало 

■думите ма ЙОРДАН 
МАРИНКОВ, инспектор 

стопанство а

Продължителната суша 
особено през август, ко 
гато на пролетните кул
тури вя/ага е била най- 
нужна, ще оста/ви порави 

•върху
им създава

родпоследицителим
добивите. Най-зле в това 
отношение сигурно е ца 
реиицата, която аавеи от 
сушата в /непосредствена 

Димит-

по селоюо 
Общинската окулщина и 
член ма комисията за 
преценка на щетите 
частния сектор, царевица 
та едва ли ще даде доби 
ви от 10 ца сто от заила 
нуваните. На засетите 
1200 хектара и добиви от 
3000 кг от хектар,

на ционните' • пламове 
„Влаогена-щрод.ук)'"" почти- 

одбетвеми, 
а върху онакш-ари , (отго
ре) пари. . ,

ната околност ма 
ровград пострада и от 

<на 21 август.градушка 
Както ни осведомиха

общинска

ват це /върху

съответната 
служба съвкупната 
та още ме е окончателна,,

ще
А. Т. ; К. Г.вмес-
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КАКВО КАЗАХА ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОС В БО
СИЛЕГРАД ЗА (НЕ)ИЗГОТВЯНЕТО НА УР- 
БАНИСТИЧЕСКИТЕ ПЛАНОВЕ НА ОБЩИ
НАТА, БОСИЛЕГРАД И ПРОЕКТА ЗА СГРА
ДАТА НА ОС?

СЪБИРАНЕТО НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ 
НА ПЪТИЩА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Т“У99

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МК ЗАПОВЯДА"!? Добре организираната 1Хи-рот, 
и под-псиш-сиа акция 'ка Белград, 
йиивди-ката- и Социамисти- 
че-окия съюз в Димитров
градска община е нача
лото на лятото за внася
ше на по две дцювйици за
изграждан-е на' -пътища № 10, „Инте-ршпед" _
даде и първите р-езулта- Сараево и „Ангропромст" 
ти. Именно, всички тру- от Пирот.

Сл-ободан Раигелов, от

„Югошиед" _
„Траксюг" —

Риска, „Иите.реаропа" _
Коп-ер, „Фершяед" — Бе
лград, „Пеко" — Тържич 
„Итогсй" — Гиилане, Ни 
шка .конфекция, магазин

н
Договорът за изготвяне на проект за до

изграждане на сградата на ОС е сключен без 
решение на делегатите на ОС и на ИС. За 
този проект — пак без решение на скупщи
ната и на изпълнителния й съвет — 
златени 2 160 000 динара. Симеон Григоров, 
секретар на Секретариата за стопанство и 
финанси на състоя.лата се на 10 юли сесия 
на СО каза: — Председателят на Общинската 
скупщина ми нареди и аз подписах платежен 
налог".

ПРОПУСКИ СА НАПРА
ВИЛИ ХОРА НА ПОС
ТОВЕ

Твърде пластично и 
съвсем ясно и конкретно 
бе мнението на Миодраг 
Стойкович, който каза- 
■— За настаналото поло
жение са отговорни хора 
на постове. Най-полямае 
(безотговорността на се
кретаря па Секретариата 
за стопанство и финанси. 
За това ос знаеше и по- 
рано, но нищо ие ое пред 
приема и на него бе ока
зана подкрепа- и съгласие 
и той бе преизбран на 
този пост.

са за

лови организации, подпи 
сади споразумение със са ' с. Ба-рйе, живеещ в Са- 

общ- раево, е. внесъл 8 000 ди
нара.

моу1п:ра1вителната 
ност за комунална дей
ност и пътища вече са 
внесли първия транш, а 
през октомври ще вие-

ГОЛЯМА ПОЛЗАОбществеността в Бо- — Търсихме данни от 
сишепрадска община и по- бмвешия председател (Лю 
широко и занапред инте- Не ще и съмнение, че 

ползата от тази акция, с 
голяма. Срещу сумата съ
брана в акцията се полу 
чаша.т още толкова сред
ства и именно по такъв 
мамин се -създава' солид
на материална база за 
строеж на пътища в об- 

• шината.
За прокарване на пътя 

през Видли-ч са изразход
вани 680 милиона дина
ра, до средата -на- септем
ври трябва да бъдат за
вършени 2,5 км от пътя 
Димитровград — Д. Нев- 
ля, за-който са изразход
вани--вече 75 милионади 
нара- и т.н.

Очаква се „във втория 
кръг" през октомври по
край ония, които- досега 
са внесли средства да се 
приобщят и тези, които

сах и втория.
Заслужава да се изтък 

ие и факта, че митница
та в Димитровград, (въп
реки че не подписа спо
разумението, -се приобщи 
към тази комунално-би
това акция и митничари
те са внесли 492 700 ди- 
иа-ра.

Общо са събрани до
сега 13 278 000 д-инара.

бе-н Ранге-лов), но той ие 
ги даде — каза Иван Ра-ресира защо не е реали- 

зирано .решението на Об- денков, общински обще- 
щинската скупщина в Бо
силеград (взето към края 
на 1983 година-) за изгот- та. -която бе фо-р-мирала 
вяне на

ств-е-н право-защитник и 
председател «а комисия-

пространетвен ОС да изучи положение- 
план на общината и на то с плановете и гароек- 
ганерален и л-ета-йлен ур- та. Подобн-о каза и Радо- 
банпстически -план на Бо мир Йойич, член на ко- 
сил-еград, за които на мисията: Любен -Рангело»} 
КЗАРТ е заплатен аванс не иска да -разисква 
от един -милион динара, тоз-и въпрос. Н-е е ясно 
Вниманието привлича и как се е сш-шало проект 
въпросът: -кой и защ-о без да ое изготви, а планове- 
решение на ОС или на те да н,е се изготвят. 
Изпълнителния й съвет с 
тази организация е -склю
чил договор за изготвяне

Косато Ое касае за по
стовете, плановете и про
екта трябва да се подчер
тае -следното: -някои хо
ра на постове н-е са пред
приемали мерки въпроси
те час по-скоро да ое ре
шават, а други -са пред
приемали мерки, -които 
не са резултат на деле
гатското договаряне. До
говор 'за изготвяне на 
проекта за сградата на 
СО е подписал бивешият 
председател на ОС Лю
бен .Рангелов-, а падежен 
налог Симеон Григоро» 
•и сега-, и в предишния 
мандат секретар на Сек
ретари ата ■ з а стоп анство 
.и финанси. Струва ни ое, 
ч-е думите н-а Григоров 
на посочената сесия за
служават внимание и сви- 
дет-елствув-ат за някои -не- 

отношения.

по
ИМА И ТРУДНОСТИ

Изглежда, че и тази ак
ция не може да мине без 
проблеми. Свикнали сме 
така. На думи, всички, 
без -изключения поздра
виха инициативата, а сет
не има и отпори.

Веднага да -кажем, че 
товя са трудови ед-итаицй 
или представителства на
трудови организации из- още не са се включили в 
вън седалището на общи- акцията, 
ката — „Първи май" —

— Когато се касае 
такива въпроси, (ка-за Го- 
не Глигоров. член на ко
мисията, чувствува ое ли
пса на готовност на Бре

за

на проект за .сградата -на 
ОС и кой и защо — -пак 
без решение на -скупщи
ната и изпълнителния й 
съвет
платил 2 160 000 динара? самоуправител-ното дого

варяне. СО е меша реше
ние за изготвяне на пла
нове, но не и решение 
за проект ча сградата н-а 
ОС, няма решение, за из
плащане на средства за 
т-оци я-роект. а те са за
платени. Така не би-ва да 
се работи и трябва да се 
търси отговорност.

ме да се разисква и това 
за целта е за- забавя и злоупотребява

-
ВСИЧКИ ТЪРСЯТ 
ОТГОВОРНОСТ А. Т. — М. А.

ДИМИТРОВГРАДВъв връзка с (-не)-изго- 
твянето на урбанистичес- 
кнте планове и проекта 
писахме в нашия вест
ник. Засега в-ое още не 
сме в състояние да ка
жем дали са нарушени 
нормите -на обществена
та отговорност и дали 
има злоупотреби. Отто- 
вою на тези въпроси, ка- 
кто това потърсиха деле
гатите на ОС на състоя
лата се,на 10 юли сесия, 
ще дадат държавните о-р: 
гани.

Какво бе казано на та
зи се сия ?

Свинете или царевицата?
приемчив-и 
След като каза, че „ни
кой не може да оценява 
способността му и ч-е не

Известно е, че на те-ри членове на ловджийското 
торията на Димитро вир а- дружество или н-е. ще бъ 
дока община винаги е дат предприети яайчхгг- 
имало много диви свине, ри мерки, включвайки 
Тъй като броят -им нап-о- отнемане на пушките и 
сл-едък намалява ловд- т-райно изключваше -от ре- 
жийок-ото дружество „Ви 
дли-ч" от Димитровград

. На сесията разискваха е виновен", той подч-ер- 
Симеон Захариев, прелее- та: — Председателят на 
дател на ОК -на ССТН, Общинската скупщина ми 
Цоне Тодоров, председа
тел на ОО на -СУБНОР и 
Драган Глигоров, секре
тар -на Секретариата за 
обществени дейности и 
общо управление чсьм ОС.
Всички те потърсиха да 
ое утвърди конкретна от
говорност от, всички оне
зи, -които са участвували 
или са били длъжни да 
водят сметка за общество 
ните ц-ели и средства. По
търсиха във- връзка с въ
проса -становище да взе
ме и ИС.

Когато -се касае за от
ношенията -с ЮАРТ, по
точно за неизготвянето 
на плановете и за запла-

довете ца -дружеството. 
Решението -на предсе- 

взима мерки за защита дателеггвото е на -място, 
на същите. Ловджиите Дивите сиине трябва да 
не могат да ги избиват ое защитят от уншцожа-
без специално разреше ване. Но ют друга страна,
ние от управата на др.у- все по-чести -са оплаква- 
жествоФО. Но понеж-е лов
джийския дух п,ри ня
кой с това ие може да ват -царрвиц-ата,.
се съгласи, то през -пое- зи година и без това ед-
ледно време чести са слу в-а ли ще даде резулта- 
чаите някои ловджии да ти. Поставя се въпроса 
отиват нощно време 
така
на диви свине, разбира се 
без разрешение. Затова

нареди и аз подписах пла 
тежен налог".

Н-е навлизаме в товад-а 
ли -някой е .наложил или 
не, дали някой -е трябва
ло да изпълни -нарежда
не, което не е резултат 
на делегатско решение и 
пр. Надявам-е -се, че това 
ш-е утвърдят официални 
органи. Остава обаче и 
занапред открит въпро
сът: защо -ое не р-еашра 
на време, защо вместо 
тогавашните 5 840 000 ди
нара, -ко-лкотб трябваше

нията на хората, че ди
вите свине им уни-щожа- 

която та-—. -Пропуски са -напра
вени — каза Иван Васи
лев, председател на 
на СК в Босилеград, -осо
бено от страна -на орга
ни на управлението към 
ОС и трябв-а да се търси 
обществена, материална

ОК

на -кое по-напред да пазим 
наречената „чека" — дивите -свин-е или ца

ревицата. Излиза че ако 
собственика на царевица- 

председателството на дру та залови крадец в царе 
жеството е п-ровело на 27 вицата, може да го съди 
август извънредно за-ое- и да получи обезщетение, 
дани? на което -е прието а към дивите ов-ине не 
решение да- -се засили ко може нищо да предприе- 
нтрода от страна на сами ме. Или по-точно не 
те ловджии както и с см-ее, защогго може да се 
п-омощта на органите на . случи а-ко -е ловджия да 
Секретариата за -вътреш
ни работи. -Срещу лица
та, -които бъдат залове-

и углавна -отговорност и
Васил Такев,сменяване, 

председател -на ОС, в пре
дишния -мандат предоеда 
тел на ИС предлага да ое 
потърси отговорност 
всички, които са участву
вали в активностите, свър 
запи с плановете и проек-. 
та. (Нашата забележка е: 
(предполагаме, че това се 
отнася и до него).

да- се заплатят за . плано
вете, сега са .необходими 

милион много повече общественитения аван-с -от
от динара, Асен Пенев бе на средства -и дали изпотв-е-

мнение. че чрез съд ОС ният проект за сградата 
на ОС струваше 
на толкова колкото бе 
заплатен?

нищо не може да напра
ви понеже не -е обезпечи
ла -средства и инструмен
ти на заплащане.

на-исти-
•о-стане без пушка, а ако 
не е да плати глоба.

Васко Божилов А. Т.ни. независимо да ли са
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ИНИЦИАТИВА НА Ррггт^
ренция на ссм Публиканската КОНФЕ- ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА 

ТРОВГРАД ПО ПОВОД КОНКУРСА ССМ В ДИМИ- 
В МИТНИЦАТАКолко са празните 

апартаменти? Основателен револт и 

държание
достойно

Младите 
да бъдат иззети 
разпределени като

предлагат ''Забравените" 
°т собствениците 

солидарни
апартаменти 

им и да бъдат Нищо толковажилища много
не револтира младежите 
и девойките ог Димитров 
градска община асолкото 
резултатите от последния 
конкурс за приемане 
14 стажанти а димитров- 

митница. 
този повод Председател
ството на Общинската ко 
нф е ренция на Съюза на

представители на обще- 
ствено-по лити ч еоките ор 
ганизации и Об щиноката 
сисупщина на Димитров
град.

ка акция това да „ком
пенсира”.

Подобни решения на 
кошсуоси в митницата е 
имало и досега, обаче не 
толкова драстични. Зато-

След безработицата не
доимъкът на квартири е 
наи-острият младежки 
проблем ъ нашата 
•на. Много

кйГсйггяй;около 7000 ■ празни
т»5|еСиеМ апартамен- У1' ! Някои от тях, спо
ред преценки на репуб
ликански младежки4 функ 
ци-ан-ери. са свободни 
вече от одно

Предюед ател ствого 
също констатира, че 
волта на младите от Ди
митровград и 
те напълно е 
обаче воичко

етра-
съпру-млади 

жески двойки (за 
тите и

на рс-
ва.студен-

средношколците ида не говор им) е 
жнвуркат по-

заключенията на Пре 
дседателството ще бъдат 
отправени до 
изпълнителен съвет. Съю
зното управление 
тницата. Съюзната 
публиканска

градска По граждани- 
онравдан, 

тосва е из- 
достойствен

години 
нелодходя-

Съюзнияпо-
десетилетие.щи и скъпи частни 

тири с минимални 
какзи изгледи да подучат 
обществено жилище Апа 
р там ан тите се строят ба- 
впо 'И са прекадено 
дори и за по-силни 
дови колективи. От 
страна не е малък броят 
на обществените

разеноквар- 
■или -ни

на ми-тв прани от тези и 
Д РУ ги (н е сф и циални) 
ления във

и ре- 
конферен- 

младежта. Пред-
све-

ЦИИ на
седателството 
относно търси 
тият

връзка с въ- 
на РКпроса, членовете 

на ССМ в Сърбия 
ложиха на

предлага, 
спомена- 

конкурс да бъде 
Предложено

п«ред- 
Републикан-

скъпи
тру- ски я изпълнителе-гг 

и на' Скупщината на СР 
Сърбия да

анулиран, 
бе специална

съветдруга делегация 
на младите от Димитров
градска

се утвърди 
броят на празните обще
ствени

апарта- община да по
търси прием при комиси
ята за

менти, които 
стс-ят празни, 
лен пример за тази 
редност може да се чуе 
и в Републиканската 
ференция на Съюза 
социал логическата 

Сърбия:
Функционер получава 
лям апартамент, .отива да 
го разгледа и там завар
ва — гъби.

с години 
Показате- апартаменти във 

най-кратъквъзможно
срок.

административни и 
кадрови въпроси към Съ
юзния
вет, на които да присъс- 
твуват

не-
изпълнителен съ-Става дума-кон- преди

всичко за 
които са собственост на 
разни
общности на интересите, 
институти и други обще
ствени ведомства — каз
ва секретар яг на Пред
седателството на РК на 
ССМ Слободан Сърбуло- 
вич. — Застъпваме ое те
зи квартири да бъдат еви 
дентирани, а след това да 
бъдат иззети от собстве
ниците им и да се раз
пределят като солидарни

Младите въстанаха
социалисти чеоката 
деж в Димитровград про
веде заседание на 2 този 
месец.

Председателството кон 
статира, че при провеж
дане на конкурса е има
ло редица пропуски. Не 
са спазвани и основните 
начела за приемане в. ми 
тницата, -кеглто бяха осо
бен ,,адут” на управите
ля на митницата на про
ведените по същия повод 
разговори на 28 август с

на апартаменти. сре щу манипулациите
мла- начин, така че не е има

ло- никакви Н!еп,риемчи1ви 
поведения и акции. Си
гурно е обаче, че послед
ните събития в митница
та ще .предизвикат и ня
кои отрицателни прояви 
сред младите в смисъл на 
намалена активност и тях 
ьа ангажираност в живо
та на общината. Затова 
Пр ед седателството 
задължението със съот
ветна идейно политичес- *

и представители 
на митницата. Още по-мла-

съюзендеж в с амоугьр авителн и в-ече ако се има предвид, 
че резултатите от коякур 
са предизвикаха . опреде
лен политически проблем, 
които търои спешно

го-

раз-Проблемът с празните 
обществени апартаменти 
все повече се споменава 
на официалните младеж
ки и не само младежки 
събрания. Броят им не се 
знае, защот-о официално 
никога не е утвърждазан, 
но неофициално се спо-

реш-аване.
Г-олямо число 

ни от
ведовол- 

провеждането на
конкурса
подписали петиция, 
то са изпратили на Съюз-

кандидати са
коя-

пос ния изпълнителен съвет.
жилища. А. Т. .

В Железник, преди 40 години• БРИГАДИРСКИ СПОМЕНИ

Тлъминоии, а имаше и от Любатокия ра
йон.

лъчи та свободата црез помежду ои, бригадирите водеха „люти бо- 
. с орещу неграмотността и незнанието... 

:л.М|и ои подтотаяхме забавата, а тя наис
тина бе разнообразна. И на 
ст^раановавахме.

Съревнование и -— отговорност, 
ворност за всяка трудова задача, за каче
ството на извършената работа, за срока, 
'за другарството, братството 
Две опори имаше тази наша 
ворност: истинско и масото социалистиче
ско съзнание на бригадирите и явен 
троя над воичко отворено :и несторспо.

Така раюнахм-с ние .и фабриката'.
От Железник ое завърнахме на 2 

том-аря 1947 година. Фабриката „Иво Лоша 
Рибар" бе руганата в 
януари 1948 година. От тезй тежки и слави 
ни дни и години ни делят четири десети
летия, -ни» аз м даес слушам онази горда 
бригадирска пейен „Ний Ътроим фабрика, 
фабриката строи 1нас’', 
см-ещат с радио и телевизионните вести за 
големите успехи на „първата ни фабрика, 
която произвежда фабрики".

Стоян ЕВТИМОВ,
комаднр на босилсградската
бригадирска рота в Железник

Под топлите
следвоенни години избуяваше не- 

във всички
първите
вероятен трудов ентусиазъм 
краища на Югославия. Социалистическото 
строителство на опустошената от вихрите 

страна повдигна- границата на 
човешките (индивидуални и колективни) 
възможности до недокоснати дотогава вър- 

Юлослазоката младеж, вдъхновена от 
Тиловите млади партизани ю 

Пет-1

В Железник пристигнахме па 31 август 
вечерта. Масово къпеше под ясно небе и 
I гм>1 иронизирани душове. Подучихме по ед
ни обуща м дрехи, поместихме ос аз бараки 
с /сърнени кревати на отажи и ту вледи с 
ечм/ана -слама. По два чаршааза и одеяло 
иа креват. Никой не ое оплакваше ог оскъ
дицата, не я признавахме. Впрочем, тук 
бяхме дошли да строим фабрика и — себе 
ои. Бригадирските «и дни бяха тежки и 
интересни,. Работихме и по 15 часа днев
но, ,шо имахме време за забава и учене. 
Помагахме иа селяните да съберат снопите 
от нивите -ои, очиствахме люкацията за фа
бриката от търкащи, ко-лаехме фабричните 
темели. Една трупа от машата ,рога замина 
на работа яз кариерата в. Жаркото. .Пома
гайки иа майсторите, някои наши другари 
„се специализираха" за монтаж на машини..

„Съревнование" — тази дума беше си
ноним за всичко, кюето ое случваше тогава 
п Железник. От ранна сутрин бри:гадироз<о- 
то трудолюбие започваше жестока надпре
вара със сушата и твърдата почва, брига
дирската пеши се „надникваше" с бумтежа’ 
на ,джс1уюаиете, бригадите се състезаваха

това поле се

Отго-на войната

и единството. 
, висока отго-

хове.
героизма на
НОБ е най-заешужна, че първият-ни

бе истинско обществено и кон-■годишен план 
стопанско чудо.

Железник крайТочно преди 40 години 
Белград бе огромна строителна площади 
и школа. Полагаха ое основите на фаб
риката „Й,во Лола Рибар" и на машинната 
промишленост у нас. В първата полови 
на 1947 година голям брой младежи и Д - 
войки от Босиленрадако бяха заминали г а
прочутата трудова акция „Шамац_

- ггг>", а една бригадирска рота 
бо-оилеградчами бе включена във Враиста- 
та бригада, които към края 
мина иа работа; ® Железник.

ок-

нроизтодетво през

чи-шо тонове ос

на август за- 
Ротата набро-

8 момичета и 37 
й бяха о'г

яваше 45 бригадира — 
момчета. Повече от членовете
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ДИМИТРОВГРАД НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 
ДИМИТРОВГРАД :

Още еднн доктор 

на науките
Не са допълнени вснчкн места

/
На пърди септември 

започна' - йотата учебна 
година. За записалите се 
98 .ученика, ю първи 
в срещното образование 
оаиачава определяне «а 
професията: 
специалност, приети 34 
ученика, сътрудник в при 
РОДните науки — 30 и 
правна специалност — 34 
души. За пръв път

учебници за втори, тре- - първи клас фе 
ти и четвърти клас има,

■ допито за учениците

позакъс-
пеят.

(А. Т.)от
клас

ЗА ПЪРВОЛАЦИТЕ — ПРОГРАМА

В основното училище са залисани над 1300 уче
ника. За иад 100 първолаци учениците от четвърти 
.клас изпълниха подходяща програма. Чрез ученичес
ката кооперация са обезпечени учебници. Тази годи
на има навюв-иведекия в обучението. Учениците от 
0ОДМ1И 1клас щс ои избират 'информатика, библиотс- 
каротво и техника на фотографията. И тази година 
в училището ще има специална паралелка за изо
ставащи в развитието деца и паралелка за възрастни, 
така че онези без пълно осемгодишно образование 
ще имат -възможност да завършат.

Отдавна е известно, че 
Димитровградска общи
на е сравнение с броя на 
жителите, има много ви
соко образовани хора — 
професори,

изследвания
където работи върху 
екта: „Демографски
вой на Нищ до4 2000 го
дина". Проектът е рабо- 
тен под ръководство

женери, архитеткти. маги професор Душащ 
стри и доктори на нау- вик, о.х когото 
ките. През юли. месец та- идеята за докторска 
зи година Димитровград оертация Младен да 
получи .още един доктор м-е темата: „Развой ' 
на науките. Именно, на екция на населението и 
3 юли в Белград Младен работната ръка ,на терм 
Владимиров от село Гра- кадията на Горно пГш- 
даши успешно защити до шавие". Дисертацията 
ктороката си дисертация обработва 
на тема: „Развитие и про 
екция на населението 
работната ръка на тери
торията на Горно Пони- 
шавд-е”.

Белград,(В машинна
цро
раз-

лекари, ИН- се въ
вежда нов предмет — ин 
форматика- с 60 часа го
дишно, » така: на,речена
та ,, блок-система”. Пре
подаватели по информа
тика и трогр-ам-срство са 
оюпосюбсни, а са поръча
ни компютри от 
тронната 
в Ниш, които трябва- да 
бъдат доставени до края 
на месец*.

на
Брез-

тръпв-а
ди

ез е -
и про

Елек- 
промишленост ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗА 

ЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В БОСИЛЕГРАДзначителните 
населението 

и на общините Димитров
град, Пирот и Бабушни-

промени на

Акция за събиране 

на книги
Във втори кла-с 

писани 104 ученика в че
тири паралелки 
езикова, две обществено- 
иксном-ичеоки -и една- при 
родонаучна. Обучението 
във втори, трети и чет
върти кла:с е по старата 
учебна програма. В тре- На последното ои заседание, състояло се през
ти кл.ас има две елеци- миналата седмица. Председателството на Общинска- 
алн-асти — металостругар та организация на Червения кръст в Босилеград, 
(записани 22 ученика, между другото раздвижи и една акция от сбщоюго- 
има осем свободни. мес- сла-веки характер. Става дума за акция за доброво- 
та) и лабораторен техник лиги дарения на книги за -паметник-библиотеката в 
по химия, записани 30 Тършич — Р'ОД1н-офо място на Бук Стефанши-ч Кара- 
уч-е-ника. Свободни мес- джин. В Общинската организации на Червения кръст 
та има и в- четвърти клас ни уведомиха, че акцията ще трае до -края на този 
в специалността техник месец. След това специална комисия ще извърши 
по фузика-, — записани подбор на- събраните книги за библиотеката в Тър- 

. само 16 ученика. В опе- шич.'.а Останалите ще бъдат разпределени на библм- 
циалн-оетта металостру
гар има 32 ученика.

Видимо е намаляване
то на броя на учениците: 
запирани са общо 304 
ученика (миналата годи
на над 350). Подготовки
те са проведени навреме,

оа зала, изследвайки обстой
но миграцията на населе
нието й последиците от 
н-е-я. В нея на

една
Младен е роден през 

1949 година. Основно и научна ое-
средно училище завърша 
ва в Димитровград, а по- 
л-увмеше

нова оа- доказани причи
ните, които са довели ре
продукцията на населени
ето да бъде само 0,8. ко
ето е по-малко от така 
наречената проста репро
дукция на

педагогическо 
училище група история и 
география в Ниш. В Но
ви Сал продължава да 
следва история, а в При- 
щина география. По вре
ме на следването започ
ва -неговият интерес за на 
селението и селищата и 
трансформациите на съ
щите. Изпит по тази спе-

наоелението.

Владимиро» досега - е 
сътрудничил в списание 
„Мост", което е публику 
вало няколко негови тру
да от областта на населе
нието и селищата. Ма
кар че е доктор на нау
ките, Младен Владими
ров все още се намира 
на списъка за незаети 
лица.

циалност 
през 1977 на тема- „Про
сторни 
на Димитровград", а олед 
две години е 
рал. След това работа ка
то външен сътрудник при 
Центъра за демографски

издържале
отаките в отделни подведомствени училища. С тази 
културно-хуманна акция и ОО на ЧК в Босилеград 
пряко ще даде принос и ще ое включи в чествуването 
на гоо-годишнината ог рождението -на великана и ос
новоположника- на нашата култура и писменост — 
Вук Стефанович Караджич.

трансф|Ормации

магистри-

А. Т. -М. Я.

вия в Босилеград и околността Понастоящем фермата произве-. 
много слабо или изобщо не ое жда висококачествено овче сире- 
ч-уват.Забележките на Стефан Стойков не, което от неотдавна се появи- 

Този въпрос не веднаж е; по®- на пазара в Босилеград, а и 
диган на събранията на ССТН, а страната. Сиренето ое слага 
специално на заседанията на Се- хубаво изработени и много пра- 
юци-ята за информиране към Об- ктични тенекии от по двадесет

• -ПЪРВА ЗАБЕЛЕЖКА, — В щинюката конференция на Со- килограма. Напоследък погреби-
нашаша страна се дават огромни цкалистич-еокия съюз в Босиле- телите от Босилеград и вътреш-
средства за -общественото инфор прад (на която Стойков- е член), -ностга чакат на ред да си купят

но нищо не юе 'предприема. Вре- тенекия юирене. Но, има тук 
м-е -е този въпрос веднаж за ви- е'Дю'Н дребен недостатък: върху

тенекиите нищо не пише за вида.

в
Стефан Стойков, пеяоионер 

от Босилеград, като. бивш слу
жащ и човек е много известен 
на по-възрастните хора общи
ната. Четири десетилетия е рабо 
тил -във Враня, Горна Любата, 
Босилеград ® околийското управ
ление, общината и напоследък в 
оекретариата за вътрешните ра
бота: На хората е оставил впе
чатлението като услужлив слу
жащ, който познава ,и запита за
коните, при когото не, е мина
вало прословутото „елате утре".

Стойков има забележки за 
някои -работа в Босилеград и по- 
широко, които му оречат, пре-

вчат на развитието, а може бързо 
и леоно да се разрешат.

миране. -Всеки наш гражданин, 
без изключение, може много бър 
зо да ое осведомява за събития- и-3'™' да ое реши.

качеството, количеството на си
ренето. Дори няма и етикет с 
-н-якакво обоаначекие за стоката

та в 'Света, страната и е общи
ната и

• ВТОРА ЗАБЕЛЕЖКА. — 
региона, само ако -слуша Миналата година в село Ради-че- 

радиото', телевизията или си ку- вци бе открита овцеферм-а коя- 
пува вестници — все едно „По- то вече дава продукция,. Ферма-. '— И0|Яе за Фермата и мястото, 
литика", „Борба", „Новости" или та е -в състав- на Основната орга- където ое произвежда: А всичко 
„Братство'. Ню едно -нещо- лжю- нмзация на сдружения труд „На- това ве е трудно и скъпо да се 
сва тук, а именно: предаванията предък" (някогашната земедел- направи, 
по вълните -на Радио Ниш за ска: кооперация в Босилеград), 
бъл-гараката народност в Юпоола- Тук юе -отглеждат над 2000 Стоян СТАНКОВовце.
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ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПЪТИЩА 
„ВРАНЯ” _ ВРАНЯ

I

дава 
ОБЯВЛЕНИЕ

за следните вакантни работни места 
пределено време

Строителни работници ... 2 изпълнители,
УСЛОВИЯ: Оааен «обиците условия кандсидагпи- 
те трябва да изпълняват и 'следните специал
ни условия

КВ, ПК и ЙК-работници, строителна 
специалност, относно III, II или I степен на • 
подготовка, (без трудов опит,

Работа на неопределено време 
държане на пътищата -на територията 
здиреталството на' пътища © Босилеград,

При еднакви условия, .предимство ще 
имат по-млади 1— 
веещи © бли'зката

ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - НИШ
Гостите на нео-заслужиха поне една точка

Горна Врежина, 
1987. Игрището 
бода". Теренът

„А. БАЛКАН- да постигне добър резул
тат — претърпя пораже
ние. , '6. 09. 

на „Сло- Синиша Димитров 6, Дра 
ган Петров 6 (Зоран С. 
Христо®).

В този мач оообепо 
много шансове имаше 
Драган Дончев: два сто- 
процентови. от които е 
по-трудно да не се отбе- 
ляза гол, отколкото да ое 
ушучи,
врата. Но ето, и 
шансове не бяха реализи 
рани.

ТВЪрд
неравен, зрители към 200 
Времето ПО под

ла на-В третия кръг на Реги
оналната футболна диви
зия — Ниш футболисти
те на „Асен Балкански” 
от Димитровград претър
пяха поражение от „Сво
бода"' в. Горна. Врежина 
с 3:0. Това беше тежък 
и на известен начин чу
ден мач, в който гостите

слънчево,
маИСГОДИ; 1:0 __
Христо® (автогол) 
минута; 2:0 
Митагч в 63

гол- 
Зоран 
в '51 

Град имир 
минута и 3:0 

— също Градимир Ми
ни в 86 
Джорджови ч 
Ниш ---

кандидати и кандидати, жи- 
. околност, 

личзни доходи според 'Правилника: за 
разпределение ■ на личните доходи,

— Молби ое

противниковата 
тези

минута. 'Съдията 
Иван от представят до Трудовата 

организация за пътища „Враня", във Враня, 
ул. Б. Станкович № 19.

Обявлението е открито 15 дай след пуб
ликуването му.

Изборът ще стане 
кандидатите ще бъдат осведомени 
10 дни 'След избирането.

В четвъртия 
„А-оен Балкански" ще иг
рае в Димитровград сре
щу отбора на „Раднич- 
ки" от Трупало. В пред- 
играта ще ое срещнат'пи
онерските 
„Асен Балкански" и „ЕИ- 
младост" от Ниш.

Димитър Ставров

кръготличен.
„А. Балкански": Милко 

Соколов 7, Драган Алек- 
00:3 7, Тоша Рангеле® 7, 
Мишован Тодоровци 6, 
Новица Алексов 6, Зоран 
В. Христо® 6, Драган До
нчев 6, Синиша Иванов 
6. Александър Станков 6,

имаха шансове за отбеля
зване на гол още от на
чало на мача, но нямаха 
точни

в срок от 30 дни, а 
в срок отпоядения 

Футболистите на „Слобо
да" успяха да реализират 
своите шансове. И 
вместо

докато отбори «а

така 
Балкански" Комисията за трудоустрояване към основ

ната организация на сдружения труд „Слога" 
в Босилеград дава

„А.

РЕГИОНАЛНО 
МАЛКА ВРАТА

ТО „ДИМИТРОВГРАД" НА ВТОРО МЯСТО 
В РЕГИОНА

На регионално състе
зание по малък футбол в 
рамките .на Работничес
ко-спортните игри отбо
рът на ТО „Димитров
град" се класира .в Гад- 
жин хан .на второ място, 
като загуби във финаше- 
то от отбора яа „Автогу- 
ма" от Пирот.

В състезанието участву
ваха още отбори на Пи
рот;

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФУТБОЛ НА БАСКЕТБОЛ: РЕГИО
НАЛНА ДИВИЗИЯ ОБЯВА 

ЗА ПРИЕМАНЕ на 
Отговорник в бюфет в с. Райчиловци 

— 1 изпълнител (на неопределено време)
УСЛОВИЯ: ВК.В .или .КВ-работник, гостюши- 
чарски работник, III степен на подготовка, 
занятие бармен, сервитьор 
има успешно издържан стажантски стаж. 

Заявления за изпълняването

ПОРАЖЕНИЕ НА 
„А. БАЛКАНСКИ"

Багакетбо л истагте 
„Асен Балкански" не иг
раят добре и търпят по
ражения. В сряда на 2 
септември, те ■ загубиха 
срещу от-бора на „Будуч- 
ност" от Бабушвица, та
ка че два кръга пред 
края на първенството се 
намират в долната част 
на табелката.

В събота' на 5 септем
ври „А, Балкански" тряб
ваше да играе в Зелени 
вир край Алаксинац. но 
и след изчакване от един 
час, ое дойдоха ни съди
ята ни делегатът, така че 
мачът не се одигра. По 
въпроса сега трябва да се 
изкаже 
комисия.

паланка, Алексинац. Гад- 
жин хан и Димитровград.

Тсва е хубав успех на 
Димитров град чани, 
то ако имат и малко по
вече спортно щастие, ще 
се класират и в републи
канския ранг на състеза
нието, което ще стане на 
25 и 26 септември в Сме- 
деревежа паланка.

на

или готвач и да
кой-

яа предви
дените в обявата условия, удостоверение 
местната канцелария, удостоверение да «е е 
под 'Следствие и удостоверение 'От ведомости
те от самоупрашителната общност по 
на работа .ое подават до ТО „Босилеград", до 
трудовата общност общи служби в орок от 
8 дни от публикуването на Обявата.

Непълни и [ненавременни мобли няма да 
ое взимат в предвид.

от

заемане

Д. с.Бабушница, Бела

Комисията за трудоустрояване при Елек
тронната промишленост ООСТ „СД" във ос
нова на събранието; проведено на 26 август 
1987 година, чл. 19 на Закона за трудоустроя
ване в СР Сърбия и чл. 36 на Правилника за 
трудови отношения ООСТ „СД" взе следното

РЕШЕНИЕ
ДАВА СЕ обява за приемане на работни: 

ци на следните работни места в зеха на ПВЦ- 
кюидензатрри в (Босилеград и то :
1. За (Цриемаие на ТЕХНОЛОЗИ — стажанти 
УСЛОВИЯ: погаувисше образование, VII 
тен, дипл. 'инмс. маш.
1]рудов опит: стажант
Брой на шпълнители — 1.
2. СТАЖАНТ 
УСЛОВИЯ: средно образование, IV степен, 
мощ. техник.
Трудов, опит: стажант.
Б[рой иа изпълнители: 2.
3. 'СТАЖАНТ
УСЛОВИЯ: средно образование, IV степен, 
ел. техник.
Трудов опит: стажант.
Брой на изпълнители: 2.
4. МЕХ. ЗА ИЗРАБОТКА НА ЧАСТИ 
УСЛОВИЯ: КВ — мест. 
степен
Трудов опит: — стажант 
Брой на изпълнители — 3.
'5. МА.НТАЖ НА ПОДСГЛОБОВЕ 
УСЛОВИЯ; НКВ — оомородипщо училище 
Трудов опит: няма 
Брой на изпъотиитеити: 4.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ: Лрс.верка ма пои- 

хофиоическите условия на кандидатите.

ЗВОНЦИ

ПОБЕДИ ОТБОРЪТ НА ЗВОНЦИ
На традиционния вече „Джефов мемо- 

риал турнир" в Звонци тази година победи 
отборът на Звонци. Той се оказа като най- 

17-те футболни отбора
Бабушнингка

състезателната
отподготвен между 

Пиротска, Димитровградска и. 
община, които взеха участие в тазгодишния.

Д. С.

ОБЩИНСКА ДИВИЗИЯтурнир. класира отборът наНа второ място се 
Нашушковица, а на трето Вучи дел.

За най-добър футболист беше провъзгла- 
Саша Адамов от с. Звонци.

„ПАРТИЗАН" (Желюша) 
- „СЛОГА" (Велико село) 
3:4 (2:3)

Футболистите на „Пар- 
тизан" от село Желюша 
край Димитровград пре
търпяха в третия кръг по 
ражешие като 
от ,3:4 (2:3): срещу отбо
ра ма „.Слога" от Велико 
село.

сте-

сен М. А.

ФУТБОЛ — МЛАДЕЖИ1
домакини

„А. БАЛКАНСКИ" НИЖЕ УСПЕХИ

Балкански" победи „Еди 
нство" от Бела паланка с 
3:0, като даде 
футболна партия.

Младежкият състав на 
„Асен Балкански" в по- Желюшаии играха сла

бо и напълно заслужен© 
бяха поразени от по-доб
рия отбор «а „Слога".

отлична
следно време бележи до- 

Най-наври резултати, 
яред, а сряда, на 2 сен- 

„А. Балкански" 
в по“нататьш.нмте

Д. С.д. с.
специалност — IIIтември

мина ПРОДАЖБА
Продавам къща в Димитровград с дворно 

място 800 квадратни метра, на улица „Сутйсс- 
ка" № 14.

За справки и допълнителни пояснения: 
Георги Георгиев, Катичева ?/10, телефон 
(018) 43-470 — Ниш,

преселвания в Купата на 
Югославия срещу отбора 

който„Оютджелич", 
не дойде на мач, а '» съ
ня

вбога иа 5 септември
военнияпървия кръг на

дял па иътжамстиоФо „А.
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* сати Ра * забава

Хлябът наш »народен«

Измешамо
адресете

Пред магазина до чешмата 
много хора аи® тълпата.
„Какво? Наряд ли ое дава?"
— Не, дядо, хляб ое продава! 
Работник и директор 
един до друг ое редят 
(такава излезе мода) 
да си купят хшяб 
с името на .народа!
Богат пред беден се оправдава: 
„Черният е богат 'на витамини, 
не става дума. за цената."
Но бедният на лъжи не ое подава: 
„Не до витамините, 
до цената е работата".
Една снашка запъхтяна
(ка големец жена с уста сини)
на тълпата без да ое извини

не чака ред, шири кеоето 
и си взема пет „нароиш"
— за прасето !
Мъжете от „опашката", 
обидени от опашката, 
изпратиха смес
от закани и псувни 
по немей адрес.
Ето ло и работник от нощна смяна 
пристъпя със сметка проста:
„За днес два «1 ми доста!"
Но продавачката нервна 
остр о му съобщи:
„Черният ое свърши!"
— .Ако! От вето децата са ми сити! 
На богаташките трябват витамини, 
моите жадуват за — бисквити!

Радко СТОЯНЧОВ

Писа писмо на кум Гогу у Ди
митровград. Писмото се върну, пи
ше „непълна адреса". Уплаши се за 
Гогу, сви смо под бога, и отидо 
при н>ега.

Затеко га седи у дворат, чети 
„Братство" и нещо цъка,

— Куме, жив ли си, здрав ли 
си? питам га я.

— Здрав и жив — каже кум
Гога.

— Па што ти се писмото вър- 
нуло? питам га я.

— Е, Манчо, каже Гога, прекр- 
стише улицуту, избрисаше Найдена 
Кирова, еве чети у весникат! каже 
кум Гога.

Чудим се и дзверим: Кико мо
же да избришу Найдена Кирова, 
па он беше адвокат, кита до Ниш 
нейе имало адвокат?! Беше учен 
човек.

оез докАчеине
Косовскн 

пример
Бившият секретар на 

ОК на СК ® Клина Че- 
рим Гаши, както твърди 
един читател «а „“Поли
тика", организирал съг
ражданите 'си да ловят 
риби през ноември. .Хора 
та премръзнали докато 
наловят достатъчно ри-‘ 
би за тогавашния пред
седател на ПК на СК в 
Кооово Махмут Бакали.

Прочел това един дол- 
|Нолисине|Ц м се усмихнал: 
„Тоя Гаши изглежда е 
учил занаят при един го 
лемец от наше оело".'

Ама знайеш ли, каже кум Гога, 
он сйита по Женеву, па тамо се 
беше вицевал с йеднога руппьяка, 
Лежина, да нейе това?

Моят па кум ништа не разбира 
оди политику. Кико може да йе за
рад това, кига и тия Лежин, кажу, 
бил найглаван на комунистите.

Узо весникат и гледам: избри- 
сан и Стеван Димитров Брадата, 
тека га окайомо, носеше браду. Он 
йе бил за ония што су йели само 
црн леб. Па избрисан и Марко Шу- 
карев?!

Бре, куме, па избрисан и Марко 
Шукарев.

Избрисан ...
Он носеше йоште пред войнуту 

црвену звезду с сърп и чук. ..
Не може да йе зарад това, из

брисан, носе и нашти 
звезду със сърп и чук .. .

Носе, верно носе, ама некойми 
од жи може да мисле дека преди 
жи никой нейе носил, они су први...

Е може да йе и това*) . . Дай да 
улезнемо у собу, да не види некой 
па че каже дека се мешамо у оп- 
штинску политику...

Улезомо .. . Бре, са видим кол- 
измешали адре-

К. Г.

думиПЕТРОВ пШшвя&азштю
съга цървену

(-хъррррк...

гшш
&

№
ко млого смо си 
сете ...

Айде със здравйе.»
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