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^ 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

НАРОДНОСТ В ОФР ЮГОСЛАВИЯ #

ГОДИНА ХХУЩ * БРОЙ 1322 • 16 ОКТОМВРИ 1987 ♦ ЦЕНА 50 ДИН.
АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕД МИДАТА

МОСТ НА ДРУЖБАТА ПРЕД ОБЩОЮГОСЛАВСКАТА АКЦИЯ „СО 
ЛИДАРНОСТ НА ДЕЛО''

Вършат се подготовкиОптимизъм буди неот
давнашното изказване на 
члена на Председателст
вото на СФРЮ НИКОЛА 
ЛЮБИЧИЧ при

решават. С това неподцен 
явам помощта, която тря 

да окзздат републи
ка Сърбия и Югославия 
като цяло.

които ще трябва да даде 
отчет пред съюзната ко
мисия, която готви мате
риал за неговата дейно
ст и поведение.

На 22-ри този месец на територията на 
нашата страна ще се проведе солидарна ак
ция под название „Солидарност на дело", ко- 
гато за бедни, изнемощели, социално застра 
шени или настрадали в природни бедствия ще 
се събират парични средства, облекло, обувки, 
храна... Акцията ддвдвижи и с решение уста
нови Червеният кръст на Югославия, а пълна 
п-оиюрепга в подготовките й оказва Социалисти 
ческият съюз.

От-значение е да ое подчертае, че до то
зи ден в организациите на сдружения труд, 
трудовите и шмоуправителни общности тря
бва да се вземат решения за средствата, с ко
ито -ще ое участвува в акцията В местните 
общности и по домакинствата, според реше
нието на Червения кръст, в деня на солидар
ната акция оце бъдат анта.жирани около 5 хил
яди активисти.

Общинските организации на Червения 
кръст и Общинските конференции на ССТН 
в Босилеградока, Сурдулишка, Димитровград 
ска и Ба'бушнишка общини на воеме раздви
жиха. усилена активност. Очаква ое солидар
ността и хумаността, ко-ито щикога не ни бяха 
чужд и и този път да дой дат до изява.

открива
нето на нов мост на Га- 
зиводе в Косово ДА СЕ ОБЕЗПЕЧАВАТ 

РАБОТА. ЖИЛИЩА ..

Тезк дни и. Председате 
лстбото на Съюзната кон
ференция на Социалисти-

в ново
създадената община Иба- 
рски Колашин. Този 
както изтъкна Любичич, 
е нещо повече от важен 
съобщителен обект. Той 
ще даде възможност Ко 
сово да се свърже с дру
гите краища в република
та и страната. Мостът е 
построен за да се изправ 
ят неправдините, напра 
вени при построяване на 
бента, и по него трябва 
да се върнат ония, които 
са се изселили, да укреп 
ва доверието между на
родите и народностите в 
Косоео, за да се гледа 
по-смело в бъдещето. Пр 
имерът на Ибарски Ко
лашин охрабрява и показ 
ва как трябва да се раз-' 
решават междунационал 
ните отношения и всич
ки други проблеми.

КАК ДА СЕ ОБУЗДАЕ 
ИНФЛАЦИЯТА?

мост.
На този въпрос, който 

измъчва малко-повече, вс 
еки югославяи.ин, отговор 
би трябвало да се даде 
на. насрочената за 19 ок 
томрри сесия на Съюзна
та скупщина, на която ка 
кто се очаква ще говори 
председателят на Пред
седателството на СФРЮ 
Лазар Мойсов, а предсе
дателят на Съюзния из 
пълнителен съвет Бранко 
Микулич ще изнесе прог 
рама от мерки и задачи, 
с които да се обуздае ин 
сЬляцията и консолиди
рат задължеността на 
страната в чужбина, про 
мените на валутните за
кони ц пр. В. Б.

Никела Любичич
Голямо внимание пре

дизвиква и определението 
на Съюзния изпълнителен 
съвет за обуздаването на 
пените. Застъпването 
спазване на пазарните за 
ксномерности подразби
ра обръщане към иконо
мическия принцип, по ко 
йто цените се формират 
според условията на паза 
ра. Свободното формира
на на цените е възможно 
само ако пазарът е отво
рен и за домашните и за 
чуждестранните произво
дители.

ческия съюз разисква за 
Косово, В този брой:В речта си Любичич из 

тъкна, че в Косово през 
последните пет години 
са заети: 27 000 души, пре 
димно з новоизградени 
обекти но че е нео.бходи 
мо да се обърне по-голя 
мо внимание на популаци 
онната политика, защо- 
то и ст нея. а не само от 
инвестиционната полита 
ка, зависи жизненото ра 
внище. Затова е необхо
димо открито да се 
вори за планирането на 
семейството, защото и 
муого по-развито стрпан 
ство от нашето не 
ло в състояние да обез
печава работа за такъв 
приръст на населението.

положението в 
подготвяйки скорошно за 
седание на конференция
та по този въпрос. Поло-

за

Предизборна дейност в Съюза на 
комуниститежението в Косово не мо

же да се нормализира са 
мо по държавна и парти
йна линия Необходимо 
е там Социалистическият 
съюз да разгърне широка 
активност, основаваща се 
па Заключенията на Де
ветия пленум на ЦК на 
СЮК.

4

СИГНАЛИ

Болен здрав носн .
Подготовка за есенната сеитба

6. I

го- 7
За да спре изселването 

и за да се ускори проце
са на завръщане на вече 
изселилите се сърби и че 
пиогорци. преди всичко 
е необходимо да им 
обезпечава работа, места 
за застрояване на къщи, 
жилища и по.

В настоящата валутна 
„суша" когато половина
та от валутните средства 
отиват за плащане на дъл 

сс гонете спрямо чужбина, 
едва ли имаме възмож
ност за такъв ход. Несъ

Най-сетне в иСдрелото на река Ерма

би би- Започна санацня на пътя 

Улицата не е крива, дето е крива
8

Говорейки за оправда
телните жалби и оплаква

8отвстствието в цените на
хранително-вкусовата про- 

Ко- мишленост е остро изра
зено и засяга пряко жиз 
лоното равнище на тру
дещите сс и гражданите. 
От посочените антиинф-

Слсд конкурса в митницата в Димитровградния на трудещите се и 
гражданите в Косово, ко- 

се обузда-
1<огато говорим за

може да отминем Без пропуски в конкурса?IV! търсят да 
ва албанският национа- 

Любичич подчер

сово не 
и публикуваните тези дни 
материали от проведено 

миналата година за

9

лизъм,
та, че е необходимо да 
се подсичат корените на 
всеки национализъм, сръ 
бския, черногорския и 

Пооблеми-

Манчин рабуш
още

Въртешбекомандири лационни мерки се очак- 
Фа- ва да се отговори на въпро 

са как да сс излезне по-

седание на 
от запаса, на което

Ходжа, произнесъл
обиждащи думи скоро от икономичеектта 

на криза?

12

Нашенски историйкивсеки други, 
те, които в междунациона 

въз
дил
редица
зя сметка да другите

и народности, и за
Пушка и околните отношения са 12Косово, М. А.вникнали, тук, 

трябва тук
родии да сс раз-



I

| ПО СВЕТА Iи а нас
МИНИСТЕРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ

В Югославия, през 
януари или февруари

В Югославия наскоро 
ще се състои конферен
ция на министрите на въ 
ншните работи на балка 
меките страни. До-такова 
заключение се стига въз 
'основа на отговорите на 
балканските страни (с из 
ключение на Албания) на 
югославската инициати
ва,, както и въз основа на 
разговорите яа съюзния 
секоетар на външните 
■ц^боти Раиф Диздаревич 
е шефовете на диплома
циите на България. Гър 
ция, Румъния и Турция в 
Ню Йорк. С тези консул
тации са разпръснати вой 
чки дилеми във връзка с 
окончателния договор за 
провеждане на министер 
оката среща.' Конферен
цията може да бъде пр-о 
водна в началото на 
ната година, през януа
ри или февруари. Очак
ва се и отговор на албан 
ското правителство.

Узнава ое, че предложе 
ният концепт ма конфе
ренцията е срещнал кон- 
пеизус и този факт пред- 
вестява. че на . предстоя
щата среща ще домини
рат теми от мултилатера 
лното сътрудничество. Це 
лта е конструктивен диа
лог, в който да ое извър 
ши обмен на мнения за 
сътрудничество на балкан 
ските страни във всички 
области, в които същест 
вуват идентични интереси 
и съвместни потребности.

ЮБИЛЕИ: 40години Съюз на югославските бойци

Организация на Титовите безстрашни партизани
Б последния ден, на септември 

1947 година, в Белград бе основан Съ
юз на бойците от Нар-ощоюсвабод1итсл- 
натЬ война, като обща. югославска бор 
чеока организация на участниците във 
войната, активистите в народооовободи 
телното движение, затворниците и ин 
теритираггатс. С една дума, организа- - 
ция ма всички, коцто взеха акцизно 
участие » борбата против фашизма. | 
Другарят Тито бе първият председа
тел на борческата организация.

Май-;важ;иите задачи пред органи
зацията на бойците бяха: и останаха

Оценява се, че в мно
го области междубалкан 
скошо сътрудничество мо 
же да бъде .по-успешно. 
Балканите оа географ ич-с 
ока връзка между два кон 
тщента и затова сътруд
ничество в областта на 
движенията заема едно 
от централните места. 
След това става дума за 
промишленото и техно
логическо сътрудничест
во. за сътрудничеството в 
промишлената коежюра- 
ция, туризма и оп азване - 
то на жизнената ореда. В 
югославските политичес
ки къртове, ое оценява, че - 
Балканите не смеят да си 
позволят да бъдат второ
степенен фактор в Евро-. 
на и да припкат зад науч 
ното и технологическо ра 
знитие на останалите ре
гиони. Балканите .изоста
ват и когато става дума 
за регионалните събра
ния и договори, които на 
последък станаха широка 
практика в света. В така 
ва обстановка балкански 
те страни не могат да се 
държат настрани, още 
повече, че регионалното 
сътрудничество в други, 
краища на света е прани 
кнато от укрепване на по 
лирическото, икономичес 
като, технологическото и 
други видове сътрудниче 
ство и от подчертани въз 
можности за диалог и 
преговори.

достойно място между армиите на ан- 
тихитдеристжия съюз. Зал нея в исто 
рията. и в сърцето и в душата на

до днес- тзчикщ укрепване на придо югославските народи и народности ос- 
бинките ма Народооовободитслиа-та танаха славните битки на Кадиняча, 
воина, развитие ий, бор-ч-саюитс гради Ужицс, Неретва, Сутйеска, Похорйе, 
.ции, събиране и публикуване на исто- Дървар, Козяк планина. Топлина, Ср- 

см и гробовете на хиляди знайни и не 
знайни народни синове и дт>щери 
победата над Фашизма и предателст
вото й за една нова Югославия, стра 
на на социализма и мира, на- братст 
вото и единството, страна на работни 
чеоксто самоуправление...

В следвоенния период Съюзът на 
бойците прояви единодушие във воич

ричеоки материали -от войната, уреж
дане на гробове на загимадитс бойни, 
'Издигане на паметници, откриване на 
музеи, грижа за материалното състо-

за

Я1нис на членовете на организацията и 
семействата им, .сътрудничество с 
национални и международни органи 
задни на бившите борци за запазване 
на'световния мир.

Изминали бяха две години от 
войната, в която нашата страна 
много разорена. Възобновяването вър 
веше вече към своя успешен край и 
беше започнала подготовката за Пър
вия петгодишен план (1947—1952). За 
изпълняването на тези задачи бяха 
нужни, огромни материални средства 
и огромни усилия на партията и наро 
ра. Храбростта и упоритостта на дов
черашните .воини намери място в из
пълняването на поставените цели в оо- 
циадметичеоКоТС' строителство.

Нашата борческа организация въ
зникна върху героичното дело на Ти 
товата партизанска армия, която към 
края на Втората световна война има
ше над 800 хиляди бойци и заемаше

ид-

„ ки акции, раздвижвани в самоуправи
ПР телното социалистическо развитие на 

обществото. И във всяко кризисно по 
ложение този Съюз бе винаги важен 
колектив и винаги можеше да се чуе 
неговата храбра реч и единодушното 
потвърждаване, че Съюзът на бойците 
е гарант на нашата революция и ней
ните придобивки.

За: героизма яа бойците през На- 
родоосвобсНдителната борба и револ
юция на бойното поле и за храброто 
държане пред всички врагове на Но
ва Югославия. Съюзът на сдружението 
на бойците от Нарсдоосвободителна- 
га война бе отличен от президента на 
Републиката с Орден народен герой. • 

(Подготвил Ст. Ст.)

50 години от идването на И!осип Броз Тито начело на ЮКП (СЮК)
ДОКЛАД НА БОШКО 
КРУНИЧ НА ТЪРЖЕСТ
ВЕНОТО - ЗАСЕДАНИЕ 
НА ЦК НА ОЮК (2)

Водач на прогресивни, 

честни и смели хора
/

страната формирал Временно ръководство 
на ЮКП, съставено от хора израствали и 
прекадени в класовите борби.

През цялото това време Тито настоявал 
да ое реши т. нар. „въпрос на ЮКП" в Ко 
минтерн. Този въпрос бил рошен по време 
на неговото н-яколкомуюсечно пребиваване в- 
Москва от август на 1938 до януари на 1939 
година. Тогава като най-важно е решене. а 
което официално бива потвърдено на засе
данието на Политическия секретариат на 
Изпълнителния комитет, на Коминте-рн от 
5 януари 1939 година, да се. извърши реор
ганизация на ръководството на ЮКП, то
ест неговото дотогавашно Временно ръко
водство да се реорганизира в Централен 
комитет и тави задача да ое повери на 
Йаоип Броз —; Валтер.

Тито се завърнал а страната през про
летта ва 1939 година. През средата на март 
същата година, в Ботанкжа Бистрица, про
вежда заседание' иа реорганизирания Цен-

Т ежестта на своята активност Тито 
Сложил върху укрепването на движението 

в страната, върху по-нататъшното развитие 
на най-разнообразните облици за дейно

стта и борбата, за запазване на единството 
в партийните редове, борейки се енергично 
за осуетяване на фракционните явления и 

сектанството. Решително се застъпва за
чес

трален комитет, всъщност на членовете на 
предишното Временно ръководство. В юни 
бива. проведено и национално -съвещание 
на ръководния актив «а ЮКП, на което е 
одобрена дотогавашната работа на новото 
ръководство на ЮКП, начело с Тито и вси
чки мерки, предприети по 'отношение на 
реорганизацията на партията и нейното по
нататъшно укрепване. Приети са и реше
ния за задачите на югославските комуни-.

® новонастанаиите условия, специално 
нред увеличението на военната опасност.

приемане в партията на прогресивни, 
тни и храбри хора, за най-широко полити
ческо обединяване на всички демократиче 
ски и патриотически сили в борбата против 
реакционната и профашистката политика 
на вежима и все по-непосредствената фа
шистка опасност, която застрашавала неза 
висимостга на Югославия

спи

ГЪКОВОДСТВО НА РЕВОЛЮЦИЯТА

Една от крупните дати на този път е 
Петата национална конференция на ЮКП, 
която се провежда в Загреб, през октомври 
1940 година, на която е проявено пълно 
единство на партийните редове на възроде
ната и укрепналата партия. На конферен
цията, при участието на 110 делегати — 
които всъщност ще съчиняват бъдещето

По това време Тито готвил още по-ра- 
но приетото решение, за моето и сам дъл
го и енерии1Ч1щ> се застъпвал: за завръщане 

ЮКП от чужбина в 
Това направил на своя отговор - 
началото на май 1938 година в

на ръководството на 
ещаиата. 
нает и в
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Самоуправнтшлннтр общности на интересите днес Календарна средства за работа на 
само-уп-ратаителните общ-

Ш.пшапо п ________ II наети на интересите, на
ЙОртаНа О ДЪВЖЗВЗТЯ практика се прилага прин 

във връзка със СОИ - ■ ципът на държавната ка
°РреМеняваме повече гтп ЯВЯВа един паРадокс: 0т една страна м ~ процентно отделя-

Най често ппапГ^"0™ подожение " „Г°Т° 3 °Т друга ”ва™. че все 
Най често подобряваме положението ш ?ЩесТвсните Дейности. Какво правим’
че от дохода на стопанството, или по, °гби<естве«»те дейности, взимайки пове 
така, щодо не да/заме на извънстопанствотбРЯВг|.Ме положението на стопанството 
— п0'Различни от сегашните да за ме V 3атова трябва да търсим нови ре 
ства ' Д3 Заиес™м процентното отделяне на, сред

Скъпа и тромава пВ дискусията 
искаме да не 
по-лошо е

на
събитиятане на соедслва. Тази ано

малия) изтъкна Илич, е 
П0Н1К-О последствие на- не
съответната система на 
планирането в СОИ. Вме 
сто съгласувани планове 
на. потое1бите и 
костите^ между даващи
те услуги и 
Х2УД, икОдто ги ползува, 
съществуват свободно пр 
е ценени нужди от средст 
в а на СОИ и неясно и об 
обидено изказани, потреб
ности на стопанството. За

• 16 октомври 1944 г. —
През нощта съветски са 
монети от летището край 
Вари в Италия започнали 
да прехвърлят членове
те на НКОЮ ,и ВШ на 
НОВ и ПОЮ в 'с. Дивци 
край Валево, след като 
на 15 01ктомвтуи ги били 
прехвърлили от остров 
Вие 13 Вари.

Това- е едно от ключо-
\ вите места в уводното

|на Мил е Илич, 
на Председателство

то на МОК на ССВД » 
Ниш. на оъсто-ялото се 
преди няколко дни засе- 
дани-е на Междуобщинс- 
ката ко.кф-еретщя. Док
ладчикът направи

1ВЪЗМ|0ИС
40 С°И. а Нишки ре- 

ГИОн (ПО общински 
и ю регионални). 
години 
на СОИ

ните СОИ в Ниш са раз 
щялата ли 'с над 17 мили
арда динара. Тош изоб 
щб не е малко бреме вър 
ху плещите на стотван^ст- 
вото-. Проблемът е в то
ва, че о'бществе1НЮ'-полв^ти 
чеюките общности в име 
то на ,.авоя" 
труд произволно прецен
яват потребностите и ср 
ед ства та за задоволяване 
на същите, а рабо-тници- ЗАНАПРЕД — БЕЗ 
те са пасивни иаблюда-

изложение 
член

одружения
Шест

ло-къс1но б роят 
в региона нарас 

т®а на 152 (140 + 12), а 
броят на заетите 
976. в ® тях на 

резултат на -м-нота
бройни 
броят на- 
ООИ

това не съществуват 
ти1нхж;и критерии за 
върждаване цената на ус 
лугите.

р ационал иза ц и и 
регионалните 

кама лява на 68 (61 
+ 7). но числото

ис- • 18 октомври 1944 г.—
В стълкновение с устати
те при арестуването му 
в Карлогац загива изтък
натият революционер и 
член на ЦК на ЮКП Йо 
оип Краоп, народен герой.

сдруженопит ут-да се откъсне от инерци
ята на форумната фразе 
олоши_я и да на слу-, 

изкачвапроговори 
аргументирано и конкре 
тно за действителното- съ 
стоян и е в областта

жащите в тях се
„кота” 1282! В 'самоу 

правителните Общности и 
професионалните ~ 

моу-п равителните обшно- • жби в Републиката 
■ст,л та интересите. работят на.д 10 000 лица?!

Тази и така-ва

АВТОМАТИЗЪМ
тели
ма именно за техни сре 

И з р азходван етр, 
■на средства вън от пред
назначението им,

макар че става ду- Миле Илич счита, че 
положителни промени в 
тази област могат да ое 
извършат чрез истинска 
афирмация на ооно-зните 
компоненти на този вид 
обществено организира
не, каквито са св-0'бодни- 
ят обмен на труд и сред
ства, свободното урежда 
не на отношенията меж
ду даващите и ползуващи 
те услуги, и чрез осу- 

на статисти- 
елементи. Си- 

облага-

на са им слу 
.. днес летва.

• 19 октомври 1944 г.—
Е освободено Ужице из
лиза първият брой на 
,,Борба", орган на ЮКП. 
В -него Тито пише уводна 
статия „Защо излиза „Бор 
ба". В съшия брой изли
зат и първите-писани на 
чала за избирането, хара 
ктера и задачите на НО 
отбори. В Ужице „Борба" 
излиза до 29 ноември 
1941' г.

рациона- КО'ЯТОФОРМАЛНА
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

РЕШАВАЩО ВЛИЯНИЕВеле дога и-е на .много-, 
брейн-и проблеми й фак
тори, подчерта Илич, си 
стематз на СОИ израстна 
в корава, скъпа и трома
ва ,.държава в държава
та", Тя не създаде- усло
вия на трудещите се и гр 
ажданигге да задоволят 
общите си потребности, 
нк-то лък обезпечи .рит
мично- развитие на об- 
ществзлите дейности. За 
теза в обществеността на 
растза „ам-тисизов-око" на 
.ст.роение.

В г.одкрела на това тв-ъ 
р-дание Мил-е Илич при
веде много конкретни да 
нни. През 1978 г. в СР 
Сърбия оаЬ^тят около

В СОИ са активни предимо делегации
те на даващите услуги, които имат решаващо
влияние върху решенията, определящи съдър 
жанието на програмите, 
разходването на средствата.

планирането и из- 
дйуато делега

тите на ползуващите услуги остават пасивни.
етя-ване
ческите
стемагга 
мия (процентно отделя
не на средства) е мел рие

на

лизация се обяснява про
сто: формата изтласка 
същността — заяви Илич.
ЦЕНТРОВЕ НА ОТЧУЖ 
ДЕНА МОЩ

Безспорно- -най-важен 
■г въпросът за обема и 
харченето на средствата, 
които се стичат в касите 
на СОИ. Миналата го
дина например репионал

почти
т-р" с решения на самоу 
правителните органи, лре 
дизяиква ретаошт и юеч-е на 
реди СОИ сред центр-ове 

и-ко-н-о- 
(и -политическа

редовно е „-покри
мли-в автоматизъм и.тряб 
-за да -бъде за-меотено с 
лой-й решения. В това -огг 
нощеиие достатъчни в-дъх 
невения и идеи могат да 
се поднерлят от най-мови 
те становища на ЦК на 

Макар че свободният СКС по общественоико-
с-б-ме-н иа труда е устано- н-с-мическото -развитие на
в-ен като основен меха,- Републиката в -идната го-
.визъм за обезпечаване дина.

• 23 октомври 1944 г. — -
При прехвърлянето през 
Дунав в освободения ве
че Белград, загива изтък
натият революци-оне-р, чл 
е.н на Политбюро на ЦК 
на ЮКП -и на Върхо-вгаия 
щаб Иван Милутинович, 
натоплен герой.

те на отчуждена 
мическа
М-01Щ.

к. г.

пата победа и освобождението на страната. 
За разлика от иаич-ки останали политиче- 

па-рти-и ЮКП единствено има пълно-
ръкозе-дешо на революцията — са -разра
ботени и потвърдени стратегическите опре
деления и замисли на югославските кому- 

борба прот-ив фа- 
отбраиа. на независимостта- »а

ски
да-верие на воинки -народи -и затова в -отъня 

освободителното ш-ъстанм-е и -войната ус
пява да, п-ош-сде гаоички патриотически сили 

политически убеж-

нисти за предстоящата нашизм-а и за 
Югославия, за начина на решава-не на на- 

борбата- за дем-о- 
ж-ииот в стра-

без -разлика на вер-аки и 
Д0НИ-Я — -в- -дуката братството и .единств-рто- 
и равноправието на паролите, които съчи- 

-о-сповата и-а политическата л-ин-ия иа 
аттифаш1И|(тк1и

цианалния въпрос и за 
кратизаци-я на политическия

по-беда иа революцията 
бъдеще,

работи и ч е-окат а 
к-аноояиди-ра-на т 

към съдбов

ната — по пътя за
и за социалистическото

Най-тяоно свързана с
ня-в-ат
на-р-о-до-освободитслини я 
фронт.

класа и народа, ютт-ре 
едиин-а ЮКП подготвена ,върви

събития. Своето единство 
-маои тя укрепва 

соц-иалнйге про-б- 
яа на-ро-

МАСОВ ГЕРОИЗЪМ НА БОРЦИТЕ 
И НАРОДАните исторически 

с трудовите и народните 
с борба за решаваме на

свободата и .равноправието 
незаш-и-аимюст -и ми-р. 

олбрана на страната и
първите редове ма вь-о- 

-и поиити-

ЮКП застава начело иа общ-ага-род-н-о- 
то шустаиис за осв-обоокдени-е иа страната 
пе чакайки друг да й донесе таз-и-.свобода. 
Т-ов-а -се показа като- м-н-опр- значителна -и 
далновидна ориентация. Нашата, страна да

та борбата -п-рота,в фа-.

леми, 
дите, за 
на активна

Тя поканва 
нейните

Ч-етири-год-ишн-ата -освободителна епо
пея за югосшавсишгте народи -и 'народностичленове заотадат в-

ръжения отпор. Нейните Ш1ът^ ^ 
че ока програма с-а изра-з ил -на-ро-
най-шпроките «а за
ли и народности и,затеза^ шли. 
стане начело на. всички пр 0съ-
В това е една от трайните пори*« » пар. 
ществяяаяето -на авангард р -кактр и 

което и днес с също
-историчооки н-рел-о

-война и

дс огромен пр-иию-с
В течение на- НОВ от -партизан-акм- 

чаюш юраютиаха м-ощн-и про- 
,на-ройоО|Св,о)боетите л 1 за

иа бе и п-о-бед'01наона' р-еаоииоция, която — ли
квидирайки стария обществен строй — съ
здаде народна власт, сложи основите на по
за я оациагайспмчеекм строй й реши нац-ио- 
наш-ни-я шъпрос в-ърху основата на 
’-,-Ш1нюпр.авие на народите и народностите. 
РаЕН01П1рашието и братството и единството- е 
най-^голям-ата придобивка 1 е тази съвместна 

-к^рятй и днес стон

шизм-а.
те отр-яди и 
лета-р-оии дивизии- -и 
-армия, ош-осюбана за яай-тол-еми подвизи. 
Маюов-шят героизъм па борците и та,рода, 

им да хвърлят я-рсма на

тшк-о

решителността 
01геу1пагшр:ите -и техните 
трайно запиоами като пай-с-ветли страници 
„ -бурната история на машите народи и на-

.сл-у-пи щ-с останатти ята, 
във всички

Втората оветйвн^ 
пи ята' на стара Югославия 
готова и решителна с воъръ&ст 
ое прсутвой-оста» и изтрае Я

капитула- бо-рба,, о-спова върху 
СФРЮ,ЮКП посрещни 

борба да- СЛЕДВАродпости.о-кюичател-
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ИЗБОРНА ДЕЙНОСТ В СК Босилеград: След решението иа Председателство
то на ОСС за оттегляне политическото 
на деловата структура в ТО „Босилеград"

съгласие
В ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛ СК В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Официално всички мълчатПОДГОТОВКИ ЗА ИЗБОРИ
Общинският синдикален 

застана зад решението: „Оттегля се даденото 
-рано политическо съгласие на деловата структу
ра на ТО „Босилеград" в Босилеград

съвет
От подготвителните събрания до голяма 

стенен зависи не само успсшиостта на пред
изборните н изборните събрания, 
нататъшната демокрация в СК, Затова сс на
бляга отчетите за досегашната 
за предстоящата работа да не изготвят 
.секретарите, евенутално секретариатите (както 
това

Хапите евентуално секре
тариатите. както том че
сти сс случваше досега.

ИО-

но и по
засейте (около 30 души) в Общите служби 

на ТО „Босилеград" сега получават личните си 
доходи ло-редошю (тези за август взеха 
септември, а се очаква септемврийските 
мат до 25 т. м.) отколкюто ' по-рамо, когато чакаха 
по два, а някога и по два и половина 
Закъсняването' в изплащането на личните 
ходи 'бе повод и причина преди един месец да 
разискват първичната синдикална организация в 
тези служби и Председателството на Общинския 
синдикален съвет. Председателството взе решение, 
с което „на избраната гю-рано делова структура' 
в ТО „Босилеград" се оттегля даденото .политиче
ско съгласие от страна на Общинския синдика
лен съвет".

Решението, с което някак сс застрашават кре
слата на директорите на „Слога", „Услуга", „Из
гладня" и „Напредък" е доставено на Координа
ционното тяло за кадрови въпроси към ОК на 
ССТН.

Без оглед трудностите 
в отделни сроди, .произ
тичащи от факта че го
лямо число членове сана 
временна работа във въ- 
Т1рсщн|01стта иа страната, 
очаква се' подготвителни
те събрания да се прове
дат във всички първични 
организации. Да припом
ним, според приетата н ро 
оама за прсвеждаис на

и програмите 
само на 24 

да взе-често се случваше до сега), но за целта 
да се избират делови групи. месеца, 

им до-
След проводените рази

сквания и договори в Об- 
щиншя комитет .на СК и 
съвещанието с членовете 
на Политическия актив и 
секретарите на първични
те организации, преди ня
колко дни в първичните 
организации на СК в Бо- 
сшеградока община запо-

риод и доклади за пред
стоящите задачи, 
шр се обсъждат и прие
мат на изборните събра
ния, Набляга

които

ос. а това

НЯМД НУЖДА ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЯ

На проведеното п края иа миналия месец 
в Босилеград съвещание с членовете иа По
литическия актив иа ОК на СК и секретарите 
на първичните организации се чуха и мнения, 
че по

чнаха подготвителните съ 
бралия за провеждане 
на изборната дейност. 
Според приетата програ 

\ма за провеждане ка из
борната

— Координационното тяло официално «е е 
разисквало, но този въпрос — казва Симеон Заха 
риел, председател ла ОК на ССТН в Босилеград. 
Считам обаче, подчертава той, че въпросите не 
бива ла решаваме на такъв начин. Просто каза
но, Координационното тяло е пред дилема какво 
да прави. По-точно, не е вее едно когато се ка
же „оттегля ее по-рано даденото съгласие", ка
кто ое казва в решението на Председателството 
на ОСС и аюо ое каже „занапред не сме съгласни 
този и този порад и лични пропуски да е директор на 
тази и тази организация". Сега- не са утвърдени 
пропуски на директорите. Ако и има пропуски 
трябва конкретно да се посочи 
вил. За пропуските трябва да разискват и само- 
управителните и обществено-политически сили в 
организаците — подчертава Захариев.

По този въпрос обществено-политическите и 
самоуправителните сили в ООСТ и ТО не са ра
зисквали. Само акционната конференция на СК

време на изборната дейност трябва да 
се извърши известна реорганизация 
първични партийни

на някои 
по-точнодейност

зи събрания трябва да 
приключат до края на то
зи меоец и с основание 
се очаква да дащат при
нос в усилията за успеш
но провеждане на избо-

те- - организации, 
онези организации с малък брой членове да 
се присъединят към други. По този повод 
ОК на СК в Босилеград казват следнотО:

— Всяка първична партийна организация 
в общината има достатъчно число членове за 
действуване, даже и най малочислеиите, и не

в

рите.
На тези събрания чле

новете на СК се запозна
ват със задачите ои по 
време' на изборната дей
ност и взимат решения 
за провеждаше на предиз
борните и изборните съ
брания. На тях ое Форми 
рат делови групи за из
готвяне на отчети за две
годишната работа, които 
ще се обсъдят на пред
изборните събрания, как- е елша от целта на под-, 
то и делови групи за из- готвителните 
гогояне на ориентацион- наистина да се избират събрания ще приключат 
яа програма за работа на ' делови групи за изготвя- до 25 ноември, а избор- 
организациите си през «е на тези документи, а ,нитс до 20 декември т.г. 
идващия двугодишен пе не това да правят оекре-

съществува никакво оправдание и нужда за 
реорганизация, т.е. за присъединяване към 
други организации. Съществува една друга 
възможност. Именно, доколкото една първи
чна организация в местна общност предложи 
в ръководството си да избере член, който е 
На постоянна работа в трудова организация 
или общност тогава тя трябва да потърси съ
гласие от Общинския комитет и от първична
та организация в трудовата организация (об 
щност) в която той работи.

кои ги е налра-

® трудовата организация се опита, но безрезултат- 
кворум. Останалите обществено-поли

тически органи и организации в общината също 
така ие са разисквали. Само общинската синди
кална организация не „попуска". На 24 септем
ври Общинският синдикален съвет 
.решението на Председателството си.

Василка Петрова, председател на ООС в Бо
силеград казва- — Решението е в оила и зана
пред не сме съглаонм сегашните 
останат на местата си. Сега всички мълчат и „не
заинтересовано" наблюдават нещата. Какво оба
че щеше да стане ако работниците 
работата както това предлагаха 
ници на синдикалното събрание в службите! ?

Основните организации финансират общите 
служби и често ое

но-нямало
изборите от страна на 

събрания, ОК «а СК. предизборните

потвърждава

В. Б.

директори даСУРДУЛИЦА

Малко думи за собствените слабости прекъснаха 
някои работ-

В повечето първични то) да се .разнежва и за 
организации на СК в Сур собствените слабости и 
дулишка община подгот- задачи, както и чрез кри 
вителниге събрания се тачен анализ -на' дооегаш- 
проведоха така както бе щтя практика да се пооо 
планирано., т.е. до края чат въпроси, които да по 

■ на миналия месец. Члр- лучат място в отчетите, 
гаовете на Съюза на ко- '■
мунистите са запознати с Наистина, в някои иър 
необходимите за избор вични партийни органи- 
документи, а 'Определели зации са повдигнали яя- 
са и сроковете за прове кои въпроси, но главно 
ждане на предизборните - онези които ое отнасят 
и изборни събрания. Ут- до общото положение в 
върдешм са задължения обществото'. Подчертани 
във връзка е изготвянето са на пример икоясмиле
на отчетите за доюегаш- , оки и политически проб 
ната активност и с праг- леми, отнасящи, се за ця- 
рамите за работа за пре , лата страна, докато за 
дегоящия период. Не бе конкретни слабости в 
обаче използувана въз- конкретни среди почти не 
можността (и задължение е казано нищо. Особен»

загрижава, че за' същест
вуващите слабости, не е 
разисквано и в първични 
те партийни , организа
ции в колективите, кои
то стопанисват 'иа ръба 
■на рентабилността 
със загуба. Тези ортаниза 
нищ не са разисквали за 
положението' си, нито пък 
са анализирали причини
те за лошото стощщиева-

водят разисквания в смисъл
„ние заплащаме много, а те малко". — Тук е 
главната причина и считаме че за това са 
вей директорите — подчертава Петрова, 
една година се договарят как

иино-
Вече

и с колко да уча
ствуват 'във финансирането на обите служби и 
решение не намериха. В резултат да 
закъсняването на личните доходи 
службите. Вое докато
с .които да се заплаща реалната цена на услугите, 
трябва да прилагат съществуващите си докумен-

или това е и
на заетите в

не изготвят други критерии,

ти.
Дали решението на ОСС и на Председател

ството му се взимат като прибързана крачка, не
сериозно начинис, .дали ое чака „времето да леку
ва раните" |—

не.
■Очаква се на предизбо

рните събрания, които са 
вход и които трябва да или и останалите Обществено полити

чески организации в* ООСТ и ТО и в общината* 
Ще разискват за настаналия въпрос 
известно!. Също така, тъй като .,'Изградкя" 
за от рамките на трудовата организация, е неиз
вестно дали въпросът ще се опрости или услож
ни. Някои считат, че с провеждането на изборите 
в Съюза на синдикатите 
ши!

приключат до 25 октомв
ри. първичните

засега не е 
изли-органи- . 

зации повече да разиск
ват за собствените слабо
сти и пропуски. въпросът сам ще се ре-

В. Б.С. М.
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5|еДИзборнВатаДактивн^тНА прикл1°чва 
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ Н СТ В СИНДИКДЛНИ

ОТ ПРЕДИЗБОРНО 
ТО СЪБРАНИЕ НА 
СИНДИКАТИТЕ В 
„СВОБОДА"

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СК В БО 
СИЛЕГРАД ПРИЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРА 
МА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС САП КОСОВО

Съществуват повече възможностиПРЕДЛОЖЕНИ НОВН 

КАНДИДАТИ
Никой не 

се обади...
Сътрудничеството в областта на стопанско 

то свързване, културата, спорта и двупосочно 
то трудоустрояване на дефицитни кадри ще 
бъде трайна задача на комунистите в общи
ната и същото ще даде принос към по-ната
тъшното укрепване на братството и единст
вото

На проведеното

До началото 
седмица- (12 
предизборната

Предизборното съ 
брание в първичната 
синдикална органи
зация във втората 
по големина трудова 
организация в Ди
митровградска общ 
ина—конфекция „Св 
обода", се проведе 
за 15—20 
Става ли дума за 
ефикасност в работа 
та или , всичко е 
„мед и мляко".

Нито едното нито 
другото. Отчетът за 
двегодишна работа 

■ бе написан само на 
две страници. А да 

■припомним, става ду 
ма за предизборно 
събрание на първич
на синдикална орган 
изация в колектив с 
около 600 заети. Без 
оглед, късият отчет 
трябваше да предс
тавлява само соноза 
за разискване, в не
го асс пак можеше 
да намесят място по 
вечко по-конкретни 
дани за работата на 
първичната синдика 
лна организация. Об 
ачс и констатациите 
в отчета, че Синдика 
тът не е можал да 
влияе върху запазва 
нето. стандарта на за

на тази 
октомври) 
активност

събрание не е отсрочено. 
На състоялите ое събра
ния особени проблеми не 
е имало.

през
миналата седмина -разши 
Рено заседание на Пред
седателството на Общин 
ския комитет на СК в Бо

ват активности за устано 
вя»а>не и разширяване на 
сътрудничество в област 
т-а на културата, спорта, 
информирането и органи 
зацийте и дружествата <в 
тези области до края на 
годината ще изготвят кон 
кретни програми. Занап
ред ще се. полагат .усилия 
за установяване на- об- - 

ществено-икономич-еоки 
отношения между стопай 
оки организации от об
щината и организации на 
Косово. В този смисъл до' 
особена -изява трябва да 
дойде съвместното сдру
жаване на труд и средст
ва в експлоатирането на 
суровини, -намиращи се 
на територията на Боси- 
леградска община,“ а не 
обход-ими на стопански 
организации от покрай
нината. ■

Съществуват реални въ 
зможности за сътрудниче 
ство и в областта на‘тру
доустрояването: в Босиле 
градска община работа- 
да получават кадри от 
Косово и обратно — от 
общината работа в косов 
ски среди да получават ка

в първичните
организации.
ЦИИ и

синдикални 
конферен-

под нужници в Ди
митровградска община. е 
завършена 87,5 
или » 30

В. пов-ечето първични 
организации за председа
тели са предложени нови 
лица.

силеград, на което при- 
съствуваха и' представите 
ли иа останалите общест 
воно-^олитичеоки органи 
запии и на Общинската 
скущцина бе приета опе 
ративна програма за сът 
рудиичество със САП Ко 
со1во. Приемайки програ 
мата, с която Съюзът на

на сто, 
първични, 

Предизбо-

От необходимите 
тргидеоет кандидати • п ред-от 40

минути. организации. ложени са 41. От това чи
сло- само 12 са п ред ложе-рни събрания 

®едени само в „Металац", 
в ,,Ниш-експрес"

не са про
пи потзггорно, а 29 са дре 
дложе-ни за първи 
Това говори.

път. 
че членове-и пред-

ш II I1 5,

т комунистите, и останали
те общински органи и 
•ор ган из а ц ии се вкл ю ч в ат 
в „реализирането на заислю 
чекията .на Деветото за
седание «а ЦК на СЮК 
и на Шестото заседание 
на ЦК н,а СКС за Косово,

■ на заседанието бе под чер 
. тано че съществуват по

вече възможности за съ 
трудиичество и за тю-ната 
тъшно укрепване на съд
ружието и братството и 
единството. Същевр емен 
но, това ?ътг удничество 
ще дава принос да ое осу 
етява и премахва воеки 
вид национализъм.

Съюзът на комунисти
те в общината и останали 
те -о бшеств е но - пол итиче с 
ки сили, СОИ и местни 

А. Т. -общности ще разширя-

I..
;

1
В цеха на „Металац”

те търсят промени не са 
мо на лицата, които се 
избират за председатели, 
но и в активността на си
ндиката.

ставиъзлствата на съюзни 
те инспекции.

На всички досега'про
ведени събрания е има
ло необходимото мнозин
ство, така че нито едно

дри, за които се нуждаят 
обществени и стопански 
•организации в покрайни
ната. В. Б.

54 000 за себе си и още 
по 24 000 динара за всеки 
член на оемейството си.
В тази област съществу
ва един проблем, който 
може да предизвика рево 
лт у селяните. Именно, 
СОИ за пенсионно и ин
валидно осигурание не е 
извършила 
свидентиране «а лицата, 
конто трябва да бъдат 
осигурени, и затова не 
са утвърдени задължени
ята на данъкоплатците за 
1986 година. Тази работа 
ще бъде завършена в 
1988 година и е реално

ОБ ЩИПАетите. че личните до 
ходи не са се увели 
чавали както жизне
ните разходи, че про 
изводителността на 
т?уда спада, а заети 
те все повече „боде 
дуват", яе 
да заинтересуват пр 

гла-

ПОЛИТИКА В СУРДУЛИШКАДАНЪЧНАТА
КЪМ АФИРМАЦИЯ НА КПАСОВО-СОЦИАЛНАТА РОЛЯ

„нерентабилни” 
фгармички някак не гас
нат. Очевидно е. че соб
ствениците 'ИМ крият и 

70% печалбата си. За 
това П р едосдатслството 

ОК па ССТИ в Сур 
душица предлага да бъд 
ат извършени промени в 
з ако поп ре ди ис аин шта. въз 
основа на която частни 
фирми със споменатата 
рентабилност да попад
нат под удар на Закона 
за санация.

те на пови къщи да не Данъците ма собствени 
ддащат данък върху пас- цитс. па селскостопански 
ма от квартирантите. площи са във

Данъците върху лич- , па интензивно развитие 
пия доход на частните за на селското стопанство, 
наятчим оа приказка за Над 7400 дапъкплатци с 
собс си Макар че собс- . кадастрален доход до 

частни фи- 80 000 динара (това е ог
ромно мнозинство от соб 
ствеиицитс на имот) пла
щат 8 000 динара общин
ски данък годишно. Зпа- 
чичешното увеличение на 
данъка в 1987 година е 
резултат ма облаганията 
за пемаишшо и инвалид
но осигурание.. Данъко
платец с вече споменатия 
кадастрален доход плаша

частнипо-Обсъждйки осъществяването на данъчната
община през настоящата го 

на Общинската конферен- 
застана па станови-

литика в Сурдулишка 
дина. Председателството
ция на съюз

социални разлики изискват 
основната класово-социал- 

общите потреб-

Социалистическия 
че нарастващите

можаха до
щето,
неизбежна афирмация на 
ня поля на данъчната политика: за 
Гости да дава повече оня. който и има повече. 
-Точи Принцип засега ос частния сектор. Общии- 

Г „ри обши- оката скупщина с осво
бодила от данък собствс 

на новопостроена 
15 години. Това. 
- станало добра 

на ообстцшици-

навременноисъсгвуващите. 
вцо от първа смяна, 
да- разискват. Поне-

на

же с .прекъсване на 
тока бяхд принудени 
да прекъснат да ши 
ят, болшинство от 
тях едвам чакаше да 
напусне работното 
си място и да ои от 
иде у дома. За разис 
квасно върху отчета 
(какъвто и да е) ни
кой не се обади.

прилага само 
тс приходи на граждани- 

ефектите са тоър- иика 
къща зате, но

де малки, понеЖс е изк- 
малък броят решение е 

защиталючително 
на гражданите, които ши 

тп дамъж.
разпространени

да се очакват „астроно- 
мски" данъци.

• Занапред ще бъдат 
по-полем-и така наречеми- 

данъ-

щат този 
Твърде 

са примерите, при кои го 
горепосочени ят принцип 
трябва да бъде прило- 
,ЖШ по не се прилага.-.

задължения
на вили

функция
те непосредствени
ни. понеже по този начин 
най-вероятно ще бъдат 
компенсирани средствата' 

бюджет,
След като отчета 

почти едногласно бе 
приет за нов предое 
лател са предложе
ни Бранко Димитр
ов, Георги Став-ров и 
ДиМитар Киров, а 
за секретар 
Таков, 
събрание е насроче
но за 18 следващия
месец.

за обшииокия 
които досега се обезпеча
ваха с помощта на -общи 
щеки данък върху оборо
та на стоки и услуги. Те-

Данъчните
собствениците 

(предимно около
езеро) са далече под 

им въз-

твен-иците на
постоянно нищят отна РМ1И

прекадените данъци, за
дълбочените оценки са
— 1ПРОТИВОГЮШОЖЛИ.

Ето и аргументи- 
зйлаятчии

Власии- .
■око
иконом ичеок ите

Т„„ „а 10 милиона дина 
Л Собственикът й "гази
ти' са-мо 60 хиляди дина- 

трябва да залла- 
насърчм ■ жи-

строитслствю ®

чия- зи средства съчиняваха и 
40"/о от бюджета 

общ ината, а общи нски ят 
данък върху оборота тря
бва да бъ-1с премахнат.

Ангел натс. Частните 
декларират годишен

доход ог 300, 500 или

ДОИзборното ли
чен
800 хиляди динара, които 

са достатъчни ни за 
„хляб и -вода", но тези

раддова 
ра?! За да 
ли-щпб^го

к. г.■

А. Т
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^щстапанствошавпппнзводство самоуправление
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА В СУРДУЛИШ 

КА ОБЩИНА
СИГНАЛИ

БОДЕН ЗДРАВ НОСИ... ‘СТРОЯТ С{ 40В последно време мно
го се говори за отпуски
те но болест. И не без 
основание, защото в ня
кои трудови организации 
отпуските от»реме-|Нав,ре- 
ме се стига и до сериоз
ни застои в производст
вото. Една от тях е „Ди
митровград", най-годяма- 
та трудова организация. 
Опитахме се да надник
нем по-дълбоко в причи
ните за това?

— Вярно е, че напосле
дък в „Димитровград" 
има много отпуски по бо
лест — изтъква Иван Пе
тров, технически ръково
дител в организацията. 
Особено рязко се увели
чиха през април н сеп
тември. В организации с 
поточно производство -— 
честите 
лест

съобщил, че жена му е 
» отпуск по майчинство... 
Никой ие е против май
чинството-, но... тази ра
ботничка значи 
мястото на друга, а ще 
търпи и производството. 
ПОДОБРЯВАТ СЕ УСЛО
ВИЯТА ЗА РАБОТА

Вече е известно, четру. 
довита организация „Ди
митровград" полага голе
ми уоиушя за подобрение 
па. условията за работа. 
И меч 1 ио., .валя р ата ‘' 
някои други цехове, кои
то предената инат 
местд" ос върши рекон
струкция и. модернизация 
па производството и за 
30-,родини [«пата
ва-ва-нето на 
(1989 година) 
условия значително ще се 
подобрят. За 
обезпечени 3 
200 милиона динара.

Независимо от това, 
към отпуските по болест

опята за контрол по от
пушите по болест. Той ни 
уведоми, че през април 
8% от заетите са били в 
отпуск по болест, а и 
през оещтемщри броят им 
е бил същият. Комисия
та, с която ръководи Бс- 
де*. често прати провер
ки на боледуващите и 
много пъти с измерила, 
де мнозина- неопра-вдател- 
'мо „боледуват". Те' може 
бц са отишли ма мястото 
на истински болните, ,ио 
те нямат избор, защото 
изцяло зависят само от 
личния си доход.

0Б1К1Ае заела

С-пород сведенията, с които разполага
Службата по обществено считоводство в Сур- 
дулица, заключително с 30 юни тази година 
на територията «а Сурдулишка община 
строят 40 обекта, от -които 37 са стопански, 
а само три .» нестопанските дейности.

се

/
Следва да се напомни, че 31 

обекти са занопчиати в предишните. години, 
а само седем ог 1 яцуари тази година. Про
ектосметната стойност на всички инвестици- 
опи обекти възлиза на над 4,67 милиарда ди-' 
нара, от които на стопанските обекти се „па
дат" над 4,3 милиарда динара.

Най-големи инвестиционни влагания пр
ез настоящата година имат автомобилните 
заводи „Дървена застава" — ООСТ „5 сеп- 
те-мбар", Електроразпределителното/ жъео- 
тновъд-ните ферми, мебелната фабрика „Си- 
мпо". Горското стопанство, Власинските во- 
доцентрали, ПТТ и „Народна радиност".

Тази година се строят четири обекта по
вече по отношение на. 1986 година, когато 
са строени 30 стопански обекта и шест обек
та в извънстопанската дейност, чиято про- 

документация възлиза на около 
Н. С.

и ош с от тези

„тесни

— Случи се така — ка
зва Велев, че когато един 
наш работник в отпуск 
по болест потърсихме у 
:;&ма му — беше отишъл 
в Турция. Но вместо че- 
ртн-о и юблестно да ни 
обясни за станалото, той 
не искаше да си признае ■ 
и се наложи да се отне
сем към СВР. Този -ртбог- 
ник е наказан от диоци- не смеем .да се отнасяме 

комисия небрежно. Трябва да ста
не така, че по болест да

ог оомо- 
фабриката

трудовите

отпуски по бо- 
преднзвнкват сери

озни щети. В 
60 души, ако отсъствуват 
десетина 
вие за брак, за неизпъл-

пелта са-
милиарда и

група от

ето ти усло-

нвние на плана ... — спо
деля Петров. Този проб
лем засега най-много се 
чувстдува в обувиия цех.

На 18 септември -напри
мер в този цех, от 476 ра
ботници — 86 са били ог- 
съствуваищ, -или 18%.

Кои са причините за 
отпуски по бо-

плинарната
(пред изключване условь 
но на една година). Или . отива, т— са-м-о болни, а'' 
друг случай: приели нови 
работници, и вече на- вто-

да не става ка-кто и на
родната п-оговорка 
лен здоав да носи"! А та
кива случаи има.

„бо
р-ия работен ден, съпру
гът на една работничка

ектосметна 
1,4 милиарда динара.М. А.

ВЪВ ФАБРИКАТА ЗА МИНЕРАЛНА ВЪЛНА 
В СУРДУЛИЦА

честите 
лост и дали има и -нео-

милиарда динара или със 131 на сто повече в 
сравнителния период, когато стойността на-

праздателни отсъствия?
-— Причините са някол

ко. Първо -в обувния цех 
работят много жени — ж 
те често „боледуват", а 
взимат отпуск когато 
имат болно дете, което е 
и разбираемо (макар че и

производството е възлизала над 673 милиона 
динара.УДВОИЛИ ИЗНОСА

Характерен е износът на продукцията 
на този навред из Европа реномиран произво
дител на минерална, вълна, който в период 
януари
на стойност над 36,6 милиона- динара. През

Фабриката за- производство -на минерална 
вълна „25 май", стопанисваща в „Галеника" 
от Зомун, през първите осем месеца ,на теку
щата цодина увеличи физическия обем на 
производството с 34 на сто. Произведени са 
7222 тона минерална вълна.

През същия период е реализирана сто
йност на производството в размер над 1,55

август, миналата година е възлизал

същия период на настоящата Година са изне
сени 1193 тона минерална вълна в Полша, 
Франция, Германската федерална република 
и др.' страни, чиято стойност надминава 220 
милиона динара.

мъжете -имат същото пра
во при гледането на деца
та). Второ, поради тежки 
условия (досега) на рабо
та -наистина има

Н. С.
много

хора с нарушен-о здраве които главната медицин
ска сестра Оливера Ник<? 
лова ни съобщи. За пър
вите шест месеца поради 
-разни причини са отсъс- 
твували 2823 работници, 
с 41 479 болнични дни -или

и те наистина се нужда
ят ог отпуск . . ^ Във ва
лираха например, мнози
на досега са отишли в 
пенсия по инвалидност.

В ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ДИМИТРОВГРАД

Увеличава се броят на втсъствуващнте но болест
Без отсъствия доходът женока ра-ботна -ръка, то 

би бил по-висок с 40 на др известна степен може
да -се оправдаят някои 
отсъствия (майки с мал 
ки деца, отсъствия пю май 
чинеше ипрочие).

чти еднакви. Интересни 
за сравнение са и данни
те, че в гумарата мина
лата година са -пенсиони
рани около 30 работника 
Например, на 23 заети в 

В Здравния дом казват: -гумарата е дадена издали 
Отсъствията на минало
годишното равнище

ИМА И ЗЛОУПОТРЕБИ 
С ОТПУСКИТЕ всеки ден в Димитровград 

ското стопанство на рабо 
та не са били 161 заети. 
П-о същото време повре
ди на работното мясгое 
имало в 98 случая или 
1589 дни, което е 26 на 
сто от отсъствията. Ха
рактерно е че броят на 
'повредите -се увеличава 
със сезона .на полските 
работи. А как отсъствия
та по болест да ое намал
ят е въпрос на юойто все 
ки има свой отговор, ко
йто. или не се прилага 
или не дава желаните ре
зултати. В краен случай 
това се отразява на про
изводството и дохода.

сто
За първите шест месе

ца ог тази година > кон
фекция „Свобода" в Ди
митровград от 818 заети 
в ООСТ „Младост" — 
производство, въз основа 
на калкулираните трудо- 
чаоова са работели само 
645 заети. Значи 21 на 
сто по -различни причи
ни не са бил-и на работа. 
„Да не са били тези отсъ
ствия дох-о-дът би бил уве 
личен с 40 -на сто. а лич
ните доходи за почти 50

— Убедени сме, че има
- и «еоправдателнм -отпус- 

заявики по болест 
Петров. Някои лекари с 
лека ръка дават отпуски.
А хората ги взимат, з* 
д-а си свършват други ра- ’ 
боти.,Случюа .се напри
мер, някой в -неделя да 
консумира повечко ал-ко- 
х-ол, и в понеделник не 
идва на работа, или пък 
го върнат, защото се из
лага на опасност.

дност от първа катего
рия, на 8 втора и н-а два- 

В Здравния дом в Ди- ма трета. Това само оп- 
митровград доктор Ми- /раздава, според доктор 
лан Йовичич, специалист Йовичич, констатацията

че болничните дни са да-по медицина на труда, 
изтъква че отсъствията по 
болест са на миналогоди
шно равнище, ма-кър ч-е 
статистиката казва че п-о

вани правилно. Все пак 
-когато с гумарата -е -бил
договор заетите да п-ошзу 
ват само -медицината на 
труда -отсъствията са на
малявани.

Макър че мн-енията 
не -ое съвпадат да 

по-сочим някои дани

време на криза -същите 
се увеличават. Според не
го запрмжааа това, ч-е 
.боледуванията ,ио .30 и 
над тридесет дена са по-

-еяа сто. „категоричен 
генераният директор Бра

Интересни сведения във 
връзка с отпуските по бо
лест ни изнесе Драган Бе- нко /Пейчс-в. Но -п-онеже 
лев, председател яа коми- А. Т.отдва д-ума предимно за
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ТУ
ШГ ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ|*‘Рмун ЙС1

Р ИЯ Брой 1591 година XVI,
Белград, 16 октомври 1987г

.ВВе.Йе.нн®10 Ьато метафора
следните петнадесетина дни стана в ло™ На КоЮСШ>- ““е™ на Скупщината асичии т.нар .законни и подобни спечелени 
Скупщината- на СФРЮ получи своя „Г/кТ За теж,к!с>то материално положение права и за свеждането им в реални рамки, 

епилог в по-миналмя понеделник Ребяпям и~ ощсстввнмте служби в тази по-крайни- при това някои 
сът на бюдже_та- бе приет като елгмр.ш, а' Д|Щюла|Чия на Сърбия предлагаше сред 
рка. Това е изключение в нашата паоламен" За бюджета да се обезпечат
тарна практика-. До такова решение" У СШИче|Ш1€ на Цените на нефтвите 
стига к-огато в окупщитнсжата про-цеду-ра 
попадне в .,ттат-познния’' 
седателство

л

е
от тях съществено да се 

-намалят или дори заличат от съюзния бк>- 
чрез джет. Във в-ръзка с това трябва да се по- 

пропз- сочат следните данни: от бюджета нещо 
водения и бюджетната гоомн-а да се про- по-малко от 65 -на сто, около 2000 мили ар -

■ пъп-ж-яин™™ 06 дълж,и- 'Нн 14 месеца. В становищата: на СР да динара са за ЮНА; допълнителните оре
решава на Сукпптчнят ър<ватско и СР Сърбия п-р-еобла-да мнени дотва за недостатъчно развитите са увели

СФРЮ да- предложи XI „„,а На еТ'°'' че Т€ не мюгат да п-оомат тези задъл- чони «а 233 милиарда динара; за борческа
Интересно е че в случя^я с би/ Р ’ени-- жения. защото това ще ли принуди на до- и инвалидна защита и военни пенсии наинтересно е, че в случая -с бюджета се е пълнително обременяване на 
смятало така твърдеше Законодателно- 
правовата ком!иоия към Скупщината 
СФРЮ —

собственото почти 65,9 милиарда динара За работа на 
им стопанство). Интересно е предложение съюзните органи и обществен^тюлитичес- 

на т,р Хърватско, че може да се приеме са- ките общности са обезпечени 185 милиар- 
че приемането на врем-енна мер- мо финансово задължение, което не надми- да или малко повече от 7 на сто от съвкуп 

ка не е в унисон с Конституцията. Изпадна, нава износа н-а. събраните пари от основния ните бюджетни средства, 
че тоза все пак е възможно и че абсурд- данък на оборота), 
ното положение. в ксето довежда принци- Наи-оетне изостана съгласието по пре- 
път на ко^сензус може да се надмине с ав дложениетно на Съюзния изпълнителен съ- зициите, за които се .грижи Федерацията и 
торитзта на Председателството на СФРЮ ^.ет< което трябваше да се надмине с вре- препятствията, които ое срещат в отделяне 

решение с мнозинство мешана мерка. Именно, Събранието на Хър то на средствата за тези цели посочват и на 
гласове в Скупщината- на СФРЮ. Това, оче в-атско не прие допълнителното задълже- причините за затрудненото икономическо 
видно, не е само Формален въпрс-с. Ако не 1Ние. че до края на годината да отдели 25 развитие на страната. Че същите само по 
съществуваше изход който бе намерен фун млд. динара за съюзната каоа-. Търсеше ое връхностно ое третират може да се заклю 
кциспирането на федерацията би било до е>т правителството или да се навалят раз- чи и по все по-честите несъгласия особено

федерацията или допълнителни- в Скупщината на СФРЮ — мястото на най- 
След така неочаквано решение пр-об те средства да се .,събират" от данъка — директно съпоставяне на-'интересите на <на- 

лем на веичкц творци на стратегията за- оборота (чети: нови поскъпвалия и данък шите федерални'! единици. При това се 
Югославия остава да се за за и без това изчерпаното население). О-ба- попада в положение когато не е възможно

на проблемът да ое реши с общо съгласие. Ре 
щението за временна мерка по ребаланса 
на бюджета получава оаобен цвят. Тя е

Проблемите във финансирането на по

чрез приемане на

зедено под въпрос. х-сдите на

развитието на
мислят, над причините, които доведоха от- че, фактите са по-близко до оценката 
делни федерални единици да вземат опреде съюзното правителство, че разходите 
ляно становище. Така-, например, в начало- федерацията са реалнЬ отмерени и с еле- 
то- на съгласуванията четири делегации не мента на рестрикташност. В структурата йа сериозно предупреждение, че не може дъл
1шохасъгас^е* (Македония, Косово. Сър- приходите 80 на сто от средствата феде- го -да ое .кара с досегашната практика. То
бля и Хърватско). Трудностите с приемане- ра-ц-ията обезпечава от свои прихода, а 20 е ^аФ°йРа^а^° ® ицет1ВС>:

ппетгтгожения пебаланс на бюджета . а- сто са средства от .републиките и покрай Действително .това „временно е олицешш-
Т1|„гтвл_,я.хя хо ;-ато се касаеше за него- сливите. Това съотношение се запази и сле-д Рено в- дълбоката обществена криза, коя-
ществуваха и ко;ато се ка м ,я.„„гя ня бюпжета Псез последните то -недопустимо.дълго трае, обаче, развити

влте подаватели, Делегацията » “ гожни“'износ ^казГ по-сто- сто на събитията -годо-р-и. че от състояние-
ния смяташе, че!П«ом* тенденция па намаление. В структура- то навременност бързо трябва да се из
гът към .недостатъчно развитите приходите в бюджета- на федерация- лезне. А*о това е така. тогава е подорбе

оощеогаеии служби *™^едв,лдс- та участието -на републиките и покрайни- този преход да бъде контролиран и обошо- 
съюзния бюджет и -™а сяоред п впрочем нит,е от 37 на сто (през 1983) падна на 20,3 нан върху принципа на-прогреса на цялата 
ния обществен плаН' ® ®а с 5 сто (|в 1987 година). Разбира сс, може и страна.
)г предвидено тази*сума Д ™ бе и ста трябва да се говори за преразглеждане на
на сто, казсто и за Ю-пл. подои _______ ___ ___

на

'.ятз

Слободан КуюнджичУ
\____

ПА СЮК и действуването на членовете на
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК м Ц-.К -на СЮК в изготвянето на ста

Подготовка за конференция на СН1К
фереи-цията е необходима иай-Ка р>1 в първичните организации на 

полагал-, че СК цяло -чееше-на подготовка, к-оето тър в центъра на вниманието тря 
бързо и ефи сяг в -периода до нейното прогаеж ,д8а да 08 провеждането на

в

СК и усилията, коитоЦК ствата на 
трябва да се 
стл-о по-отговорно,

мо да осъществява своята ро дан-е да се развият и много кои- .решенията на ХШ конгрес 
' ‘ затова с и доминантна ориси кретай активности върху тю-ус- С10К и съгласно с това да се из 
тапията че тежестта на подготою корената промяна яа -състояние- вършат избори за- секретари и 
“ц работата -на Конфереи-цш то в о-б.щсстасн-о-иконом-и-чоокото гглон,ощ.е на оеир-етариатате. Ця- 

кат бъде -върху укрепването на -развитие -и в идейната борба за Л0стн01> подготовката
„ата идейно-политичегаса ро социалисти-ч-еоко са-моул.равл-е- р,с.Нцията трябва .на -дело да 

ь°,-и' г,1Шст<ую и отговорността ние. Х-ова изисква, че и .работата рази чувствително по-висока сте 
ля’ гюК дарбата за изход от на Председателството и ца ЦК лвн ,на „дейно единство и акц-иои 
ИГ|ггествено-икономи-чеоката кри на СЯОйС. какт-о и на централните а,а оп-соо-бн-ост на'Съюза на кому- 
°°щ ху линията на по-бързо и покрайпинспоите комитети на ннст,ите в осъществяване иа ста- 

-шегтвя-ваше на заключенията СК м другите фактори в оистем-а- и0,ю.„щата 1га ХШ конгрес.
°п ХШ конгрес на СЮК и иа Дъл та яо-бъроо да се променя и при 
!-п,сточната програма за икономи опоообява към тежестта на, п-одо 

’ стабилизация и п-ри най- ж-еиисто. В този -оми-съл
мобилизация на ОК и да се ороштзират разисквания ш-е-мията

и положат усилия за издигане на оодател-с-пвото ще предложа 
особено метода и съдържанието :на рабо- разглеждан-с и приемане па Цои 

Председателството и-а тралиия комитет на следващото 
СЮК калето и на работата сн заседание.

Председателството на 
на СЮК, на заседанието ои о 
6 октомври — предсодателс - у 

— разгледа 
връзка с

провеждането на
Съюза на юго 

— ка

на
ваше Бошко Круии-ч
някои въпроси
подготовката и 
Конференцията на 
славсштс комунисти, 
кто е договор еио на 
на ЦК на ОЮК — ше се 

1988 година.
Председателството нахожда 

подготовката яа
СЮК трябва 
обществено 

криза и услови- 
СК, ко 

Конфе- 
обсъди

за Конфс-за дакоято
X заседание

състои

из-

в началото «а
за.

от това, че © 
Конференцията на 
да ое имат преДОШД 
икономи чоскат а 
ята на дейсдауването

гк/гребата, че

Плана за подготовка ра Кон 
трябва ф-сронцията ка СЮК и проокторе 

във връзка с това Предче екана широка
всички

паобществени сили.
На заойдан-исто бе -_ 

подчертано, че за оргалшаиране- тата на 
то и успешната работа иа Кон- ЦК па

сто налага
ренцията задълбочено -да 
■дейстоуваяето на Съюза 
мушилите и състоянието _ ’

работата на ръкойода специално
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Период на оставни
Отзвуците на актуалните съби тост от така наречените оотовор- 

тля на политическата, относно ши функционери и отделни лица 
«а партийната сцена през изте- може да прерасне в сменяване 
клтте една-две седмици само ови на безотговорните — което би 
депгелстуват, че въпросът за об- било добре, но дали това в на- 
ществената отговорност почти до шето общество ще представлява 
стипна точката на вреището и мно и плима на обществената отго- 
жестао, така да се каже, до вче ■ ворноот? 
ра „нормални” поведения днес 
са повод за остра критика и за промяна на челните би била .не

обходима. Това .обществеността 
дълго време търси с цел да ос 

Диагнозата на Централния ко дожувстлцва оавежемие. Но, за не 
митет на СЮК за кощетитуцио- обходимтте кадрови промени за

откриване врата на тези които 
а комунистите най-сетне трябва т|В0,рЯХ „ за затаарянсто й па ка- 
да станат същински първоборци риеоисшге, особено на послуш- 
в борбата за функциониране на ните в партийните редове, с ис- 
системата, която виждаме — не обходим© да ос извършат нзме- 
спечелваме. „Агрокомерц" е най- нвния щ механизма на обществе- 
-гояямото доказателство, че не нйто решаваме (в делегатската си 
ое прилагат съществуващите но- Стема), кадровата оелеисция (изби 
рми и че за съжалените там къ- оа,тглната система) и да се извъ- 
дето сме стипналн държавата сме рш,и партийно преустройство (със 
отписали и стигнали до ръба на съвременни методи да се осъще 
беззажокност. Многобройните не ствяват демократичните принц,и- 
измирени сметки — икономичес
ки, политически и морални — тъ
рсят ново преизучаване: и на по поведение 
ведението и на системата.

ва в момента косато водиха раз- сепне. нашия порядък. Но, с цел 
гавори с представители на ММФ, отговорността да ое определи на 
додали» представляваха машата ст прав начин, да има ефект, тота- 

Може ли да се очаква, че ва фактите трябва да се сложат 
и един до друг, всяко „защо" да 

доверие, към на- получи своето убеждаващо „за

ранга.
повикването на отговорност
намаляване да
шито представители няма да али- това", включвайки в това и въп- 
яс върху чуждестранните повери- роса за трагичните последици 
тели? Кой загубва, а кюй има иа ясчии пропуски, както тези в 

<угго- Паграмин,
Без всеки се може. По-честа

полза с тома повикване на 
верност, което но същината си Стиозът на комунистите е пр- 
с _ формално — защотк» съвсем ед поли предизвикателства. От 

федералните фун- него ос очаква вече една година 
държат и половина, от 13 конгрес на 

в ръцете СЮК, да стане носител на заро-

повигеване на отговорност.

е известно, че 
кциешери нс могат да

нността и законността не е нова. (конци, които вече са
па република немите и покрзйнм- диша за творчески прелом

обществената действителност. 
Оставките могат да създават

на
неми прашите летва и другите ръ- 

Наистина, може дамаводства,
отговарят защо са поели в таки- благоприятен политически 
в-а 0И1СТСМ1Н1И условия да изпълня- мат, да продължават търпението 
ват функции за които не могат до решителна крачка на югосла-

по- гоския партиен и държавен върх

кли-

да имат пълна отговорност, 
леже нямал1 пи съоттвони пълно по посока на контреаните и ос- 

Нима в предложенията таналите важни обществени оп- 
редслеиия. Но. не трябва да се 

на съюзни- замайваме, оставките

моади.я.
за уставните ймадмаяи тъкмо не 
е казано и това, че не могат

Програмата на СЮК). 
Дългогодишното безотговорно 

и с добре дошлите

те органи се дават пълномощия да станат единствена мерка 
за осъществяване политиката на същински успех, 
сградата?

Вярваме, че след предупреж- ворцост занапред никои не може 
на флота да бяга. Всяко (не)дело

запи из
Впрочем, вярваме че от отго-

„хитни" оставки не може отвед- 
яаж да ое премахне и от опако- 

По старому занапред не би- то да ое направи лице. Опасно би 
ва. Но, в 1юзи прелом на дело, било из положението на олортю- 
който и в заключенията на 13 низъм и яваш да попаднем в 
конгрес на СЮК получи преди- стихийно утвърждаване на огго- 
мство, промените не трябва да верността. Просто1 казано, в изо- 
бъдат формални, моментални, па сгрените условия на всичките 
ни шектакулярни. Опитът - ни възможни противоречия на кри- 
учи, че-всичко онова бе с кратък зата, не би смеяли както някога 
дъх. в действителността нямаше в по-спокойоо време, без угри- 
по-голямо значение от тъпчането зение на съвестта, да предприема 
в място. А изоставането в иконо- ме крачки в полза на собствена- 
мичеоката ефикасност, самоупра- та щета. На това припомня упо- 
влението и демокрацията неми- ритото търсене на отговорност от

съюзните функционери поради 
Хоровото търсене на отговор- „Агрокомерцовите" полици и то-

излиза-делията на адмирал 
Браггко Мамула никой не остана наяве. Утвърждаването на огго- 
равнодушен. Но, колкото и да са верността става- задължение, не 
драматични съзнанията, не само само затова че почти рсякъде ми 
за „белите картони" на новобра- догоря до нокти — от Косово, 
,нци от Косово, те не насочват ,,Агосж.омерц"Цдългс®ете) стачки- 
към паника, но на неминуемо из- те (спадането на жизненото рав-, 
п,равине срещу неизвгьршеиите за нище) и кързопролитията по вре 
дачи и задължения, което подра- ме на спане в ЮНА, но и затова 
збира изграждане на социалисти- защодо изискванията от страна 
честото и федеративно общество, на обществеността занапред не 

се изяснихме могат да се приемат само на ед-за което отдавна 
посредством революцията. Утвър но ухо. Кой не иска- да ги чуе

е трябза да замине. Потече река.ход аташето на отговорността 
неминуемо и в ЮНА поради вси 
чко онова което е могло да за-

кзято не ще се завърне.нуемю създава криза. Л. Зоркич

Може би нишкия ОК на СКС 
е могъл да избере и по-къс път,- 
има право «а това гг според па
ртийния Устав-, дори да наложи и 
идейно-политически мерки и да 
предложи сменяване на секрета 
рите като най-отговорни за не- 
самоуправително поведение и пра 
беж. Обаче съществувало е же
лание да се спазва демократична 
та процедура и всеки да измете

ОСеипеншар и туй първо Председателството, а 
сетне (и ОК на СКС разискваха 
по този въпрос. Изводът беше 
един: „да се задължат комуни
стите в самоунраиителните общ
ности . на интересите, банките и 
сдруженията да раздвижат 
ция за връщане на незар.аботе- 
ните пари. да се установят вино-

Решения

И в клин, и в ръкав ак-

— Приемаме изцяло станови 210 000. Неговият колега в. СИО епиците за такова неморално по
ведение. а секретарите в СОИ да 
си подадат оставки". Тази зада

ла ча беше определена и по време.
при нас

за отдих и почивка 670 в юлищата на Общинския комитет 
Съюза на комунистите в Нмш по и 190 през гоюи. 'Секретарят на 
повод изплащането на юлските самоуправителната общност

самоуправителните об- интересите за комунално урежда

на
С1ВОЯ двор.

Но както и да е, дворовете си 
останаха непочистени, както наОбаче, както. товадсиходи в

(пости |на интересите, банките и не на землището 610 000 и така обикновено бива при такива об
ед, ружегдаята и им даваме пъл- «атаък — ц^двадесет и четири стомтелства, становищата на ОК 
на подкрепа, обаче в нашата сре организации, където личните до на ОКС не се провеждат прием- 
да .не е (-имало „неморални поде- ходи били „замразени". Всички ственю. Някои СОИ върнаха част 
дения и изплащане на незарабо- тези лични доходи са чувствите- от разликата, а други оценили, 
тени доходи, както оценява ОК Лно по-,големи от личния доход че техните юа|гки лични доходи 
на СКС". Така или подобно, е на (председателя на, Общинската са в съгласие „със закона 
писало почти във всички реше- скупщина в Ниш, от л. д. на обществения договор". Що се 
иия на самоуправителните орга- директорите «а най-големите ни- касае до утвърждаването на иде- 
ни в нишките самоуправителни -шки т.рущони колективи — ЕИ, йно-пошитическа отговорност и 
общности на интересите, повика- (МИН, или Юподуван. а за най- оставките на секретарите, освен 
ни на отговорност от .страна на -големите специалисти: инжене- в един случай, няма ни дума^ 
ОК на СКС поради ,това че вед- ри, лекари или най-добрите май- Такова 

като беше прекратено (стори, и да не говорим, защого

градскотолагаше и се налага, 
партийно ръководство да вземе 
метлата в свои ръце. Това впро
чем е обещано на нишката ©бгце 
сшеност и на работниците, ко
ито с прекратяване на работата
протестарали против незаконно
то взимане на високи лични до
ходи. Освен .това, особено тряб
ва да се води сметка и да 
обърне внимание яа опортюнис- 
тическото поведение на членове
те на СК в СОИ.

и

се

поведение на самоуп- 
(котелните органи .и членовете Защотю не мотат „изцяло да 

ое приемат становищата на ОК"нага .след
действието «а интервентните ме- техните лични доходи са много, на Съюза на комунистите в орга- 
ржи, извършили корекции на ли по-малки. иизациите, в които с лека ръка и да им ое дава пълна подкрепа,
чните доходи. Така повишените лични дохо- са давали незаработ-ени пари, то- а за собственото . поведение да

Така оекрегарят на самоупра- ди предизвикаха бурни реагира- ва можеше и да се очаква, за- пе търси изговор като се махва 
витеганата общност на интереси- ния в града, имаше дори и мал- щото освен секретаря и всички- всяка отговорност за ограбване 

620 000 ди- ми „протестни прекратявания ка те заети в СОИ са взели нема- на обществени средства.
— работа" ЕИ. — алатница), и за- лък кюма,т за себе ои.те .през юли получил 

нара, един месец В. Филиповичпенршш
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си, и за другите■та/гг-Пг «=гг га-
в изборните разисквания се ност към 

само слабостите в об- сто беше 
собствените

По-нататъшните
ния. Организациите на СК тряб- 

ава1нгя1пттио ттгч и Да в-а всестранно да анализират дей 
ВДИнадлеж- ствУването на самоуправителните 

титовоката партия, ка- и делегатските 
по време дискусията 

иърху, П р оестоз аключенията 
дШ

на СК днес бездействуват. 
Задълбоченият анализ на този 
проблем е и усл-овпе за утвърж
даване :на задачите на свсяка ПО 
на СК в предстоящия период. Пр 
опрамата за работа трябва да 
'бъде не само списък на темп, 
по 1КЮ1ИТО ще разисква първичната 
организация, но и да отразява 
отношението на ПО на СК към 
най-важните обществени пробле 
ми, насоките на идейнонполити- 
чеока.та акция и начина на анга
жиране на организацията и чле
новете й за осъществяване на
гори етите задачи.

Откровените и всестранни ра
зисквания във връзка със състоя 
нието на .средата и дейността на 
ПО на СК и оценките на дейност 
та на членовете на СК ще създа- 
дат възможност да се оформи 
по-ясна картина за идейната, ак 
ц йонната и кадрова способност 
на първичната организация. Въз 
основа на такава оценка пр-лес 
но ще се избере секретар и сек
ретариат, делегати в акционни- 
те конференции, председателст
вата и активите на комунисти-ра
ботници. Днес изобщо не е лес
но ла оглавяваш първична орга
низация. конференция на първич 
ни организации на СК или ак- 
ционна конференция. Но истин
ските борци се изявяваха именно 
тогава, когато беше тежко, кога 
то ксмургостите бяха длъжни, да ’ 
потвърдят революционността си.

новегат
кто 
посочват органи и инсти

туции, да утвърдят застоите, да
заседание на ЦК на СКЖ ”°'°°'чат °нези които узурпират на СКЖ. правата на работниците. Защото

гвл ,гл1й™а ТР -а ла се тъгр- настоящите стопаноки труднос- 
деино са' п-п-гатгпигг вената ср|ВДа: какви ти — това бе подчертано и на Ос 

организации, тите . резУлта'пите и опи- мото заседание на ЦК на СК в
Изборите ое провеждат при твъ- бо-стите к,™ п'рю6леммте и и13' Сърбия — до голяма степен 
рде сложни обстоятелства: небла цията за пп,е«о,тНаСОКИТе На -3*' "^ОДСтви-е на това 
шприитни са стопанските проце- те Докад-кХГ СЪЩИ" Тъи каТО 06 во'дят Р^иоквамия
си, остри са косоюските пробле- м-о състоянието к5“лТ|у®ат са' ВЪ® връзка с промените в Коне-

~
на политическата аистема и пр. се утвърдят конкретни задачи за -пр/обмемите в работата 
Как да преодолеем^ проблемите, пю-нататшно ангажиране на пъщ прошпеммте в работата 
как да намерим най-добрите ре- ви-чната

ществото, а не и
пропуски

Но приВ Съюза на комунистите
Сърбия започна изборната 
от в първичните

в

са
състояние.

оценка на
на институ

циите на политическата система, 
Девизът дадена от първичните ор-ганиза- 

да „когато се заздрави положение- ции на СК, може да бъде важно
сили на то в СК и обществото и ние ле- насърчение за ангажиране

организирана акция това • са он-о ще ое справим с проблемите всички трудови хора и граждани
въпросите на които трябва да си” — е призив за пасивност и в тези разговори
отговори всяка първична органи- бягство на периферията на съб Също така е необходимо да 
зация и орган на- СК. игията, а това никога не е било се анализира методът на рабо-

Сложността на' момента и характерно за нашата партия и та на ПО на СК от аспект на
многоб,рейките проблеми за на- членовете й.

организация.
шения във всяка среда, как 
мобилизираме всички на1

нас
тоящите обществени условия и 

Затова разискванията във връ на ролята и задълженията им и 
чение за сплотяване на редици- зка с двугодшната дейност тряб да* ое оцени успеха на първичюи- 
те, . изостряне на отговорността- ва да минат п-од знака на цяло- те организации да мобилизират 
и утвърждаваше на собствената стно съблюдаване на състояние- членсоете си в акциите. В разис- 
■рево-люциюнносг. Това и сега ис- то във всяка ореда и здцълбо- кланията трябва откровено да се 
кат работническата класа и вси- чан анализ на дейността на вся- каже колко активен е всеки член 
чки прогресивни сили и общес- ка първична организация и на вс на СК, действува ли преди воич- 
твото. Във всяка от 25 033 първи- е-ки член на ОК. Оценките за ела- ко с личен пример. Без критика 
чни организации на СК в Сър- боетитр в дейността трябва да на собствените -слабости, без оце 
бия изборите трябва да бъдат бъдат проникнати от издирване яка на работата на всеки член, 
добре ортанизирани. За целта е на техните причини, насоки за първичната организация на СК 
необходимо обърщаше с лице преодоляването им, пълна моби не мооке да поецен-и с какви сили 
към проблемите на собствената лизация- на силите в собствената разполага. Това е необходимо и 
среда и предоляване на собстве-

слабости. Формалистичният с работниците и останалите тру

шата партия винаги бяха насър-

Воислав Ратковичсреда и укрепване на връзките затоза, че значително число чле
ните

-се.подход към изборите и ежеднев- дещи
иите задължения, пасивността и -. _
опоотюнизмът ще изтласнат пър- Разрешаването на многоброи- 

на СК от иите икономически и политичес
ки проблеми в настоящия мом-

ог -

СПОМЕНИ у

Изключително приятелствовичките организации 
жизнените течения, свеждайки ги

политически еят до пол яма степен зависи
по-широките акции .в обществото. 
Но няма първична организация, 
която не М'0ске да премахне оо- 

слабости. В каква 
ПО на СК ще бъ-

■до второстепенни 
фактори.

Вниманието на първичните ор 
ганизации на Съюза на комуни-

конференциите им тр-я бствените ои 
5ва да бъде насочено към кри- степен дадена

анализиране на двугоди- де водеща идешю-политичеежа 
шната дейност, утвърждаване на сила в собствената ™ рррд^б- 

за предстоящия период ва зависи от в„я. Затоша е неоо 
— секрета- ходим© жякц първична оргаяшза

п-роб лемите

В масата на развълнувания наПриятелството между норве
жкия и югославския народ, запо -род, с различни н-ооии и езици, 

началото на Втората свето пред д-ома на приятелството сре 
вна война, когато по решение на щам-е трима бгшши концлагерис-

.— сарайлията Ну.рия Тафар, 
Кикмнда -и.

стите и на-
чна в

тично
Германското върховно команду- ти 
ване 4113 югославските патрио- Жарко Стояко® от

Душан Лон-чар от Коза;ра, коитозадачи
■и избиране на кадри
ри членове на секрета-риати -и ция да разграничи 
делегати в акционни «онферея- и 'слабостите в ин(гшгуци.

ОТе председателства. на
ообствената ои

ти и партизани от концлагерите 
Баница, Саймищс, Ниш, Шабац, не са се видели още от края на 
Яссиовац, са интернирани в на- войната., които, ето, нещастието 

Норвегия оближи, а свободата раздели. Спо
във

.компетенция
цистките концлагери в
на работа „при най-трудни усло мият си за вечерите, когато 
вия". Онези 1740 шггернирци, вагони за добитък са довезени в 
които издържали тези „условия", концлагер Беофелд на север в 
в знак на благодарност към пор- Норвегия -и среднощното слънце 
вежкия народ за помощта, съз- над Артотка. Опомнят си и ,/ва- 
дадоха па 9 май 1946 година Пор харчи", думи които са отаравя- 
вежко-югославско дружество, ко ли до норвежаните, когато ж-ела- 
сто прерасна в другаруванс меж- ели да узнаят какво съобщава за 
ду двата народа. фронтовете Радио Лондон. То-

ицгаат лови концлагери: Оз-

ц-ии и -ите ня 
и слабостите паЗадълбочен анализ

анализ -и оценка среда*.Критичният
на двугодишната дейност не мо

•откъсне от дейността дени конгреси 
и му1Н1И'СТитс, на

В изтеклия пср'И)ОД «бяха прочзе 
на Съюза на ко- 

които бяха утвър- 
за преодоляване на 

Изборната

же да ое
общинската организация 

Съюза на комунистите като ця- дени задачи

- пбгтгеетвото И то на тези задачи, какви са ре |В Г|0|Р!ИИ Милаиша-ц б-е ацобен спу иорвежаните. ръжения 
иа слаг и отговорните за зуятатите и-м, къд-е са застоите и ча|^ още ведиаж бившите интер- йто те окрмнЮм доставяли

тги-рци и тешите норвежки прия концлагеристите, -норвежките ге-
бягство,

на

в тава
Откцшаането на дом на нор- ш, Коргеи, Ботум, Полярен кръг,

смърт и студ. Но опомнят си и 
хл_яб, ко

па
до разкриване на

собствената сре- ошорнте.гооичко вън с/г
да. За криви п-родизб01рпи и 'из
борни дебати може да се говори, 
доклокюто -те бъдат сам-о к-р.ити- 

,.обществото" -и неговите
кому- Съюза иа 
в р‘а палите субективни сили на

във връзка с промс- 
пол итичеслФта система

опо- рои, които озиа-чавали 
възкресят п-омющ, свобода.

теяи да. 1възкре/ят старите 
мени, в спомена да 
имената и отдавна забравсмите

ПО ЯСНА КАРТИНА
„Може би наистина е чудно, 

июдо-о-биости иа -концлагорския че и- днешно време на Дсяби^ 
Това бе удобен момент да ое ота И-зток и Запад, Север м юг, 

узнае дали още е жив Райко от два толкова далечни народа са 
Куршумлия да ое обменят „теле- истински придтели Причината 
фоши и-омс-ра", въздишки, думи за това, обяснява Тарфо, е, че

(На 4-та стр.)

Анализът на дейността на 
комуиистите -и остана на

-институции, на Съюза на 
т сггс/штс ор «гами
изборната дейност чле щсството 
СК трябва ясно, от-

об- ад.
пистите и 
мките т 
1КХВСТС нз.
кровено и а1ргумеитаргшю да съо 
Ощагг оценките си за настоящи

ните и
също така трябва да бъде важен 
компонент иа изборните разпасва и отметне ръката на приятеля.



4 Комунист
ПОПУЛАЦИОННА ПОЛИТИКА

ПОГЛЕД ЗАД СТЕНИТЕ
За увеличението иа албанско 

то население е Косово инфор
мативните сродства говореха ора 
межливо, защото в общата'атмо
сфера на опортюиизма н« можа 
ха яа поемат още и обвинение
то за намеса в нещо, което дълги 
годиш! беше неприкосновено. Ср 
ед неалбанското население в Ко 
оово за това главно се шепнеше, 
понеже гшасно казаната дума м>о 
жеше да'донеое и „виза" за изс
елване. Дори и Платформата за 
Кооово от 1981 година тази тема 
внимателно изостави.

Едвам деветото заседание на 
ЦК на СЮК предвести по-инакво 
отношение към стихийното уве
личение на населението в . Косо
во. То дефени.ра проблема и на
беляга шо и какво трябва да .се 
направи в. прсоката към ло-уме- 
рено'увеличение на наоелението. 
Впрочем, в заключенията е каза 
но, е, че осъществяването на

та. Необходимо е неговите акти
висти да влезнат въю всяка къ
ща, да подтикнат процеса на ема 
нцшпация на албанската жена, 
иа нейното осъзнаване и вклю
чваше в общинския живот. Ни
ма и тава е с-вобода за една же
на, ако ла прага на 21-то столе
тие е принудена ла седи изоли
рана и къщи и да ражда толвдва 
деца, колко биологически може 
да издържи, без право да реша
ва за това. Незнанието, бедноти- 
ята твърдата традиция и безропо 
ината шослушност може да бъдат 
израз да всичко', само не и на 
свободата за албанската жена. 
Медицинските центра&е, здравни 
те до-маве .амбуланториите и зд 
равните станции, училищата и 
■образователните центрове са то
зи кръг институции, където тря
бва ла се установи ежедневно 
общуваме с населението, а преди 
всичко с жените от Косово и 
зарад издигането на- тяхното зд
рави;» съзнание, култура и обра
зование, кзкто и на съзнанието 
за планиране на семейството и 
кштрояа на раждането.

Но може би ключова крачка 
в насоката към изграждане на 
съзнанието за нужността от пла 
нираяето на семейството и кама 
лягане на неконтролир-ането уве
личение на населението в Косово 
би представлявало само премах
ване на стените, с които са ог
радени къщите в Косово. Тук ра 
збира_се не се търси за един ден 
да се срутят тези стени, но да се 
пазеде широка обществена ак
ция. кс-ято за хумаиизация на 
живота, освобождението от све
та на миналото и премахването 
на ооциалната изолираност на на 
селението би -вляла съзнанието 
за неиртребността, вредата и бе- 
зяерюпектиаността на самозазид- 
вансло.

Ако е човек обществено би
тие, тогава тези огромни стени 
■го правят нечозек, защото го от
делят от другите. А за жената от 
Косово на днешната степен на 
общественото развитие и съзна
ние те не може да бъдат нщц-о 
друго-, освен казам-ати. На стра
на това колко тези стени стру
ват и че от тях всякаде би мо
гла-да се направи още по една

активната популащиопша полита- низащш, образователните и. дру- 
ка, планирането на семейството гите .учреждения, да се .развива 
й предприемането мерки за съг- съзщаиисто и издига образовате- 
лаоуване иа демографския рас- лмогго и културното равнище на 
теж иа населението ю реалните насечюнието'". 
материални и други условия има 
съществено значение за по-е-фм- ое доведе в унисон увеличението 
каеиото ш ло-бързато икономи- броя иа населението с материал 
чсоко развитие и решаването иа мито 1възмои<|Тюсти и икономиче- 
безработнищата и другите пробле агенте потенциали иа Покрайнина 
ми, което представлява яай-непо- та. Той с съставен спокойно, с 
средсувси интерес на албанската избаланои-раии и подбрани изра- 
народноет в Косово. 'В този сми- зи, така че нс засяга мито досто 
съл необходимо е да ос утвърдят имството на човека, пито «-ражда 
и осъществят необходимите щм>- леките му свободи .За този про
грами за акция и мероприятия в блем в света ^инак сс говори ка- 
Пкжрайиината. Планирането на то за дсмоорафока експлозия, а 
семейството с от непосредствен с мерките по контрол м ограни- 
интерес на трудещите ос в Косо- чакане ма раждане-д» сс дава п-ре 
ЕО: за- икономическото, културно димеппо пад мерките по проюве- 
Тс' и щгоилизационното му разви щаване и културно-образователно 
тие. Върху решаването на този издигане. , 
проблем трябва да се ангажират 
Социалистическият съюз и вси-ч- ние още чака да влезе т нроце- 
ки обществено-политически орга дура. Наистина, неприятните съ

бития ® Косово отново отвлекоха- 
вниманието на обществеността и 
политическите оили ,в друга посо
ка. Ясно е, също така, че чувстви 
телното увеличение броя -на .насе

Смисълът иа този извод с да

Засега, обаче, това заключе-

Изключително приятелство
лението иа може да се спре за 

голямо приятелство ме- един дан Но, очевидно е, -че 
югославяните и норвежани- още има страх от това къде и 

вой как да се почне, -както и боязъна

(От 3-та стр )
норвежаните повече 
ва демокрацията. Нас затова и 
обичат, понеже сме демократи
чен народ и народ, който се е 
борил за демокрацията. Върху 
любовта към демокрацията 
чива нашето приятелство. Забел
язал съм, че в тези другарувалия 
между нас и норвежаните преди 
мно са работници, понеже те са 

интернационалисти.

ва това
интересу- жду

те, веооятно това е поради 
ната която заедно водихме, но да не ое засегнат някои „овети 

щастлив съм. че тези права".все едно, _
два народа по такъв начин кон- Наи-честият аргумент на о-н- 
тактират”, казва Йоханоен. Него ия, които се колебаят пред това 

Кнут Йоханоен изве заключение на ЦК на СЮК е, 
■че Конституцията дава право на 

Нико- всеки гражданин, т. е. семейство 
лич, бивш концлагерист в Рогнан, свободно да решава за тсива по
казва. че почти всяка година оти 
ва в Норвегия.

„Това е изключително 
телство". разказва Николич. ,,Ко що така 'съществена страна — а 
■гато по.следния път бяхме в Рог- теша е дългът на родителите да 
■нан, .почти всички граждани о-с- издържават свои-те деца. Кратко 
тавиха работата си и

по-
вата дъщеря 
стно време у нас учи училище. 

Нищлията Тихомир

лжо д^иа ще има. Но, при това 
се забравя, че този член в Кон- 

прия ституцията има И -своя друга, съ-

истиноките 
Работниците никога не гледат 
кой от коя вяра е, кой от коя 
нация е. тях сближава чогоеколю 
бието и бедата. Впрочем всички 
народи на света са сложни само 
политиката ги разделя и скарва".

„Имаше в концлагерите в Нар 
ветия повече от нас-поляци и цу- 

нюрвежаните особено оби-

излязоха казано, той налага .на родители
те, че при планирането на се- 

сметка за
-на улицата да ни приветствуват.
Колко -ни уважават говори и фак мейството да водят

Левамгар съществува своите -възможности и приходи.та, че в
фолклорна ш.упа, която изключи а не на обществото да доставят

сметката с за всяко свое

си, но
кнаха югославяните. Знаехме да

дете.телаю учи югославски народни 
танци и песни. Моят приятел Еду Оттам с право може да се йо- 
ард Нес има цяла дискотека от стави въпросът кой е този в Ко- 
наши плочи. Знае повече за Ми- сснво, който е една заплата

ж>е да издържа жена и десе- 
„Хайде ТафО', друже мой, да тина деца. Или е други думи, 

видим как е вътре, кой знае дали къде в Югославия може да ое на 
ще съществуваме догодина", ка- мери кесия без дъно, която мо- 
за Жарко.

Двата бивши интеряирци х-о- л-ичение на наоелението и още 
дом тръгнаха към дома на прия- да обезпечи- най-бързо развитие

на. Косово.

когато нибъдем горди, тогава, 
бе най-тртогнр, да запеем, когато 
оме глащри и когато ни бият. И 
днес много норвежани знаят на
ши партизански песни. Вероят
но поради това прираонахме тол 
кова в сърцата им, споделя Жар

мо-
рослав Илич от мен".

ко Схоякрв.
Работникът от Нарвик, Даг- 

мар Йохансея. за пръв път е в 
Югославия .изненадан е -от госто
приемството и броя на хората, 
които са се събрали пред д-ома 
на приятелството.

„■Не зная да обясня откъде ид-

же да „покрие" едно такова уве- къща.
Няма съмнение, че премахва

нето на стените .около къщите 
би срутило множество безсмис
лени табуи и страхове, а животът 
в Косово направил по-чозечен и 

Душан ВАСИЧ

тзлетаото.
Децата размахваха югославс Няма- съм-ения, -че тук Соци

алистическият съюз трябва да по 
Драган Матийевич ем-е най-годяма част от работа-

ки и норвежки знам-енца.
по-хуманен.
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Шгчвелоътя сея#
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО “ 
СТОПАНСКИ РАБОТИна щаба за„ „„ СЕЛСКО

в ДИМИТРОВГРАД

Подготовка СЕЛСКО-ТЪРГОВСКА ТРУДОВА ОРГАНИЗА
ЦИЯ „ВЛАСИНА-ПРОДУКТ"за есенната сеитба изкупуване и
УРЕЖДАНЕ НА ПЛОЩИТЕ

л-
ния сектооНеа?япСеИТба ТЗЗИ ГОДИНа на част
ния сектор е запланувано да бъдат засети 900
а на обществения 126 хектара - Жетвата 
пешно завърши — Щетите 3
митровградска община

за поБ-ече от 58 на сто 
'или изказано на стойност 
за почти 44 на сто*. На 
обществения сектор физи 
ческият обем на произво 
дство е намален за пове
ете от 45, а на стойност 
за почти 60 на сто. Изка 
зано парично съвкупна
та щета гна двата сектора 
възлиза на 3 164 497 ди-

УС-
от сушата в Ди- Ов-цефермите „Власина", която стопанис

ва © рамките и а оелоко-стоп аноката търговска 
0|рга1Н1Изаци1я ,,Влаеи1на-проду!кт" в Сурдулица, 
са ■запланували до 1990 
около 5000 декара площи на Влаоииа. За из
купуването на площите се планират средства 
в размер от над 525 милиона динара.

За уреждането на площите обаче ще бъ
дат необходими значително по-виооки капита- 
ло1вшожец-1ия. _ Запланувани са иьр&естиции над 
два милиарда динара, които трябва съвмест
но да обезпечат Републиканският фонд за на
сърчаване на недостатъчно развитие райони 
на СР Сърбия и ..Анообанка" от Белград.

Инак, както се планува, тази площ ще 
бъде достатъчна за напасване на добитъка 
и осигур«йз.1 а фураж за стадо от 12 500 овг 
це, колкото са мощностите на ов*цефермите 
на Влаоина.

големи.

Последното
на общинския щаб за. достатъчно. Имайки

раб<>тите ® селс- вид, че в свободна п,рода 
«ото стопанство проведе >кба цетата на 
но на 6 октомври, конста

заседание това количество ще бъде 
пред

година да изкупят

пшеницата
тира че тазгодишната же 
тза успешно е организи 
рана и проведена. Малък 
проблем е имало само 
Лукавица, кЪдето предсе
дателят на местната об
щност прибрал -реколта-
та най-напред от своите 

• ниви, не зачитайки пла
на, а сетне не проявил 
особен 'интерес за-остана 
лите жители. Както из
тъкна инженер Йордан 
Марин-коз, освен този не- 
допVстим пропуск, проб
лем е имало още в Пла 
ииница. където хората 
най-напред се изказа
ли за вършачка. а сетне 
търсили комбайн. Но бл 
агодарение -на „Нишава" 
и тук бързо е намерено 
решение.
СЕМЕНА ДОСТАТЪЧНО, 
ТОР — ИМА И НЯМА

За провеждане на- есен 
«ата сеитба в Димитров
градска община има дос
татъчно мащини. Обезпе
чени. са 60 тона семе, ко
ето се счита за достапьч 
но. Обаче обезпечените 
50 тона изкуствен тор е 
малко. Но ако се има пр 
едвид цената на изкустве 
ния тор, която е доста ви 
сока, тогава счита се, че

С. Микич

СЛЕД НЯКОЛКОГОДИШЕН ЗАСТОЙ В РАБО 
ТАТАдостига цена 320 дина

ра, на заседанието на Ща 
ба е прието решение за 
един килограм пшеница 
да се дава 1,350 кг оеме. 
Разликата до пълната це 
на ще се навакса рт суб
сидиите, които дава фе
дерацията, републиката и 
общината, (60, 15 и 13 
дин„).
СУШАТА ПРЕПОЛОВИ 
ДОБИВИТЕ

Силната суша т Димит 
ровградока община тра-я 
от май до края на сентем 

предизвика, 
според преценка на коми
сията. на частния сектор 
се л скостоп аи ското 
водсгшо да бъде намалено

нара.
Освен тази непосредст Приключва реконструкцията на 

касапницата
вена шета. сушата ще пр 
еднзвмка и други ще- 

в намаля
ла добитъ-

ти, като 
ван-е броя 
«а.

добиви предизвикват
мето на машините до кр
ая на годината касапни
цата трябва да започне 
отново с работа.

Остава още да се извъ
рши ремонт на хладилни
те уреди, но и това ще 
стане в най-скоро време.

Съвкупната реконструк 
пия с оборудването въз
лиза на стойност 118,5 ми 
лиана динара. Пуокането 
в работа на касапницата 
не само че ще се подоб
ри снабдяването на граж
даните със свежо месо, 
но ше донесе и значите 
лни спестявания на „.Ни
шава" понеже досега кла 
ничните услуги се върше 
ха в Бела паланка.

След като преди някол
ко години е решение, на 
републиканския 
тор касапницата в Дими
тровград бе затворена, те 
зи дни, по-точно до края 
на месеца завършват ст
роителните работи върху 
реконструкцията- и моде
рнизацията . на същата. 
Тя е преуредена и доиз
градена съгласно изисква 
ни ята и нормите за таки
ва обекти в общински ра 
змерм.

През следващата оедмцг 
ца, както ни осведоми да 
ректорът на ООСТ ,\Ни- 
ша1?а". чиято собственост 
е касапницата, трябва да 
пристигнат уредите и съо 
ръженията за оборудване 
на- същата. След монтира

а намалените
пое -

кълва не на храната.^ Об
щественият секторннай-ве 
роятно ще запази броя 
на добитъка, но за смет

инспек-

ка иа тоза ще даде зна
чителни средства за набав 
«а на храна. Комисията 
с предложила определе
ни -облекчения за домаки 
летва, които язключител 
но сс занимават със сел- 

произ ско стопанство.

юри. Тя

А. Т.

НАПОИТЕЛНАТА СИСТЕМА „МАСУРИШКО ПОЛЕ" НАЙ-СЕТНЕ ЩЕ 
БЪДЕ ДОВЪРШЕНА
Помирението ще изгони сушата

Инвеститорът и строителят обещават: този ва- обектът. Усилията па су- 
У обект ще бъде довършен до рд уличал и дадоха резул

тат и началото на август,
А. Т.жен селскостопански 

20 октомври т. г. В СЕЛАТА НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Вълците причинили щети
когато строителят запои- 

нйгге бъдещи условия за ^ проверка иа фушецм- 
интен дивно сслскостонан ,• способност па
ско производство, на над )|осгросцата част от мре
350 хектара хидросисте- жа/га 0юл ТО]И бяха мо
мата ,,Масуришко поле ст|р,ос.н.и 550 от общо 917 
бе включена вън Финанси защиТ|га бетонни шахто-
раната с чежщестраини щв Пп,адо11И бяха 80 на
кредити програма „мора- сто |И|еобх10димите хид-
ва И" въз основа иа ,Л® .рантюки глави. Строител- , виждат, нерядко и посред 
Р«и" аргументи. -Но ост- ят Сат»а всички повреда! ден, ир причиняват и го
рите спорове между гонве ща м.режата1 които бяха леми щети на ослскосто- 
ститора и строител във последствие иа иебрежно-
втората половина иа из- отношение иа сббст.ве 

д5* с ,циците па площи или пък
юга до ръба «а нросл V- бяха 11а1Х>Ч1,0 навесени огг
вата у нае категория ,, - г,ул,И|ГаН10КИ настроени ли-
сполучливи инвестиции . ((а та„<3 доизграждането щата му. По няколко ою-
Мнагострагши и иитензи- ^ системата хвана добри не удавили и на Подра
вни бяха усилията на Су ТСМ1ГЮрс, а инвеститорът и к-ия Стойчев, Милачко
рду^ишка община да по строителят получиха кур- Стойне» и Елисавета Иван
мини воюващите стла- аж да падат вече опоме- чова _рт Горно Тлъммпо,

1-1атото обещание. Е Г. па Тодор Вдоилсв от ос-

Наноителната система 
„Масурищко поле" ® Сур 
дулищка община, 
от програмата 
И", най-сетне' ще бъде до 
вършена.

обект
ло Доганица. на Димитър 
Младенов от село Яреш- 
ник, на Владимир Нако» 
и Митра Наке.ва от село 
Назъриц». Сигурно е, че 
има още случаи, за -които 
не сме узнали, Впрочем 
имената и броят им не е 
важен. Важно е. че 
цитс върлуват в селата на 
общината и са 
бедствие за животновъди
те, Ловджийското друже
ство „Сокол" от Босиле
град за-оега не предприе
ма никаква мерки за ор-

Ако преди няколко го
дини:» вълците ■ бяха ряд
кост в оелата иа Бооиле- 
градока община, сега ве
че не са. Не само че ое

„Морава

На състоялото 
н яколко д ни засе преди 

седатгие ,на Председател
ството на Общинската ко 
нференция на ССТН » 
Сурдулица бе изтъкнато, 

„Дели- - въл-п аи I ок ите п роизвюдите  ли. 
Неотдавна нащл-шер «а 
Слтз'чо Стоименов от се- 
ло Йожйца удавшщ 16 0®-

че инвеститорът 
шве" от Владичин хан и 

„Водостопалт-
— Вардар" от Скоп- 

обеша ли този изк-

1ОДЯМОгражданетостроителят 
ство 
йе са
лючително важен селсжо- 

обект да бъде

нс., ,и то недалеч от къ-

(••^гански 
доюьршен и ропособсм за

ло 20 ок-
ганнзиратс на каквато и 
да е хайка срещу тях.фурна» и ята си 

томдари т. г. 
Като едно от

М, Я.
ни", за да бъде довършеняай-важ-
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НАЙ-СЕТНЕ В. ЖДРЕЛОТО ИЛ I». ЕРМА
ДИМИТРОВГРАД

Започна асфалти
рането на пътя ат 

Лукавица към 
Невля

В СОИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛ- 
4 ТУРА И ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА В БОСИЛЕ

ГРАД СЛЕД ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО Санацията започна
Нзлмшвкът надминава] 

18,7 милиона динара
Републиканската самоу- 

прапителна общност на 
интересите за пътища и 
предприятието за пъти
ща „Нцш" в Ниш подпи
саха договор за саниране 
на пътя в лщрелото на 
Ерма и работите вече за; 

, почнаха. Договорът бе 
подписан след като иитер 
вепира Републиканският 
комитет за съобщения и 
връзки до когото остра 
забележка отправи пред
седателят на ОС в Дими
тровград Слава Тодоров

-5 времето се протакаше, 
а предприятието отказ
ваше да подпише дого
вор. На седми този ме 

сец работниците от 
предприятието 
пътища от Ниш за
почнаха 
асфалтова настилка 
на пътя Лукавица — 
Невля. Както вече е 
известно тази годи
на е предвидено да 
бъдат направени 2,5 
километра от Джо- 
нин мост към Нев-

Работницитс на пред
приятието се настаниха в 
Трънски Одоровци и за
почнаха да санират по-ма 
лко' опасните места на 
пътя. Понастоящем се го 
тви проект и се очаква 
да бъде готов до края на 
месеца когато ще бъде 
известно как ще се сани- 
ра целокупното трасе на 
дължина от 600 метра.

СРЕДСТВАТА СА ВЪРНАТИ НА СДРУЖЕ
НИЯ ТРУД за

От началото на годината до края на сеп
тември в касата на Самоущ!П1В1итея!ната общ
ност на интересите за 'основно възпитание и 
образование, 'култура и физическа: култура в 
Босилеград ое намери .излишък от 18 747 000 
динара —в образованието към 14,7 - милмюнб, 
в културата 3,37 милиона и във физическата 
култура 709 хиляди 'динара.

Тоаи излишък, ше. осъществените повече 
средства: отколкюто това позволява Обществе
ния договор за съвместното потребление- (от 
началото на годината др края на август таз- \ 
годишното потребление в сравнение с позво
леното потребление през миналата година бс 
увеличено с 82,26 на сто, а до края на сеп
тември това увеличение бе намалено и въз
лизаше на 67,23 на сто) са върнати на сдру
жения труд. В тази СОИ подчертават, че тези 
три области материално са воред най-слабо- 
стоящите в общината и републиката й че из- 
лишекът т.е. върнатите средства още повече 
ще затруднят положението им.

да слагат

ля.
Средствата на сто

йност от 75 милиона 
& обезпечени от сд 
ружените две надни 
ци на всички заети 
в Димитровградска 
община, от Републи 
канската самоупра- 
вителна общност за 
пътища, понеже се 
касае за регионален 
път, а участвува и 
общинската самс.уп 
равителна общност.

А. Т.

В Б.

Пътят за Невля

Улицата не е крива, 

дето е крива...
В АКЦИЯТА ПО ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА НЕ ЕЛЕКТРИФИЦИРАНИ 
ТЕ СЕЛА В БОСИЛЕГРАДСКД ОБЩИНА

Въпреки усилията на 
Общинската окупщина и 
на останалите 
рани социалистически си 
ли в общината и безупре 
чната помощ на 
ката общност, до края на 
настоящата, делова годи
на да ое електрифицират 
и последните четири не- 
електрифициранм села в 

община: 
(Дукат. Ярешник, Назъри 
ца и Доганица), е. темпа 

можем 
Вре

мето минава, договорени

Също така бе договоре 
но да се ускори работата 

годината.

договорения темп. От
делно в селата Назърица 
и Доганица, където и ме
стното население не про
явява по-голям интерес за 
бързото й приключване)!)

И на този разговор (ко 
йто имаше договорен ха 
растер) бяха утвърдени 
конкретни срокове и за
дължения за това кой ка
кво да прави и докога от 
делни участъци от мрежа 
та и е високо и низко на
прежение да бъде голово. 
В село Ярешник на при
мер, където «аоелението 
проявява и най-голям ин 
терес. според този дого
вор акцията трябва- да 
приключи до края на то
зи месец, а в село Назъ- 
рицм и Доганица до края 
на ноември.

Дълго очакваното ас- Вярваме в думите на 
фалтиране на улица „Су Кръстич. Но дали из-об- 
тйеска" в Димитровград шо е имало нужда рабо- 
вместо радост, на некол- тата да ое усуква дотам, 
цина граждани донесе не че да се събират граж- 
вемш. Именно, още при далите, да протестират.
■построяването на къщите. На „място" намерихме и 
оградите, гаражите и др. досегашния председател 
обекти, улицата прави на местната общност Си- 
зиг-заги. И какво се по- меон Костов, който също Бошлеградска 
лучи сега? За да защити живее на улица „Сутйес-

организи и до края на 
електрификацията да при 
ключи и в Дукат. Още 
повече и в това село ка- 
кто и в Назърица и Дога

широ-

ница повечето .махленс
ки пътища оега вече са 
подходящи за движение 
— неелектрифицираните 
махали обаче нямат пъти
ща и че - кърската рабо
та приключи. Сигурно е, 
че и Общинската скушци 
на и обществено-полити
чески. организации и зана 
пред'ще полагат усилия 
колкото е, възможно тази 
Еажна комунално-.битова , 
акция по-бързо да прик
лючи.

ка1".някои граждани на тази 
улица — проектантът я е ма акцията не 

И сами виждате ка -да бъдем доволни, 
■кво се праши) Не съм_съ-

изкрииил и там дето 
могла- да бъде права, а 
пък строителите на ,;Ни- гласен с такива работи, 
окоградня" от Пирот сче

е

те ороко-ве не се спазват. 
Две са основните причи 

ни за това. Първата може 
би и основната- е безотго
ворното отношение на 
,.Г,раджевикар" със авои 
те коопераити, като из- 

нагга и др. елементи и пълнители на работата и 
докато се доведе в- ред 
нередното „Нискоградня" 
е загубила десетина тру-

Защо без да има нужда ,
ли, че могат и те да я 
,.иокарват", па пуснали 
свои „мерки". Така се по 
лучило, че и на ония ме 
ста, дето улицата може 
да бъде прав-а — се строи 
крива!

ое тревожат гражданите.

И докато ое вземат „(ни 
велетата", намерят „теме

М. Я.

ПОДГОТОВКА ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ЗДР 
АВНОТО ДЕЛО В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

втората, н епод готвен ост- 
та на местните общпос-

Първо: местна нитеграцмлти да се включат в ак
цията. Това между друго 
то бс константирано и на 
проведения през

— Така е в проекта — 
казва Александар Кръс-

дочаса. Машините и ра
ботниците стояха. Нали и Организацията на здра- организациите на сдруже 

виата служба в Сурдулиш яия труд в рамките на 
ка община ще претърпи медицинския център „'Ми 
коренни промени с общ лентие Попович", вклю- 
зяаменател — рационали чителна и аптеката, а сл- 
зация. Какви ще бъдат ед това центърът да бъде 
тези промени? Въпро- . ООСТ на Медицинския 
сът все още :не може да център във Враня. При то 
подучи окончателен от- ва някои, специални _слу 
говор, понеже подготовка жбм (Туберкулозният дис 
та за тази важна общест- панзео и пр.) ще бъдат 
шен.а акция е в началото

миналатич, който от името на 
само-управителната общ
ност за- комунална дей
ност и пътища в Димитро 
вград върши контрол над ва издевателства? И за- 
стооежа. Но вярно е, че 
строителите поискаха на

та- седмица разговор,- ко 
средствата, които са воас йто организира Общин 
яли гражданите? Кой си

заето" ■ ще се навакса от

оката скупщина .с най-от
говорните от „Електрора 
зпределителното" от Ле-позволява да прави таки
скован, като инвеститор и 
представители от ,,-Град- 
зоевинар". -като изпълни 
тел на акцията. Бе под
чертано, че в нито едно 
от четй-рите неелектрифи 
цицани села, въпреки -об 
езоечените средства, ак
цията не се провежда с

що' сега той не плати см
етката за направения зае 
той? Ако стане така — 
сигурно, че друг път та
кива работи няма да ста 
нат. ,,

няколко места да отстъп
ят от мвоекта. Това няма 
да стане — ни увери Кръ 
стич. Ще ги накарам ст
рого ■ да спазват проекта 
— каза той.

■включени във „вертикал--- 
на" организация на; тези 
служби в Републиката.

си.

Засега доминира идея
та най-напред да бъде 

, извършена интеграция наА. Т.М. А. К. Г.
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ДОГОДИНА И ОЩЕ ДВЕ (МОЖЕ БИ И ОЩЕ

Младжка
шо&нп

4) ГОДИНИ

трудова акция в Ьоснле- 

градска община
СТАНОВИЩА НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА 
МЛАДЕЖ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИТЕ ОБЩЕСТ 
ВЕНИ ДВИЖЕНИЯ

Нови иннцативи—да, неприемливи 
идеи—не

■отинащпонен отбор, ко
йто ще следи подготвите 
лната дейност.

Общикакагла скупщина

'Жум:
панство от Враня ще изготви залесителен план • За
почва уреждането на бригадирски 
терени

Младите димитровградчани смятат, че по
литическата ни система трябва да бъде отворе 
на за всички нови инициативи, но подборът им 
да се върши съгласно основните определения 
на нашето общество

Девойките и младежите в Димитроипрад- 
ока община с видим интерес следят развитие 
то на политическата обстановка у нас и по- 
специалню „новите течения” в собствената си 
организация. Следейки този интерес, общинс
кото младежко ръководство организира пуб
лични разисквания на тема: „Съюзът на соци
алистическата младеж и новите обществени, 
движения”. На разширено заседание на Пре 
дседателството на Общинската конференция 
на СОМ © Димитровград, което се състоя .към 
края на миналия месец, се води заключи
телна дискусия © рамките на публичното об
съждане на темата.

задачи © рамките на спод- 
шгошката: обезпечи над 
1730 х «стара пл ощи 
залесяване, които са до
статъчни за три бригадн

ото-

стан и спортни за

Дилеми вече няма. До
година и -още две години 
досегашната младежка, 
трудова акция „Власисна” 
изцяло- ще «Овде орган из л
рана на територията- 
Б-осил е гр адска рбщина! 

П р ем-еств ан-е то н а
на

акци
ята о-г Власиноко-тр плато 
© оклсиновете на Църно- 
ок. Валози и Весна коби
ла бе тема на- разговори 
те, които се прсвеждоха 
през миналата седмица в 
Бо-силеград. Освен общи-

Какво мислят младите димитровгр ад ча- 
вдс за новите обществени движения и за отно 
шението на младежката организация към тях?

каките ръководители, в
разговорите 
и поел ставите ли на Релу 
бликаиската 
телна общност на инте
ресите за горско стопан
ство-, Републиканската ко 
1нференция на Съюза на 

мла-

участвув-аха

самоутграви Мнението им е систематизирано в д©е ос
новни заключения. В дейността си на югрслав 
око равонищ-е н-ов1ите -обществени движения се 
изложиха с някои неприемливи идеи, преди 
©сичко с идеята за цивилно отбиване на воен 
яата иовинаст. Младежта от^ димитровградс
ка община смята, че политическата ни систе
ма трябв-а да бъде отворена за всички но©и 
инициативи, а подборът им да се въ^ши съг
ласно основните определения на нашето об
щество. Затова и Съюзът на социалистическа
та младеж трябва да има критично отноше
ние към новите обществени движения и иде
ите, които ое излъчват от тях.

Бригадирският принос е огромен
ранг е. необходима макси 
мално сериозна под готов 
ка. Затова бе взето реше 
•ние още веднага да запо 
чн-е уреждане на брига
дирски стан и спортни те 
репи. Най-късно до края 
на ноември Горското сто
панство от Враня, трябва 

залесителен 
план, а Общинската кон
ференция на ССТН в Бо 
силеград да оформи ко-

социали етическата 
деж, Регионалната само- 
управителна общност на 
интересите за горско де
ло в Ле-жовац. Междуоб- 

конференция

р-ски сезона. В Общинска 
та скупщина подчертават, 
че има възможности да 
бъдат обезпечен нови пло 
щи достатъчни за двуго
дишно залесяване.

Организатор на тази 
младежка трудова акция 
и занапред ще бъде М-е- 
ждуобщин оката конфе
ренция на СОМ в Леско- 
шац.

щинската 
на ССМ © Лесковац, Гор
ското стопанство от Вра
ня и на Горската секция 
в Босилеград. К. Г.

Няма време за губене, да 
бе изтъкнато в разговори 
ге, понеже за младежка 
трудова акция от съюзен

изготви
ИЗ РАБОТАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО'НА 
ОК НА ССМ В СУРДУЛИЦАМ. Я.

За повече ентусиастиС писмото на генерал
ния директор на митница
та е оиовергамо категори
чното твърдението на уп
равителя’ «а 
градската митница, че той 
те е участвувал в избора 
оа кандидати. Именно, ге
нералният директор бук
вално казва, „че .изборът

СЛЕД КОНКУРСА В ДИМИТРОВГРАДСКАТА 
МИТНИЦА

на ССМ„ Председателство 
то яа ОК на ССМ кзе ре
шение на отговорните по 
снове да бъдат избрани 
какзи ло 40-годишна въз 
рчет.

На едно от последните 
си заяждания Председа
телството на Общинската 
конференция на Съюза

Без пропуски в конкурса Д1И1М,ИТрОВ1-

ват предаиоаниягга. за пея, 
условията и (критериите, 
които трябва да изпълня
ват кандидатите ... А кри 
тсриите, поради опецифи- 

р работата, осо-

„ Вашето предложение 
анулира 

се приеме,

иа социалистическата мл 
апеж в Оурдудица .взе 
решение за провеждане 
ша избори в. първичните 
младежки .организации в 
училищата и в обществе
ните организации, които 
са колективни членове на 
ООМ. Феои избори тряб 
ва да бъдат проведени 

№Г във 'възможно най-кра
тък срок, като при техва 
се опазцва принципът за 

кои-

кснкурса да се
не може да 
защого закова няма ии- 
то причини, нито законни 
обоснования", се казва в 

на генералния 
на Съюзното 

управление

на кандидатите е проре
ден-! от името' ша съответ
ните тела (чети управи
теля) на митницата, вта> 

конпсурш.с обиарощ-

В младежката органи
зация на Сурдулишка об 
щипа започна публично 
обсъждане на тема ..Ор 
ганизационно и акцион- 
тар свързване на първични 
те, организации на ССМ в 
организациите на едруже 
ния труд, местните общ
ности и училищата", Оча 
ква ое в дебатата да уча 
струват и представители 
ка „по-възрастните” об 
шесшенополитпчесжи ор- 
ганивдцш и на дедега- 
цщгге.

чиостите
брно на границата, оа 
много по-строги в ммлшь 
ката, отколкото в остана-' 

оргалшза-

шюмото
директор ято 

вала."митническо
Звонко Пошчич, изпрате- 

(К0(Н-
лите трудови 
ции7'.но до Общинската 

ференция на
Тъй като младите

Зт каква последовател- Димитровград са търсили 
За каква но чч цри-ем при генералния да-

носгг шс . още ректор иа митницата, той избиране на кадри,
по-малко има нужда да с това е съгласен, Обаче ^ шеоат значииелню 
ос повтарят .критериите, предлага тава да стане в яа-ниоак ентусиазъм 
Ще повторим само, че Димитровград при следва дейността на младежката 
между кандидатите е има ,щ,о.т|о посещение иа мит- 
ло и такива, «шито са 
свършили училища, с чи- 
ято диплома, въз основа 
на кагавито и да е крите-

би трябвало да бъ- • 
приети в митницата.

А те не са приети.

Съюза на
мла-оощиалистичесжата 

деж в Димитровград, 
то отговор на заключени
ята на
то яа младежката орапии- 
зация във връзка е лрие- 

сггажанти в дими
тровградската митница.

ка-

Пр едседате лство- в

организация и колектив- 
ницата и Димитровград”, ните й .членове.
Дано тота ие бъде само

ма на

Копато става дума за 
изборите в ©урдулишкитс 

А. Т. абщеотвени организации 
— колективни членове

ое каз- 
при

митница-

обещаеие 1В писмото оше
ш, че процедурата 
всеки конкурс ® : 
та е доста дълга, защото 

се спаз

или.
С. Богдановичдат

, .цослод огаателио
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КОЛЕКТИВЪТ НА СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРА 
ЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ” 
В БОСИЛЕГРАД , '

В ГОДИНАТА НА ЮБИЛЕЙНА ВУК КАРАДЖИЧ

Голям успех на димитровградските
самодейциЧествуване на патронния 

си празник
И тази година на 5 

октомври, колективът на 
средношколския образо
вателен център „Иван 
Караиванов” е Босиле
град чествам патронния 
си празник. На скромно
то по този аовощ. търже
ство. което бе увеличено 
и с ознаменуваното на 
50-годишиината от идва
нето яа другаря Тито на
чело на СЮК и 200-гОДИ- 
шнината от рождението 
на реформатора на сръб 
оката писменост и култу 
ра Бук Караджич, пред 
учениците и учителите до 

■ клад прочете директорът 
на училището Ган\'е Ва
силев.

В доклада Василев, сл
ед като говори за неизме 
.римата заслуга на друга
ря Тито за консолидира
ме редовете на Партията 
и укрепване правата на 
трудещите се, добави, ка

■кто и Йооищ Брда Тито 
и Иван Караиванов, още

,В 200 годишнина от 
рождението на Бук Стсфа 
нович Караджич димит
ровградските самодейци 
—фолклористи и ипетру-

всликана на сръбската пи 
смелост на 22 септември 
зазвучаха пъстрите зву
ци на кавал 
шопско хоро. Многоброй

добър успех, Като най-до 
бри на републиканския 
преглед на Срещите на 
другарство на работници 
те от Сърбия, те се кла-

от ранна младост ос опре 
деля за Маркс; Ленинови 
те идеи. за равноправие 
и взаимно сътрудничест
во между отделните нар» 
Д.Ч и народности и миро 
любиво решаване ма 
‘чки проблеми. Като 
йно-щрлитечроки

и се разви

111СИ-
иде 

правил
но насочен п едщ 1 от бл
изките сътрудници па Гс 
ортн Димитро®, активно
учаютвувд в бомбата сре
щу фашизма, а след ос- 
вобдаед еапгето. заедно 

с Димитров работи за 
сближаването между Бъ
лгария и Югославия. Сл
ед емигрирането в Юго
славия, той веднага се 
включва в редовете на 
Югославската комунисти 
ческа партия и остава 
неен верен последовател менталисти — членове на в ната публика топло позд

рави димитровградските 
самодейци.

сираха да участвуват 
юбилейния традиционен 

в неговото 
родно село Тършич. Та
ка пред родната къща на

културно-художествено
то дружестцо „Георги Ди Вуков събор 
митров" постигнаха своя, 
безспорно досега най-

до края «а живота си.м. я.
А. Т.Почина Харалаипи Иванов отзиви

Литературата на бълга 
реката народност в Юго
славия остана по-бедна 
за едно име: почина Ха 
ралампи Иванов, любим 
учител по биология на 
много поколения от бо- 
силеградската гимназия 
и средното икономичес
ко училище. Литерату
рен творец, учител и про 
светен деец, човеколю- 
бец, който целия си жи
вот е посветил на млади 
те поколения. Никога не 
се е щадил ни като обще 
ствен работник, т/и като 
учител, ни като литера-

Пребивавал лн е Бук и в нашителения, които е учил.
Проявявал е голям ин

терес към изобразително
то изкуство, а на литера-

Уважасмн другари. ложа за печатане.
Инак Гига Вачков е живял около

Следейки статията на Богдан Ни
колов за Вук Караджич 
вестник за значението на делото на 
Вук за българския едик и литерату
ра, която е на високо равнище, по«е 
же ое обляга на бройни научни изво 
ри и документация,, подтикна ме’ да 
размислям дали Вук е пребивавал и 
в нашите краища.

Именно моят дядо (по баща ми) 
Гига Банков Брезнички, който бе из-

100 години и по време «а смъртта на 
във Вашия Вук Караджич е имал 25 години. Дви 

жил се е твърде много в пределите на 
Трън, Брезник. Радомир. Цариброд,
където е контактиоал с много матрапа 
зи за месо. вълна, жито, сла.ма, сире
не и хранителни стоки, понеже е бил 
военен снабдител и във всички тези 
места е имал складове за храна и 
обори за добитък, както и голям, брой 
помощници в работата. Имал е и ня- 

вънреиен разказван на народни пес- колко коня и коли и за превозване на 
ни, знаеше повече от 20 наизуст, а от хранителни продукти и хората. За то- 
делни от тях бяха твърде дълги. ■ Той ва сваадетелствцват старите тефтери, в 
па мен през 1941 година в тогавашен което е записвал цялата тази своя де- 
Цариброд .рецитираше 
Извика м*е, сложи м.е.

турен таорец.
Харалампи Иванов е 

роден в с. Райниловци, Бо 
силеградска община пр
ез 1906 година. Основно 
училище е учил в родно 
то си село, прогимназия

турното поле се изявява 
като добър разказвач. Съ 
трудничцл е в „Глас 
бъдгарите", „Братство” и 
сп. „Мост". Неговите тво 
рби, писани с обич към 
обикновения човек, рату. 
ват за повече .човещина.

па

в Босилеград, а гимназия 
в град Кюстендил. След
вал е биология на приро
дно-математическия фа
култет в Белград, Втора Изтънчен лирик, влюбе-

ник в своя край, той тдо-

народни песни, йност.
Във всеки случай този факт сви 

детелствува, че Вук е 'обикалял и в на
шите краища, че е събирал народното 
богатство (песни, пословици, приказки, 
мъдрости ц легенди). Също така това

на кошяно и за
почне да разказва народни перни за 
Волан Дойчин, Крали Марко 
пия арапин. И едната.

и чер-
и другата реци 

тираше течно , и с хубаво произноше
ние, .а веднаж в пауза

та световна война прекъ
сва следването му, а след 
нея е завършил Висшия 

институт

пи всеотдайно, воден от 
мисълта, че трябва да се между две пес

ни ми каза. за. да си ..придаде по-го- 
лямо значение, че при него е идвал 
кой Вук черен с дълги мустаци

свмдетелствува за историческите връз 
км и културата на народа в кашите кр 
аища.педагогически 

по биология в Белград.
живее и работи по човеш 
кому. На мнозина, които 
е учил и които

ня- 
и дър- (Зчитам, че тази моя информация 

представлява интерес за Вашия вест- 
Дядо му. мик, подкрепя статията на вашия сът

рудник и предлагам да я. публикувате 
към статията.

Привети от д-р Александър Гигов 
Белград

Бил е дълго преподава
тел по биология в гимна- 

Босилеград. Пол- 
авторитета

са чели 
единствения му сборник 
разкази „Красно цвете”.

вен крак и как той. усърдно 
всички перни, които моят 
разказвал.

записал

Моят дядо. знаеше 
го пословици, гатанки, народни 
роопц и приказки, а целият 
материал ще обработя и ще го пред-

зията в 
зувал се е с 
на отличен преподавател 
и педагог, па затуй е бил дямеди обича хората, 
уважаван от всичкй поко

И МНОше остане завинаги в па 
метта като човек, който мъд-

този
Ст. Н.
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РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ —

Продължава традицията
НИШ

тровДгрГДНА Сп6*™а СРЕЩА, в дими

Гостите по-добри
В Димитровград на 

октоливр и в рамките на 
кр а йграмя-чното

„Ястребац" — „А Балкански” 5:0 (3:0)
■на „А-оенФутболистите 

Балкански" ни неохотно ое отзовават 
и -беше трудно да се събе 
рдт 11 играчи. Такова по 
в-адение е за всяка осъ^а 
и порицание. Защото сл- 

■ -ец последното порагжение 
в -Блаце димитровградча

ч»1 спаднаха мн-ос-о-нжжо 
на табелката.

В следващия кръг „А. 
Балкарски" ще бъде дома 
кин на отбора на „Един
ство" от Бела- паланка.

като че ли не 
са в състояние и а се 
тивопоюгашят

'ПрО-
по-сериоз-

1Но.2:2 (шахмат) и-3:3 (фу н,°;на „Ястребац" от Бла 
гбол). це.' И този път загубиха

‘Съотезани-ята ое пров-е и го , с 5 : 0 (3:0) в една 
доха ори добра организа- сла|ба и неинтсресна игра. 
ция от страна на ООФК Блатащ бяха ггсндоб.рм и 

-Димитро-вцращ и мина- заслужено победиха отс- 
ха коректно. лабения състав на ,,А. Ба

Димитровградчани Ще
гостуват на драгомянци „ 0ще ®еднаж 
през идната пролет ка- богато се касае за то
то датата яа гостуването <^ува|ния- димитровградча 
ще бъде уточнена 
нително.

8

СЪТруд-
Д.имит-ничество между 

ровград (СФРЮ) и Драго 
ман (НРБ) ое

Д. С.

щювед-схха 
състезания по шахмат, тс 
я;ие на мася и футбол.

Д.СД „Граничар" огг Др 
агоман беше по-уотюшню 
в тенис -на маса (5:0), 
като по шахмат и футбол 
мачовете се играха нар ав

Днес на 16 октомври 1987 година 
навършват две години от как ялата съдба 
завинаги отне живота на нашата 
прежалима дъщеря и сестра:

се

никога не-
се осжаза,

ДО

Милка Василевадопъл-
Д. Ставров БОСИЛЕГРАД

КЮСТЕНДИЛСКИТЕ 
СПОРТИСТИ И ТОЗИ 
ГГЬт ПО ДОБРИ

1961 — 1985 
от село Райчиловци.Висока победа на „Партнзан"

..Партизаи” (Жслюша) —„Борац" (Барйе чифлик) 
5 :0 (3 :0)
Футболистите на „Па-р- 

тизая" от село Желюша 
катастрофално поразиха 
отбора на „Борац" от Ба 
РЙе чифлик с 5:0 (3:0).
Този успех е още по-зна
чителен ако се има в пре 
двид, че „Бсрац" миналия 
сезон беше първенец.' но

В миналата сряда в Кю 
стендил, в рамките на 
край гра-н ичгаото 
ничество между Боеиле- 
градска община (СФРЮ) 
и Общинския, народен съ
вет на град Кюстендил 
(НРБ) в областта «а спо
рта, ое проведоха спорт
ни състезания по футбол 
и ‘шахмат между спортни 
те друж-г-стЕа „Младост" 
от Босилеград и „Велбъ
жд" от Кюстендил. И то 
зи път по-успешни бяха

Напразно те очакваме. Твоето място с 
нищо не можем да наваксаме. Злата съдба 
завинаги Те отне от нас. И това толкова ра- 
но, когато трябваше да ти се радваме. Вре
мето не може да ни утеши и да спре сълзи
те ни. Ходим на твоя гроб, носим цветя на 
които Ти толкова много се радваше, колени
чим и плачем, но безслни сме каквото и да 
направим за Тебе повече.

Днес също ще посетим вечната ти къща, 
ще положим цветя. Ще я залеем със сълзи и 
възкресим спомени за Тебе, непрежалима.

Каним роднини и близки, твои другари 
и другарки, да ни се придружат и да присъс- 
твуват на двугодишния тъжен помен.

Опечелено семейство Стоименови: ба
ща Асен, майка Лиляна, брат Славе, сна
ха Дивна и останали многобройни родни 

_____ ни, другари и другарки.___________ '

н-е отиде в понв-исш ранг 
на, състезания поради не- 
ч*'/1мък-на финансови-сре 
д-ства.

Желюшкит-е футбешие 
тч одигоа-ха може би 
най-хубавия си мач досе

сътруд-

га и можеха, да постигнат 
още ролеге. Д. С.

ФУТБОЛ — ПИОНЕРИ, МЛАДЕЖИ

Слаби резултати кюстендилските спорти- 
сти. Футболистите победи 
ха с резултат от 5 : 1. а 
шахматистите се наложи
ха е 3,5 : 1,5. В та- 

с кива и подобни ' срещи 
обаче, резултатът и не е 

д. С. толкова важен. Далеч тго- 
-важно знамение има за
познаването и развитието 
-на другарството, едно от 
мостовете за укрепването 
на доб-рити-е междусъоед- 
оки отношения на двете 
стражи.

Да кажем, че с тази 
среша, заплануваното съ
трудничество съгласно вза 
имната Програма на две
те -общини за настоящата- 
-го(д;и1на, в областта на с-п-о 
рта, цялостно е реализи
рала-.

Футболният отбор на 
„Младост" игра в състав: 
М. Чип е ». В. Ивко®, С. 
-Стефанк», Данов-. Сто-я-
ГРОЧЗ-ИМ,

от Пирот ОТ 10 : 1.
Н-о това и не е изнена

дващ р-езултат, тъй като 
пи-онерите едва 2-3 пъти 
са излезли на мачове 
п-о-силни противници.

Младежкият състав на 
„А. Балкански" се срещ
на с отбора на „Единст
во" ст Бела паланка -и иг 
ра наравно 2:2. Пиене 
рите пък претърпяха ка
тастрофа от „Прогрес"

На 23 октомври 1987 година се навър
шват три години от смъртта на нашия брат, 
девер и чичо

Въз оснр са на член 170 на Закона за сдру 
нуждата да приемат 4 

виеше обра- Божа
Стоянов

жения труд. а поради 
нови работници с пошувисше и 
зован и е и въз о-сно-ва ла Комисията за трудо
устрояване от 5 октомври 1987 година Труд-о 
вата организация „БОСИЛЕГРАД , ООСТ „ 
градня" в Босилеград пуоликува

Много го обичахме и горди сме, че го 
имахме. Неговият светъл лик винаги ще жи
вее в нашите спомени.

Брат му Мита със семейството си.

Конкурс
-стажанта за неопредсле-за приемане на три 

но вр ем-е и тО:
1. дй-пломи/рал юрист стажант, \ каи-

На 24 октомври 1987 година се навър
шват 40 дни от смъртта на нашата майка, 
тъща и баба

двдат, 1 каядидат. 
стажант, 1

— -стажант.2. юрист I степен 
- 3. -дипломирай икономист 

кандидат.
УСЛОВИЯ: освен общите ^"'дГимат 

дени със закона, кандидати ге г 
горе посочената -учебна, .подготовка за извьр 
шваие на работи ц зада-чи. за които ще бъдат 
приети.

П-аун-ович, М. Гли 
Б. Вошкдаич, В.торов.

Ч'Й1п-св,1 В. Тасев и М. Ц:в-с 
тк-о®, а шахматният в-със 
та»: Христо», Д. Лпдо-

Р. Сотиров, Р. Мама-

Марика Иванова
Трънски Одорбвцпотно®,

сие® и А. Тодор-ов-, м. я
иеопр-едеяе-става за болка откакТрудоустрояването 

“ за

ненав-пем-енни заявления няма 
в предвид,

Изминаха 40 дни на тъга и 
ни напусна завинаги 
баба и ни остави винаги да си спомняме за 
нея. Нейният лик винаги ще живее в нашите

нашата майка, тъща иПРОДАЖБА
Продавам къща с двор- 

място от 800 кв. ме
тра площ в Димитровград 

„Сутйеска" № 
14. За справки и допъл
нителни 
несетс на следния адрес: 
Георги Георгиев, Ниш, 
улица Катичева 3/10. Те
лефони: (Лв) 43-470 и 
49-953.

ио сърца.
посетим гроба йТози ден в 12 часа ще 

на гробищата в Трънски Одороци да поло- 
цветя и ще го залеем със сълзи.

са. Нстгрл-ни и 
да. се ®зимат

на улица
жимИзбирането -па ^

от приемането- на

пояснения се от- Опечаленн:
дъщери Райна и Всрица, зетьове Тоша 
и Васко, внучка Драгана, внуци Миро
слав и Ивица, братя и останали много- 
бройни роднини.

от 30 дим ОТ 
-на заявления, а
уведомени в орок от Ю я.ни 
решдаис за избирането.

за -изхода '.на -
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* СаТиРа * забава
Афоризми
С религията (като опи

ум за народа) нашето об
щество разкръсти още 
през 1945 година. Изне
надващо е, че и след по
вече от четиридесет го
дини мнозина обичат да 
ПОПУВЛТ. ВъртешНе

Някои замениха право 
славното тройство с тро
ен морал: едно мислят, 
друго говорят, а трето 
работят.

Улсте синат онядън и оди вратата поче-. 
Е тате, да не беше йедън човек рекъл 

синочка на телевизийуту за въртешйете не- 
маше да ми падне на акъл дека и нийе по 
нашете общине си имамо теквея въртешйс.

— Чекай, за кве въртешНе оратиш? И 
у наше време имаше въртешНе. Дойде съ
бор, докарайу въртешНе, а децата да извил- 
нейу од радос.

— Е не йс ората за теквея въртешНе.
човеци.

— Значи има и теквия що су подети-

Който работи — той 
греши. Има и такива, ко 
ито предпочитат нищо 
да не работят.

И не су оне за деца, а за дърти
Често истината е гор

чива. Защо се учудваме 
тогава, че ежегодно рас
те потреблението на за
хар.

пили.
— Не знам дали су подетииьили .или 

мислс дека пародат йе детиняс, ама арно 
им йе. Каче ли се йеднуш на врътешкуту 
— не слазе од ню. Върту ли се върту...

Ст. НБЕЗ. ДУМИ..... .............. ...........

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Бобан Димитров

МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧАНИЕ

„Решение"
— Чекай, па пема ли свес да им се

завийе?Пушка — А завийе им се, тека им се завийе, 
та почню да не разликуйу невдйе работе.

— Е кико па тека? — чудим се я.
— Много лъсно! Сам видиш дека мно

го работе не ни върву кико требе: од дън 
на дън све скупейе, платете изтънеше, не 
се млого претърдзамо на работу, потънулн

н око Отдавна заглъхналите 
училищни помещения в 
някои села в Димитров
градска и Босилеградска 
община се „съживяват".

В село Радейна Вете
ринарната станция от Ди 
митроиград е превърнала 
училищната опраиа в 
птицеферма, а училищна 
та сграда в с. Извор „На 
предък" от Босилеград 
ползува за овцеферма.

И в двата случая — уч 
■илинтните сгради, се нами 
рат :в центъра на селища 
та и добитъкът в тях сил 
но застрашава човешката 
среда.,.

— Защо пък те на се
ло да си живеят на спо- 
койегвме — нека и те ви
дят какво значи нечиста 
ок-щщо. среда — коменти 
рзт живеещите на град от 

М. А.

Един дядо от нашите 
краища бил добър чове
чец, но нали кито един 
човек на този свят не е 
без „маана", обичал мно
го да се хвали. Разбрали 
за тази негова слабост 
група овчари и решили да 
го „цуцат":

— Какво казваш, дядо, 
ще падат зайци като кру
ши, силно око има твоят 
син . . . смо до гушу у дългове, глоджемо се кико 

пцета мнодзнна убаво се накрадоше...
— Добре де, стантстова ми йе ясно, не 

ми йе ясно кво имайу пръс у туя работу 
ония на въртешкуту.

— Имайу — кико да немайу. За мло- 
го еди тея работе они су дали благослови- 
иу. А и да не су дали кига вате да орате, 
све орате кико ни йе добре, кико може да 
буде н по-лоше, демек да сн Нутимо и тър
пимо.

— Море, какво око? \ 
Пушката, деца.. Силна пу- 
шк,ч има моят оин.

Минали десетина мину
ти и овчарите отново зах
ванали темата:— Дядо. дойде време 

за лов. отсега ще къркаш 
заешко и сърнешко, тво
ят син има силна пуш
ка ...

— Блазе, ти, дядо, си
нът ти е прочут ловджия, 
хем силно око, хем силна 
пушка има...

— Арно, ама ти 
тая въртещка.

— Епа те киква не: йучера йе бил код- 
'башпя у некойе предузеНе. данъска йе 

буджа у опщину; а Ггутре че отиде за прел
ее дника на некойу организацину: или у 
синдикат, или у ССРН—то 
другде...

не ми рече ква йе

— А бе, деца, каква пу
шка? Окото. Силно око 
има моят син.

— Бре, деца, какъв лов
джия? Кой му даде това 
око? А кой му купи пу
шката? Силен баща има 
моят син!

■След известно време ов
чарите пак „бъцнали" дя-
ДОГО:

или негде

— А теквая ли йе работата?
— Баш теквая! Ама гьим си йе арно 

натрупаше си парнце, напраише си ижи- 
ща, кушпне си колшца, навлачише се с чу
жда женища...

— Е мене ми се чини дека скоро че им 
преседне! — реко я.

— Кико може да им преседне кига вър 
тешката се йоще върти?

— Нече за дълго. Четим по весници 
дека од све стране орате кико требе да до- 
йду млади и способни човеци, та да ни из- 
мъкну оди калището що смо затънули. 
Иду нови избори, а съга требе да Ни изби
ва народат, а не они се съберу и се дого- 
воре кой куде че иде, кой кикво че работи 
или на койу фотелю че седне.

— Ако йе тека тате — рече синат — 
я дай шишето да дърмнемо по йедну про
тив въртелешНете.

К. Г. тези села.
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