
БРЩКТШо
* ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА

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

ТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ^

ГОДИНА ХХУШ * БРОЙ 1321 « 9 ОКТОМВРИ 1987 * ЦЕНА 50 ДИН.

г
В този брои:АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА

ДНИ КД ОЖИВЕНА АКТИВНОСТ На 2 и 3 страница поместваме доклада на 
Бошко Крунич във връзка с чествуването 
на 50-годишнината от идването на Йосип 
Броз Тито начело на ЮКП (СЮК)РАЗИСКВАНИЯТА във връзка с 

приемането на съюзния бюджет тези 
дни предизвикаха голямо внимание. 
За пръв път, след толкова години, ре- 
балансът на съюзния бюджет 
ма като временна мярка! Делегатите 
на двата съвета на Скупщината 
СФРЮ приеха ребаланса, с който в 
държавната каса се вкарват нови 1080

От голямо значение е и това, че 
няма основание за боязън от разеди
нение в Съюза на комунистите в Сър
бия и че е постигната висока степен 
на единство след неотдавна проведе
ния пленум на ЦК на СКС във връз
ка с освобождаването на Драгиша Па
вловия от поста председател на Град
ския комитет на СК в Белград.

се прие- Консолидация на комунистическия 

авангард
на

милиарда динара.
ПОВЕЧЕ РАЗБИРАТЕЛСТВО КЪМ 
ДЪЛЖЕЩИТЕМежду обективно трудното поло

жение в стопанството и потребите да 
се установят нормални условия за ра
бота на органите и организациите, ко
ито трябва да осъществяват с Консти
туцията и законите предвидените за
дължения и задачи, се намира и усло
жнения въпрос на съгласуване на бюд
жета на федерацията за 1987 година.

«
МЕЖДУВАЛУТНИТЕ курсове и 

световните дългове бяха тема на по
следното заседание на световната бан
ка и Международния монетен фонд. 
Там е било предложено курсът на 
долара и другите водещи световни ва
лути отново да се свърже със стой
ността на златото и други по-важни 
стоки.

Бабушница

Самокритично и отговорно
4

Съюзният изпълнителен съвет оце
нява, че предложените изменения в 
бюджета на федерацията фактически 
представляват съгласуване на обема 
на разноските с осъществените и очак 
ваните икономически процеси в 1987 
година.

Тази идея предизвика бурни реа- 
гирания сред 151 страни-участнички в 
заседанието. _

Надделява вече съзнанието, че с 
досегашните методи не може да се 
преодолява световната криза и дълго
вете. Налага се като необходимо да 
се изнамерят пр-ефикасни пътища в 
разрешаването на този проблем. До
бре беше приета вестта Световната 
банка да отпуска кредити за развитие 
на инфрастуктурпитс дейности.

По следите на казаното във в. „Братство"

Къде е истината за градо
устройството на Босилеград

СЪС 71 ГЛАСОВЕ „ЗА" и 5 въздър
жани Съветът на републиките и по
крайнините прие закона за временно
то утвърждаване бюджета на федера
цията за 1987 година. Съюзният съвет
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Босилеградсъщо така прие проектозакон за из
менение на банкерската система. По-

е аферата Суровиннте обуславят изпълне
нието на производствения план

вод за тези изменения 
„Агрокомерц". Решаването на кризата с дълговете 

който най-е продължителен процес 
много, неволи създава на развиващите

• НЕОСНОВАТЕЛЕН СТРАХ 6

се и изостаналите страни.БОРБАТА с икономическите затру
днения, осъществяването на политика
та за икономическа 
провеждане заключенията за 
са главни задачи на

РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА ДЕЛОстабилизация и
портрет на Таса БожковШрихи заКосово 

комунистите. Из- 
възможио

СЛЕД ПРИЕМАНЕТО на Заключс- 
16 заседание на ЦК па СЮК 

беше постихпал критичес- „инат" има ползаотнията на
лизането от кризата не е

Съюз на комунистите не
значително

анализ на идейното, политическо- 
икономическото състояние.

8ако в самия 
се изостри

кият
отговорността и разграии- 

политиката на Съюза на
то и

тчаване върху 
комунистите, особено когато се касае 
за Косово и осъществяването на цс-

Тези дни вече се минава към кон
кретни акции в разграничаване с ония, 

линията на СК. Димитровградчани при Звонко 

Пошчнч
които се отклоняват отполитиката по икономическа 

идейната
лите иа 
стабилизация и задачите в 
борба за социалистическо

сегаВ много първични врганизации,
предизборната дейност.самоуправ- по време на 

се върши разплата с лошите прояви 
поема курс, който води към по- 

по-ангажиран Съюз на кому-

- 9леиие.
Това с констатирано на неотдавна 

съвещание с предссдате- 
междуобщинските конферен-

на СК 
от Сло
на ЦК

и се
деен и
пистите. По такъв начин истинските 

отделят от ония, които

проведеното 
лите на 
ции на
в Белград, прсдссдателствувано 
бодан иМлошевич, председател

Манчин рабушкомунисти се 
са само 
потвърждават с дела.

СКС, Градския комитет
членове на хартия, а не се Резервне уши

М. А. 12Уна СКС.



НакраткоРАИФ ДИЗДАРЕВИЧ ГОВОРИ ИЛ СРЕЩАТА ИЛ 
МИНИСТРИТЕ ИЛ НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ В 
НЮ ЙОРК

Положителен принос ЛАСА: В главилия градш. 
китайската ашднюмпга об
ласт Тибет тези дати са 
отдтали 11П1Ц'ик>1Ш1мстич1е- 
оккижпаванисткм вълне
ния.
КАЙРО: Около'95 па сто 

■от 12 милиона египтяни, 
тооито са гласували на 
всенародния референдум, 
преизбрали Хогапи. Муба- 
рак за президент па Еги
пет.
НЮ ЙОРК: Съюзният се
кретар ма външните ра!бо-‘ 
ти Раиф Диздаревич се 
срещна с »ънши1ите миши- 
стри па Румъния. Бълга
рия, Гърция, Тучния и 
Албания ■ и размени мне
ния за подготовката, дне
вния ред и •|'орм:иша на 
бъдещата министерска до

.нференция иа балкалюки- 
те страни,
МОСКВА: За СССР „тге с 
нормална липсата иа де
моне рати ч с<жи сядаше*тия 
между Москва , и Тел 
Аюив", но иа този план 
могат да настанат проме
ни само чрез уреждане 
яа кризата в Близкия из
ток иа международна кои 
Ф ерен-щия.
МАНИЛА: Госпожа Кора 
001Н Акино, президент иа 
Филипините, засега успива 
да ос оправи с превратад
жиите от армейските ре
дово и деоиЛците, ио й 
предстоят жестоки стълк- 
пов€1Н1ия на политическа
та сцена,- понеже пече се 
очертават -контурите иа 
антиправитсяетвения съ

юз, Оглавяват 
бивши функционери
ФИЛИПИНСКОТО

го двама
паДвижението на необвързаните през изтеклата го

дина бе изключително активно във всички съществе
ни области

„През изтеклата годи
на движедшето па необ
вързаните страни, предос- 
дателетвувамо <уг Зимбаб
ве. бе изкл ючнтелно ак
тивно »ъ» всички същест
вени области от интерес 
за необвързаните страни 
и даде положителен при
нос в развитието на меж
дународните отношения", 
каза съюзният секретар 
на външните работи Ра- 
пф Диздаревич на среща
та на министрите на вън
шни работи, -участвуващи 
на заседанието иа Гене
ралната скупщина-

— Преговорите между 
великите оили за разоръ
жаване ое намират, кон
статира той, пред подпис
ване на споразумение за 
премахване на ядрените

нравител 
сто - някогашният мини 
стър иа отбраната Енрю 
ле и доежюрашният 
председател Салвадор Ла 
урел.
БУКУРЕЩ: След засода- 
П'ието иа гюлитическо-из- 
пълнителния комитет на 
Румънската 
чсока партия са извърше-

ракети със оредей обсег, 
а се очаква да продъл- 
жагг преговорите за стра
тегическите ракети, ядре
ните оп-итп, химическото 
оръжие и намаляването 
на конвенционалните си
ли в Европа. ,,На сегаш
ната ни среща — подчер
та Диздаревич — пие тря. 
бва да потърсим да про
дължат преговорите за 
всички видове разоръжа
ване и 'това да. потвър
дим чр-сз нашата актив
ност а рамките иа Гене
ралната скупщина".

под

комумисти-

ии пови промени а пра- 
к-ителет-воФо на СР Румъ
ния. Сменени са минис
трите на вътрешните ра
боти, правосъдието, елек
тротехническата пренмиш 
лстост. и т . теяничсско- 
матсриалйото снабдява
не и контрой на ооноани-
тс сг. сдства.

Съюзният секретар се 
спря и върху усилията, 
които се„ полагат за по- 
добр яване сътрудми че от
вито в Срсдизсмиоморпе- 
.то.

ПРОДЪЛЖАВА СЪВЕТСКО-КИТАЙСКИЯТ ДИАЛОГ

Към ново подобрение
ИРАНСКИЯТ ГЕНЕРАЛ ЗАХИР НЕДЖАД ЗА ВО
ЕННИТЕ БАЗИ НА САЩ

И. А. Ротачош, замест
ник министър иа външ
ните работа на СССР, в 
началото на седмицата е 
пристигнал в Пекин на 
разговори с втората лич
ност на китайската дипло
мация Чиен Чинен. Него
вите отговори на въпро
си, зададени от чужде
странни журналисти на 
аерогарата в китайската 
столица, показват, че еди
надесетото продължение 
на ' китайско-съветските 
преговори ще бъде крач
ка към ново подобрение

прос", за оттегляме на 
съветските войници от 
Афсанистан й Народна ре 
публика Монголия,

иа междудържавните от
ношения.

„За границата няма да 
говорим, заявил Рогачов, 
понеже по този въпрос 
ще сс говори п-ри специ
ално подготвени за целта 
обстоятелства". В прегово
рите обаче ще стане дума 
за други въпроси, по кои
то съветските представите 
ли досега не искаха да 
_дазме«ят мнения" с ки
тайските ои колеги. Ще се 
преори за Виетнам, „до- 
кедкото китайците споме
нат кампучийокия -въп-

„Оправдано нападение“
Иранските въоръжени 

сили ще нападнат и уни-
На въпроса: може ли 

външните министри на 
СССР и Китай Шеварнад- 
зе и Ву Сиенчин да- се 
срещнат „и другаде" (алу 
зня на неотдавнашната 
им среща в Ню Йорк), 
Рогачсв отговорил, че по
каната до шефа на ки
тайската дипломация да 
посети Москва „все още 
е в сила".

ния на вражеските оили 
се осъществят, нападени-

щожат американските во- ето на тях е оправдано", 
енни бази в страните на* При такова положение, 
южната част яа Персий- както оповестил той във 
ския. залив, доколкото те- в-к „Техеран-таймс", Иран 
зи страни позволят на има „задължение" да уни 
САЩ да ползуват терито- щожи вражеските бази. 
рите им за военни дейсг-

Той отрицателно е от- 
Тсва е оповестил иран- говорил на въпроса за 

окият генерал Захир Нед- възможността на амери- 
жд|д и подчертал, че „ко- канско въздушно наладе- 
гато агресивните намере- пие на Иран.

вия.

50 години от идването на Иосип Броз Тито начело на ЮКГЗ С^ЮК)

Консолидация на 

комунистическия авангард
ДОКЛАД НА БОШКО 
КРУНИЧ НА ТЪРЖЕСТ
ВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ЦК НА СЮК (1)

Изминаха петдесет го 
дини от идването на Йо- 
оип Броз Тито начело на 
ЮКП, един от най-значи
телните. исторически ме 
ждюкни камъни иа югос
лавското революционно 
работническо движение, 
с който започна юоиооии 
■дацията на комунисти
ческия авангард и оилно

и значението на идване
то иа Йосии Броз Тито 
начело на Югославоката. 
комунистическа партия.

внедрява един нов,, ре
волюционен метод на ра 
б-схга в нашата партия, 
изгражда се иоза полипи 
ческа стратегия и такти
ка, която силно разпалва 
съзнанието на подчинени 
те народни мааи и ги раз 
движва в решителни би
тки за революционно и 
демона: атично преобразо
вание на обществото и

В многобройните акта 
инооги навред из нашата 
страна, по повод този 
значителен ■ юбилей, проя 
■ви се нс само стремежът 
за възможно по-цялостно 
познание на значението и 
досега на Битовото дело, 
но оправдано 'ое набляга 
ше и върху това, че — 
инспирирани от величие
то на неговото ревоиюци 
онно творчество — колко 
то' . е възможно по-усое- 
шмо да ое съгледат, опре 
долеят и осъществяват 
целите на този -етан на

повлия иа процесите 
дадения революционен 

етап. С Типовото идване

в

довежда до всички стоя 
победи и обществени.аро

начело на партията, тя 
успешно започва проце
са на прерастване в иде- мени, които рабошничес- 
йшъ и политически еди
нен, здраво организиран 
и храбър авангард «а ра
ботническата класа, реши 
телво премахвайки вът общество през изтеклите 
решмите' слабости 'и лре-

преодоляваме сегашните 
трудности. Това не е са
мо най-добър начин, на 
ознаменуване на значите 
дните събития от нашата

условия по-нататък да ра 
звиваме придобивките на 
социалистическата револ 
юция, ведно да запазим 
и още повече да укрепва 
ме изтъкнатото място — 
гга независима и необвър 
за«а социалистическа 

Югославия — в съвремея 
ния свят. В неумолимото

ката. класа, народите и 
народностите в . Югосла
вия извършиха в нашето

съвременна история, нопетдесет години.
шки и разплащайки ое 
остро с опортюнизма, оек 
танствш-о и 
ствого. Същевременно ое

това е и дълг, че действи
Затова, винаги с уваже нашето обществено раз телно да останем 

фракцмонер ние и гордост съгледала- витие, с цел по-бързо и
верни

на Битовото дело и на не
го да пазим и в новитес тго-голяма сигурност даме . историческия смисъл
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то 'първостепенна задача на .кю- на сто броя. на работещите 
мушнатите. Във всички сбществе- органите на държавното упсавле 
»онпоши™чвоки общности и в ние, СОИ и. обществено-погоити- 

епуолшсата комунистите в рам- чесюите органИзации, което да 
ките на компетенциите си хце се стане до средата на 1988 година 
застъпват за преразглеждане на по селективен начин и въз осно- 
мрежата от институции, които ва на разработени трудови и оо- 
напълно или частично ое фи- циагони критерии, 
нансират от дохода на отопанст- Установявашето на финансов 
(вогго посредством данъци и обла-

в

и Мм Щ сниши
гания е финансират посредством данъци и обла-

изостри отговорността 
неосъществяването

на разходите за
на мрежата ред и дисциплина е първо сте лен- 

гания. Гр!В'а преразглеждане тря- на задача По-реалното утвърж- 
ва да се извърши от аспект на даване на деловите резултати и 

опооо1йноютта на стопанството за други мерки за защита на обще- 
такмва разхода и да приключи до снвената собственост с.гМ_о са пър 
средата на ,1988 година. По този ва крачка в това отношение. На- 
начии трябва да се провери целе- лага се да бъ;е енергично осуе- 
съобразIМстта на съществуващо-

• Да се 
ните постове за 
политика

на комунистите на ръковод
на утвърдената икономическа

Централният комитет на Съ- П0СЛ,ВДици които мотат да ороизте 
Сърбия кат от него, доколкотоюза на комунистите в 

оценява, че през изтеклия 
сд на годината ое влоши

те;н>о ’ меле гадното п ро1ИЗ®од ство 
то адмии-пл'СТ])атиБно-тор1Итю1р1иал- на пари и кредити, да се обез- 
.Н'0 раздел емие^ мрежата от пра

не се 
мерки, 

оргаш-тза- 
в онези, които

пери- пре!дтпиемат енергични
столан- Въз.

сксгго п.олю«ж-ен1ие и че обществе- 
нонщкоирмичеоките отношения се 
разбиват при вюе по-лош; ©ми 
носии. Не са

печи опазване на правовите нор-всичиси трудови 
Дни, а особенО' 
работят със загуба, трябва датр-уд-

извърш-ени всички с‘- вземат всички необходими ме,р 
столан- за рентабилна стопанска де.й- 

снт ност. ЦК настоява
предвидени промени в
ската система и това е една 
причините за лошото положение. 
СК и останалите субективни

за премахва
не на всички видше 01п0(ртю1н:и- 
зъм зц да мотат последователно 
да ое провеждат становищата за 
обезателно сменяване 
шнитг стопански ръководства и 
кадри.

сили
не разгърнаха достатъчна актив
ност в курса на становищата от 
Т.ретото заседание на 1ДК, на неуопе-за да
могат организациите на сдруже
ния труд да се приспособят към чиито организации на 

сдружения труд стопанисват със 
загуба или нямат развойниусловията на стопанската дейност 

и пазарните изисквания. Затова 
и не са добри стопанските 
тати в първото полугодие на го
дината.

Тоеа между драното се изтък
ва в становищата от Осмото за
седание на Централния комитет 
на СКС по проблемите на обще- 
ствено-ижюноз-шческото развитие 
на Републиката.

■про
грами според пазарните изиаква- 

РезУл- ния. По същия начин трябва да 
се изостри отговорността на ко
мунистите. (намиращи ' се на ръ
ководните постове в обществено- 
политическите общицсти и ор
ганизации, включително и отго
ворността на комунистите, заема
щи ръководни постове в Репуб
ликата по провеждане на утвър
дената икономическа политика.

восъцни органи, висши учебни ми и законите, да се подсичат 
институции. средни училища, корените на финансовата недис- 
.здранни заведения и всички ин- цмплииа! 
ституции, които се финансират 
посредством данъци и облагания, се увеличи икономическата само-

ятелносг и отговорност на ор
ганизациите на сдружения труд, 
понеже са натиснати от голям 
брой административни огратшче- 

Юомунистите ще ое застъпват ния. С поинтензивпа акция на 
за по-нататъшно намаляване СК трябва по-бързо да се премах- 
броя на самоуправителните общ- ват всички идейни, нормативни 
носии на интересите и за обеди- и други бариери пред укрепва- 
■няване и намаляване на общите нето на пазарните условия на 
■им служби за намаляване е 10 стопанската дейност.

Необходимо е макоимално да

СЕЛЕКТИВНО НАМАЛЯВАНЕ 
НА ЧИНОВНИЦИТЕОТГОВОРНОСТ НА 

РЪКОВ О Д ИТЕ ЛИТЕ Наред със създаването на по- 
, благоприятни условия и йзостря-

Централният комитет отделно нето на отговорността за ефика
сна стопанска дейност м увеличен 

отговорни доход е необходимо ригоровно 
намаляваме на разходите за стс- 

социални ланската и обществена режия ка-

подчертава отговорността на ко
мунистите. заемащи
-лостове, за състоянието в стопан
ството и за тежките

.1

■вагон отговорната функ- обичаена промяна на ли
ния в ЦК на ЮКП, чие- чноети в ръководството

на Югославската комуни 
етическа партия произти 
ча първенствено от фак
та, че начело ма партия
та идва работник, кому
нист, закален в острата 
класова борба, който зна 
ел да раздвижва и води 
акциите «а 
маои и който е неизчер
паем творчески труд и 
инициатива решително ще 
допринася в изграждане 
то на нейното клаосиво би 
тис и целокупно развитие.

тившостагаяне срещу фа 
шизма.

Както вече е известно, 
Тито в момента на кроил 
пата които настанали в 
Централния комитет и ва 
нашата партия ое нами
рал на няколюомеевчна 
работа в страната, където 
■като член на Политбюро, 
и със специални пълно
мощия за работата и от
говорността на партията 
в страната, изпълнявал ре 
дина важиш задачи. Рабо
тил върху създаването иа 
Народния Фронт и раз
витието на антифашистко 
то движение, върху изпра 
щането на югославски до 
брогоогоци :» Испания, а 
особено ио укрепването 
■и изграждането иа модаия 
стил иа работа иа пар
тийните и око юлските ор
ганизации, върху тяхно
то омаоовядааме и разши р 
яванс на влиянието им в 
народа.

протичане на времето ко 
ето на хората, предмети
те и явленията някои не
що дописва или отнема, 
познанието за историче
ската Титава роля в на
шите и световните изме
рения, пък днес в драма
тичните сблъсквания 
причините и последиците 
«а кризата — нараства и 
все по-ясно се очертава и 
манифестира. За всички 
наши народи и народ нос 
ти Тито беше и 
символ и пътепоказател, 
храброст и мъдрост, пое 
ледователеи комунист, ре 
шителен борец 'за права 
(На работническата 
са и укрепване на брат
ството и единството, вожд 
■н>а Наоодоосвобояителна 
та борба., на социалисти
ческата революция и на 
необвързаната външна по 
яитика — държавник — 
почитан и уважаван в пе
лия свят.

то седалище по това вре- на едно движение, но че 
ме било в Париж, когато ЮКП тръгнала по пътя 
видяли, че Милан Гор- на дълбоки премени и 
кич. тогавашен генерален оспособяване за големи 
секретар на ЦК вече дъ изпити които я чакали, 
лто не се връща и не ое 
обажда от Москва, къде
то бил повикан та редю®

Заминаването на Гор- 
кич в Москва се пре
върнало в сменяване 

функцията и след 
това и в негово аре
стуване и най-после уни
щожение заедно със сто
тици югославски револ
юционери в Сталнновитс 
чистки.

трудовитес

нр докладване в ръково
дството на Коминтерн огг 
(трябва да се знае. че то 
гаиа били в разговор стра 
хотните чистки, присъди 
и мпиищожа1ване на ревся 
юц1ионките кадри), р'0ши 
ли да повикат Тито да до
йде и ’ поеме отговорност 
та за по-нататъшната ра- онаоности, в положение 
бета на ЦК, а с това и 
иа партията цялостно. Ти .което ЮКП и той лично

остана

Годината тридеоет и 
ссдма пада във времето, 
когато в Европа била всс 
лю-ючовилиа немиттуемюст 
та ог сблъскваното на си
лите иа фашизма и вой
ната със (силите на мира, 
демокрацията и свобода
та. Пред напредничавите 
сили в'ш всички дтщжагаи, 
а особено на ония, 
които се заканвала ‘Опас
ността от. непосредствена 
фашистка агресия, поста 
вяли ос все пониеотлоошно 
тгън.роритс за тяхното сп
лотяване, еднгастшо и ясни 

опрсделс-

Изправ(ен пред големи
кла- ПЪЯИО С Н0ИЗВОСТЙОСТ, в

то пристига в Париж на се намирали, 
17 август 1937 година и

Тито към 
кщая на 1937 и през 1938 
година, води една от най- 
тежките (&ИТКИ 1В своя жм(През следващите няколко 

дни била извършена смя 
па във върха иа ръкоюод 
ствюто иа ЮКП. Затова

„партията и дви-вот
жоиисто да ос запазят отиа

и да се 
и нататък раз-

сътресения
тази дата ое взима като запази 
момент на Т.итазото идва тамва.

В тази засилена 'регаои- 
рабо^'ш•, Т-ито за да може иа из

кормилото иа пар- шданява слоята рсвошоци 
01Н1на роля в югославско

юцмонна 
бив(а прекъснат с изнепа- 
днита покана веднага да 
■отиде .в Паршк. Двамаг 

Потитбю-

КОМУНИСТ, ЗАКАЛЕН 
В КЛАСОВАТА БОРБА

не иа 
триата.

Наскоро ос показва, че 
тогава ис се е касаело за

то общество”.Голямото историческо 
значение на идтоашето' на 
Йооип Броз Тито начело

та членове иа 
ро, които тогава изпълня

политически
за организирано про

СЛЕДВА
ния
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ПОДГОТВИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ПЪРВИЧНАТА 
ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ В БОЖИЦА

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ИА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ОК НА СК В БОСИЛЕГРАД

БАВНО СЕ ПРЕМАХВАТ 

ОТКЛОНЕНИЯТАОСТРА КРИТИЧНОСТ
I

• Докато има слабости, какаото са опортюииз- 
мът, своеволието и недисциплината, резултатите , ле 
се признават", макар че ис са за подценяване

(|ми«щ1и,ята и други обла
сти, членовете на СК и 
Бодеица хванаха курс, ко
йто може да ре дефинира 
със следното изречение: 
дкжато има слабости в 
дейността на комунисти
те, резултатите им ' „не 
сс признават". Затова и 
ПЮДПОФВ1ИТСД1-КУПО 
пие премили и набелязва
не па пропушите. Следо
вателно, на предизборию- 
то събрание, на морето ще 
бъде оценена •деуро1Л1Иш- 
шта дейност трябва да 
бъдат.дадени отговори на 
няколко остри луъпроса. 
Защо един брой членове 
на СК особено от центъра 
на селото(?) нередовно ид 
■ват на събрания? Кои чле 
име на СК проявяват ово 
свюцмге и агресивност? За
що опрптюиизмът опъва 
диференциацията? Кой с 
виновен за лошото сътру-

П редседателстоото на 
Общинския комитет на 
Съюза на комунистите » 
Босилеград па проведено
то па 5 октомври т.г. раз- 
■цррзно заседание обсъди 
няколко твърде а/ктуал- 
н и о бн ген цетвен о-) юлити- 
ЛВ.оки въпроса. Между 
другото членовете на Пре

още ие дават пълен при
нос в премахването на от
делни видове идейно-по
литически отклонения в 
тази област. Бе изтъкна
то, че състоянието в об
ластта на образованието 
ис е па завидно равнище. 
Таков, например-, подчер
та, че вместо да се за-

Изборната дейност в сс събрание бе 20-то събра- 
ние на божишкителокате първични органи-- 

зацтда на Съюза на кому
нистите в Сурдулишка об

кому
нисти в настоящия ман
датен 'Период, 
събрание доминираха 
зненмФс въпроси на бо- 
жичани: подмяна на ста
рата електрическа мрежа 
и електрификация 
електрифициравд-гте 
хали. махленски пътища 
и мостове, мерки за смек
чаване на проблема с ми- 
граци ята, водоонабдмтсл- 
(ии проблеми и пр. На та
зи ПО принадлежи едно 
от първите места ® общи
ната по опресняване на 
партнйнмте редици: 14 но 
ви членове за две години. 
И по диференциация — 
4 члена са отлъчени ог 
евиденцмята и 1 е пре
дупреден:.

На всято
шина започна под знад<а 
на острата критичност, с 
която се характеризира
ше подготвителното съб
рание на членовете на 
СК в село Божица. На 

. това събрание всеки ус
пех. но и всяка слабост 
нзлезрха „на мвдело" 
Не ще и съмнение: 
добро начало.

Такъв старт и можеше 
да се очаква от божиш- 
ката партийна- организа
ция. понеже тя е, както 
казват в Общинокия ко
митет на СКС в Сурду- 
лгща, една. от най-дей- 
ните организации на СК 
в общината. Ето само ня
колко сведения, които 
подкрепят официалната 
оценка-. Подготвителното

жи
събра

на ие- 
ма-

днпчество между ,,струк
турите” в местната общ
ност?

БосилеградМакар че резултатите 
.им са очевидни в електри к. г. доедателепв-ото, обсъдиха 

и дадоха пълна подкрепа 
на задачите за осъщест
вяването на оперативната 
програма- на приоритетни 
задачи на членовете на 
органите и организации
те на СКС в идейната бор чно-сатирични вместо да 

социалистическо .подтикват и насърчават 
самоуправление в област- към 
та на образованието нау- отделни отклонения, 
ката, културата и инфор- неправилно .осведомяват 
мешането. Председателст- читателя, което не е 
[вото рбсъди и взе идей- 
нр-погЦтачески

силва, в последно време 
се чувствува упадък, лип- 
сга мотивировка в рабо
тата н; възпитателно-об
разователния 
някои информации в пе
чата, мажър и хумористи-

ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В СК БАБУШНИЦА

Самокритично и отговорно процес, а

ба заПредизборната дейно- за служещите 
ст в Съюза на комунис- .Именно това ще даде въз 
тите в Бабушнишка об- можност заетите в тези 

, щйна започна от .начало- три дейности по-спец-иал- 
то на октомври със сре- но да се занимазат с про 
ща-разговор на политиче- блемите-. които трябва да 
ския актив и със събра
ние на секретарите ка 
първичните партийни ор 
ганизации. Според плана, 
както ни осведоми секре
тарят на Председателст
вото на СК Славко Злат- 
кович, предизборната дей 
ност в първичните орга
низации на СК в общи
ната ще се състои през 
октомври, а през ноем
ври ще се проведат из
борните партийни събра
ния.

сти в Звоици, Велико- Бо) 
винце и Люберзджа. Ед
новременно ще бъде из
бран актив на работници
те-комунисти от непосред 
(Л1В0НОТО

съда.в
разрешаването на

те .

в
унисон с конгресните оп- 

станови- ределекия. В заключени- 
ща във връзка с инфор- ето Председателството взе 
манията и другите доку
менти, отнасящи се

производство,

решение, до края на то- 
до - зи месец всички партий-

изгошвянето на 
тсойствеяите планове на 
Босилеград, както ,и прие-

градоус- ни организации в посоче
ните де 1-гости въз основа 
нд. посочените партийни 
документи да 
собствени акшюнни прог
рами и да насочат актив
ността си към тяхната ре
ализация.

.

мане на оперативна. про
грама за реализиране За- 

* ключенията о.т 9-то засе
дание на ЦК на СКЖ и 
6-то заседание на ЦК на 
СКС за Косово.

изготзят

На заседанието на ко-'
Разисквайки за зидан ето присъствува и Изпъл-

те върху осъществяването нмтелният 
на оперативната ■ програ- Председателството 
ма на приоритетни зада- МОК на СКС в Лесксвац 
чи на членовете на орга- Славко Костич.

секретар на
I .

След най-новите плену
ми на ЦК на СКС и ЦК 
на СКЖ,, на които дума
та. „отговорност" домнши-

членовете
ните и организациите на на Председателството 
СКС за идейната борба ОК на СК в Босилеград,

обсъждайки информаци- 
моуправление © областта ята и другите документи 
на образованието. наука
та, културата и информи
рането.

Бабушница на
решават. Така например шито ще наброява 21 не
заетите комунисти в съ- легати, 
да далеч повече ще про
говорят за опазване на

ра в много изказвания, 
бабушнишките комунис- 

- ти самокритично и отго
ворно ще оценят дейное-, 
тта на собствените пар- законността и констиггуци изборната

онността. доминирали въ-

за социалистическо са-

ГТ'0' мнението на С. Зла- 
ташич предизборната и 

дейност ще

отнасящи се до изготвя
нето на градоустройстве- 

изпълниггелният ните планове на Бооиле- 
оекретар ца Председател
ството на ОК на СК в Бо, вече приетите заключе- 
оилеград Иван Евтимов в вия на Общинската скуп- 
уводното изложение, а и 
Васил Такев и Иван Васи-

тийни организации, като 
пои това подложат на _ 
всестранна оценка всички 
досегашни сполуки и нес
полуки.

Н|рю,текат в предвидените 
проси на пленума на ЦК срокове. Това особено се 
на СКЖ. отнася

Предвижда ое също та- партийни организации 
ка формиране на една 
или две първични град
ски партийни организа
ции, в които ще бъдат 
зачислени останалите »о-

град, дадоха подкрепа на

до първичните
в щина,- да ое продължи 

активността върху изгот-трудовите организации и 
общности. Изборната дей лев в разискванията 

между другото' подчерта- важен общински 
ха, че въпреки конкрет
ните и ясни становища на 
13 Конгрес на СЮК и Де
сетия конгрес на СКС. ка
кто и на Петото заседа
ние на ЦК на СКС, чле
новете на органите и ор- . ветна отговорност 
гаиизациите на' СКС все

си вянето на този - твърде
За отбелязване е. че в 

града ще бъдат формира
ни три нови първични 
партийни организации — 
едната за комунистите, 
работещи в банките, вто 
рата за заетите в автотра 
нопо1ртното от Пирот и 
„Циш-експрес” и третата

мост в първичните орга
низации в местните общ
ности може би ще бъде 
отсрочена за десетина де- 

Според приетата прог- на, понеже голям брой 
рама в декември ще се комунисти работят като 
състоят акционни конфе- печалбари във' вътрошно- 
ренцми в Бабушница, ка- стта на страната, 
кто и в местните общно-

дюку-
менат, а след като ов-ое 
мнение дадат следствени
те органи, компетентни 
за това, за всички досега
шни пропуски

мушнеш в града.

по този
въпрос, да се търси съог-

Ст. Н. М. Я.
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От ПРЕДИЗБОРНО с 
ОРГАНИЗАЦИЯсъбраниекалната _ , НА СИИДИ 

В „КООПЕРАНТ" ОТКРИТА 
ПО СЛЕДИТЕ НА КАЗАНОТО

ТРИБУНА

Незавършена докрай ВЪВ В-К „БРАТСТВО"

Къде е истинатазадача за градоустрой
ството на Босилеград?Първичната организа

ция »на Съюза на синди
ката в ООСТ - „Коооор 

- пори- 
сравни-

0'оню1ва на 
1М)етод,оло1Гия,
•правилника за 
ждаватг 
тите -от

стра]н'иЦ|ИТе на вик чение съвкупните
1Я1ГПА 0(1 \ а®густ 'и 11 сепнем- договора и то изключително за изра-
статии тоа В^> "бо^л“ ПОСОТеиите Т№ шяа пла‘
кю'итю' ое говори за изработката 
просторния .генералния и 
план на Боюшюпра1дока община 
Босилеград.' В

Н1о«воп|риетата
а също и 

възнагра- 
според резулта-

оредсгоа съгласно •

ант" през изтеклия 
од е действувала 
телне добре, но

© но®е.
Що се касае до проекта за изгра

ждане на нова сграда за потребите 
на общинското управление, такова ре
шение Общинската скупщина не 
взела, нито пък съм се застълвал за 

се това нещо, тъй като знаех че за целта 
за не могат да се обезпечат средства, 

а същевременно според закона извън- 
стопанските капиталовложения по то
ва време бяха забранени.

Представителите на „ЮАРТ" в ра
че ©алидно- зтовюр с юомпетентите от нашата Слу

жба за стопански и. финансови въп
роси сами предложили да изготвят 

долълне- и проектосметна документация за об
щинската'ограда без допълнително за
плащане, кюето бе и прието. Чрез 
служебен акт това нещо бе потвърде
но гюез октомври 1986 година и под
писано от представители на „ЮАРТ"

■и Общинската скупщина,
■ве^е не бях председател дга тази ску
пщина.

просторен, Инак до изтичането на мандата 
ми непрекъснато

компетентите спазват и срочно изпълнят задълже
нията от договора с цел по-скоро да 
се изготвят плановете.

Неприемчиии са изявленията, че 
съм налагал незаконни заплащания по 

окупщина договора-, тъй като никога не 
чрез компетентните органи наложи да 
се спре незаконното и диво жилищно 
строителство в града, © което- напълно 
се и успя, така че 
^риод на тази скупщина, на диво не е 
построена нито една жилищна сграда.
Съще©рем-еино по преткрр.ъка на Из
пълнителния съвет на Скупщината на бе подробно анализирана от делегати- 
•СР Сърбия безправно построените 
обекти бяха легалширани тъй 
техните сО|беетвен|ици заплатиха всич
ки необходими такси, включително и ценяването от странд на новия състад, 
строителните парцели на общината, на Скупщината не е в унисон с прин- 
въпреки преди това са ги заплатили ципите на делегатската практика.-Оба- 
и на собствениците им. че, ако в случая някой от компетен-

Без оглед на разногласията тряб- тите лица и органи не сй е гледал ра- 
ват ли на Босилеград такива градоус- ботата по посочения въпрос и проб- 
тчюйсгт-аим планове или не и неиц- лем, то тогава с пълно основание тря- 
вотизайки в мотивите на онези, които бва да се търси всеки вид отговор- 
ое противопоставяха, лично се застъп- ност,^ включително и моя ако за това 
©ах дори агшпвшют да се ускори. По има основание. Обаче, моите компе- 
предло1жагпи1е на Изпълнителния съвет тснции и задължения са престанали 
на ОС делегатите па Общинската ску- в момента, когато договорът с „ЮАРТ" 
шдитиа взеха решение да ос изготвят е бил подрисан. Сетне всичко е било 
1ша1.М1зетс и същото бе публикувано I© в ръцете на професионалните органи 
Служебния вестник на 1 Ожиомюрадска- на Общаюнокото управление й на Из- 
та ооп-кжалта общност. пълнителмия съвет ^на Общинската

Огед това компетентните органи окупщина. 
поучиха задачата да изнамерят орга- И още нещо. Без намерение да 

■ низания, К01ЯТО съгласно «зетото ре- раздавам лекцвди счи-ггам, че би било 
членно да изготви плановете. За. цел- по-целесъобразно оегашш-тят състав 
та бяха поканени 6, а съгласие да тга Общинската скупщина по-малко 
1ИЗР0ТВЯ.Т плановете дадоха 2 органи
зации, една от които*.,ЮАРТ" от Бел- 
нрад, която бе и избраша за тази ра
бота,! Такова бе решението- та Изпъл-

труда. Тези два 
правилника, каисго бе из
тъкнато-

на■има мн о
детайленго неща, които- не са п р

озедеши в дело. Тогва е 
основната

•и на 
статии оена събранието-, 

Н ай- иеттоср ед ствено посочените
споменава й моето име и желая да 
посоча следните факти, отнасящи 
до повдготоиюите и

констатация 
от предизборното събра
ние на тази първична 
I ,_н,-тзация в ,,Косперант'’

евли-
аят върху И КОНКХМ ич 1ГОС-
тта, стопа1Н!иова1нето 
стяването- в

ор активноститеи спе изготвянето- на посочените планове.
При учредяването на Общинската 

скупщина в- Бесиш ©град през 1982 го
дина. когато бях. избран за 
оедатеш, бе констатирано 
стта на (съществуващия градоустрой
ствен план е минала и че са вършени 
м-нотобройта изменения и 
мия, което то ггравеше още по-негоден 
за прилагане. В този период се строе- 
ха и вече бяха построени към 20 ча
стни жилищни сгради в градоустрой
ствения район на града без съответна 
документация.

Изхождайки от този факт, както 
и -от законната дължност на общини
те в СР Сърбия да имат 
•генерален и детайлен градоустройст- 
в-ен план, пооредством 
--служби и Изпълнителния

I колектива.Едно от 
добра

условията за 
организация 

труда и добро стопанис
ване са нормативните до 
кументи на организация
та. В ,, Коотгерант''

Тази
кална

първична оиндн- 
0ргаш'гзац!ия ос -е 

ангажирала не

на
неин пред-

много ус 
на- станпетно в защита 

дарта на заетите.в тазт 
сра©насока е направено- 

нителнс- много*, обаче М доколкото тази оргако
низация не е изказала до 
ста.тъч!на(!) активност

гато става дума за Прави 
лника за създаване и раз 
преде ление 
работата -не е довършена 
докрай, макър че

при 
на- посо

чените въпроси, тя е би
ла по-де йсгпв&на © органи
зиране на акции за приб 
иране на реколтата. По 
тсЗи начин са спечелени

разрешаванена дохода
когато аз

същи
ят вече е приет на рефе
рендум. Все още не се 
прилага правилника за ра 
зпределение на средства 
та за линии доходи въз

настоявах да се

съвет пред
приех да ое извършат съответни под
готовки за взимане на решение 
(изработка на посочените 

Също така Общинската

значителни средства.

А. Т. за
планове.

съм
претендирал да поема и да се наме
свам в чужди компетенции. В случая 
ако- някой ое оправдава с мен за та
кива нареждания нека за това даде 
писмени доказателства.-

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ В 
ДИМИТРОВГРАД

Цените се покачват, 

нередностите остават
за мандаттш пе-

На вдая бих добавил, че работата 
на Окушцганата, чийто председател бях

те и делегатската база два пъти и по
спорния въпрос .нямаше никаква за
бележка. Ето защо считам, че прео-

като

От първи октомври цените на превоза с рейсо 
естс на „Ниш-експрес" се увеличават с 45,6 на
сто

от Гоиндол до границата 
или до Желюша, би мот 
жг да бъдат поне чисти и 
без почупеня стъкла. Г.ра 
ждамите място повече би 
ползува-гш градския рейс 
до гарата, ако същият сп 
азва разписанието. Сега 
се случва а ко тръпнете до 
Пирот и при тсаа от цеи 
търа ползувате градския 
рейс, когато стигнете на 
гарата ще отгледате пи
ратския рейс » „гръб" и 
ще чакате още един час 
следващия. А за тоша не 
са нужни никакви пари и 
пс са виновни лопитте пъ 
тища, а хората и органи
зацията в клона в Дим'ит 
роапрад. С това се съсгла 
си и прнсъствушаацият д.и 
ректор на ООСТ „Локал". 
Ню и той като чели няма 
сили и начин да монн но 
ложонието.

А мооке би и след като 
решението за покачване 

цените вече бс прието, 
цремахватсто на 
„дребни" иеродиости и не 
е най-важното.

Цялата „работа" около 
новото покачване на це
ните на превоза на засе
данието на Изпълнител
ния съвет на Общинска 
та скупщина в Димитров
град на 29 септември бе 
завършена за д.зе минути. 
Членовете на съвета сд- 
днглаоно приеха предло
жението и образложеяис 
то на Мгждуобщи1нокия 
завод за цени от Ниш, за 
щото ох поел-едното пека 
хване на цените ло сега 
бензинът е поскъпвал' че 
тири пъти. а предстои и 
ново поскъпване, и това 
Значително.

да се занимава с преоценяване на ра
ботата на предишния състав, а пове
че със следните отрицателни и вреди
ли прояви: незаконна продажба на 

па ОС от Февруари строителни парцели в националнзира- 
това пата част на града и безправното стро

Все пак разискванията 
гю тази точка продължи 
ха доста дълго. Под кръ 
отесани »г,проси се яамс 

на ООСТ

ИИТСЛ1НИ1Я съвет
'1985 година. Обаче тедиага след 
бе пуаиата ммвя, че „ЮАРТ" е не- 
копшетентиа ортаиц-нация за тази ра
бота, поради моето бяхме принудени 
ог отговори итс да потърсим съответ-

пгслство на жилищни сгради в градо
устройствената част на гоада. Напри
мер в сегашния момент се строят или 
са към привършване пет—шест таки
ва обекти. Това изтъквам, за да не се 
случи следващият състав на Общин
ската скупщина да разисква за сега
шния. ч

пц директорът 
„Локал" в чийто състав с
и клона ъ Димитровград. 
I (икой не търси в Димит 
ровпрад да сс пускат но 
ви рейсове (един нога стру 
на 7 стари милиарда), за 
Сенокос или -Драгогаигга. 
Обаче поддържането на 
тези, които се движат по 
асфалтови пътища, като

.ни доказаахметва.
Едвам след това бе сключен доло- 

вюр"за даоаботка на плапю1вютс за цена 
от 8 милиона динара-.

По ррбалаиса иа бюджета за 1985 
съществуващия финансов 

излишък бяха, отдела-ш с продназиа-

яа
такива

Любен Рангслов 
Бос_илеград'тодима от

А. X.
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—стопанство ПРОИЗВОДСТВО Еашшвяениенв
БОСИЛЕГРАД! В ЦЕХА ЗА СУШЕНЕ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ И ОВОЩИЯ В СУРДУЛИШКА „МАЧ КАТИЦА"

Голям интерес 

за лагерите
Суровините обуславят изпълне 

нието на производствения план
В Сурдулишисата фибри 

ка за машини и сто-машо- 
леярма ..Мачканица!", ко 
ято стопанисва в състава 
па СОСТ „Иво Лола Ри
бар" в. Жслсзиик, през 
изтеклите 8 месеца са пр 
оизведгави 4388 тома сто
манени ‘отливки. От об
що осъщественото прои
зводство 2890 тона прииа 
длежат на стоманените 
лагери, а 1498 тона на 
стоманените отливки.

нолеяриа с около 8000 то
на стоманени отливки, то 
пъп фабриката размислят 
за увеличение па

ПО-У СИЛ СИО ПРОИЗВОЛ ст- 
мо. Обаче, поради рязък 
недоимък па суровини, а: 
и поради високите цени 
до увеличение на произ
водствения процес не ос 
стигна, а и пониататък 
ще »я бъде прд въпрос.
С тота и изпълнението ма 
плама ще бъде под въп
рос — подчерта Сотиров,

Инак, Сотиров казва., 
че предприемат съответ
ни мерки за обезпечава
не на по-големм площи, 
които през идната годи 
на ще разработят и засе
ят МНОГО ПО-ГОЛ ЯМО коли 
чеешр, преди всичко с 
кромид и картофи. Още 
повече, че и Фондът за 
развитие ма недостатъч
но развитите краища обе 
згаечаюането на нови сред 
отва за разширяваме и до 
изграждаме на цеха усло 
вя.ва с обезпечаваме на 
собствени суровини.

Понастоящем в цеха ра 
ботят над 200 души от 
които 120 са на постоян
на. а останалите на вре
менна работа. Средният 
личен доход според шест
месечния финаноов ба- 

-ланс в цеха възлиза на 
над 90 000 димара.

През първите осем месеца от настоящата 
делова година произведени са над 170 тона 
сухи изделия. Суровините условяват осъщест
вяването на производствения 
тона. Средният личен доход за осем месеца 
надминава 90 000 динара.

произ
водството. Тези дни е на
бавена още една електро 
лъчна пещ на стойност 
00 милиона динара, която 
дайа възможност да

план от 430

се
Кодкото в Сотир Сотиров, и трудно 

ее обезпечава,
увеличи производството 
с около 40 процента.

Инак за нуждите 
циментовите фабрики к 
мините до края на годи
ната е Д0'гогзе1рено произ
водство Ь: около 3000 т 
стоманени лагери. В сеп
тември, както посочи Ла- 
кичечгич, е запланувано пр
ОИЗЕОДСТ1ЕО ОТ ОКОЛО 850 
тона. а такава производст 
в<> ще се поддържа и 
през следващите месеци. 
В „Мачкатица" изтъкват, 
че вече през идущата гр 
дина ще бъдат в състоя
ние да задоволят с около 
50 на сто югославските 
потребности от стомане
ни лагери, относно да осъ 
ществят производство от 

Тъй като мощностите около 10 000 тона. 
на сурдулишка/га стома-

цеха за суше 
не на зеленчуци и сивее
щия в Босилеград охраб 
ряша факта, че с плашен 
та на готовата продукция 
няма проблеми (целокуп 
мата досегашна реализа 
пия твърде успешно се

на
Сотиров подчертава, чс 

недоимъкът ца суровиии- 
те ще доведат под .въп
рос и изпълнението на 
тазгодишния производст 
лен план от 430 тона ра 
злични видове сухи изде
лия. И осеммесечният пр 
■оизводстаен план през на 
стоящата делова година 
цялостно не е реализи
ран. Именно, от начало
то на годината до. края 
на август са произведешI 
над 170 тома различни ви
дове сухи изделия. От то
ва кай-многото моркови - 
към 100 тона и ябълки — 
около 30 тона; останало 
то кромид, чушки, маг- 
данос и пр.

По думите па директо 
ра н а фабриката ДРА
ГАН ЛАКИЧЕВИЧ за сто. 
мамените лагери същест 
чува голям, интерес. Да 
напомним: стоманените
лагери се ползуват в мин 
ното дело-, циментовата 
промишленост за такана- 
ре-чеиото сухо и мокро 
мелене на рудите. В мо
мента най-годям потреби- 
тел е РТБ Бар и Майдан- 
пек, чиято годишна по 
требност достига. 15 000 
тона.

пласира на домашния и 
чуждестранен пазар), тол 
■кова обезхрабрява, че до- 
коая. на настоящата 
лова година и през идна 
та,, суровините ще бъдат 
сериозен проблем. Небла 
гегариятните климатичес 
ки условия преди всич
ко дълготрайният засух 
твърде лоше повлияха не 
само върху тазгодишния 
добив на зеленчука и' 
ов-ощията, но и върху пр 
■екомерного увеличение 
на цената. Така напри
мер, тазгодишната цена 
на кромида по отноше
ние на миналогодишната 
е 6 пъти по-голяма. Въп
реки тс®а. "както подчерта 
ръководителят на цеха,

де-

С. Микич

— През второто полу
годие на настоящата де
лова година, след годиш
ните 'почивки и ремонта 
на машините.

В ТРУДОВАТА ОРЗАНИЗАЦИЯ „БОСИЛЕГРАД" 
В БОСИЛЕГРАД

ПРИКЛЮЧИ
ПУБЛИЧНОТО
ОБСЪЖДАНЕ

м. я.очаквахме

В „ЛИСЦА" — БАБУШНИЦА

Производството е стабилно
Планът на производст

вото в бабушнишка „Лис- 
ца" през седемте месеца 
на текущата делова годи
на е изпълнен с 98

ход през миналата година 
за същия период.

Задълженията към общ 
ността и тази гощина ра
снат, въпреки обществе
ните определения на сто
панството да остават по
вече средства. Осъщест
вен е чист доход от 640 
милиона динара, който е 
в съзвучие с ръстта на 
дохода. За аионтация на 
личните доходи са отде-. 
лени 150' на сто повече 
средства, а за фондовете 
са отделени 250 милиона 
динара, което е със 165 
«а сто повече от предиш
ната година.

цента под плана за тази 
година.

Реорганизацията 
до.вата организация „Бо
силеград" в Босилеград 
навлиза ® заключителен 
етап. Публичното обсъж-

ганизации и Изпълнител
ния съвет към Общин- 
оката скупщина, дадоха 
подкрепа на първата. Ре- 
организара1нето да бъде 
във вид на земеделска ко
операция с три сектора: 
сектор за селскостопан
ско производство, сектор 
за оборот и търговия и 
сектор за комунално-би
тови услуги, с обща ад
министрация, джиро смет 
ка и единствена развойна 
и икономическа полити

ка т.руСпоред обща оценка, 
производството през седе.-. 
мте месеца на текущата 
делова година е стабилно. 
Следва да се отбележи

на
сто, което се оценява за 
нормално през тови пери- 

Производителността 
на труда е по-висока с 5 
на сто. Такава производи
телност е могла да се 
осъществи, понеже прие
тите преди две години 
стотина работнички на
пълно са овладяли ороц-е 
са на производството.'

За този период е реа
лизиран общ щдохош в ра 
зме.р от 1,29 милиарда 
динара, кепето представ
лява увеличение със 109 
на сто в сравнение със 
същия период на мина
лата година. Разходите на 
стоаднисваяето са по-ни
ски от ръстта на общия

дане във връзка с Проек
топредложението

СД. още, че през осмия ме-, 
сец (-август) заетите в „Ли 
еца" са били на крлежтив- 

годишна

на де
ловата група за реоргани
зация на тази трудова ор
ганизация успешно прик
лючи. Именно, заетите 
стопанисващите в състава 
на организацията: „Сло
га", „Напредък" и „Ус
луга" и общата служба 
на отделни заседания да
доха свое мнение и под
копа на предложения 
пр-оект. Тези дни се очак-

на почивка. 
През деветия месец (сеп
тември) в'Производството 
стадо тече нормално, Она- 
бденостпа с възпроизиод- 
ствнни материали е нор
мално и се движи в рам

ка.ките на заплануваното.
Иван Стойне®, генера

лен директор на трудова
та .организация ви уведо
ми, че са в х-од подготов
ките за
на референдум по този 
-въпрос и ако всичко вър
ви както е и запланувано 
от надалото на идната го
дина тази трудова орга: 
низация трябва да започ
не да стопанисва на нови 
начала.

През седемте месеца на
текущата година „Лисца" .изнася на конвертируеми 
има ненаплатена реализа- те пазари: на италиан- 
ция от над 160 милиона, омия, австрийския и френ 
динара, кОето е почти окия пазар. Инак стойно- 
лвюйно повече по отноше отта ва износа е на мива- 
ние ка същид период на лотодишно равнище, но 
миналата година. Заетите 
в „Лисца" са осъщесплви- 

_ ли през седемте месеца тояноетропейските 
ооеден месечен личен до- ри.

Таац година „Лисца"

ва проектът да получи зе
лена улица и от страна
на централния трудов съ
вет и утвърди срока 
произвеждане на референ 
дум по тови въпрос.

Инак, о.т

произвеждане

за

миналата година износът 
е бил реализиран- на из-

дохюд. което е дало въз- 
м-ожност за реализация 
на доход в размер 870 
милиона динара. Този до
ход е за 2,5 пъти по-го- ход в размер 134 хиляди

динара, което е с 11 про-

предложените 
две алтернативи и труде
щите се и основните ор
ганизации, както и обще
ствено-политическите ор-

паза-

Ст. Н.лям от осъществения до- М. Я.
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"ч

О браш
Вестниците 

разпродадени и
вече от рамо утро биваха 

допълнително
въпреки че този ден цената

1е_ое противопоставиха на ооортюгогама, в сдв-ноггта т«п „
които почнахме да ое давим т подитач-е ' Т,°®а е предвесггие на лова пра
скали фраза и мъдруването за хладни гла В К<МТО въи от влиявието на работ-ви", котак, на дс^чГи Г гори" под ™зете" П ™ И нарОДа не може да 06

Заседанието политическите поръки и Р спогодби и компромиси по съ-дбов- 
«™*. конто го чу ® ТОа °бЩеСТВ'°- СаМО »-
^аСз^дГ^Пода^ —= Г о™табЪГ^рГокоаСеда™е ^

трябва да гпослвдва като истинска м реши
телна акция за осъществяване

печатащи,

половината. Това не бе 
телност на ,,читателите”, 
женост на хората, а

едвам на 
оамю. гола любозн-а-

но голяма загрм- 
и надежда че нещо ще 

се направи, че ще се тръгне 
точка и вместо безконечните 
и „ялози” акции да започне ефикасното 
шаване на обществените проблеми 
ми

ако такава практика продъл-

от мрътвата 
заключения

на П1Р°тра- Централният комитет на- СК и Съпбия 
Г™“' Т™ СИ поста,в,ихм'е- Ня" » един критически момент за Съюза на ко- 
— ™■ разблтра се — има ги вече мунистите в Сърбил и СР Сърбия изрази
шия” [иятит НЯ ж™и™чеоката ”чаР' необходимото единство. Истинокагга стой- 
“ шо! ™бчнаГчж 'ВеСТЦИ ** ност на ™а еда™ « покаже, -ако

ду „тапията и
нето кои как в него ще мине. чии хора ще изтъкнат член, но ако го изразява и по- 

ч7;^Ч1ИМ Ше наоргшят ><а'Риера.' твърлодаша в бъдещата идейна и пояитичес- 
ч Заседанието- ще помним и по новите да борба и в акциите, които ще води Съю- 

лица от работническите среди, които вне- ът на комунистите. Само така заседанието 
ооха нова реч и свежест на -политическата може да бъд-е об]Лт 
сцена-. Предупреди ни тя за слабостите

ре-
С В1ИЩ1И-

контраре-
волюцията в Косово и икономическата-кри
за в страната.

Така се

резултати в борбата про-тиш

и случи, че разискванията — 
пряк повод за които бе необмисленото и 
вредно изявление на една отговорна 

. ност на висока функция — обхванаха- по- 
широк спектър на състоянието и отноше
нията в СР Сърбия н Югославия. Това не 
бе война между „мои” и „твои” хора, ка-к- 
то още се правят опити да се представи 
ходът на двудневното заседание на ЦК на 
СКС, но поинципен разговор на най-голям 
брой от участниците, от които някои с раз
бираемо огорчение вдигнаха глас против 
мрътвситото в политическата работа, про
тив неединстао-то преди всичко в ръковод
ството на Сърбия, което неединство ое за
кани да блокира и ума и работата на (вси
чки обществени фактори е Републиката.

л-ич-

и внедряване на нова 
и -бществена и политическа практика, в коя- 

-в кадровата то 'колебанието и сягортюнизмът ще бъдат 
п-р-и липсата на исттин- заменени с решителна акция, а колеба-ещи- 

се прав-ят такива не-сп-о- те се от решителни борци и способни во- 
тугеи, с които ое наи-ася вреда и на полита- дачи във великите битки, във великите би- 
ката ,и на отделни хора, които без каляване тки, ккжго ни очакват. Общтта атмоофера 
в политическата практика се, „назначават” на заседанието, решителността 
(а трябва да бъдат избирани) ва функции- участници и подкрепата, която получиха -в 
те, за които не са дорасна-ли. обществеността ни убеждават, че така ще

Откровеността на заседанието и ходът бъде. 
на разискванията бе п-ред очите на о-бще-

пропуоките. които ое правят 
политика, където 
ска деьмокрац-ия

на неговите

Саво КЪРЖАВАЦ

МИЛАН ПАНЧЕВСКИ

Неконституционността е в основите на кризата
конституцион поспи и слабостите и п-роблсмите в осъ- мм и интереси на човека.

Особена тежест и драматична 
застрашаването на чо- бога ос изразява и в несхваща- димонз-ия имат явленията н-а на-

Трябва открито да се изпра
вим пред факта, че във всички 
краища на нашата страна и поч
ти е-ъз всички области на обще
ствения живот, съществуват ма
сови явления на грубо атакуване 
срещу общестдеиото имущество, 
като ое почне от най-разнообраз
ните плячки и така наречените 
полезни малворзации, плюс голе
мия брой иеспоиучлив-и инвести
ции (все до появата на т. -нар. си
ва емисия и други незаконности 
в сферата на финансовия и кре- 
дитночмокетяия оборот. Основна
та черта на. всички тези явления 

намираха благо
приятна о-бществена почва за тя
хното съществуване и развиване 
до абсурдни размери, а от друга 
страна, бе налице състоянието па 
почти пълна блокада ма и-ов-счето 
самозащитим и защитни механи
зми, като се почне от самоулра- 
шителнитс, обществените и поли
тическите -органи и все до ДЪР" 
жавниге органи, пряко задълже
ни за защита на законността.

Н еосъществяваието па прин

ципа ма
законността драстично-се мапифе щеспвя1ва1нето ма правата н-а ра-
сггира и в
даешкитс права и свободи, в ,раз- пето характера па правото н-а ра- рушаваме на основните -свободи 
личните форми па администрира- бюта като една от основните пре- -и права на гражданите от Косо
ве и бавност в осъществяването дпостаики, за обезпечаване
правата иа гражданите, в бюро- едмакшн услови-я за социално и тс черти на тези тенденции: пър- 
кратач-оакюшо своеволие -и маши- материално шмюоненис н-а човека, ва — действуваме на антисоциа- 

Оообвн-о-негативни Инертното отношение -па заети- листим©оките и вражеските сили, 
имат слабостите и ис-

ио. На този гвдпме-р изпъкват двена

■пулации и др.
тс към тоои въпрос с резултат па в конкретния случай от п-озмци-пю-слади-ци , _

-тращишмоститс в областта иа осъ- снажните пруп-ово-ообств-еничеаки нте на албанския -национаигизъм 
щеотдаяваис п-равата иа работа, тенденции спрямо осъшосгоява- и сепаратизъм, и втора — неефи 
з-ащИ|Па.та на трудовата и жизн-е- мето на общите и съвместни ии- -кааността иа институциите иа по 
мата среда. Мшоиобройиигге яодс- Тореод. Не ос схваща че беара- литичеоката система, опортюниз- 
н-ия на н-езач-итанс и нарушаване ботицата -представлява един 
ма за1МС1ноП|реяписаиията, с които най-круините класови, июоиоми-

чеопи и шциаиии проблеми иа сили. 
обапествюто. Крупният проблем в

от мът и пасивното отношание на 
СК и останалите социалистически

са утвърдени разните длъжности 
на трудещите ое и пра-е тази, че те Все по-чести са, в 

ос1дцеств1Я1ваието на правото на време, атаките срещу
последно
-сюновитси задачи

ждатите получиха бел-сг -на 
йа общ-ествсна иодисциплина и 

В същината

м асо-
човека на здрава трудова и жиз- на социалистическия са-мо^щра-вт 

на исша 'среда са израз иа заиемаре- телен строй и 
ое на-ми-ра схваща- • насята иа общите и съвместните страната; напада 

1гсю и отношението, което зиа- за сметка на тдоиите и частния- на 'ооциали'сшчсоккж> самоущхш- 
папзвбиране че авободитс и им интереси щ определ-еши сто- лонм-е цялостно, федеративното 

«потта на човека и гражданина шн-оки и друга субекти и крайно -устрайство, братс твото и еданст- 
(мчн.еитпа състдаиа и много ииортиюФО и безотговорно ояпю- люто, сув-оранитетът. цялостта, не 

оа и' с ' „ ’ с0-| (иадиотагче-оюото шанис на чоойпетеитните държа»- завиоимостга. меобвдааиата по-
и ооциапистцчео- «и и общеешюни оргаии към ре- шлтаса. леп.пифм-пттът „ водепиъ- 

щга демокрация. Същината ма -шашамето па жизнените трюбле- (На 2-ра сгр.)

ои)гу,риостта на 
ос оиотемаггабезюглгю1в1арнос'г.

тези явления

ч;и
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(От 1-ва стр.) ВЪНШНИТЕ ПИ ДЪЛГОВЕ

Изплащане и развитиета роля 1» СК, онстемагт на об- 
вдешроината добрана и ролята 
на КМ 1А. омаловажава се л из
кривява същността и характера 
на НОВ и оо-циалт нлчгчеоката ре
волюция и под. Това е израз на 
все п-о-агр-еспшюто настъпление 
.на разните аитсоциаошстцчееш, 
авдгеалюугарча»итсл1ш и вражес
ки сипи, моито ползуват слюиоми- 
те пкевюмичеоки п политически 
проблеми а обществото и н-сефи- 
гсасносгга на СК и другите ооци- 
алиегичеоки. оили и на 'разните 
общеотв-енк механизми. Също то
ка, отговарят им и недямиото от
ношение и третман в определени 
среди в квалифицирането «а 
същността и опасността от тези 
явления, в ншредприемаяето ма 
съответни активности за осуетя
ването им.

Изправяваяйми се откров-смю- 
пред такива негативни състояния 
и тенденции в осъществяването 
на конституционността и закон
ността, СК, работническата класа, 
и всички прогресивни обществе
ни _Оили не могат да позволят 
по-нататък да се търпят гезипро; 
цеси, задцо-то тенва би имало теж
ки последици върху целокупното 
развитие на стабилността на ця
лото общество, увеличила би се 
атмосферата на безпомощност и 
безп е рец ективност 
божо бихме навлизали 
ния крът на масово

Изплащането на външния ни 
Дълг в досегашния ритъм и уск-о- 
решото развитие па 
то пс могат да 
Наистина Югославия е сипна 
малкия брой странни, които роди
ни наред 
годсм-ите си въщшги задължен пия, 
но същащр-ем-ен 1 ю

гажират 25 на сто ог валутния година възлизаха о-бщо на 18,3 
доход. Не ще и съмнеше, че са милиарда долара. Редовното нла-

стомаиство- иуллни промени и в динамиката щаме ма ..пристигащия" основен 
иа нзплаиуяиюто (по^,нататъшно дълг и лихвите, при сегашното

. състояние на нещата, ще гьлие 
И на И1КЮШ01М1И1Ч'сок!ите невежи повеч-с от и-о-лошината на валут- 

е яоню, че съществуващата дина- ния прилив, дори и «ри условие 
М1ии<а иа изплащането сериозно да бъдат осъществени и изклю- 
затрудии стопанското ни разви- чи/гслно високи -изцодаи рез.ул- 
тис, а задълженията тепърва ще тапи. При все по-затвороните па- 
пристигат. Заради редовното пла зари «а капитала в света 
щане иа колити бяха довеждани ще осуети нормалната репродук- 
под в^л-рю-с и -крупни износни ция на стопанството. и ноотлож- 
сдслиои, които трябва да осигурят ното технологическо развитие, 
валута за връщане на заемите. Не трябва да губим ог предвид, 
При валутната оскъдица не тъй че тгай-засграшемо ще бъде оопо- 
р-ядко се случваше някои износ- ообяваисто на стопанството за 
пи сделки на стойност няколко ускорено изменение на

вървят и крак.
11>сф.1ишмюи|раш'с).от

редови к> и 311 ълн яюах а

заплатиха го- 
лям „данък" — забавно стопан
ско и обществено.
За изплащаме 
сто 25 на сто

развитие, 
на дълговете, вме-

тов-а

от валутните при-
Х0Д1И, -което в света ос 
горна граница, давахме около 40 
на сто от ва-л-у-тнатп печалба. Ла- 
йп и е първата поровила иа тази 

дина намалихме основния дълг 
с окюш-с- г,у милиарда д-олар-а, по 
краткосрочните пи задължения, 
напук на онр-едслешгята, ос уве
личиха с 400 милиона долара.

Бремето е тежко за геремалс- 
ло.то стопанство и неизбежно во-

счита за

неговата
десетки милиона долара да „по- структура и за подчертана изиос- 
замръзнат" и за по-дълго време на иасскченс-ст. 
поради липса на няколко стотици Нужен ни с -НСО отдих, който 

за за разлика от предходния трябва 
възпроизводствем мате- да бъде използуван за изменение 

ритай, суровини ил-и съоръжения. на стопанската структура и ико
номически реформи. Не смеем 

пристигнаха и да допуснем нови опущения. За- 
задъижеиии за изплащане на ос
новния дълг, който- бс рефинан- шиата ни платежоспособност е 
сирак 1983 година. Догодина ще необходимо . динамично стопан- 
се увеличи изплащането, на ос-

ХНШЯД1И долара-, необходими 
внос -на

дп към още п-о-ноляма изтооце- 
-ност. Така. в навечерието на лет
ните почивки предупреждаваха 
икошмичестште. н осо-бено фи
нансовите специалисти и отдел
но,. и на заседание на Отбора за 
кредитно-валутната система пои 
Съвета на републиките и покрай
нините на Скупщината на СФРЮ. 
Съюзният изпълнителен съз-ет те
зи дай подготви проект на дъл- 
го-ецо-чна програма за ко-нооиида- 
ци-я на външната ни платежо
способност засади по-благоприят 
ви условия и п-о-умерен-о- изпла
щане на дълговете. С предложе
нието, което получи подкрепа и 
от щредоедателстБе V. на СФРЮ и 
ЦК ,гаа СЮК, с-е предвижда съгла-

Тази година
щого за консолидацията на вън-

око развитие, условия за рад-и- 
-1 гоените дългове, ко-ито бяха ре- кадао увеличение на изиоса и 
финансирани 1983 и 1984 годи- валутния прилив, следователно 
на-. Също. така ще приетите за — -необходимо е последователно

от провеждане на ста-билизационна- 
кредити. та политика. Впрочем, на това

и все п-о-дъл- 
в омгьоса- 

незачитане 
на тези принципи. Трябва да се 
залитаме дали и -вче самите 
СК, в ръководствата и в тоз^Цен 
траяец комитет сме разбрали съ- 

конститу ц-ионно стга 
и законността, дали в създаване
то яа нашата политика, а особе
но в нейната реализация доста
тъчно определихме важността на

(изплащане и на една 
не р е п-ропр ам'ир аните 
П-рм това износът не се

част

увелича- -разчита и проектопрограмата. Ло 
ва с достатъчн-о- ускорен-ие. валут- ш-ите опити непрекъснато трябва 
вите

а
вноски на нашите работни- да нм бъдат пред очите. Достатъ- 

ц-и в чуж'бинл понамаляха, а към чно е п-редутюеждението. че 
средата на -настоящат агедина -на- несполучливите инвестиции и на
стана оеоиозе-н разрез между вън сочването на средствата от външ 
идните ни задължения -и

сщностеа на

залут- иите заеми към потреблението, 
вия пи прилив. Следователно бе- особено след първия и втори на
дала стана по-голя-ма, защотр се фтен шок, както каза председа- 
тру-паха икономическите затруд- телят на Съюзния изпълнителен 
пения, а стабилизационната пр-о- съвет Бранко Микулич в разго- 

_грама се о-същестляваше бавно, тор със стопанствениц-и на есея- 
Външмоикон-омичеоките

суване на изплащането с реални
те възможности.-на стопанството 
и' обществото.

В съобщ-еиието от заседание
то на Съюзния изпълнителен съ- 
в-ет, на ко-ето бе приет проектът дължени-я на страната се увели- лях-ме почти половината от .външ 
та дългоо]310чната пр-о-лрама

тези категории в системата на 
стойностите та СК?

Ключов въпро-с за Съюза на 
комунистите е защо не успяваме 
бързо и- ефикасно да променяме 
такива неприемливи и крайно 
вр-адни процеси. Защ-о нашата со
циалистическа само-управителна 
система, с воички свои институ
ции и със Съюза на -комунисти
те, като челна идейна и полити
ческа сила, п-о-ефикаоно не пока
зва овюята акцжжна спооо-бно-ст 
в преед-оляваяето на тези тежки 
проблеми? Трябва критично и са
мокритично- да оценим кои са 
оичините; Че' и след Тринадесе

тия конгрес на -Ош/ик н-е успява
ме да обезпечим единна и ефика- 
ана акция и своето -опр-ед-елени-е 
по-бързо да потвърждаваме в об
ществената п-рактика.

Убеден съм, че причините за 
кеосъществяв-ане на к-онституци- 
ониостта и законността са в ос
новата яа нашата съвкупна кри
за, а това са пр-ед-и всичко нераа- 
витипите иши с,та1гниращи сам-оуп- 
рашвгтелни отношон-ия, нараснала
та бюооафатим-есжс-етатистичеока 
моац, н-ееЛлиствюач)'. оп-ортюниз- 
мът. н©ефикасността в икономи
ческия и обществения живот изо
бщо- и колебанията в б-о-рбата про
тив иде-йдат-е противници.

за- ния Загребски панаир — пропи-

за чават значително, понеже през ния ни дълг. 
изплащане на външните дългове, следващите пет години трябва 
не с-е привеждат подробности за да се изплатят 76 на сто от в-оич- ващите пс-ко-ления трябва да ос
новите х-одове. ар- е логично пред ки югославоки ср-едносрочня 
п-ол-сокеипето, ч-е в пред-сто-ящия краткочрочии к-онв-ертируемя дъл

Освен дълговете, на подраст-

и тавим и по-здраво стопанство, за
да могат да ги връщат.

период за изплащане ще се ащ- гове, които в края на миналата Д. Лазаревич

ДАТИ издадени гсшя?> брой публикации 
за Октомври и негоа-ото 
ние в авет01ЕШ1и и юго-славскш раз-

значе-1ГО години Октомври
мери.

Тази го(Д|Ина ое 'навършават 70 ор1ед1Н'01азиатак1ите 
'години от 1въоръжен>оах> въстание години ое води безмилостна и 
в Петрогоад и атаката срещу Зи-

Между1В1р'ем©н'но са публику-степи четири
вами и трудове, в които ексоли- 
цитно се говори за непреодоля
ната коминтерновока и сталинис- 
тка хгшотека на Съюза на юго
славските комунисти. На тези 
вълни са и тезисите, по които 
Сталин е същото, което е и Ле
нин, а социализмът същото, кое
то е и сталинизмът — с други 
думи, сталинизмът, е ..природно
то състояние" на социализма.

От друга страна, седемдесет- 
годиш-шгната на Октомврийската 
'Ре!>_жюция съвпада с епохата,, ко
сато в социалистическите страни 
м1нЮго понрешително отколкото 
преди се П|роклам1ира 'курс към 
реформи на воички обществени 
планове. Без дълбоки • промени, 
както ое изтъква, социалистиче
ските С1бщества ще потъват в 
още по-дълбока криза и ще гу
бят битките с времето. Оттук и 
ошбеното значение на седемде- 
сетгодишнината на Октомври.

воеун1ищоижтелна гражданска во- 
'означават йна. истинска борба на жив'Ог имния дворец, които 

край на стария и началото на но- смърт срещу воички мрачни си
вия свит. По повод петдесет-годи: л|и иа старото общество, 
шггината иа Октомври РОдолюб не 
Чол-акзо131ич писа: „Всички , реак
ционни сили на света,

които
ое въздържаха от никакви 

злодеяния, за да опрат неминуе- 
1ВСИЧКИ мото течение ,на историята."

онези, които живеят от чужд Над 30 000 югоелавяни участ
вуваха в Октомврийската .ревалю- 

война на 
щредетав яваше 

за югодла-

труд, направиха всичко възмож
но да спрат победния ход на цию и гражданската 
пролетарската революция, със си- Русин. Оногомври — 
ла й измама да потушат младата истинско вдъхновение 
съветока република. Всич1Ко това 
бе напразно!: тя одошя и на до-

воките комунисти.
В Белград ще бъде открита 

изложба „Ленин — Октомври — 
съвременност'',

машната контрареволюция, и чу
ждестранната интервенция, поне
же я защитават трудовите хора, 
съзнателни да отбраняват 'соб
ствения живот и бъдеще, готови

която подготвя 
Музеягг на В. И. Лаиия от Мо
сква В югославските(От доклада на заюеданието на 

ЦК на СЮК за актуадаите идея- 
яо-пюяитичесми въпроси и зада
чите на СЮ К в 
на мснсот^уцио-ннс-стта и закон
ността)

описания и 
средствата на информиране със 
специални приложения ще бъде 

и най-голе-ми о-знаменувана тази годишнина.
в името ва това да поднесат вся
какви лишения, паосъщ-е стигрване
жертви. От полските граници до Инак при озтам-енуването на 

до предишните годишнини у нас саТихия океан, от Мургданок



Комунист Д
ПОЛИЦИ БЕЗ ПОКРИТИЕ

ВРЕМЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СМЕТКИТЕ
След няколкогодишно скоиване „ ■ 11М I Ь.ускорения подем на 4Говска*дова 

промет в Кюприя. ОпортюнизмътА 
дълго време е прикриван 
имало е корупция и 

Обстоятелствата

углавни дела, организацията и 
ръководсушото са „успешно" сто
пани свали.

След многобройните заявле
ния и предупреждения. Служба
та за обществено счетоводство на 
27 юли тази година предлага в 
трудовата организация „Помора- 
иие-промет" да се въведат време
нни мерки. Компетентните орга
ни >и -отделни лица в Кюприя то
ва предложение не приеха -и ста
новището си образложиха, че то
ва мероприятие ще нанесе щета 
на името и авторитета на тази 
търговска организация .което ня
ма да даде принос в консолиди
рането й. След като печатът за
почна да открива машинациите в 
този колектив и ръководството в 
региона реши нещата да се раз
яснят положението се мени и в 
самата Кюприя^ Председателство 
то на ОК на СК почувствува ис-

излезе истината за 
организация ,,Поморавие- 

на общинското
ставите лепва без икономическа 
см-екта, заплащана е провизия 
(лична) за завършаю-аре на фик
тивни работи, обществени 
ства са пренасяни на частнц те
кущи ометкм или са давани под 
лихва на отделни лица, имало 
е и има дългове за аванс в ко
мандировка, стоки са продавани 
на частни търговски работилни
ци без зачисляване на данък -обо
рот. възнроизводствен материал 
е поодаван на частни коюперан- 
ти, -ксито те според това как са 
зарегистрирали работниците си

ръководство 
деловите резултати.чрез докарване на

плячкосване средна обществено
__ наложиха за— ^/1ал-яв<а(гпрт\л1 оедаеието «а- П-ред оедател-ствого аЛяидаето 

на М-еждусбщипоката конфер-ен- 
ция на СК е Шумадия и П-омо» 
равие със са-м-о една точка 
дневен ред („А-ктуални 
политически въпроси 
вяването на законността, 
листи-чеокия морал 
на общественото-

имущество .. .
на амортизацията, а 

с това и върху разходите 
паиисв-ането, е вършена 
лрризиране на запааите на ^/ро- 

на шлнигге и материалите, 
идеиоь инвентар, автогумите 

в осъщест-

в сто- 
рева-

дребния
•и стоките в 

складовете, това което не е занла- 
ооциа- те-но в за-канен 

и защитата Пато" като приход, лихвите 
имущество

срок е „заомет-
които

«™смаег'Ткюпрмя и'задачи- ^ * ползуват. а на газа също та
те на СК") да се провел.» и 3^ължение. зачислявани са юа не са засм-етшани облагания,
ден когато и заседанието на^К аддаи1’“ ^ Л€|вер,0^ст<жни Д°КУ- Значи, тази трудова организация 
на СЮК за осъществяването на ' ' ®> «м-яма степен е била параван
коиституционността -и зако-нност Е1Х>-- така на* хартия е из-граж- за забогатяване на отделни лица 
га. Разискването в Коагуеиатт за ?ан уопехът на ел-на търговска « за организирана кражба 
•?ази търговска организация^ бе къща- която е имааа амб,иЧии да абщестшното имущество. Според 
още едно -потвърждение за пъл- Ш>кри'е югославския простор и --явленията на хора, които

на него да представлява

тината и предложи да се въведат 
на временни мерки (което Общин

ската скупщина прие), предложи 
са из редовете на СК да се изклю- 

нещо, дохаждали в тази организация се чи Радко Марчетич, директор на 
па е открила двадесет представи- стига до фактагог-е нейният съвре 
телета в. страната. За да ое ра- менен долови клуб ое нарежда 
боти и занапред, макар и да се ®сред подобните в богатите за
плува по мътна вода, приложена падноевропейски предприятия. В 
е рецепта, която може би в тази него уиски и други
страна завинаги ще носи _обозра- питиета са употребявани като че данието на Председателството 
чението на неговия най-гол ям ли са захващани от поток. Ува- МОК на СК Драгомир Арсение- 
„окъпернизС на „Апрокомерц" — ждван-и гости и делови приятели вич, секретар на Съвместната слу- 
са пускани полици без покритие, не са си отивали с празни ръце жба на вътрешните работи в. Шу- 

В трудовата организация „По- - в „багажника" на автомобила ви- мад-ия и П-оморав-ие, но много 
моравие-промет" се живее на ви- нали се е намирал по някой скъ- пондобре щеше да бъде ако това 
ооко равнище (или поне така -кя- поценен подарък. Тс.ва може би бе направено преди, докато на- 
кои са живеели), за представите- е и ключът на дългогодишния ус- правените щети за сметка на об

ществото не бяха толкова големи.
Драгомир Стоилович 

(На 4-та стр.)

ната оттр авдаемост на разговори
те за тази тема на 
па.%гиен -орган.

За членозете на Председател
ството на МОК „Поморавие-про- 
мет" не е нова тема. Преди една 
година този орган опери въпроса 
за .,<П-омора1в.ие-про-мет’' 
вод шестмесечната загуба от 2,642 
милиарда динара, но ОК на ОК 
отправи информация, че е изгот
вен седе.ммесечен баланс според 
•когато е осъществен положителен 
Фа-лаис от над тридесет милиона 
динара? Председателството на 
МОК поради тази сделка потър
си от Службата за обществено 
счетоводство да извърши коя- АЛБАНСКИЯТ НАЦИОНАЛИЗЪМ 
трол или ревизия на стопанисва
нето. Същевременно започват да 
пристигат информации и заявки

тази трудова организация и по
търси отговорност за сътрудни-най-висшия
ците му, т.е. съучастниците.

— Д сбре е ,че започнахме та» 
екоклузиини ка да действуваме, каза на засе-

на
п о по-

л-ни разходи и за пропагандна пех опоред когото, въпреки твъ.р- 
дейност ое е отделяло над позво- денията на компетентните държа- 
леи-ото, откривани са нови пред- вни служби за злоупотребите и

ОПОРТЮНИЗМЪТ Е ИДЕАЛЕН СЪЮЗНИК
м за незаконнретите в тази тру
дова организация. Обаче, дълго 
време тези информации не бяха 
съгласувани. Едни даяни доставя^ 
ха Службата за обществено сче
товодство и Службата на вътреш
ните работи, а други прокурату
рите, трети пристигаха от трудо
вата организагщя и от ръковод
ствата в общината. Това пред
извика конфузия и недоверие и 
затова Председателството на 
МОК в началото на септември

резултати са и някои слабости в слящите се към албанската нзро» 
самата акции: -ои-ортюнизъм, па- дност. Фронтът _на борбата ще 
сивиюст, безотговорност, форум- -ъде тесен и слаб: Един от участ- 
,ю действуваме и т.н. Отрицател- н-ици-та в дискусията не случайно 
но въаде-йствува . и евидентният изказа недоволство от факта, че 
патернализъм над албаноката на- от общо 20 дискутанта само три- 
родн-ост в Македония от страна ма бяха албанци, 
на .националистическите кръгове Конкретните задачи са наоо- 
и отделни научни, културни и чеши предимно към младите ал- 
информативии институции и дей- банци, конто най-много са закър

мени с албанския национализъм.
че албанският национализъм и Трябва да им се създХдат усло- 

ундоктриигарайкм ваш за по-интензивно дружене с 
македонците в училището, на Г»> 

живота. В Репу-

Це-нтравшият комитет на Съю
за на кемун-петите в Македония 
неотдавна прие Програма от мер 
ки и активности за борба срещу 
албанския национализъм и сепа- 
атизъм съгласно 
от Деветия плетгум на ЦК на 
ОЮ.К. Прмема-нето «а п-ропрама- 
та бе повод да се поговори 
конкретно как акцията върви в 
Македония. Трябва да ое каже, 

СК в Македония съществу- 
одииство па възгледите к-ога- 

то става дума за осуетяването на 
дейност

заключенията

по-

от Косово. Обща е оценката.Ц1И

че в
сепаратизъм,
оообсщо младежта, нанесе огром
ни ще.™ и продължава да услож- ботиото място, в 
нява политическата обстаиомса и бланката се предприемат мерки за 
сигурността в Републиката. Зато- «амаляваие на виоония натади- 
ва СК и пялото общество носят тет в общините със омесено на-

Анализира сС употреба-

»а(реши .нещата да излезнат на ви
дело. От тогава те започнаха да 
бъдат по-ясни.

Накрая- бе потвърдено: „По- от 
моразие-промет" е стопанисвало 
-със загуби през 1985 и 1986 го
дина. Сл.сюед собствените делови,
(книги организацията през по-ми- 
налата година уж е отделила във 
|фюнд.сюг 102,3 милиона, а според заедно
Службата на С™™4 ^ ОбачГтс « оа ® съопветствме

■ водство загубата излиза 1,024 т на проблемите. Не са
милиарда динара, а подооч.с,ни корените и не са раз

крити идейтмтле центрове и вода-
Наис-

контра(ревюш1 о циоти ата
позициите на албанския над1И- 

сспаратизъм. Въз ос
ее води ;идей.1Ю»по-

оиализ'ьм и
нова па това 
литическа акция във гюич-ми еде- 
ди, особено в общ|ииите в Запад
на Македония, където живеят 

албанци и

за селемие. 
албанегагя та на македонския език и писмо, 

както и ма езика и писмото
-имената на сели

щата. знамената -на народности-

отгов-о-рп-остЛ1СТОЦ31НН саката 
снсрш-чиа разплата с 
таммонализъм -и сепаратизъм, ко-

с най-голя-мата наро|дио<Угите,
на

йто в моментамакедонци. 
Това не с спор- (ЖШЮНКХСТ.

Задачите които са кошкрети- тс и шр. 
з-щтанм :в приетата П-рограма, Отговорността за п-оследоша- 
изиокшат от вои-чки членове и ор- телинто осъществяване на зада- 
ганизации на СК да продължат чмте, -както подчерта Яко® Лаза- 
деймо-стта си, да разширяват фро р.ооки, предоедател на П-редседа- 
н-та й и оювеи ид-ешю-политичес- телств-ото на ЦК на СК в маке- 
ки да предприемат и друш мер- допия, е ог изюпочително значе- 
1си за да ооуетят всички акцион- ний. Налага сс да изграждаме, до 
ни и м-аиифгстаци-отми облици баюм той, високо м-орашно-политп- 
на албаиокия -национализъм и се- чесюо съзаганне -и отгш>орност, че 
паратиоъм. В цялата акция осо- решаването на проблемите въ 
бано^се7 п-одчортава р-олята и от- връзка с албанския аищошаш- 
говори-юотга иа шмуштстцте -ог зъм и сепаратизъм е в>ъп,рос на 
тедавотс па албаноката , народ- конкретното ни отюикмше п от 

Защого, докато «е ос дочу» гопошюст за стабилност га и раз 
и ш-гтисто на СФРЮ.

латд. година вместо 
иия резултат от 
/щнао-а е утвърден 
баланс ог почти 4,5 милиарда.

188,8 милиона
огриЦателеи

на конп1ра|револ-юцията. 
диша у числящите сс

народност в Македония -все 
съзнанието, че

чи към албан
скатами.

=р=..‘~ВЪ Г” гзк 
:= &

Х”оаГс-~Г *~«- «-»»— ---« «<»«. «»»
стео. П-спиоваис-ло -не с вършено организирана смщсимза, на У 
съгласно със законопредписамия- чаванеп» па макодонюки език 
та, п&правнлто залхиюа/нитс ооню®- тир. 
ни сродства са влияели в^ьрху таа-

за

тост 
студа
морална осъща ш «ациаиаля-кгги- 
чоската дешност от1 огряна на чи

1 тубличана политическа
3. Савевски

недостатъчнитеПричина за



Комунист
РАЗВИТИТЕ И ИЗОСТАНАЛИТЕ

НАВАКСАНА НЕОПИТНОСТ
• Буяновац все 

отношение много 
Враня, „Кощана" и др.

Откршонсто на цех на „Пър
ви май" в стопански изостанала
та Буянотешка община беше от 
голям© значение. Пц:еди всичко, 
беше заета много женска работ
на ръка. Макар и недостатъчно 
подготвени, работничките е из
ключително желание запретнаха 
ръкави. Това беше достатъчно за 
да се. постигат добри делови ре
зултати. Към това тря&ва да се 
добавя, че от 150 заети 
цех има само четири режийни 
места.

по-сигурнокрачи към почразпитито. В това 
му помогнаха„Първн май" Пирот,

— Отначало ми беше трудно, работа предимно в СР Словения. 
„Симпо" но сега Не се боя от нищо. Ние Л сетне, хората оттам ое връщат 

тук омс 5 ромки и всички сме ю родния край... 
доволни. Отношенията ни с »сич- 
ии са добри, всички другаруваме,-- 
нямаме никакви проблеми.

Б. Митич
Именито поради том работ

ничките в „Първи май" в Буя- 
новащ са уопели с 371 на сто да 
п оим щит производството ои над

(От 3-та стр.)

Ма същото мнение е и албаи- 
миналогодишноно равнище в нър ,ката фс11и Шакири 
вито шест месеца. Те са произ
вели 63 573

Първите
арестувания

:
— Вяоио е, че пи има всичкикостюма и са осъ

ществили общ доход от 1 мили- националност-!, но това ле ни 
ард и 503 милиона динара. Фм пречи да работим добро, да си 
зичеюшят обем на производотвс- другаруваме, да живеем като сд- ц 

е -осьщсотвси със по голямо , семейство. По-рамо 
имахме проблеми коя музика да 

' слушаме а сега омс единни: иай- 
Имаше и проблеми — спо- обцчаме япаияиоката I 

деля Стошич. Имахме „богати" 
много. Зарад липса на опит, съ
що. имахме проблеми, защото добри — казва Нади-ца Симо-ло- 
множесгок» работнички за -пръв тч- Другарвпваме си, не забеля- 
път сядаха зад шевните машини, 3®алт да ое прави какв-ато и да 
Но някои работнички по имаха било разлика. Ето, моя най-добра

другарка с Елиза Ебиби. М'Ога да

разрешаването на случая 
„ГТоморавие-промет" тъкмо сега 
започва потвърждава и оповесте
ната във вторник вест: общин
ската Служба на вътрешните ра
боти в Юоприя определи време
нен затвор за трима отговорни 
работници в тази трудова органи
зация. Временно са арестувани 
директорът Ратко Марчетич, за
местникът му Мирослав Симич и 
директорът на финансово-счето- 
водствения отдел Милица Мило- 
савлевич, защото съществува ос
новано съмнение, че са извър

шил плат 
103,5°/(В този

— Изобщо и ие се нуждаем 
от повече режийни работници — 
казва Олтца. Стошич, ръководи
тел на цеха. Наша задача е въз 
основа на иокаието от Пирот да 
произвеждаме качествено и сроч
но. Всичко- друго — йабавката на 
възпроизводствая материал, тех
нологията, продажбата ... си е 
грижа на кадрите в Пирот. По 
същия начин работят и наши ко
леги в цеховете в Бабушница, 
Власотинци, Титсва Митроиица, 

‘ Бор . и Бела паланка. Считам, че 
така и твдбаа да бъде, защото 
режийните работници много об
ременяват личните доходи.

— .Отношенията ви са мшого

сметка да не работят, офюолмото 
да ра-ботдт за малки пари. Но 
вече е възбудено дисциггливско 
следствие срещу ония, които че
сто отсъствуват. Вече четири май- лепливи в Буяндаац много под- 
недисциплинари са изключени от 
колектива. Новите стимулативми 
мерки от 20 до 30% съдейств-у- 
ваха по-добре да ое работи. Не- община 
отдавна приехме още 30 
работнички. Сред тях г 
ромниня Ариля Рамаданович

й доверя всяка моя тайна, тя ми 
с най-близка.

Цеховете «а напреднали ко- шили углавно дело — контраре- 
волюционно застрашаване на об- 

по.матат за укрепването и на ме- щественото устройство въз осно
ва на член 114 в Наказателнияждунационалните отношения, ко

ето доведе дотам, че'днес в тази 
изселването е все по- 

нови слабо. Истина-, има още изселюа-

кодекс на СФРЮ. Именно, те на 
18 февруари т.г. са издали 18 по
лици на стойност от 530 милио
на динара без установяване на 

е младата не, но това е повече като съвре- отношения между длъжниците и 
: менно печалбарство. Отива се на поверителите.

На по-дълъг срок Едно такова становище е из
раз на решимостта да се допшне 
се за осъществяване на заключе 
нията от Деветото заседание на- 
ЦК на СЮК, обаче същевремен
но е подчертано, че отношенията 
в Покрайнината трябва преди 
вбичко да уредят членовете на 
СК в Косово. Обаче, много паве 
дения в Косово- не са върху дини 
ята на осъществяването на Закл

да и средствата още не може да -развитите организации «е „изхар
чиха" в развитието на тази об
ласт. пък и вс-яад по-нататъшно 
-отделяне на средства би било 
трудех _

Освен това. е забелязано, че

се говори.
Има ли възможности за п-о-

задьлоочгаю и дълго-сро-чно сът
рудничество между Юж-номорав 
ски регион и САП Кооово?

Памуковият ко-мбинат от Вра- за«ъш1ява реализацията назаклю- 
ня вече планира да постр-ои фаб- ченията на Предоедателотвото на 
-ри-ка за конфекция в Косово по- ЦК на СКС за развитието на об- 
ле; водени са разговори за свърз- щините Поешево, Буяноеац и Ме 
в-ане на „Симпо" иШИКотЛепо- дведжа. Затова е изтъкнато, 
савич, а са о-същсствени и конта

юченията.
Косово е югославски проб

лем, обаче тсеа не значи, че е 
федеративнитече грижа само >на 

органи. Необходима е акция възразвитието на тези общини е и 
кти^между лесковашко „Здравл-е" най-добър принос към реагаиза- 
и община Дечани за изграждане 
на мощности за преработване на

всички среди, пък и тук ■— твъ-р 
дят в Южноморавоки р.еги-он. 
На вълната на вражеското дей
ствуваме, която ре вдигна" през 
лятото като реакция на Заключе 
иията за Косово трябва да се от 
говори с най-последователн© осъ 
ществяваие на приетите Заключе 
н-ия.

шията на заключенията на кооов- 
окмя пленум. Трудещите се в 
Южноморавоии регион са заинте 

Комунистите от Южноморавс реоомни за по-бързото -развитие 
ки регион подкрепиха тазипрогра на най-неразвитите общини, оба 

партньори, специално в набавка- ма, с, констатацията, че ретИс>чът че това не значи, че трябва да 
та на суровини, репроматериали, своя принос ще определи спо- 
пласмента на готови стоки. Но, ред собствените си възможности, 
за по-здравото свързване на тру- а те — не са големи. Именно,

Много организации на сдру- лековита билки, 
жения труд в Южноморавски ре 
гион и Косово са дългогодишни

се откажат, макар и от скромно
то участие в развитието на Ко
сово.

................ .............. .. ............................... .................................... ....... ........... .... ................................. -•— -------- , ||||Ц|ц)М|М|ц||
М. Момчилович

..................1,1--------------Т--ЧМЩI .... .......................... I
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ПРЕД ЕСЕННАТА СЕИТБА

СЪВЕТИ НА АГРОНОМА

Сушата забавя ПРЕДИМСТВА НА 
ОБЛАГОРОДЕНИ ОВОШКИоранта Размножаването гаа овощните дръвчета 
става по генеративен път (чрез семена) и гао- 
вегетативен път (чрез щхеоаждане).

Най-сигурен начин на размножаване е 
размножаването чрез семето. При него редо
вно се стига до кръстосване на разни сорто
ве и типове на овошки от един и същи вид 
м почти никога не ое наследяват същите осо
беност,и на първоначалното стълбо, от което ое 
взима семе за размножаване. Покрай това, в 
повечето случаи ое ..изявяват особеностите на 
техните предци, юоиШо са полудиви и с по- 
лошо качество на плодовете. Неблагоприятно 
е обстоятелството защото плодоДаюането при 
засетите овошки трябва да получи и биоло
жка, и физиошожка зрялост, за което е необ
ходимо при някои видове овошки и по десе
тини години, какъвто е орехът, ябълката (бу
дим,ката) и под.

Вегетативното размножаване на сливата, 
вишната, дюлята, лешника, френското грозде, 
ягодата, малината и.при отделни видове ябъл 
ки, вече са установени мерки и редовно се 
превежда на практика, но някои овошки като 
крушата), ябълката, черешата, мушмулата, 
орехът, прасковата), кестенът, бадемът и др. 
не пускат жилки. За такива видове овошки 
единствен начин на размножаване е прераж
дането.

Тазгодишната продъл
жителна суша. която 
вана зах-

нашите общини, зле 
ое отразява върху подго
товките. за есенната, сеит
ба. В момента селскосто
панските производители 
прибират царевицата 
носно цареви чака, тъй ка
то на много- -площи 
в-ицата изобщо не 
дила-. Известно е, че след 
оедмица-дв-е започва така- 
нареч-еният

от-

ца-р-е-
е по-

оптимален 
срок за есенната сеитба. 
Сушата обаче не позволя- 

пл-о-та да се -подготвят 
щите за о,ран, така че все 
още е неизвестно 
площ ще бъде заоета с 
пшеница.

Каква плс-щ

колко

сеитба при общините тря
бва да изготвят планове 
за есенната сеитба. Без 
оглед на площите, които 
ще предвидят, дали есе
нната сеитба ще бъде из

вършена според планове
те, ше зависи от сушата, 
която все още не допус
ка да се 
важна селскостопанска ра 
бот*.

ще бъде 
засета зависи и от гаран
тираната цена на пшени
цата. Заоега тя е опреде
лена на 180

отпочн-е с тази
динара за 

килограм, но мнозина се
лскостопански 
дите-ли казват, че тази це
на е ниска, с оглед на об
стоятелството. че на па
зара тя в. момента дости
га цена От 200 до 250 ди
нара з.а килограм. Освен 
това все още не се знае 
колко ще се продава пше
ницата за семе и какво 
ще бъде съотношението с 
таканаргчена-та „меркан- 
тюш пшеница". С други 
думи

Пресаждането на овошките не е нужно, 
ню е твърде -полезно. Пресаждането на овош
ки става по следния начин:

— чрез пренасяне на същите особености 
на магичното стъбло,

— площ-сдаване се яв>я®а във втората или 
третата година, в зависимост от развитостта 
на почвата.

— най-бързо м-оже да ее промени сюрта-

Ст. Н.
п ро-изво-

без вода
те (бунари, както- им каз
ват). Тези кладенци са 
-отдавна напуснати и мо
же би вече не са годни 
за употреба.

Сега нанса-о възниква 
-въпроса за довеждането 
на в-ода от ,,4-ела". Тази 
акция беше актуална пре
ди две-три години, но по
ради несъгласие дали да 
си оста-нат и старите ре
зервоари. или не. не се 
осъществи. Суша-та обаче 
пр-е-махна тази дилема и 
сега с нужно само да се

Продължителната суша 
предизвика редица проб
леми, а в Поганово ое 
чувствува и недостиг на 
вода за пиене. Преди ня
колко години масово се

та на овошката, .
— могат да се пренесат различни сортове 

-овошки във всички краища яа света чрез 
пръчици за -пресаждане, което става от септе
мври до март ако пръчниците са- обвити в 
кърпа, а по-къаню се слагат във влажен пясък. 
\Върху една подлога могат да ое пресаждат 
повече сортове овошки, които когато узреят 
дават особена декорация на дръвчето.

Техниката на гареоаждането е следната: с 
«ая-емарокия нож, остър и чист, на здрава под 

(основа) се слага (в п-ръчици на родни стъ-

изграждаха махленски во
допроводи. Едни доведо
ха вода от ..Раково гър
не", други рт „Малчище", 
трети от „Дубраин дол" 
и така нататък. Тези в-о- 

бяха по-

селскостопамските 
производители не знаят 
ко-лк-о килограма лшгни- 

- ца „меркантилна"- ще да- 
дат за „семенната".

Следва да се. отбеле
жи, че и цената на изку
ствените торове е доста 
вноска, па земеделците с 
резер® приемат употреба
та на минерални торове.

Наскоро щабовете по 
есенната

дс-по-своди не
строени качествено, а пък 
и водата беше слаба. Таз
годишната оуша обаче ос
тави почти повече от по- 

ос лото без

лю-га
бла, здрави и развити. Пресаждането става 
бързо-. Пръчката се прикрепва върху подлогата 
(основата) и ое укрепва с лико от дърво, а спо 
ените места се премазват с восък, за да' не

раздвижи инициатива за 
-разрешавансто на този на 
лежащ в Поганово проб
лем .

лов-ината от 
вода. Наложи 
толкова години, пак 
сс връчат към кладеици-

сс, слод приемат «лава.да Инж, агроном В. ТодоровичМ. А.
превеждане на

Скупщината на местната 
общнечз- Боян Зарев ни 
увед-ом-и. че засега снабд 
яшането в оелого е -добро. 
Навреме се обезпечават 
почти всички необходи
ми стоки. В м-естната об
щност съвместно с остана 
лите субекти предприе
мат съотв-етни подготов
ки за провеждането на 

.тазгодишната акция „Ни 
' що не бива да ни менена 
да". Тревожи пи -обаче - 
фактът, че повечето от ое 
лскостопанските произво 
дители не са обезпечили 
достатъчно количество хр 
ама за добитъка. Поради 
това мнозина вече са рс 
шили да намалят сточ
ния фонд.

Организираме и една 
солидарна акция. Именно 
при електрифицирането 
па селото .къщата на ПЕ 
ТЪР РАДЕНКОВ поради 
редица причини 
исслсктрифицирана.

Сега с ангажирането на 
всички общсств-еио-поии 
тм-чески с-или в селото и 
,с подкрепата на Общинс
ката скупщина, предпри
емаме мерки да я елек
трифицираме. Вече са 
-обезпечени стълбовете и 
тези дни щс започнем да 
копаем дупките. До края 
на годината оме за-шшну 
вали и -разширяваме на 
махленския път към ма
хала Придол — подчер
та Зарев.

Инак, председателят на

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО БРЯСТНИЦА

И3 ДЕИрАБРЕШДВл1 КОМУНАЛНО-БИТОВИ ПРОБЛЕМИ
реката.не на моста на 

Всъщност 
че е в 
че трябва да кажем, че 
от първите резултати нс 
съм доволен. Отзивът нс 
бе на завидно равнище, 
което поне досега не бе 
практика в нашето село. 
Предприемаме мерки и 
за рсновиране на черква 
та—манастир, която е до 

развалена. Събираме

упори-казано, с труд и 
тост, от година па подиша 

в това срсд- 
бо-оилег-

Сел-ският път, от цент- 
Б-о-силсг-

акцията ве- 
ход. Веднага оба-

остана
ратното ш-оое, 
рад към Кар-амамица, до 

кой-
пассленисто 
но тю големинацентъра на селото, 

то доскоро -представлява
ше проблем вече с прео
долян. С голяма 
на общината и трудолю
бието и усърдието 
населението сега вече път 
ят през цялата година с 
гаден за движение. 11,-ов-с 
чето от махленските 
тища сшдо са докарани 
в ред. Преди няколко го 
дини б-рестничапи въпре
ки че са в напреднала въ 
зра-ст успешно приключи 
ха и акцията по слектри

-създавар-ад-око село ои 
п-о-добри. условия за жи
вот.помощ

Председателят иа Скуп 
щик ата па. мсстшата об- 

БОЯН ЗАРЕВ, юой
на

щносгг
ТО< ЛОЧС НЯКОЛКО 1Ч>Д1Ш1И с 

НЯМ0’Й рЪШЯЗОДСТ! ПОСТ 
]5 селото, пи угоедомм, чс 
и за/наагр-сд город прием ат 
сериоотш мерки за реди 
ра кому над I к>-б\ито(в/и аи<-

11,1 сталъ- срсдства, договаряме се 
По няколкоза работа.

до края на година-дена 
та ще 
урежданото 
гробища.

работим и върху 
па селските

1ЩИ.

м. я.__ Вече раздвижихме
инициатива за реповира-фи-кации. С друпи думм
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ЕДИП ВЪПРОС — ЕДИП ОТГОВОР
В НИШКА АРМЕЙСКА ОБЛАСТ

Започва прокарването на 

пътя през Дукат!Среща на иноваторите
Миналата седмица а Дома на Армията в 

Ниш се състоя Трета среща, на иноваторите 
— армейци и граждански лица на служба в 
ЮНА — от Нишка армейска, област. В хола 
.на армейския дом бе устроена изложба на де
сетки изобретения н усъв.ършеист,ву»ани'Я ®ър 
ху съществуващите уреди й съоръжения, с 
творческия си труд иноваторите са дали огро
мен принос на боевата |ротож)'ст яа нашите 
въоръжени сили, при което са икономисани 
големи средствата държавата.

Имяаатзрате от Нишка армейска област 
всяка година участвуват на срещите на ино
ваторите в ЮНА в Опакия къдото са вече по
казали няколко десетки иновации и са полу-

• Регионалните пъти- кегато общината. Фондът 
и Републиканската СОИ 
обезпечат нови 

За пътя от Дукат 
Радоь-ница. който 
си автокарти бе „прока
ран" и който като

пи е да нравим толкова 
келкото ии позволяват 
финансовите възможнос
ти, да не чакаме и тези 
средства които имаме да 
обезврежда инфлацията 
— каза Такев и добави:
До края на годината Ре 
нубликанската СОИ за 
пътища. Фондът за насъ
рчаване развитието на ик 
оиомичсски изостанали
те краища и общината 
ще обезпечат 88,5 милио 
на динара (СОИ - 60, фон 
дът — 20. общината —
8,5 милиона динара) 
считаме с тези средства 
да започнем изграждане
то на пътя от Рибарци 
към Карамаиица. Опрс- 
дсля.мс се за изграждане
то на този път понеже 
той е един от условията 
за откриване па мината в 
Карамаиица. Тъй като об 
щинската СОИ за кому
нална дейност няма сре
дства. а общината други 
сгои източници няма, оч 
акваме изграждането на ви 
пътя да започне в нача
лото на идната година,

ща в Босилсградска об
щина са в лошо състоя
ние. От 125-те километра 
пътища в тази категория 
само 30 км

средства, 
към 

в няк-от Боси
леград до Рибарци и от 
Босилеград към Власина 
— са асфалтирани. Оста 
палите — от Босилеград 
към Любпта к Бсспа Ко 
била и от Рибарци 
Карамаиица, нс само че 
са без асфалт, но са опа 
спи и за движение. Пътят 
от Дукат към Радовпица 
(Търговищка община) псе 
още не е прокаран. Пре 

попита-

такъв
създаваше трудности 
' юристи, особено на чуж- 
дестранпи-идват по-хуба
ви дни. За започването на 
пътя

на

към Републиканската 
СОИ за пътища обезпечи 
18 милиона динара. Фон
дът — 2,4, а 2,22 милио
на динара трябва да обе 
зпечим на общинско 
бнищс. Р-публиканската 
СОИ за пътища и пред
приятието за пътища „Вр 
аня" от Враня, което е

чплн заслужени признания.
Пра откриването, на срещата реч проаз- 

неое и генерал шдпопкй1В1ни,к Иван Радансинч, 
комендант на Нишка армейска област. Той 
похвали досегашните усилия на иноваторите 
в Нишка армейска област и им обеща пълна 
материална подкрепа в бъдещата им работа.

На срещата бе констатирано, че миете ма 
лък брой от имеватормге са подучил: награди 
и признания. Този недостатък трябва да се 
премахне .в бъдещата творческа дейност на 

' в гаюва,торите.

и ра-
дн няколко дни 
хме председателя на Об
щинската скупщина в Бо 
силеград Васил Танев да 
ш- отговори па въпроса: 
какво се предприема по
ложението да се мени?

— Пътищата са в кра
йно лошо състояние. Гла

носител и изпълнител на 
работите, подписаха дого 
сор и прокарването 
пътя ще започне до края 
на тази година. Ще

на

Ст. Ст. се
прокарва до там докъде- 
тс има средства. Догоди
на ще се обезпечават но

сната причина е липсата 
на средства. Тъй като за 
целта са необходими ог
ромни средства, които от- 
веднаж не могат да се об 
езпечзт.

ОТ НАЧАЛОТО НА ТОЗИ МЕСЕЦ В ДИМИТ 
РОВГРАД

определението В. Б.Наемите са увеличени 

с на сто
ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ

И от „инат« полза има
Реконструкцията на в© 

депров-о-дната мрежа на 
главн-ите улица в Димит
ровград на дължина око 
ло 500 метра, завърши е 
•рекорден срок — сам© за 
36 дана — под иепоеред- 
енгоню ръководство на 
електротехника Таса Бо
жков ©т ТО „ Комуналац".

— Сред гражданите съ
ществува убеждение, че 
Е'С И-01ГПР101ВОД1И от Пъртзпо
литни до Димитровград 
■е некачествено изграден 
казва Божков. С теза не 
съм съгласен и затова по 
ех стгсоорнсстта да го 
поддържам с ©ще някоя 
ко другари от нашата тр 
удава организация. Ис
ках да покажа, че от пра 
вилно поддържане на 
водопровода зависи и ка 
ч-еенвото му. Една от 
причините за чести
те аварии беше и ста
рата водопроводна мрежа 
в града. С трима квали
фицирани. работници, и 
един водач на розекопач 
се „заинатихме", че ще 
доведем в ред водопро
вода. Теза; разбира се. 
не можеше да стане ако 
не бяха обезпечени сред 
ст.ва и ако нямахме под 
крепа не 'сам© от нашата 
трудова 'организация, и 
от всички отговорни хора 
'в града.

награда на Димитровград 
— диплома, 
полза има! 
майстор Таса но и за гра 
ж-даните на Димитровгр-

Ползуващпте общест
вени квартири в Димит
ровград от първи октомв 
ри ще плащат с 50 на 
сто увеличен наем. Това 
е решение ка Изпълните 
лния съвет, прието на за 
седание на 29 септември

към осъществяване на 
икономически цени, но 
създава повече възмож
ности за поддържане на 
жилищния фонд и по-се
риозни поправки на ня
кои сгради. Такива поп
равки са нуЖни на пове
че сгради имайки пред
вид, че значителен брой 
са стари, и доста руини- 
рггнг/г. Повишените наеми 
няма значително да пов
лияят на. жизненото рав
нище, защото нозе чето. 
ст квартирите ползуват 
заети с по-добри лични 
"доходи (!). За останалите 
са предвидени субсидии, 
съгласно решението на 
скупщината на Самоуп- 
п-аиителната общност за 
жилищно лел©. Т-ова пра 
®о досега са ползували 32 
липа. Както- бе изтъкнато, 
на заседанието на Изпъл 
нятелния съвет, отделен 
въпрос е дали всички на
истина имат право на об 
лакчения. Досега за- гра- 
осяиара се заплащаше 
2018, за едностайна квар
тира 6756, за двустайна 
8900 и за тристайна 10 
932 динара.

И ог инат
Нс само за

ад.

Снабдяването ще бъде 
•още по-добро, ах-© продъ 
лжн заплануваната рек-ся 
струкция на водопровод
ната мрежа в града.

На територията на Ди 
мйтровградска община 
има 334 обществени квар 
тири-и 55 така наречени 
етажни собственици. Най- 
ммого има двустайни ала 
ртаменти — 259, пет три
стайни, 68 едностайни и 
две гарсониери, Средно 
досега за един квадратен 
метър наемите са били 
112,40 динара, а за ползу 
танците помещения за 
магазини или други де
лови помещения 334,68 
динара. От януари до пъ 
рии юли (за първите шест 
месеца) по този начин са 
събрани 8 691 051. 'дина
ра, ст които 51 на сто. са 
за амортизация. 18 на 
ст© за инвестиционно под 
държане на квартирите, 
12 за текущо, 5 за труд© 
вата -общност и 14 на 
сто за застраховка и раз
ми други разходи.

Електротехник по про
фесия.' Божхоз за първи 
път решава в новата къ
ща сам да си доведе во
да. Първият опит е ус
пешен. а както си личи 
и последният с градския 
водопровод. Като електро
техник. а много повече ка 
то ентузиаст, се занима
ва с поправка на хладил 
нтаци.. Работи сам и със 
ПО милиона динара, кси 
иото сега е личният му 
доход, издържа двама уч 
едкика - синът е в. III клас

Таса Божков

И така, този инат про
дължи повече ©т един 
месец. По теса време, до 
т в събота и неделя, 
гражданите можеха да ви 
дят майстор Таса и него
вите другари как усиле
но работят, почти без по
чивка. Старите тръби са 
под,менени с нови, по-ши 
•реки, оставени с-а венти
ли за частично затваряне 
на водата п© райони. За 
празника на освобожде
нието на града 
беше завършен© и дове
дено в ред. От тогава до

|наоочено, а дъщерята 8 
VIII клас.

Да кажем и това, че 
Таса' Божков, е роден п.р 
ез 1943 гевдин-а в Трънокн 
Одоревш и освен тъзго- 
иишната Септемврийска 
награда, той спечели и 
първомайска награда пр
ез 1985 година.

всичко

сега няма липса на вода. 
С такава усилена, да 
речем ударническа рабо
та Божков’

не

Новото покачване на 
наемите не само че води

тази година 
Септемврийска'А. Т. спечели А. Т.
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Димитровградчани
при Звонко 

Пошчич

МАЛЪК ПОРТРЕТ

Ударникът Синиша
Съюзната трудова 

ция „Мед&еджа 87" безс 
порно е най-трудната съ 

акция, поене 
Р'Ито|р-ията на СР Сърбия. 
В тази акция 
же да участвува. П'р!ич1и 
ната е съврем

ак-г аяни возила по друг на завършихме само за 
чин не можеше да ое сти един". Освен работата на
пие. Но прокарахме мре- трасето (ако изобщо мо
жа и е (низко и високо же да става дума за
|на1щ>еже1ние. трасе), бригадирите изпъл

няваха и други работи. 
; Всяка събсхга и неделя

на пример доброволно са 
разкарвали цимент до ме 

| . стагга къдоето ое поставят
Ш \ стълбовете. Участвували
гЦл са и в потушаването на
Щ од.ин пожар.

•— Населението, преди 
мно сърби и черногар- 

^ ш$, ни прие ’извънредно.
Щ, Такива изрази на благо-

на те-

воеки не мо

Във» връзка с конкурса, 
за приемано на работни
ци в митницата в Дими
тровград и станалите

ясна
тази акция гго ©лектрифи 
кация
могат да участвуват само 
кв алифицир ани 
техници. От Димитров
градска община 
участвува Синиша Стан- 
■К3012ИЧ, електротехник в 
О ОСТ ,, Нишава''.

— Най-напред бях уч 
аотннк в М1©стната 
®а акция ,,Димитровград - 
87". Считах 
бъде добра подготовка за

в
на. Затова тези дни П,р.Ед- 
^ещ-ател'Отвото на Общмн- 
скагга конференция на Съ
юза на социалистическа
та младеж е дало предло
жение да- ое организират 
НЯКОЛКО трудови 
ки акции, като се наберат 
ттц такъв начин към 500— 
700

като бригадири
не-

слектро-дор азумени я с неприома- 
нето на нито* един от 450 
кандидати от в неятози град, 
прието е само едно лице, 
което и по-рано е работ 
тило в митницата)

младеж-

съюз- хиляди динара; дариоет никъде не съм 
срещал калето от тези хо 

Синиша Станкович ра по планинските села.
Никога няма да ги забра- 

става ®я. Считам че и те няма 
да ни забравят.

Инак. Синиша е роден

:ният управител на митнм 
ците в Югославия " Звон
ко Пошчич е осведомил 
Общинската 
ция на Съюза на

трудо
С тези оредства ще ое 

обезпечат учебници 
бнгл помагала

че тя ще мии уче 
на ученици 

с по-слабо материално- съ
стояние.

конферен- За какъв терен 
дума достатъчно е да ое 
каже,, че са били нужни 
по. два часа за да се стиг’ през 1964 година. Завър-

мла-
дежта в Димитровград, че 
е съгласен в скоро време

съюзната акция. Все пак 
невъзможно е да се пра 
вят сравнения между те

ла приеме делегация на 
димитровградската мла
деж.

зи две акции, защото ак не до мястото където ое 
цията „Медведжа 87" е поставят стълбовете. И 
специфична трудова ак
ция. ® която „ о-бикнове- 
ни" бригадири не могагг 
да вземат участие. От 
първи до 26 септември 
моята • бригада (Нишка)
— „Ратно Павлович—Чи
чко" работи по селата- в 
спомената община на из 
ключително тежък и неп 
ро-ходим терен. По цяло
то трасе освен със специ

шил е средно електротех
ническо училище в

толкова назад. Затова ра „Нишаза" с личен доход 
ботният ден на бригади- от „седем милиона и не- 
рите е бил от 6 сутринта що стари". На местната 
до шест вечерта. Благо- трудова акция е провъз- 
дарение на това, както ка гласен за най-добър рабо 
зва Синиша. е било възмо тник. а от „Медведжа 87" 

се завърна като удар
ник. Бригадата е спече
лила емблема „Велко Вла 

работата хович" и лентата на ак- 
електрификацията цията — „16 ноември".

— Догодина отивам 
А. Т.

П ред сед ател ството 
Общинската 
ция на Съюза на

на
кон фар ен

ории а-
листи че ската младеж под 
готвя и анализ на само
дейните активности в Ди
митровград и др. въпроси 
от активността на Клуба- 

и на самодейните в града.

Както ни уведоми Не- 
бейша Иванов, председа
тел на Общинската кон
ференция на Съюза на- 
социалистическата 
деж в Димитровград в де
легацията ще влезнат 
неколцина от участвували 
те в конкур.са.

жно да ое строи онова, 
което е направено. „Ако 
това се работеше на оби 
кновен начин, 
върху
сигурно щеше да завърши 
след три месеца. Ние я

мла-

М. А.
пак на акция.Този конкурс, както ве-- 

че е известно, създаде се
риозно недоволство сред 
Димитровград оката мла
деж. За такова становище 
и отношение на митница
та към димитровградчани 
изобщо няма основание 
и макар че преди извест
но време в Димитровград 
се състоя разговор на 
кай-отговорни обществе- 
гго-пол итич ески 
представители на съюз
ното управление на мит
ницата. въп рост/г все още 
не е изяснен и не е на
мерено щатно решение.

ДИМИТРОВГРАД

Млвдежката кооперация оправдава 
съществуването си

НА МАРГИНИТЕ НА ИСТОРИЯТА

Обикновеният човек ие иска 
да воюва

Десет месеца след откриването на клон на 
кооперация от Пирот в Димитровград В Първата балканска война обединени 

сърби, черногорци, гърци и българи успяват 
да пропъдят турците от . територията, която 
са държали поробена псеече от пет века.

Втората балканска- (меж

младежката
са достатъчни за да се даде положителна оценка за 
съществуване и работата на същата.

които 56 са .фактурира
ни. През тази година, до 
първи септември, с имало 
220 напътствия, от които 
са фактурирани-! 184. В 

кооперацията

Както ни с-озе-доми пр 
Общинс- След това настъпва 

д-усъюзекческа) война, поради отълшов-яване 
около границите. Българските началници ор- 

ггападения обикновено

■едседателят на
конференция на Съ-

дейци с
ката
Юза на социалистическата 
младеж в Димитровград 

пай-пол омитс

нощем.гаеизиоали
мотато- времето1 е твърде лошо. Затова сър

бите твърде мнюто изнонадша появата на бъл 
гароки ВОЙ1НИЦ1И веднаж, когато осъмнал ху
бав ден. Набързо ое 
срещу българите. От доете страии засвирили 
тръбите на атака. С щикове на пушките вой- 

: потичалм едни срещу други. Най-аиоо 
оръбокм войник пръв стига до българс-

щикоюете.

илимюманта 
има 80 члена.

Незаетите 
давейки от Димитровгр
ад все ио-чоото сс обаж 
дат за работа ® коопера 
цията, а и -на трудовите 

стана

и един -от 
„запалянковци" за 
тава нс на клона в Дмми- 

ИЕБОЙША ИВ 
ОТ 20

ооно- младежи н построили и тръгнали
тров-град
А НОВ, за период

1986 до 1 сейте 
тази година юкмнът 

в Димитровград с осъщс
разбрани стаил доход от 2
Р динара. Бруто-печалбата.

иа кооперацията с 12 алг

От предстоящата сре
ща в Белград със 
иия управител на митни
ците 3®рн(ко Пошчич 
очаква много. Преди вои- 
чко да бъдат 
сплд-еедлив.ите искания на. 
Димитровград ча1ии, 
сс взе-мат мерки и прие
тото решение да се от
мени.

съюз-
ноември танците

миятое "-митри на-ор1га>1,изаи1ии 
'вик да ползуват услугите 
па, кооперацията, 
рентите, дока.то работят, 
са социално и г-пшалидцо 

В зависимост

ки войник и двамата -кръстосват 
При това пристигат и други двама войника. 
Вторият сръбни по природа бил шегаджия. 
„Какво сога ще праншм, братко? „Да сс

бълга-

Коошс-

като а чистата пе бодем, ако сме луди" — отговорил042 динара,
чалба иа кооперацията е
10 284 201 динара. През 

година младеж 
задруга е имало 75 

за работа, от

осигурени.
от работата и. ирсметрае- 
нето па същата, могат да 
заработят сравнително до 
брм пат, .

ринът..
Тъй да се каже дшчера били съюзници 

и се борили, орещу всксюен неприятел, а се
га. трябва да задоволят амшетодръжците см и 
да убиват един другито*. Слънчевите лъчи

с някаква радост гърдите на хората- и те

миналата 
ката 
напътствия пъл

КАК ДА СЕ ЗАЩИТИ
УЧЕНИЧЕСКИЯТ
СТАНДАРТ?

акцията за защита иа 
и гражданите.Включвайки се в 

заетите
„а Общинската

нят
просто чувствуват нужда да ое прегърнат от 

Инстиктивио сложили пушките край

Предсе-
стаидарта на 
датслството
ГГМ в ДимитрограД
Парично на някои ученици 

които и досега

конференция на 
решение да помогне 

в средното учили-
радаст.
себе см. Това направили и другите войници.взе
конто- пропапигати.

Честотр новншаиан-с на 
цените и др. неблагопри
ятни тенденции застраша
ват и <;та1ндарта на идас- 
стно число учащи 
/1 им итрогипрад ека

социална по
вече е Записал Йован Павловнч от Пирот, 

чийто вуйчо му разказал това, бил 
сръбски войник шегад-

са ползували 
най-бедии ученици

Средствата за цел 
мла

ще.
мош Иа някои 

яежката бригада.

оня ВТОРИ 
жнята

ос в 
обши- СТРАНИЦА 9
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В ЧЕСТ НА 200-ГОДИШИИНАТА ОТ РОЖДП 
НИЕТО НА ВУК КАРАДЖИЧ

Бюст на великана на сръбската 
писменост

ПРЕД ТРАДИЦИОННАТА МАНИФЕСТАЦИЯ „МЕСЕЦ НА КНИГАТА"

({разнообразяване на традиционните
облициВсяка година а период 

от 15 октомври ДО 15 НО 
емири на цялата терито
рия па Югославия се пр
оведоха
гаидиата акция 
ма книгата", 
замисъл на тази акция с 
книгата да стане достоя
ние на трудовия човек, 
младежта и пионерите. С 
друга думи, книгата в 
този месец е в центъра 

. на вниманието на общес 
твото. Разисква се върху 
общественото й положе
ние и се насърчава тиро 
ка обществена активност 
върку разрешаването иа 
проблемите в книгоизда
телствата, библиотечно
то дело и квигоразпрос- 
транинието.

Домакин на тазгодиш
ната югославска акция е 
културно-просветната об 
щност в Косово. В прог
рамата, която ще се про
веде на 15 и 16 октомври 
в Прищина, се предвижд
ат-. тържествено открива 
не на акцията „Месец на 
книгата”. каасто и на те
матична изложба, югос
лавска литературна вечер 
и югеЬлав-ско съвещание 
на тема „Взаимно преве
ждаме на езиците на на 
родите и народностите в 
СФРЮ".

На културните ведомс
тва в общините тази го

ено «а Вук Стефалюшч 
Караджич, Културно-лро 
светната общност предала 
га иа общинските комите 
ти по че отвиването иа ю- 
билея да се организират 
тържествени събрания в 
ч-ост иа Вук, да орпаниаи 
рагг тематична 
за делото и живота иа 
В. Караджич и да обна
родват тематични конку
рси. Едновременни© в до
говор с образователните 
'институции да -се раздви- 
жагг трайни акции с цел 
да се тачи кирилицата и 
кири личната 
Същ© така да се раздви
жи акция за читателска 
значка.

Озиамсиуването на 200- 
> лдишпината от рожде
нието на великана на 
сръбската писменост в 
Димитровград е многост
ранно. Изложба за живо
та и делото на Вук Стефа 
пович Караджич вече е 
организирана, а провеж
дат се и други манифеста 
ции, особено в училища
та. В чест на юбилейна
та годишнина академич
ният скулптор от Димит
ровград, Димитър Илиев, 
е изработил бюст на на
родният просветител от 
Тършич, който наскоро 
трябва да бъде изваян в 
бронз и поставен на опре

делено място в града. Те 
зи дни и Самоуправител- 
ната общност за образо
вание, култура и физиче 
ска култура отдели извее 
тна сума за тази цел. Ос 
тава още Центърът за 
култура в Димитровград, 
където Илиев е зает с 
половин работно време 
(втората половина допъл
ва като преподавател по 
изобразително изкуство в 
средното училище), да на 
мери леярна, където бюс 
тът ще бъде изваян. Вси 
чко това трябва да се на 
прави до края на тази го 
дина.

диша се отделя особено 
внимание. Те трябва да 
изготвят свод програми, 
като ©разнообразят доое 
га шиите традиционни об
лици на акцията. А тс са: 
безплатно, записвате на 
първолаци в библиотеки
те, литературни срещи и 
четения, обнародваме на 
наградим темата, награ
ждаване на най-дойни чи
татели, организираме на 
изложби на кммги — те
матични и продажни.

Тази година култургао- 
-проешетмата общност ма 
СР Сърбия предлага об
щинските комитети по 
провеждане на акцията 
този път особено .място 
да отделят на: развитие
то на бпблиотечнотинфор 
мативната дейност, раз
витието на 'книжарската 
мрежа, попълване на би 
блиотечните фондове с 
неои загла!В1ия, според ну 
ждите на образованието 
и сдружения труд. разви 
тие на читателски навици 
у децата и обогатяване 
ма училищните и детски
те библиотеки и пр.

С оглед, че целята 1987 
година протича под зна
ка на овна^яуването 200 
-годишнината от рождени

културно-прола- 
„Меое-ц 

Основната

изложба

писменост,

А, Т.
ДИМИТРОВГРАДТъй като в някои наши 

общини мякай от тези 
акции са проведени, адр 
упи са запланувани да ое 
проведат до края ма го
дината, би трябвало да 
ое проучат материалните, 
кадрови и други 'възмож
ности за допълнителни ку 
лтурни манифестации. Ра 
збира се финансовите сре 
дства в общините недос- 
тигат но делото на Кара
джич заслужава да се по

Средношколски екскурзии
От 29 септември до 3 

октомври третокласници 
те са направили екскур
зия до Белград, Загреб, 
Кумрсзец, Любляна, Бл
ед, Бохин, Посгойна, Ри 
ека, • Плитвице и Кдаара. 
В споменатите места са 
посетили културно-исто-

В средношколския 
-образователен център 

..Йооип Броз Тито" 
Димитровград вече са пр 
сведени две екскурзии — 
'за учениците от трети и" 
четвърти клас.

От 24 — 26 миналия ме 
сец учениците от трети 
клас са посетили Врана, 
Скопие. Дебър, Охрид « 
Витала. Между другото 
са посетили къщата на 
Бора Станкович, макасга 
ра Би-гороки м черквите 
Овети Наум и Света Со
фия.

в

рически паметници, меж 
ду другите и родната къ 
ща на Тито в Кумрозец. 
Средствата са обезпечени 
частично от обществено
полезния труд на учени
ците.

търсят допълнителни сре 
дства за достойно прове
ждане на 
акция „Месец на книга
та".

тазгодишната

А. Т.Ст. Н.

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВУК КАРАДЖИЧ

Найден Геров лично познат на Вук Караджич
БОГДАН НИКОЛОВ; ВРЪЗКИТЕ НА ЗНАТНИ БЪЛГАРИ С ВУК КАРАДЖИЧ (4)

към най-изтъинатите представителя на фо- 
тстичния принцип при българите.

Подобен опит бе направил и Иван До- 
бровюки, който също се опитал да изхвър
ли Ъ и Ь на края на думите. Вук следял 
това начинание чрез описание „МИРОЗРЕ- 
НЙЕ", което излизало във Виена (1850 и 
1851). Иван Доброваки е също последова
тел на Вук у българите и него® голям по
читател.

Българският писател и обществен ра
ботник Найден Геро® (1823—Т900) ое учил 

град Копривщица, а средно сб-

под негово влияние, ое опитали да извър
шат реформа на българския език, но в 
таза не са имали особени успехи. Силите, 
които действували против реформата, ка- 
кт© и и Сърбия, били големи.

Да опоменам само Никола Първанов 
(1845—1876), един от последователите на 
Вук в България, «ой,то ое опитал да извър 
ши приложение на Буковите идеи за ези- 

а. Първанов е роден в оело Вълкова Сла
ва (днес Доктор Йосифов), Михайловград 
око. Гимназия и филологически факултет 
завършил в Белград, където бил и редак
тор на българския вестник „Въеток". Ав
тор е на много статии из областта на ези
кознанието. Като ученик на Джуро Даии- 
чич и последовател да идеите на Вук Кара- 

' кич той е изтъкнат представител на фоне
тичния принцип при българите. Той е пи
сал, че ертографията на Вук служи като 
пример в* славянската литература. Той е 

. пръв при българите изхвърлил Ъ и Ь нак
рая на думите и сложените гласове Щ, Ю 
и Я. Д-р Джордже Итнятовмч. който най- 
много писал за него у нае, гб причислява

» родния си 
разенвагаие получил е Одеса-. Работил върху 
Речника на българския език под -влияние 
на Вук Караджич, когото лично познавал. 
Неговият речник е направен въз основа на
народните говори.

По време на своята богата творческа 
дейност. Горда бил въ® връзка с Вук Карад
жич. .Известно- е, че Вук имал намерение 

един голям труд за сърбите и бълда пише
гарите. Чрез Геро© той искал някой мате
риали, които му били нужни за писане на 
тази книга,. Подобна помощ поискал 
Оава Ф-илатерюв (1825—-1863). На Вук б.и- 

оклоностите на Филатеров и 
помощ за събира-

От Вук* се учили Опиридон Палаузда, 
Васил Апрнлда, Найден Геров, Иван Баго- 
роз, по-къоно Любен Каравеяов, Райко Жи- 
нзи-фюв, Буковите произведения са ,разп,ро 
етианяваии на територията на днешна, Бъл 
гария. Вук е имаш шлеми заслуги за българ 
ската култура и писменост. Затова и в Бъл
гария интересът за Вук и неговото творче
ство не опира и до днешни дни, 200 годи
ни след рождението му.

и о-т

ли известни
затова от Н1&гк> поискал

материали за- неговия труд за сърне на 
боете и българите.

материали юг Фи-Вук получил много 
лагерю®, но трудът за сърбите и българите 
останали ненаписаи. Най-полям© влияние 
Вук оказал на българите в реформата на 
езика. Много български учени след Вук, (КРАЙ)
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ШизшееКа култура Хс^ВЩ) град" с 277 
. одделна

точки, а ® 
конкуренция най- 

уопсшни бяха: Ружица 
АлексотаД

Конкурсната комисия при Трудовата ор- 
ганизация на управлението за обществени до
ходи пои Общинската скупщина в Босилеград 
публикува

СЪС 162СПОРТНА СТРЕЛБА кръга,
следвам а- от Евлоги Г»ри- 
Г0‘Р-0® със 152 кръга. Го- 
Ша Глиторов със 151 кръ- 
га и- така нататък.

Във Вале®© 
тември се проведе репуб
ликанско" пъриенспво 
спортна стрелба с мало- 
калибг,1ена пушка. От об
що 120 състезатели — 30. 
бяха жегни.. Ружица Алек- 
с*0!за от Ди'Мптро1вград спе 
чели първо място в об-

Ружица Алексова 

побеждава
отново на 19 сеп-

За приемане на един работник за неоп
ределено време за работи и задачи инспектор 
по приходите в управлението за приходи в 
Общинската скупщина в Босилеград.

Освен общите условия кандидатите тря
бва да изпълняват и следните специални ус
ловия :

1ТО
В Димитровград, на 28 

септемири, в чест яа деня 
на тръгването на Цари
градска бригада за 
бождението на Югосла
вия през 1944 година, се 
проведе състезание 
спортна стрелба.

След интересна и оспо- 
рвана борба пър®о място 

отборното класиране 
спечели Д СИРИЛ (Дру_

жество за 
ария на
лмди) с 455 
второ мдсто се 
.. Дим итрюигр ад' ’

спорт и реисре-.
трудовите

кръга. На
И1Н®а-

0ЮВ'О
клаои-ра 

с 393 коъ
га. на трето „Граничат." щ 0 класиг)ан«- !<-ато п'°“ 
370 кръга. „а четвърто — . С^™а 32« кръга-

е 346 кръга и т и Това беШе четвърта по- 
редна победа на Алекоо-съ с те за(в аи&то

първо МЯСТО*
6'О'РНОТО
отб*о«рът на

— да имат виеше или полувисше образо
вание, икономическа или юридическа специ" 
алност VII или VI степен на подготовка, да
ден професионален изпит и три години тру
дов опит.

С молбата кандидатите са длъжни да 
представят: удостоверение от книгата по гра
жданско състояние, диплома за завършено 
образование, удостоверение за трудовия опит. 
Доказателство за даден професионален изпит 
и удостоверение, че срещу тях не се води 
следствие.

Молбите с посочените документи се из
пращат в срок от 15 дни от публикуването на 
конкурса в „Братство”, до конкурсната ко? 
мисия на Трудовата общност на управлението 
за обществени приходи при Общинската ску
пщина в Босилеград. _

по
„Циле”

В за ж*е- 
1 в от- 

кл одиране беше 
..Диммтрав-

!ва. с което още веднаж 
потвърди авоята (висока 
агиодупна класа.

в

Д. Ставро©

ФУТБОЛ;, МЕЖДУ ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

Много голове
ФК „Единство" (Пирот) ФК „Асен Балкански" (Димитровград 3 : 3 (3 :2)

яа само наравно (3:3) с ..Еди 
нетно" от Пирот.

В следващия кръг ди- 
митровградчани ще бъ
дат домакини на отбора 
..Ястребац" от Блац-е.

Пирот, ч октомври победата над отбора 
1987. Игрището яа „Рад- „Единство" от Пирот, а 
нички" —- Пирот. Тере- бяха съвсем близо до 
нът тревист. Времето слъ
нчево и студено. Голмай- 
тори: 1:0 — Стоян Цвет- 

Станислав

4

две
те точки в този мач. Но
димитрсивградчани не ус
пяха- да реализират пове
че от три от много създа
дени шаноове и

КШИЧ; 2:0 
Митич; Емил Иванов — Комисията за трудоустрояване при гор

ското стопанство „Враня" във Враня дава
Д. Ставровиграха

2:1. На 2:2 .изравни Алек
сандър Станке®, а на 3:2 
повиши Зоран Докич. На 
3:3 изравни Емил Иванов. 
Жълти картончета: Зоран 
Николич (от „Единство") 
и Синиша Иванов, Мило- 
вагГТодсрсвич и Драган 
Дончев) от „А. Балкан
ски"). Съдия 
Николич, Ниш. добър.

„А. Балкански": Милко 
Соколов 7. Тошко Соко
лов 7, Тоша Рангелоз 6, 
Милсеан Тодорович 6, Но 
вица Алекоое 7.
Димитре® 6, Драган Дон- 
чез 8, Синиша Иванов 6 
(Никола Миланов), Сини
ша Димитро® 6 (Драган 
Алексе®,), Емил Иванов 9, 
Александър Станков 8.

Футболистите на „Асен 
Балкански" от Димитров
град показаха на 4 окто
мври хуб,1ва игра. 
макло изпуснаха дори и

ФУТБОЛ

Катастрофално поражение на 
„Партнзан"

„ПАРТИЗАН" (Желюша) „ДРАГОШ" 2:8 (0:3)

За попълване на задачи транспортен ра
ботник за втоварване и изтоварване на дръв- 
ни сортименти при трудовата единица Горска 
секция, Босилеград (четири изпълнители за 
определено време до 4 месеца).

Условия: неквалифициран работник, отно
сно I степен на професионална подготовка.

Освен горепосочените отделни условия, 
кандидатите трябва да изпълняват и общи ус
ловия, предвидени със Закона. Ненавременно 
подадените заявления няма да се взимат в 
предвид.

ЖелюшаниФутболистите на ,,Пар- 
тизан" от Желюша загу- 

. биха от отбора на- „Дра- 
го-ш” от Пирот с 8:2! То- 

еУ.го от най-в-исоки-

зан" досега, 
играха твърде слабо и го-

Зоран

Пирот без милостите от 
го труд им вкараха осем 
гола в мрежата.ва е

те поражения на „Парти- д. с.
Славча

АТЕЛЕТИКА Обявата е открита 8 дни след публику
ването, а избирането ще стане в срок от 30 
дни след изтичането на срока за подаване на 
заявления.

Заявления с доказателства за образова
телния ценз н други условия се подават на 
следния адрес: ТО ГОРСКО СТОПАНСТВО, 
Враня, ул- ..Иво Лола Рибар" 18.

Каменова ще бяга в Ниш
— казва Камеио-годиита 

«а. Обичам този оггорт. а 
мой I (дол с, Слободанюа 
Чолович. В Ниш очаквам 
добър резултат.

11очти всеки ден в спо
ртния център „Парк в 

можете да-Димитровград 
видите -как 
Юлия Каменова 'Скг

основно училище

ученичката 
пет по шсНас-

В1ИД'И1М'.
клас на 
„Моша Пияде" упорито 
тренира. Подпотвя се за

Остава ни да пожелаем 
па младата огюрти-уш*сх

сша от Димитровград.паПИОНЕРИ бягане па 800 метра
крос, който* 

10 ок-■роги шаши я
ое проведе на 

Ниш.
Когагго поиюрим за а*т- 

лелипсата, може би е до
бре да споменем и иии- 
ц'иати!вата* 
знаели и

ТЕЖКО ПОРАЖЕНИЕ щс
ТОМ/ВрИ В

Пионерският отбор яа 
„А. Балкански" от Дими
тровград иг-ра против 
бора на „Мали Ястребац" 
в Ниш и загуби с 6:0
(2:0). в

Каменова -грени 
на из-вс- 

суг Д ими- 
Ма-

Засега
под контрол 

спортист
Александър

«а група сшту- 
лекоатлетици, отраот- игаясло сДимитровград 

Александър Марков, ши- 
кастголсдък вършат по

за създаваше на 
клуб в 
случай,

синия 
тровград
рков*. то

мач Д1ИМИ- Д|Я0ТОВ:Ка
л-омоатл сти чеоки 

Във всеки

този два__ в последните
“ месена «аоЯР=тровградчами не успяха

града.
инициативата , заслужава.

подкрепа, заядого 
открай вре

да се противопоставят
по-добрия отбор на „Ма- релейно 
ли Ястребац", и заслужс- да -три
,ю Гсвоята категория

метра за ж-еки)

заеме сд- 
места 

(800 
с по-

пълна
Димитровград 
ме е имал

спортна дисциплина.
таланти и в*

кр-ьг ди
митровградските пио-нери 
'йе играят -срещу о<йрра- 
на „Потрес" от Пирот.

Д. Ставров

В следващия тази
Марков.деля 800 мс- 

огеодо еяна
М. А.па__ Бягане

третирамтра СТРАНИЦА 11 .
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I X * сатиРа * забава

I

1, \7\ ГЛ! Резервни/
/ / / I

Оод1И'мо със Стаюрийу и си орагимо за 
наше работе, ка он паче да се смейе.

— Кво ти пригину съга па, та ое зата-
луйсш?

— Оети се — почс Ставрия — онядън
Тодор м'и раопраи за нешкви ,;резервми 
уши".

— Е са га заубави,- геви су па тия „ре
зервни уши".БЕЗ ДУМИ

— Ела Тодор каже: брат ми, ка на
шият директор пойде на службея пут — 
ом си остави ..резервни уши". Има си те
квия що начулйе уши, слушайу _ кой кво 
че каже и после пренесе на директора- 
тога.

''Ч МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ
ИЗ „БЛЯСЪЦИ НА ОСТРОУМИЕТО" Летни рейсове

Старост Това лято едва ли пад
на някоя капка дъжд. 
Благодарение на това и 
рейсовете на ,,Ниш-екоп- 
рес" не пропускаха дъжд. 
Обаче сега, когато вали 
вече няколко дена не е 
необикновено в рейса да 
вмдизч. пътници с чадър.

Говорейки за това на 
директора на ООСТ „Ло
кал" един <уг членовете 
на Изпълнителния, съвет 
го попита как е възмож 
но това.

—■ Тези рейсове са лет 
ни — отговори директо
рът.

— Море я йедни теклия „резерви уши" 
йоще малко що Ъи не иокубо — сети се 
я. — Седли смо с Микаила Йокшинога 
онадън и ои оратимо — те това поскупело, 
те онова поскупеао, а примъкнули се йед
ни теквия „резервни уши". и слушайу ли, 
слушайу. Видим че ни. после одумуйе на- 
/влажно место, ама га търпимо. По йедно 
време мене ми Ьипну, рип-и се и реко му 
да си гледа рабогу, а не да подслушуйе 
тога или сиогова. Он се праи на улав, 
ужЬим нищо не разбира ...

— Е Манчо. стар см човек и изгледа 
йош акъл не ти йе дошъл ... Па знайеш. 
ли дека тия най-добре ои прооде. Отиде 
там или мгам — подкваси те, па после иди 
се раопраиляй. Барем да каже тека кико 
си га ти казал, а он га понатаври, додаде 
му, засноде га тека да ти се смучи.

— Море знам и я теквия доста. Слез- 
нем оди вшакат и таьмън ои речем че оти
дем у ресторацийуту да дунем йедну, ка 
анм се залепяли ко таксене марЛе. Нечу- 
л>или уши ко чобанЬе и чекайу кво че ка
жем, А я нали съм йел оди кскошку ногу 
— не могу да търпим, почнем да лайем, 
а они се само усмивайу, оучу мустак и по
сле варкайу да ме подквасе.

— А знайеш ли, бре Манчо. защо това 
прае тека? Данъска че одумайу йедногау 
йутре друвдга, и после тейи видиш добил 
по-убаво радио место, поеаместил се.

■— Ма това не ме чуди — чуди ме що 
им веруйу на тея пюдлизурйе ка знайу дека 
лъжу и на левю и на деоно.. А най-добре 
би било иеггина да Ъм вати некой за уши 

-и да им оотражи сметкуту.
-— Море маши се, нали знайеш дека 

•големците обичашу да им заносе ... Ама 
язък за теивюга гояемца кой веруйе «а те
кила „резервни уши”.

Не бива да остаряваш, преди да си поумял.
Шекспир

Старците затова обичат да дават добри съве
ти, защото вече не могат да дават лоши при-, 
мери.

Ла Рошфукс

Колко и да е страшна старостта, всеки иска 
да стигне до нея.

П. Буаст

Самотата е най-верният признак на старостта.
А. Олкот

Печално е не че идва старостта, а че си оти
ва младостта.

Ако е така защо ю тях 
няма на видно място де-

Ал. Дюма-син

Мъдростта на старите — това е голяма за
блуда. Те не са станали по-мъдри, а по-пред- 
пазливи.

кларания в която, както 
за обувки, да пише че са 
годни за употреба само ■ 
за сухо време. Пове 
знаят хората кога да 
ползуват.

Ъ. Хемингуей да
ги

V А. Т.
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