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БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ

КОНФЕРЕНЦИЯ НА

С указ на президента на
СФРЮ Йоеип Броз Тито си
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и
единство със сребърен венец
за особени заслуги.в област
та на информативната и гра
фическа дейност й за при
нос в развитието на братст
вото и единството между
нашите Народи и народности

ОТ АКЦИОННАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ-КОМУНИСТИ

КМ РАЗШИРЕНА ЗОНА Истината е най-хубавото четиво
НА СЪГЛАСИЕТО
Министрите на външните работи на Албания,
ьългария, Гърция, Румъния, Турция и Югославия ще
<?е съберат на 24 февруари в центъра „Сава” в Бел
град, за да изучат областите, в които най-бързо могат да се реализират опипаеми програми за сътрудничество. Естествено всички ще дойдат с приорите
тите и наи-важните потребности на собствените си
страни, но в „списъците” им ще има и достатъчна
идентичност
Не щ-е и съмнение, изтъ- на ю г с-сл а в ск о-румъ нсек и я
ква коментаторът на ..По стокообмен е 247. а на
литика” Бориеой Ерделюгеславско-гърцкия сто
ян. че в центъра на вни кообмен 231 милиона до
манието ще се на.мери ик лара-.
с комическото сътрудни
Миналогодишният об
чество. за да се варелизи мен на стоки и услуги
рат съвместно възможно между Югославия и ос
стите. които дава регио таналите балкански стра
нът. Този категоричен ни е достигнал стойност
приоритет е продиктуван 954 милиона долара. То
между другото и от неза- ва е три пъти по-малко
доволството от съществу от стокообмена- само- с
ващите. дори и от най- една н ебал кан ска страоснозните
Форми
на
на
И тал и я или сам о
двустранно сътрудничес
полози
на от стокообмена
тво. Потвърждение на то
в а твърдение са и показа с Чехословакия.
телите за югославския ст
Разбира се. не трябва
окообмен с балканските
да се очаква, че след 26
страни.
(На 2-ра стр.)
Балканските страни уч
аствуват със символични
те 4 процента в целокупния югославски обмен с
чужбина през изтеклите
пет години. В 1987 годи„Пак
на Югославия е изнеспишат
ла в балканските си съсо
наопаки!”
стойност
598
ди стоки на
милиона долара (само
5,2 на сто.от стойността
на обшия ни износ). а
•от тях е внесла стоки на
стойност 358 милиона ДЧ
лара (2,8 ппоаоита от цс
ло*куниите ни покупки в
чужбина). С 254 милиона
долара взаимен годишен
стокообмен България с
най-го домият юг-ослаик:ки търговки партнъо-р
на Балканите. Стойността

Борба за истината, право на критичност при пълна отговорност за на
писаното и казаното и смелост да се отхвърли всеки вид опекунство — това
бе девизът на Лкционната конференция на югославските журналисти—-чле
новс на СК. която се състоя на 11 и 12 февруари в Белград

.В пашите средства за
масова информация —
каза въц встъпителния си
доклад ФРАНЦ IIIЕТИНЦ. член на Председат-е
лстест:. на. ЦК на СКЖ—
и.ма все по-малко безжиз
кзкюст и повръхмостнсст.
По-ажурни сме. по-близо
сме до .живота. Все по-ма
лко са* премълчаните ис
тини. макар че все з-щ е
се случва- да се боим по
вече от думите, отк-слко
то от самите дела. Тук ми
сля преди всичко за бю
рокрацията, к-о-ят-с- не се
чувствува отговорна пр
ед обществеността, поне
же именно публичността
е нейният иай-голям вр
аг”.
ЗАСЛУГА
Без оглед на пропус
ките. заслуга с на югос
лавския печат, радио и
телевизия, че в мо-мента
ос говори откровено по-

I

Четете в броя
ОБЩИТЕ ИНТЕРЕСИ
СА (5 ЦЕНТЪРА НА
ВНИМАНИЕТО
стр. 2—3

НЕПРИМИРИМИ
КЪМ ОТРИЦАТЕЛНИ
ТЕ ПРОЯВИ

стр. 5

101 години есперанто
ЕЗИК ((А БЪДЕЩЕТО
стр.

Карикатура

МЕТОДИ ПЕТРОВ

ПечаТът в служба на демократизацията
на обществото
ЕСИЧКИ въпроси, дори
налистическата свобода...
и по* най-деликатните те Демократизацията при
мй и разлики; че затво условията на обществе
рената работа на органи ната криза е необходим
те в-ече не може да бъде път на развитие, пък и
правило; че се премахват условие за преодоляване
и последните табу—теми. на кризата. Затова се за
Благодарение на това. до стъпваме за по-гол ям а са
бави Шетинц. целокупна местоятелност на печата,
тз югославска обществе радиото и телевизията, ка
ност може правилно да кто и 23 изостряне на мо
преценява кой какво- { ралната- и политическата
в им отговорност. Задушвакак работи. Тов-а е
унисоп с принципната по
нето на критичната сеч
литика на гъюза на.юго е средствата за масова ин
ела в ските комунисти и Формация забавя не само
■по голяма степен е сезул развитието на демократи
тлт .ма конкретната поли чеокпте отношения, но
тика и подкрепа на СК на и общественото развитлзп насоченост на печа- тме като цяло.
■та. радиото и телевизия
В обемистата дискусия
та. Разбира ос. в рамките беше подчертало- задъл
1а там обща пол-ожител жението- на журнал пети
на посока може да ос го те комунисти да възставори и за конкретни гре г:ат енергично срещу ан
тикемуннзма.
догматизшки. ьед-огтатьцй. дори ма н национализма в пе
и злоупотреби работата чата. като при това не
на п-оди ти че ски и други
стенся ват ппоетранетното
оггаип. както.и в работа за конструктит/ш крити
та ма ег.е-дсТвата за масо ка. Членовете на СК в ср
01лствлта за масова инФор
ва информация.
^ания трябва да се про
тнвопзстеляч'*+-!Я раздроб
САМОСТОЯТЕЛНОСТ И
явапето на югославската
ОТГОВОРНОСТ
информативна смстема. Дюс жу-шалт-тиката •особено на различните по
1 :С
тпат-миг.чя на поли дходи към ..своята” и чу
т;-|чзаспз власт, ишчеп- житата” среда. Задавайки
се под сянката на собст'
т.1 МИЛОЙКО ДРУЛОвената среда, печатът обе
1ШЧ. председател па
СК на ССТНЮ. макар чс ктнн-но служи на бюг-ократиза ии ята вместо на
«ос док и» с изчезнал
сгтоможът па бюрокра демократизацията на обцията да ограничава жуг щостпото.
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ЮГОСЛАВСКО-КАНАДСКИ ОТНОШЕНИЯ

В ОТАВА СЕ ВОДИХА ПОЛ»
ЗОТВОРНИРАЗГОВОРИ
Председателят на Съюзния изпълнителен, , съвет
Бранко Микулич през миналата седмица направи няколкодневно официално посещение в Канада където
с премиера на тази страна Бараян Малруии и с ДРУ
ги високи личности води разговори за укрепването
на сътрудничеството между двете страни, особено на
икономическото

КЪМ РАЗШИРЕНА
ЗОНА НА СЪГЛАСИЕТО
(От 1-ва стр.)
февруари Балканите ше
станат някаква нова ЕФТА или пък Организация
на шестимата според ре
цептата на европейските
два надесетим а . Но вън ре
ки различията в системи
те и задълженията в съю
зите (СИВ и ЕИО, Варша
веки договор и НАТО.
или в нито един от тях)
трябва да се очаква се
риозно обсъждане на
взаимния обмен и да се

утвърдят принципи за ус
тановяване на възможни
те улеснения — от митни
чески до всички други,
които могат да насърчат
развитието на един вид
. ,‘б алкански. паз ар''.
Никой естествено не
губи от -предвид и конф
но
ликтните
области,
със замисления и вече съ
гласуван подход шестима
та министри се събират
да разширят закона на
съгласието. . .

СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА ПРОЕКТОАМАНДМАНИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА
НА СФРЮ (2)

ОБЩИТЕ ИНТЕРЕСИ СА
В ЦЕНТЪРА НА
ВНИМАНИЕТО
Пише: Миле ИЛИЧ, член на Председател
ството на МОК на ССТН в Ниш
В областта на обществено-икономиче
ското устройство се предлагат няколко кон
кретни решения, в които се изтъква пре
димството на общите интереси над части
чните.
Предлага се на пример в чл. 12 на
Конституцията да се добави нова разпоред
ба. с която да се утвърди че е прогивконститушюнен воеки акт или действие, с кои
то се засяга общественото имущество. Ка
зва го, че на работник в сдружения труд,
който несъзнателно или неуспешно изиълнява трудовите си задачи престава качест
вото иа работник в сдружения труд, което
изменение има за цел да -премахне монопо
ла и изключителното право -върху работно
то място без оглед трудовите резултати на
работника. С предложеното изменение рестриткивно се -утвърждава създаването на
дохощ чрез свободна размяна на труда, оообено в организациите на сдружения труд,
които изключително се занимават със сто-пан-ока дейност.

-Председателите на пра ■ската провинция Кв-еб-ек.
вителстойта на двете стра Микулич изтъкна желаии подчертаха, че съще нието и -готовността на
ствуват възможности за Югославия да ое включи
укрепване на икономиче в изграждането1 на един
ското и билатерално съ голям хидр-оенерг-етичен
трудничество' между Юго комплекс в тази провинславия и Канада. В пол ция. Стойността на този
зотворните разговори е ' проект, в кого-то Юпослапредложението вия може да ое включи
псието
двете правителства да Ф-о като кооперант. ое преце
рмират съвместе?! томи- нява на- 18 до 20 милиартет за сътрудничество, да канадски долара. Буособено за сътрудничест- рас е потвърдил заинтев-ото на
икономически ресованоетта си за сътр-уплан. Микуличвод-и'разго диичествО с Югославия и
в>ори с изтъкнати кан-ад- ' с удоволствие е приел поканата да л-осетй Югослашеи стопански дейци.
Разговоряйки с Роберт вия където да продължат.
Бурас, премиер на канал- започнатите разговори.
НА ИЗБОРИТЕ В КИПЪР

Поражение на Киприану
- Снир-ос Киприану. през
изтеклите ' десет години
председател на Кипърска
та Република, е претър■пял поражение на прелее
патележите избори на ки
пърските гърци. През ид
ващата седмица ще бъде

проведен вторият кръг на
изборите, в тотото влизат
■водачът
на десницата
Глафко-с Клериашс и н-еза
висимият кандидат Георге Василиу. на когото ока
зва подкрепа левицата;

|

ДЕЛЕГАЦИЯ НА СКУП
ЩИНАТА НА СФРЮ НА
ПОСЕЩЕНИЕ В АВСТ
РАЛИН

Обсъждат
възможностите
за
сътрудничество
На- 14 т.м. в седемднев
но официално иооещение в Австралия лристигна дел-етания на Скупщи
ната на СФРЮ която отлагаява • председателят на
Скупщината д-р Марян
Рожич. Това е възвратна
посешени-е — делегация
на австралийския Парла
мент на официално посещение в Югосла-вия бе
пт>ез 1977 година.
.По време на носещени-ето ще бъдат обсъде
ни възможностите за ук
репване сътрудничеството
между нашата Скупщина
на австралийския Парла
мент, както и за иконо
мическото сътрудничест
во между двете страни.
Очаква ое икономическо
то сътрудничество да се
увеличи в онези области
за които съществува .взаи
мен интерес. Сегашното
сътрудничество на този
план не задоволява.

ПРЕДВИЖДАТ СЕ СЪВМЕСТНИ КАПИ
ТАЛОВЛОЖЕНИЯ

' В лроектоамандманите се предвиждат
по-широки възможности в нашите органи
зации на сдружения труд д>а влагат сред
В проектоаамандманите се предлага
ства чуждестранни лица. Това може да се
част от дохода, който е резултат на труд
п.рави когато същото се регулира чрез съ
в изключително благоприятни природни ус
юзен закон, с това се предлага възможност
ловия или в изключително благоприятни
та чуждестранни лица с организации на
условия иа ое ползува за развитие на орга
сдружения труд да формират трудова ор
низацията на сдружения труд. в която е
ганизация както и чуждестранни лица в опсъздаиен. а тогато това със закон е оотредеределена митническа или свободна зона да
лено и за развитие на материалната основа . формират предприятие __ самостоятелно
на труда в общината и градската общност.
или съвместно Предложено е тези лица.
Въвежда се и нова категория — ,.съввъз основа влагането на средствата си, да
местно капиталовложение”. Това капйталополучат право-да участвуват в съвместните
вложение е един от основните облици на
работи и правото да участвуват в съвместодружаване на средствата. Същото става
ния доход,
когато работници от две или повече организации на сдружения труд влагат съвме
ШИРОКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА САМОУПстно средства за . реализиране на опреде- ■
3ИРА НЕ^НО СДРУЖАВАНЕ" И ОРГАНИлен съвместен проект, когато заедно управь
ляшат с него и носят съвместен риск в реа
лизирането му. Създават се потпироки въз
Предложени са най-широки основи за
можности организации на сдружения. труд
рационално и флеюсибилно, самоутгравмтелв стопанисването ои да ползуват средства
но организиране на сдружения труд от
на граждани. Именно, освен съществуваща
. страна на самите работници. съгласно с
та възможност за влагане на средства на
техните конкретни нужди и интереси. Из
граждани за разширение, на материалната
тъкнат е принципът за- задължителното
основа на труда, предвижда- се и възможодружаване на труда на работниците и
ността за влагане на парични и други сред
на средствата в основните организации на
ства на граждани в ор-гани-зации на- одрусдружения труд в трудова организация. С
жения труд със съвместен риск. С това се
това по-ясно ое -определя м осигурява подава възможност организации на сдруже
ложе нието да трудовата организация като
ния труд да прибират не само парични сре
самостоятелна оамоупр-авителна орпаниза^
дства от граждани, но й средства за работа;Ция и като икономическа делова цялост и
включвайки и валутни средства. Дава се
като- задължителен облик на сдружаване
възможност със закон да се регулира грана труда и -средствата.
жданите. покрай това че ще им се върне
__Трудовата организация -се наблюдава
-стойността на тези средства (с лихва) -да"
като основен субект на пазарното -дейимат определени благоприятности. включствуване като при това не се засята поло
в-айки и правото за получаване на работа.
жението на основната организация на сдру-
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ДЕЛЕГАТСКАГА. СКУПЩИНСКАТА
КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ

Аманд|у|ан ите, отражение
на политическите сили

Първото от гюредицата разисквания. свързани
. с конституционните промени ое състоя на тема:
деле-гатоката. 0КУПЩ.Щ-ГСката и избирателната сис
тема.
Организатори на
разискването бяха Междуобщинската и Общинс
ката конференции на
ОСТН в Ниш. а участвува
ха бройни научни и по
литичес-ки работници от
о*бщината и региона. Оце
нено е. че текстът на про
ектоамандманите за Кон
ституцията на СФРЮ -е
по-радикален по отноше
ние на предложението на
Председателството
на
Югославия въпреки че и
в него* има много не кон
кретни неща. хибридни .
решения.
предложения,
които се намират в коли
зия.
Също е подчертано, че
пт едле-жените решения
повече са- отражение .на
политическите сили в нашето общество. стколкото на изискванията на
гражданите. намерили
изява в своевременно ра
зискване в заключенията
на 13 заседание на' ЦК на
. СЮК. както и при много
"„чути поводи. На състоя
лото се заседание наисти
на е изтъкнато, че с Кон
ституцията много неща
сами по себе си няма да
се решат, ко безспорно е.

че този Документ означа
-в-а предпоставка за по
нататъшно- развитие на
самоуп р явлението, делегатоката система и обще
ството като цяло*.
Докладчикът проф.
д-р Ми поел ав Милк-ович
ПО'С'0'ЧИ НЯКОИ НОВИНИ. КО

ИТ0- съдържат проектоам а няманите.- между другото и Еъзможността. за
създаване на отделни де
ле-гации на селекоотспан
ските производители, на
работници, заети в -малко
то стопанство, както ,и 'в
•областта на културата..
изкуството: Милкович ка
за. че и решението, коетс* вече 1 ълго време има
лед креп а в о бшественое
тта се намира в текста на
ама няманите, а се отнася
до възможността работиическият съвет в осн о в
ната организация на сд
ружения труд. трудова
та общност . и скупщина-

та в местната.’ общност
мо-гат да изпълняват
Функцията на делегация.
Такива" пподложения и
решения срещнаха- подк
репата на тематичното- па
зискване. Обаче болшин
ствофо диокутанти ое. съг
ласи с оценката, че въз
можността за учредяване
на- конференция на само
управителите и че поло
вината делегати ® Съюз
нвя съвет ла бъдат раб-от
нищи е сурогат и не огпгр
варя на яркото* изисква
не на обществеността за
въвеждане на- Съвета на
- сдружения труд в Съюз.ната окущцина. Затова и
едно* от изискванията на
това тематично разяскт
не бе. б*ез оглед, чс това
предложение не съществ<у|?а в ппоектоа-мандмани
те. те* е се пак да бъде ед
но- от решенията в Нова
та конституция.
Л. Г.

СТРОИТЕЛИТЕ НА НИШКИ РЕГИОН В БЪЛГАРИЯ

РАБОТА ЗА 2,5 МИЛИОНА ДОЛАРА
В рамките на многого
дишния договор за сътру
дничсство с български па
ртньори членките на де
лената общност ..Южна
градня" в Ниш ше извър
шат тази година работа
ка стойност от 2,5 мили
она долара.

жения труд. която като част на трудовата
организация представлява основен облик
на сдружаване на труда, в когото работни
ците непосредствено и равноправно осъщ-ествязат своите обществено-икономически и
други самоуправителни права и решават за
други въпроси на обществено-икономическото развитие. Непосредственото ..настъпване" на основната организация на сдружения труд на пазара представлява изключение.
С цел да осъществяват всички съвмесгни интереси, а не сам-о заради осъщсстаяване на определени съвместни интереси
организации
какт-о бе досега. труловите
органимогат да се сдружават в сложна
-- труд. Предвидено е »
зация на сдружения
самоуправитслно споразумение за сдружа
ване да се утвърдят кои функции на гру
ловите организации се осъществяват в сло
жната организация. С това
и сдружава
-- възможност за пренася
ното с създадена
не на отделни сЬушсции от трудовата организалия на сложната организация, Това
низания на
ооо6ен 1ШИН<>с » рациоиатрябва- да да®6отделни функции в ТРУДОВИлизирансто на те организации.
Предложена е нова конституциюнна въобластта на елсзможност според която,в
птт

тегдак,-

съобщени,
ст_км)1 За лта1шоации. занство на
три дейности е проднимаяаши ое с тези
задължител но адружаваие в опродевидено
лена общност.
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПА СОИ
В п рооктоамандман ич е ос предвижда
рационализация в самоунраиизначителна

Според думите.на ди
ректора Станимир Цвета
нов това е двойно, повече
от миналата година. Обано. както се оценява, възможкостите за сътоудничество са значително. по:
големи.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СКС В НИШ
ЗА ПОЛИТИЧЕСКО БЕЗОПАСНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

ПРИСТАВИШ ОБСТАНОВКА
Председателството на
Междуобщиноката конфе
ренция на Съюза- на ко*мунистите в Нмш обсъди
на 10 февруари подитичеоко-безонасното положение в региона., Тази о<цен,
ка ше 'бъде увод в преценката на политическо-безопасното- положение в
реги-0'на. която трябва да*
се направи до края на
март.
1 ,
Н аст-о ящето п олитичеоко-безопасно. положение
в регио-на се характеризи- ра от стабилна • атмосфе;оа. създадена след Осмото- заЬгда-ние на Централнмя комитет на СКС. чиито решения намериха
широка всенародна подкрепа — подчерта между
другото* в' уводното излозаоеданието
жение на
Драган Анджелкович, из
пълнителен секретар в> Ме
конфежд у о*б щ и н ската
ренция на Съюза на ко
мунистите в Ниш. Тъй
като* решенията на ОсмоСтро-ителите от Южна
Сърбия в съседна Бълга
рия тзърде успешно стро
ят жилищни сгради, по
ликлиники и делови сгр ади.
Счита се. че в настоящата година на строител
ките обекти в София - ше
бъдат ангажирани около
550 майстори от Нишки
регион.

то заседание на ЦК на
ОКС дадоха силен тласък
на положителните проме
ни в дейността на- СК в
региона, чувствително укрепи и идейно-подит1ическюто и кадровото еди нот
во- в СК. Разкри се проц*ес на-още по-пълна публичност и по-широка демо-кратичност в политиче
ската дейност на Съюза
на комунистите.
Но и покрай това беше
п-сщчертано. че нямамного място за самодоволство*. защо-то политическобезопасното- положение и
по-нататък обременяват
проблеми в икономическата сфера. И покрай уве
личения Физически обем
на производството, който
поез изтеклата година е
по^голям с 1,4%. основни
те фина-ноови показатели,
под влиянието на инфланията нямат реал‘ен ра
стеж. Продължава небла
гоприятната тенденция в
разпределението на дохо
да въз вреда на- сдруже
ния труд. като по такъв
начин отслабва материал
ната основа на сдруже
ния труд и се стесняват
самоуправителните права
на трудещите се. В реги
она е имало през изтекла
та година 63 стачки, а
проблемът на незаетостта
и по-нататък изпъква в
остра Форма. В Нишки
регион има 43 000 търсе
(М. А.)
щи работа.

ОСНОВНИ ОТНОШЕНИЯ В КООПЕРИтелното организиране на самоуправителни
те интереси. Планира се това да се направи
РАНЕТО
в две посоки: а) според Конституцията на
СФРЮ.задължително формиране на СОИ
В предложените промени се уреждат
в обществените дейности се утвърждава са
основните принципи, върху които се обо
мо за пет области — образованието, наука
сновава конституционната концепция на
та, културата, здравното дело и социална
кооперирането. Кооперацията се определя
та защита; б) в областта на социалната
като само-управителна организация, която
осигуровка задължителното формиране на
ое формира върху доброволни, взаимни,
СОИ остава само за областта на пенсионравноправни и солидарни начала. Изтъква
11ото и инвалидно осигуряване, а ос изключ
се икономическата мотивировка на селско
ва всеки друг №Ш социална осигуровка (на
стопанските производители за сдружаване,
пример за трудоустрояване).
както и конституционният принцип, че ко
операцията е оганизацпя на земеделците и
Определено е чс задължение за форувеличени са техните самоуправителни
мирач :-;а СОИ може да се утвърди в друправа.
ги области само когато това с предвидено
в конституцията па отделна република, а не
Кооператорите-земеделци запазват прас техни закони. Това значи, че задължител
вата си на земята и върху средствата за
ното формиране на ООИ в останалите обработа. Мотат обаче да ги пренесат в со
ласти зависи от решенията които ще прие
бственост на кооперацията .относно в об
мат републиките и покрайнините в своите
ществена собственост. .По-прецизно се оп
конституции.
ределя пралото на коолерантите. В случая
II областта па планирането предложе
на излизане от кооперацията или пога-сваните промени трябва ла дялат принос в п-рснето на кооперацията, на кссперанти примахваното нл повече слабооти, които доподлежи и част от средствата, конто са от
оога ■се манифестираха ла практика. Изтик
деляли във фондове, което увеличава заин
ва се, чс работниците » организациите на
тересоваността на земеделците да сдружа
сдружения труд самостоятелно приемат пла
ват • средства в кооперациите и да увелишове на тези организации — пъз основа
собствените оценки за развойните възмож ' чават фондовете им.
ности в,'условията на. действуваме па пазар
Предложено ,е със съюзен закон, а нс
ните закономерности и обществената насос Конституцията да се определи максимума
чоност ма- стопанското и общсствепо раз
вити-.-.
на земята-, конто м-ооке да притежава един
Сега ос напуска пг.ишшнът за елноюрсземеделец. Казва се обаче, чс за едно до
мениост в планирането. Тава значи, че су
макинство този максимум не може ла бъде
бектите в общественото възпроизводство са
по-малко от 15 ха.
ми могат да оценят и утвърдят време на
п риема не и период за който плановете ое
(Сж'дна)
отнасят.
СТРАНИЦА 3
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В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
ЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ СА НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

КОНСТИТУ-

МНОГОБРОЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОРГАНИ
ТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО КЪМ ОС В БОСИЛЕГРАД
ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА СЕ НАМАЛЯВА

ОЧАКВА СЕ СШРНиШНО РАЗВИВАНЕ ПРИЕТД ПРОГРАМА Зй
Конституционните про
мени. които всъщност пре
дставляват доизграждане
на досегашната конститу
ционна ‘система, трябва
да дадат принос към по
нататъшното развитие на
социалистическите самоуправителни отношения,
по-нататъшното укрепва
не на югославското сълру
жие. «о-широка самоуправителна свързаност на
сдружения труд на целия
югославски простор, по- следователното' провежда
не на конституционността и законността, по-на
татъшното
обобществяване на всенародната от
брана и обществената са
мозащита и редица дру
ги промени които са от
пряко влияние за по-на
татъшното укрепване на
независимостта.
цялост
та и конституционния по

рялък. Това между дру
гото изтъкна. Илия Дави
ловия. изпълнителен сек
ретар на Прещоедателст1кхк>'из ЦК на СК в Сър
бия. на проведеното в ми
налия петък съвещание с
членовете на Политичес
кия актив към Общин
конференция на
ската
ОСТН в Босилеград, по
светено' на предстоящата'
активност във връзка с
обсъждане
публичното
проектоаманлманитс
на
за конституционните про
мени .
И нак. опоре д изготвемата програма от страна
на Общинската коиферен
ния на ССТ-Н и Общинския синдикален съвет, ко
иго са организатори и
координатори на предсто
ящото публично обсъж
дане. разискванията ше
продължат до края на ап-

рил. След това Общинската конференция на
ОСТН ше обобщи резултатите от публичното обсъждане и с всички пре
дложения и ’ изисквания
ще запознае компетентни
те органи за- по-нататъш
на процедура й това от
целта е
ношение. За
формиран и координаци
онен отбои със задача да
насочва, координира и да
оказва помощ в разисква
нията.
За отбелязване е. че за
лр-уопешно провеждане и
запознаване с предложе
ните промени, които в пу
бличното' обсъждане тря
бва да бъдат допълнени,
обогатени и разширени в
по-големите трудови оога
низации с запланувано да
организират оказки и те
ми от -отделни области.

В органите на управлението към ОС понастоящем работят 120 души (без работниците в Службата
на вътрешните работи) и до средата на тази година
това число ще се намали поне с 10 на сто. Ще се
предприемат мерни общинските служби да бъдат поефикасни и с по-малко работници.
За една отсноеително ните работници, по-точмалкочислена община, ка но как с по-малко работ
■квато е Б осилегр ад асата. ници сбщиноката адми
числото на работниците нистрация да стане пов органите на управлени сфи.касна. В тях ше бъсто към Общинската сжу де посочено. не само как
ошина (без работниците па се намали числото й
в Службата на вътрешните до средата на тази гооаботи това число възли- дина поне с 10 на сто,'но
и постепенното й намаля
за на около 120 Души)
мие до края на 1990 гое — голямо. Този факт,
както и заключенията на дина.
Тук никой не се.съмня
Осмото и Деветото засе
дание. на ЦК на СКС и ва- в успеха на раздвиже

М. я.

В САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ® СУРДУЛИЦА

Рационализация в две насоки
В общината съществуват 8 самоуправителни общности на интересите, в чинто професионални служ
би работят 32 служащи
В Общинската конфе- шата от Осмото заседаренния на Сощиалистичес ние на ЦК на СК в Съркия съюз в Сурдулица е бия.
Е Сурдулишка общи
направен анализ на орга
низационното устройство на понастоящем съшест
■на общинските еамоупра ■вуват 8 самоуправителни
вителви общности на ин общнестй. в чиито пг>;Фе
тересите. който трябва да сионални служби работ
послужи като основа за ят общо 32 служащи.
предстоящата г< ационали Пет СОИ имат обща про
Фесионална служба-, с 11
зация съгласно станови-

служащи включително и
секретарите. В службата
на СОИ за трудоустроява
не работят 7. в единица
та на СОИ за здравеопаз
ване 5 и в общата служ
ба на самоуправителн-ите
общности на интересите
за жилищна и комунална
дейност 9 служащи.. Оку
гтщините на всички СОИ
наброяват 247 делегата.

ОГРОМНИ СРЕДСТВА
В СР Сърбия има
114 общини, от които
59 са неразвити. 13 са
крайгранични, 9 са със
смесен национален съ
став... Почти всяка об
ципа има своя специ
фичност. Работата на
държавните органи е
и доста скъпа. Само
през тази година
за
тези органи ще. се от
делят около 142 мили
арда динара. Колко са
гова средства потвърж
дава следният факт:
толкова оборотни сред
ства има стопанството!

В посочения анализ се
подчертава, че рационали
зацията в тази област на
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СК
общественото организи
В БОСИЛЕГРАД
ране трябва да се извър
ши в две посоки; в про
фесионалните служби и
окупщините на СОИ
и
ю организациите и ведом
ствата, които се финанси .
рат от средствата на са
На последното си. заое град. Иван Василев под
черта. че през настояща моуправителвите общно
дание Председателството
сти на интересите. И в
на Общинския комитет та година акцент ще ое двете посоки съществу
сложи върху идейно-тео
на Съюза на комунисти ретичната подготовка на ват немалки възможно©
те в Ррсилеград. между
ти за намаляване на съв
оеюр етерите и членовете
другото взе решение. По на секретариатите, глав местното' потребление и на ОК на СК в Босилег
ползуван© рад бяха основната при
литич-еската школа към но чрез семинари и съве за отговорно
на обществените средст
ОК на СК в Босилеград,
щания.
чина да започнат да се
Политическата ва. Оценява се. че не съ предприемат мерки за
занапред да работи вся
Инак,
ществува
никаква
нужда
ка втора година. Това се школа към Общинския
намаляване числото на
обосновава с Факта, че
комитет на СК в' Босиле от увеличение броя на за многобройната аиминист
през последните две го- град работи от 1979 го ет.ите в професионалните | тапия, В този смисъл де
дини набирането на кур дина и досега този вид служби, а има възможно легатите на Общинската
систи бе проблем, поради идейно-политическо и ма спи те да бъдат намалескупщина на последната
което и Школата рабо рксичеоко
образоиание
ви. Рационализацията из- сесия приеха и програма
теше с намален капацитет са завършили 212 души.
иоква и съществени про за рационализация
на
— между 20 и 25 души. От тях понастоящем 14 мени в работата на про общинските служби и оо
Това обаче не значи, че са избрани за секретари, фееионалните
гани.
служим.
идейно-политическото из 11 за заместник—секрета От тях ше търсим по-зреДо края на този месец
дигане и маркоическото ри и 16 за членове на се- ло ангажиране,
студио- органите на управление
образование и занапред кретариатите. Обаче има зен и аналитичен подход то към ОС ще изготвят
няма да бъде една от по и такива които не са .анга към делегатската и Фина ирограми. в които ще се
стоянните задачи. Пред жирани и не дават при- нсова проблематика.
посочат
възможностите
оедателят на Общинския нос в средите, .в които де
как да се намалява чискомитет на СК в Босиле- йствуват.
м. я.
к. г. лото на административ-

Партийната школа
всяка втора година

СТРАНИЦА 4

ната инициатива и в оса
лизирането на стайовищата на ЦК на СКС. По
край това. че известно чи
сло работници ше зами-нат в пенсия съществу
ват и други възможнос
ти за намаляване число
то на административния
апарат. Щ-е. се направи на
пример граница в компе
тенциите на органйте на
управлението и професиб
палмите служби в СОИ.
за някои общински служ
би решения ще се търсят ■
в сдружаването на- съот
етни служби за повечето
общини, ше ое улрости
процелурада в решаване
то на определени въпро
си. ще ое прецени работа
та и ангажирането на вее
ки работник и с водене-'
то на правилна кадрова
политика едни кадри ве
днага могат да заминат
в стопанството'. Съшеству
ва възможност за пове
чето сродни
органи да
ое Формира една трудова
общност, с което ще се
премахне
досегашната
мдоебиеноет. Една от зна
чителните
възможности
за рационализация и уве
личена' ефикасност
на
общинските органи ■ и
служби е във възнасраждаването —-опея резулта
тите на труда, което за
сега- почти не съшеству■ ва.
В. Б.
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СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА
В БОСИЛЕГРАД

Приети отчетите на
оощинскнте органи
От повеч-ето въпроси,
които бяха предмет на об
съждане на състоялата ое
на 10 февруари сесия на
Общинската окупщина.
делегатите на трите съв-е
та- отделно (внимание посветиха върху отчетите
за работата на право-съд ните органи и оъганите
на управлението към Об
щиноката окупщина през
изтеклата’ година, При
това бе изтъкнато, че пр
ез изтеклата родина
п
отношение на предишни
те се чувствува известен
напредък в работата на
всички общински орга
ни и служби. До значите
лна степен е подобрено
отношението на служащи
те към клиентите. Нама
лена е и процедурата в
обезпечаването ра
раз
лични удостоверения и
искове. Въпреки, че отче
тите са приети и оценени
като положителни, не из
останаха и редица забеле
жки върху миналогодиш
ната работа на тези орга
ни и служби, отделно ко
гато става дума за рабо
тата на Общинския съд.
където . към 1/4 от об
щия брой подадени дела
са останали неразреше
ни. Бе изтъкнато и недо-'
съдействие
стзтъчното
между отделни органи и
служби. В отчетите липс
ват субективните причи
ни. преди всичко по отношение на недисциплината на отделни заети. С
други 'думи казано, в от
четите повечето се изтък
резулобобщени
ват
тати, а не отделни с кон-

'Костни мерки за престоя
яване на затрудненията.
'Не п-очма-лко внимание
делегатите на трите съве
та посветиха и върху пре
Дложешето на решение
то за поддържане на чис
тотата и комуналната хиги-ена на територията наБосилеграшока община,
както и информацията на
Секретариата на вътрешните работи, отнасяща
се до безопасността в дв
ижението. обществения
ред и мир и проти-во-ложа
ината защита. Бе конста
тирано. че за провеждане
то на въпросите занапред
трябва- да се ангажират
всички субекти, от обхци
-ната до местните общно
сти.
На сесията делегатите
обсъдиха и приеха и про
■ грамаТа за развитието на
дребното стопанство до
1995 година, както и про
грамните активно-сти за
подобряване и ранионали
запия на работата на ор
ганите и службите при Об
щинската- скупщина, къде
то се предвижда до средата на настоящата гс-дп
на броят на заетите в об
щинските органи да бъде
намален с 10 на сто.
В продължение на сеси
ята делегатите на трите
съвета дадоха подкрепа
на предложението на ко
мисията за избор и именованис към Общинската
скупщина и избраха Ни
кола Димитров за предсе
даусл на Общинския съд
в Босилеград.
М я.
^

ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР
НА СУБНОР В БАБУШНИЦА

Непримирими към
отрицателните прояви
Състоялото се на 11 февруари т.г. изборно засе
дание на Общинския отбор на СУБНОР в Бабушница
прие отчет за работата на Общинския отбор и орга
низациите на СУБНОР в Бабушнишка община през
1986 и 1987 година, заключителен баланс за 1987 го
дина. Програма за дейност на Общинския отбор за
1988 и реферат за предстоящите задачи. Бойците из
браха и нов председател на ОО на СУБНОР — Живоин Джорджевич, а за секретар Радисав Митич.
Основната дейност в
работата на Общинския
отб-ор. 'неговите органи и
тела' през 1986 и 1987
година- е била насочена

към раздвижване и решаване на най-важните жиз.мени въпроси на членювеуе на СУБНОР, както и
провеждането на съвкуп-

Бабушница
В общинската скупщипа от 86 делегати
— 16 дчши са делега
ти бойци. В телата и
органите обшественополитическите организацин също има доста
тъчен брой бойци: ОК
на СКС от 55 членове
шестима са бойци,
в ОК на ССТН от 95—
17 бойци. В делегаци
ите от 875 членове —
бойци са 148, в скупщините на местните об
щности от 790—151, в
съветите на местните
збщности от 239—68, в
на
ръководствата
ССТН от 323—90 са
бойци и т.н.
____

ната политика, решения
та и заключенията на нар
тийните. борческите и
други форуми, ое казва
между другото в доклада
за двугодишната дейност.
Изтъква се. че на всичкм еъбрания в борческата
организация и на остана
лите събрания поло-жител
но е оценено действуване
то- на бойците в работата
на делегациите и делегатските скупщини. в конфере.нциите на ССТН. в ко
ито бо-йците най-често ра
зтвижват и са носители
на различни активности.
Сравнително добро сътру
дничество се осъществява
и със Съюза на социалис-

ти-чеоката младеж, особе
но в тачене и задълбоча
ване на- революционните
придобивки от НОВ-а и
Революцията.
Бойците дейно се вклю
чват и в предстоящите
разисквания по- проектоамаидманите на Консти.
туцията на СФРЮ. Те ре
шително ое борят и реа
гират срещу юоеки опит
за нарушаване на братст
вото и единството на ка
шите народи и народно
сти. срещу всяко посега
телството срещу придоби
вките от НОВ-а и Револю
цията. я особено решител
но се борят срещу наци
онализма. без оглед от
къде идва той.
Бойците в течение на
изминалите две години ак
тивно са участвували и в
ознаменуването на юби
лейните годишнини, осо
бено на 50-годишнината
от идването на др. Тито
начело на Ю.КП. относ
но СЮК. юлските борче
ски празници. Деня на
освобождението на Бабушнина от Фашизма и под.
На заседанието за нов
председател на Общин
ския отбор е избран Живонн Джорджевич. а, за
секретар Радисав Митич..
Ст. Н.

Пенсионерите не искат да са заедно!
леградска
инициатива за обединяване «а сдруж^ ^ труда
сионерите и сдружението на
искат ла са заедно!
_ напразно. Възрастните
НО
организации
Когато
на сдружараздвижваха етидиа
з
сдружениетонието на Съюза на жи&м*». * ^ ц-ялост има.
на Съюза на иидадлидн гс
коиго и. сдружени
ха предвид
, Усилни, но сдружаването ще
1Ю1КЯК щс ^ п-о-сти-гис.
не само, че ще бъдатп
беде от обшоствен
органите и телата
и рационализация Д
^ И1ГИциати-вата.
им. Възрастнитесдружения, освен че са » напреднала
Сега даете
тл I т а-МЯТ нищо общо. И-мат
въз-раот на "Емисия за бал нею-кл и-мдтично лссамо общ фонд -И
лсло Всичко друго е отделно-:
■
Сдружението на
чение и за жилиНЦ-но I
скуш циците ИМ' ТЙТсрГ 'е поместено в обществен
„ адстна къща. Разстарческите пенсионери с
обект, а на яимлидо»
заплашат и одаите и ДРУходите за в-»Д», г<ж и
имат свои финаш-еи, д-елйгитс И ед-ното и другото
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ДИМИТРОВГРАД

Проведен
еднодневен
семинар
За секретарите на пър
вичните организации на
Съюза на комунистите.
членове на секретариатите и председатели на кон
Ференциите. на 13 февру
ари в Димитровград бе
организиран и проведен
еднодневен семинар. Ос
вен тях. на семинара при-

^ ^ чу]КЯвуаа „„атъчпа активност в Работата
ям В местните организации и на ед-п-о-то и на друго-то няма почти- никаква активност Напредналите години обаче н-е пречат па всички да се организират
среши, -разходки и да ос другарува.
VI в дрете сл-руж-сния и-зтикват спсцифинкостите
ое об-еси, КРИТО. както казват, п-е им позволяват дад-инят. В едруж-ешието на старческите п-еиоионери при
това добавят, ч-с са .взимали решение за обединяване,
но че „«опетите им” не са съгласни. Без оглед че рещение за одружашд-и-с може да вземат само- член-о-в-ете
та дв-ете. сдружения, трудно е да се -повярва, ч-е „спецнфи-ч-постта" в- ртатуюа им м-о-же да ое вземе като
-разед-имеп-ри-чи-ла за продължаване на сегашната
пост и за липсата на .сътрудничество.
Вместо- заключение ето ощр един. факт. Двете
сдружения все пак -имат една една обща характерис
тика — -и еди-ото и другото- имат по- едно кафене в
Босилеград, които- служат като източник на докчд.

, месгната. общност на
Димитровград.
п^ вреаме на семинара
бЯха обработени две ■ре
ми: „Ролята на СЮК като „дейнодаолитическа й
-водеща сила в борбата за
социалистическо самоуп
равление" и „Организира
не. превеждане и значе
ние на събранията напър
вичните -партийни, орга
низации”.
Лектори -бяха Младен
Димов (за първата) и Ни
кола Стояне»» (за втората
тема), председател на Об
щинския комитет, относ
но секретар на Поедседатслството.
А. Т.
В. Б.
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стопанство
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТЕ „ВЪТРЕШНА АВТОГУМА"(„ТИГЪР") — БАБУШНИЦА

\

ИЗ ПЛАНОВЕТЕ НА СТОПАНСКИТЕ
ЦИИ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

ОРГАНИЗА

ПРЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА Максимално лолзуване на
И КАЧЕСТВОТО
снромните възможности

Трудовата единица ,,Въ
треШна автогума" в Ба
бушница. стопанисваща в
гумар оката
промишленост „Тигър" от Пирот, и
през изтеклата година по
стигна сравнително доб
ри резултати. Произведе
ни са общо 4 412 936 бро
йки вътрешни автогуми.
което по отношение на
годишния план представ
лява увеличение със 17,6
на сто. а по отношение
На предишната (1986) го
дина увеличение с 12,7 на
сто. Месечните пък опе
ративни планове са изпъл
нени с'ъс 102,9 процента
или. средно са преизпъл
нени с 2,9 на сто.
Осъщественото произ
водство през 1987 година
и по бройки, и по тегло-,
е увеличено Най-толямо
преизпълнение на плана е
при производството на въ
трешни гуми за пътниче
ски .коли (4,3 на сто) -и
при вътрешните гуми за
. товарни коли (2,8 на сто),
а само при вътрешните
пуми за селскостопанска
механизация, планът е ре
ализиран с 55 на сто.
Характерно и та-зи го
дина е запазване на виооко качество на продук
цията: осъществено е сре
дно. качество „А" на сто
ките с 99,1 на сто, коетопо отношение на планапредставлява
покачване
качеството на продукция
та с 1,1 на сто. Бракувани стоки са само 0,4 на
сто от целокупната проду
кция, по което трудовата
единица .Вътрешна автогума" в Бабушница дър
жи челно място в цялата
трудова организация ,.Въ
трешна автогума".

През изтеклата година
рязко са намалени и залежалите стоки. В края
на декември обшр зале
жалите стоки са възлезли
на- 332 524 бройки, които
по отношение на предишпата (1986) година са намллсни с 448 335 бройки,
или с слип внушителен
процент от 57,5 на сто.
Намалени са и отсъствията по болест с 0,2 на
сто по отношение на пре
дишната- година. За то-ва
до голяма степен допри
нася стимулативното въз
награждение,
Средният
личен доход в трудовата
единица в Бабушница е
•около .150 хиляди динара.
Трябва да се изтъкне.
че от целокупното произ- ■
вонств-О' 48 на сто е реализпрано на чуждестранни пазари .относно 2 114
704 бройки са доставени

* Три инвестиционни проекта в ООСТ „5 септембар" * „Мачкатица" ще увеличи производството си
на 8200 тона * Власинскитс водоцеитрали захващат
„Третата фаза"
орга низа ло се върши подготовка
Основната
ния на сдружения труд за реализация на проек
.,5 оелтембар". стопанис та за. производство на
ваща в рамките на систе пластмасови авточасти —
мата Цървсиа заетата", разглеждат се предложе
всч-с израсна в главна -опо нията на потенциални из
,ра на стопанското, пък и пълнители на задачата,
на целокуп ното раз в ити е водят се преговори с (въз
иа Сурдулиш-ка община. можните доставчици на
За тази година колекти- съоръжения и се изнамивът на цеха е запланувал рат средства за ..затваря
реализация на три инвес не" на Финансовата кон-

ДОГОВОР МЕЖДУ СТРОИТЕЛИТЕ ОТ НИШКИ И
ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

АВТОМАГИСТРАЛАТА
С ОБЩИ СИЛИ
Представители на стро
ителните трудови органи
зации и промишлеността
за строителни материали
на Нишки и Южномо-равски регио-н обединени в
деловата общн-о-ст ..Юж
на градня" са- ое догово
рили на среща в Ст-оланеката камара в Лесков а ц
за общ-о излизане и участие за строителството на
е тор,ата лента на агатомагистрал-ата
.. Братство—
единство" на участъка от
Н.иш до Лесковац.
Строителите ще предло
жат на инвеститора сво-

„АВТОТРАНСПОРТ" — БОСИЛЕГРАД

НОВ РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТ
Съгласно Статута и другите нормативни ак
тове, неотда-вна в „Автотранспорт" ® Босилег^ проведоха изо-ори за органите на самоук
равлението. Избрани са членове на Работниче
ския съвет, членове на дисциплинарната комисия
и членове на самоуправителния работнически
контрол. Секретарят на организацията. ИванАроов. НИ уведоми, че Работническият съвет на
ороява 11 души. сред които има представители
смигна™ Тдо,ви единици. Дисциплинарната
комисия, наброява 5. а комисията на .самоупра
дадЛС™Яетъта6°ТНИЧ€СК'И КО!Н™я 3 ДУШИ. Тези
дни Съветът ще се учреди, като избере нов пре
рседател и заместникнпредседател- а комисиите
свои председатели.

~ ”"2”™

но
масов. Гласували са над 84 на сто много
от общия
брой (167) за-ети в организацията.
М. Я.
СТРАНИЦА 6

на потребители в чужбина.
Г1 |>сз януари иа насто
ящата гада на .в трудовата единица са постигнати
още по-добри резултати :
планът е преизпълнен с
6,8 на сто (7 па сто по
натурални показатели и 3
на- сто по Финансови по»
казатели). Качеството пък
е подобрено с 0,1 на сто
по отношение на цялата
1987 година, относно се
га „А" качество продук
цията достигна 99,2 на
-сто .от произвежданите
стоки.
От казаното личи. че
трудещ, .ге се в тази тру
дова единица борбата за
стабилизация водят на
два фронтд: с преизпълнение на плановите задачи, и с издигане на каче
ството на продукцията.
Ст. Н.

Качеството на преден план

болните си мощности —
машини и работна ръка.
Ще ое предоставят на ра
зположение и мощности
те за производство на'дро
бен камък, чакъл и друг
строителен материал;

тиционни проекта: за про СТРУКЦИЯ. Запланувано е
изводство на чистачки за проектът да- бъде реалн
задното- стъкло, за произ зиран до края на гадиводство на авточасти от на та.
пластмаси и за производ
Реализацията на найство- на ком поне н т и за важния проект — произ
60 000 автомобили ,ЮГО- водство- на компоненти за
ФЛОРИДА".
60 000 автомобили „ЮГОЗаключено е в срок от
ФЛОРИДА" — е обуслоЮ дни заинтересованите
Първоначално беше за
трудови строителни орга планувано първият про- взна от старта на произ
низации и промишлените ект да бъде реализиран водството на споменатите
организации за производ до- края на януари т.г., авто-м о бил и.
ООСТ .,5 септембар" е
ство на строителен, мате но срокът не е спазен по»
риал от Нишки и Южно- ради закъснението в обез запланувала и пр-оизводство на 1 536 000 микроморавски регион, а те са печатането на
валутни мотели.
•повече от 150, да доста средства за вносните
съо
Фабриката за машини
вят на деловата общност ръжения. Въз основа на
..Южна градня" в Ниш досегашния ход на оеали и стоманолеярна ..Мачка
прецизни сведения за соб зарията може да се твър тица" не е запланувала
ствените си свободни мо ди. че проектът щ-е бъде нови капиталовложения в
щности. които мотат да завършен до края на пър 1988 година. С по-висока
се ангажират на строежа п-ото полугодие на настоя п оо извод ител ност на труда и целе-съеб раз но полиа автомагистралата.
щата година. Съще®ремен зуван-е на съществуващи
те мощности тсяб-ва да се
• ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА
осъществи увеличение на
'производството с 13 про- ;
цента. Това означава, ч-е
Физическият обем на.таз
годишно то производство
в ..Мачкатица" трябва да
Работниците от непо-достигне 8200 тона.
во
(служащите)
съчиняВласинските
средственото
водоценпроизводство .,участвуват" с 62,5 ®ат само 37,5 на сто от тра-ли ще продължат из
заетите
югоелавяни.
а
на сто в общия брой раграждането на събирател
ботещи ю,го-славяни, по соед кварт.ируващите воб ната система, за да под
шествени жидйща ги има силят водния
сред п-олзуващите обще
потенциал
ствен апартамент ш има Дори 53,4 на сто. Освен на Власиноко езеро. С то
т-ова техните апартамен
сам 46,6 на стр.
са по-големи и по-удо ва всъщност трябва да за»
За разлика от тях ра- ти
бни и се кам-ират в ло почне и реализацията на
ботещите вън рт непохубавите град ски ква р- обемистия поо-ект. нанесредственото произ водст- тали.
ч-ен ..Трета Фаза".
К. Г.

Отношението
работници
служащи

БРАТСТВО * 19 февруари 1988

.... у.же;

\

-г»-

ломунист

Орган на Съюза на югославските комунисти
и на Съюза на комунистите в Сърбия

Ерой 1608 година ХЬЛ
Белград 19 февруари 1984

г

ПЕЧАТЪТ
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА АВАНГАРДА

Щеотв-ената целесъобразност на Акционната' ко-нференция на комунистите журналисти, която- миналата сед-мица се проведе в Белград, вече се знае,
никой не оспорва. Но- поставя се въпрос —
дали комунистите журналисти мотат да
р аз решат много работи, което- същественозависи от СК като водеща идейна и политичеока сила, от Социалистическия съюз
и от другите творчески сили в обществото-.
Защот-о обществените информативни средства не създават политиката, те са само
автентично детерминирани от политическите и социалните отношения, от една. а
като творческа сфера упражняват определено въздействие върху тези отношения,
обществеката атмосфера и съзнанието, от
друга страна. Все пак зачитането- на обще
стаената роля и функция на обществените информационни средства, а Акци-з-нната конференция се занимаваше с тс-ва, п-ре
дставляза предизвикателство за журналис
тическата професия ,а особено за комунистите журналисти, кз-ито съчиняват 80 на
сто от общото число на журналистите днес.
Познавачите на актуалните обществени
обстоятелства оцениха че още в началото
разискванията върху документите за Кон
ференцията дадоха известни положителни
резултати. Няма причини да не бъдем до
волни дори и ако някои от проблемите бяха останали достатъчно неосветени, не бяха. решени или пък се откриха нови проблеми. Про-цесът на познанието и акцията
има свои закономерности.

родите без х-егем-о-ния и угнетяла не. социа- стандарт бавят нашия ход към информа
лиюти-ческ-ото самоуправление остават тра цйонната ера. Можем спокойно да заклюйню привлекателни, оьдбовни.
чим, ч-е нашият печат постигна голяма кра
чка в политически и просЬесионал-ен смиЕстествено е да се запитаме коя е това съл тя в Маркосвия смисъл все повече по
Формула за осъществяване на редакторска- лучава свой исторически характер. На лрита. и цротоамната политика, която- би. га- м-ера. на писането- за ко-нтрареволюцията- *
ранти-рала -единството на югославските ин- Косово-, за големите кражби в банковата си
Формациотгно-общителни
пространства, ст-ема и менителниците без кокритие, за
Тук. лоно-, няма някоя сх-ема. Схемите са н.-еик-ономическит-е инвестиции и к-онтрове
окови за печата, какъвто е нашият в на- ,рЗИТ,2 около пътищата за изход от общвсшия тип демокрация и цивилизаторски по- тБ-ената и икономическата криза;’ вижда ос,
стижения. Журналистите и редакциите са 1Какв,о. значение има общественото ангажиавтономни в- св-оя творчески подход, но ране на печата. Неговият принос е безспо
ние имаме като съединителна тъкан стоп- рен в много- развръзки. От друга страна, не
но-стта и целите, които не блокират право- ТрЯбна да се за.брави, че и печатът бе йдет,о и свсб-одата на критиката, изследването- ^но и тюлитичеаЙг' иадйф-еренциран по оти оспорването. но напротив — насърчават нош-ение на всички' тези " въпроси. В него
ги. Инфо-р-м прането- за жи-вота. работата,
отразиха всички противоречия, които
изкуствата и проблемите в ко-ято- и да е инак съществуваха, в обществото. Една от
част на страната е условие за взаимно раз- рогоз-ит-е -слаб-осТи. бе. а и сега тОва ве с
бирателство в една сложна мно-гонационал .Пр,е.с,доляно. неКрйтйчеността към своятана общност, каквато- е Югославия. Взаим- ,Ср6да и ов-оите; редакции и лекомислените
не-то информиране би трябвало да се осно лре-ст-релгки. копато се знае за слабости %
ваза върху тъждественото- тълкуване на д-рул* среди. Видя се че имаме различни
идейните и политическите основи на- на- -погледи На ролята, функцията и качествопшта обществена система,за чието разви- то на направлението на печата. За някои
тие поемат непосредствена отговорност вси- п.2Чатът е средство на политическа борба
чки републики и автономни покрайнини в за БЛ2)СТ и престиж, за някой си трибуна
най-широк смисъл. Те са отговорни и за ра- за В;СИЧ)КИ разбирания, развлечение иди
звити-ето на системата на общественото ин- Прс-сто огледало на обществените процеси,
формиране в совюите рамки.
За ц-р я лото ра ботниче ско движение печа
тът е средство , на общуване, но и стойност
Свободното протичане на инфо-рмаци- по- себе си. т.е. пространство за творческа
кте в юго-славските размери най-вече отго- свобода и хуманнен метод на пренасяне на
варя на по-литиче-скит-е и класовите -потреби -социалните опо-розе на -плана на демокраВсекиму е ясно. че не трябва да се по- на самоуп-разит-елите и на свободата ^на * - ТКЧ,2СК,0,ТО разискване. Не трябва да ое заставя въпрос за повода за Акциоината кон моупоагаителното съгласуваме на реално боаги п.равмлотС| че истината и тгубличногщ>тх-нния на комунистите журналистите, съществуващите и различните интереси на стта е работата най-щобрг действуват -за
Шьдълготг.айната обществена и икономи- отделни среди и части: на работническата дгвиженпето. Това правило не -отговаря на
ц ^ бюрокрацията, манипулаторите и на воетч
ческа криза. идейната конфузия и поява- класа. Ако--разбрахме интеициит-е на^
та на федерализация в СК най-пряко се из- опната конференция, касае се за постигане ^ ония >кофпо за1,ваят изворите на мнфорявиха и в сферата на масовите информа- на единств-о на идейно-политическите и ре- мацията .„ общуват с обществеността чрез
ционни средства и редакторската политика, дактор-аситс критерии в средствата за масо- н,,я:сни съ.0бщения и под защитния знак на
тряо- секретно.
Логично с че зарядът на споменатите об- в-а информация в цялата страна, тук
на журще отвейи явления започна да дава и гор- ва да ое афирмира организацията
Амцко-нната конференция обърна доспотребата нали-стите цялостно. Видими са щетите, кочиви плодове. Оттам се наложи
нъзникплха следствие на обстоятелство то,-шо внимание на положението и ролята
комунистите в- общественото информиране ито
обществените информационни
-сре- „а журналпетите, като основен оубект в
____
да поведат откровена дебата за ключовите то. че
на ежби сложния процес на информирането. При
критерии на редакторската политика в уе дегва делом станаха инструмент
яа гру това трябва да сс имат предвид фактите.
лс-вията когато обществото и на други сс- ,мсжду полинентричпите естгизоти.
„попито търси изход от кризата. » пи ровките или па центровете на отчуждена ,,.с издателствата. главно се борят с огрокомунистите журналисти ис- та „«омоми-чсокп или политическа мощ. про мни материални трудности, което така или
този
собствен принос на стремежа, ТШЮПо)юмсно на действителните интареси 1Шак действува на вдеиночполитическото
кат да дадат
общественото информира иа страната и работническите слоеве. Ьдин Ш1СТР<)еиие в издателските колективи и сточе системата на
фактор на сдивйлво иа сте-ото тюиразбира единно повод-еиис във йиостта на журналистическите поръки. Не |
не да ос изяви като
страната, противоположно на потвърдения всцчки средства яа масовото информиране беше реално от Конференцията да се търси
атмосфера на — сдружения труд, в; местните общно-сти, в тези въпроси да разреши буквално. Обаче
факт, че -в така създадена
диалог младс-ж|кия почат. забашния печат, » инфор СК не е ошабоюен от задачата да бъде акоткровен печат и демократически
оияи желаят да вземат матИдИ(МЮ|,шТимо<ж1ите и радио и ТВ сред тицияатор. да мгапириюа пътя за решаване
обществени
воички
се представят като спвата, Сщруженият труд и делегатското ре ц,а основните проблеми на нашата съвресвои ръце. да
печат в точка
яли алтернатива и сила на шаиапе трябва да станат цясгрална катего- монна журналистика. Конференцията, как
опорна
г пягтясна снела. Разни рсаюд-и рня „а нашето общостввно мнение и па то ос „ очакваше, даде ясен поглед на юонкипяшата ошдс
нацИоналисти, догмати- дългосрочното влияние върху съдържание цента на по-нататъшното развитие на сисонбри. ЮКЮИЮЛи яе са за нас № и на,ГШЯ'вшенисто в развитието на систс- темата на общественото информиране и
ни, амархол
^ слу1Чайно явление. Про мата па .шбщестаен-ото информиране и реда- ца самоуп-равителния концепт на журнал-инито сснзадая ■
^ арсенал комунистите |С1Ю.глка и моопрамна п-олитика. Тоо.а с но- етиката,
тавно на
трябва да търсят р-сш-епия за в,о •качоелво в сряпнсиие с досегашните д-ожурналисти
: на ония примле- минирани и п-01дх-01Д1и на- елитни групи и тгоит.
по-нататъшно пропи1К1ва1не
т-ти ято июч-ва пат ата
.
ВЪРХУ
катодни идеи,
„,юя прогресивен
В страната създадохме огромна иифорстрана I ютвържЮаваше бгпетвото и йдинсг- маниояиа инфраструктура, макар -че и-коД-р Здравко Двковйч
идентитет. Идеите на
меж!ДУ държалите и на- шми-че-оката криза и спадането па жизнения
-У
отношенията
яото.

Ч.

2 Комунист
ГК НА СК В БЕЛГРАД

Конфликт със сталинистическите методи
Събитията около така наречената хумореска „Бойко и Савле", които дълго бяха мистерия най-после са разяснени. Разискванията в ГК на СК в Белград за този случай, потвърдиха, че зад
демократическите фрази и така нар. идейна борба на предишния председател на този орган на СК Драгиша Павлович се е
скривала воля за мощ, облягаЦа се върху неприемливата практика
на сталинистически методи на манипулация, злоупотреба на поста
и незачитане на основните принципи в дсйствуването на Съюза
на комунистите.
Цяла година в общественост оупотребява,- ползува името на
та живееше мистерията за т. на-р. Момчиле- Шар-енац и неговата би
хумореска „Бойко и-Савле". Об Ьграфия. к-о-ято собственоръчно
щественото мйение бившо лъга му доставя Радмило Клаич; пол
но с различни дезинформации. зува авторитета на пседрадател'
Този провбкативен текст биваше на Градския комитет да се публи
използуван в различни цели — кува текстът; за нищо не осведо
от опита да се обезценят лично мява Председателството и ГК и
сТите на двама академици, до с цел да скрие своята отговсюносъзшаване на конфликт във вест ст. и съзнател-но лъже общество,
ник „Политика", който го публи ноетта и СК; опитва се в целия
куша. и внасяне на раздор в кад случай да въвлече прочутия акасовата политика на Белград и демик Павле Савич. а своето дой
Сърбия за разплата с отделни по ствуване да обясни с някакви Ж
литачеоки личности.
сши интереси, опоменявайки при
Поставяйки на дневен р-еЯ това различни „координации",
на заседанието и (4 февруари) ут дава биографията на- измисления
върждаване на истината около
автор М. Шаренац и най-носле
т. нар. хумореска ГК на СК в на 8-то, заседание на ЦК на С{С
Белград в същност се разграничи в Сърбия пак лъже обещетвенос неиемОкратическия метод на стта и своята- отговорно т прехръководене в своите редове, с върля на други,
една политика-, в която тази „ху
„Привичката на Драгиша Па
мореака" бе своеобразна метафо влович". каза Слобо-даяка Грура за водене на „идейна борба" ден. явно и тайно да манипулине против идеите, но против хо ра с хората, с определени позна
рата със сталинистически методи ния, в светлината на хумореската
на злоупотреба на частния жи се показва' като нещо очевидно.
вот на човека, ползуването на Такъв метод на работата е ста
полицейски досиета • като полита линистически. Той разрушава вси
чеоки аргументи в шумния квази- чки морални и уставни норми на
демократически диалог.
поведение в Съюза на комунис
Предходно. Председателство тите представлява форма на дей
то на ГК бе формирало работна ствуване на силите, който- с поли
група, която събра сведения и съ тическа, мощ все -още заслепяват,
гледа обстоятелствата в които на- за сметка на демократичното-, лр
^стана хумореската .Бойко и Сав огресивн-ото,
социалистическото
ле". Утвърдено бе. че Драгиша
и чо-вешкото".
Павлович, бивш председател на
„Привържениците на един
Градския комитет, е бил тв-орец такъв метод на действуване. ск
■на целокупния Случай с „х-уморе сивайки собствения си сталиниоката" — от нейното възниква зъм. усилията на демократичес
не. за разплата с отделни хора, ките сили провъзгласяват за ста
до различните тълкувания в об линистически. Тези методи
на
ществеността.
измама и омаловажаване на об
ществеността и СК, злоупотреба
ЧАСТНА ВОЙНА ВМЕСТО
та на хора и цели организации,
ИДЕЙНА БОРБА
целесъобразното дестабилйза„С цел да води така нарече- ция на състоянието и недемокра
на идейна борба, както я разби- тичеокото вшене на политиката,
оа и обяснява той. на Драгиша трябва да на-зов-ем сталинизъм.
Павлович хрумнало да използ-у- Сега виждаме колко значителни
ва определени сведения за лич- са поуките от 1948, година, на
ности в „хумореската" — каза в Четвъртия пленум на ЦК на
уводното си изложение на заое- СЮК и определенията за развиданието- Слободанка Груден. чл- тие на социалистическото самоуен ,™а..Председателството на ГК. правлакие".
„При това той се старае затова
да знае само най-тесен кръг от ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛУЖБА
негови най-близки сътрудници, с ТА. НА СИГУРНОСТТА
които оформил данните за „хумо
За разлика ог Драгиша Павреоката . С това Д Павлович на- ло.вич. който искаше да отхвърпуснал политиката- на СК и запо ли
твърденията на работната гру
чва : своята частна война която
па з,а участието му в случая с,
прилича- на всичко друго.- осв-ен
„хумореската". Душан Ступар,
на идейаа борба.
подчерта, че е точнр всичко, кое
Във всичко то-ва. той прави ТО'
е казано- в отнета на работнаследните грешки: за ..хуморес- та група. ..Злоупотребата с мен
ката" чползува моменти РТ ЛИЧг като човек и
ръководаител на
ния. частния частично и поли Службата на държавната
сигур
тическия живот на човека! чрез но-ст от страна на другаря Павло
Душан Ступар. член на ГК и вич ще бъде голяма
школа на
началник ца Службата на държа живота, не само за мен. но и за
вната- сигурност в Белград съби мнозина други в Службата
и вън
ра сведения, които своеволно зл от нея... Всичко което
съм пра-
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беко след случая със заглавната
страняща на ..Студент" и нападките срещу Тито-. На прицел
бяха всички, които; ог ексшжиъаха политически във .връзка с това. В тези текстове, публикувани
в „Катедра", „Студент". „Младина''. „Младост" и други, подобноили със същия мет-од като в
„хумо-реската" се атакува на ч-овека; на миналото му. на оемейсивото му.

|

Разплатата с такива. повед-епия, с такива м-етоди и такава
логика, това е борба за автори
тет и доверие в Съюза на комупистите, за антидо-гматически по
дход в идейната борба, за пълна
лична отговорност. А лична от
говорност. очевидно, липов-ала в
средата, където един човек се из
дига- над колектива, когато ко
лективният дух гажи само за потясна група съмишленици и по
слушни.
Осмото заседание на ЦК на
СК в Сърбия със своите станосвиша и заключения внесе дъх на
демократическа свежест в дейно
стта- на Съюза на комунистите.
И покрай това, че думи ка под
крепа казаха в публичното обсъ
ждане над 40 хиляди членове на
белградската партийна организация. групи и отделни хора. като
например бившият председател
на Градския комитет, се опитват да извършат ревизия на ста-.
новищата от Осмото заседание,
Драгиша Павлович. бе подчерта
но на заседанието, принадлежи
към о-ния сили. които на ръко-ведешето на Съюза на комунис. тите в Сърбия приписват наци-овализъм. В тоза хоро са се хванали ,и някои познати личности
вън от Сърбия. Сега е абослютно
ясно защо н-якои вестници в други. републики толкова наблягат
върху то-ва— затуй защото храна за тако-за . писане получават
с-т Сърбия.

Слободанка Груден
вил съм с дълбоко чувство на
Партийна дишиплина- и така ще
приема всяко ваше решение,
Организатор -на писането на хумореежата с мо-тивите и целта ко
ито са м,у п-ознати е другарят Па
вл-ович. Това- е истина, която тря
бва да признаем,
Истината за „хумореската"
,,Бойко и Савле" за всички уча
стници в разискванията на заседанието- на- Градския комитет не
бе- съсредоточена само на единодушно изразеното убеждение, че
бившият председател на този ви
с-ок партиен орган е инициатор
и инопирато-р за писането на този текст, но- преди всичко на- въпроса — какво- се крие зад един
такъв политически акт, който тря
бва да принадлежи на арсенала
на миналото. По известен начин
в това- им помогна и'-самият Драгиша Павлович, който в своето,
почти едно-чаоО'В-0' изложение, без
думица самокритика, своето скъсв,ане със Съюза на комунистите
прехвърли на персонален терен,
обвинявайки някои членове на
Градекия комитет и на ЦК . наСК в Сърбия за търпеливо отнощение към сръбския национали
зъм. На членовете на ГК той
съкрати демократическия диалог,
понеже наскоро напусна заседа
Със заседанието, на което ка^
нието-..
то- повод послужи случаят с една
„„„„
- -.хумореска-" Градският комитет
НЕЩО,, КОЕТО ПРИЛИЧА НА на СКС в Белград започна в съДЖУГАШВИЛИЕЕСКИТЕ
. щ'н-0'ст борба против едно недеБРЕМЕНА
м-ократиче-ско.
безскрупулозно.
лидерско и сталинистко съзна
На заседанието на ГК бе по,
ставен един лс-шдаок въпрос- ние. което не се свежда само- на
една конкретна личност. Разис
докъде СК. неговите органи и
лай-отгов-орните носители на пар- кванията. обач-е. показаха. ч-е нитийните функции мо-гат да пол коихх пък и бившия председател
на Градския комитет, не може да
зуват органите на държавната си отмине личната отговорност: С
гурност, а това да не се отрази единодушно решение Градският
отрицателно върху пос-цеса на д-е- комитет на СКС в Белград смени
мю1хр.ат.иче4жите отношения- в Съ Драгиша Иавло-вич от функцията
юза на комунистите? Въпросът, член на Гращекия комитет и раз
очевидно.
п-обужда неприятни
асоциации на методите от време- движи инициатива да бъде сме
ната. за к-о-ито ое вярва-, че са нен от функцията член на ЦК
на СК » Сърбия и изключен от
о-тдавна изгонени от нашите пр-о- Съюза
на комунистите.. Същевре
странства. и ч,е времето на полиц-ейоките преценки е заместено с менно-приета бе оставката му на
Функцията член на- Градския ко
времето- на политически прецен- митет
на Душан Ступар. •началки.
ник на Службата на държавната
Невъзмо-жно е бе казано на сигупн-ост в Белград
и раздвиже
заседанието, ч-е ло-гиката и мето на инициатива за
утвърждаване .
дът на ■ .хумореската" да не ре на неговата идейно-политичеока
доведат във връзка с цяла една
отго-во-р но-ст.
серия текстове през пролетта и
лято-то на миналата родина, осоО. Кович
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БАЛАНСИ

Всички наши рривадности

До предаването
на заключителните ба- 1 ление и на незаработеното'. отслабите на
ланок за Финансовите резултати
на сто
инвестициите и т.н. само <са част от .нево
панисваве през изтеклата година останаха
лите.. които потече от едно десетилетие пре
още десетина дни. Порочно гадайят
насяме, внимателно регистрирайки ги в за
ключителните и периодичните изчисления.
™ ™
' Т И 1Г0,дина стопанството има
Поради всичко това стопанските дейци
повече. Въпрос е обаче колко топак се страхуват какво ще им донесат но
зи извъисистеменг'. подарък ще му помо
вите изисквания в изработката на заключи
гне обемистата работа по събирането на
телните баланси. Въпреки че новата изчи
такГ^™“00“/ мииуси да Доведе И-4 края
слителна система в течение на първите го
така. както трябва. Поради това. съдейки по
дини на действувате е изменявана четиримного отчети от терена, в почти ' всички
пет пъти, тя все п.ак не донесе никакви уле
ь
и малко' повече организации на
снения. Повече може да ое говори за по
сдружения труд, които са длъжни на Слу
нататъшно усложняване на работата. До
жбата по обществено счетоводство' ла претакава оценка безспорно ое идва след узна
дадат заключителни баланси, прибързано
ване. че при изработката на заключител
прелистват деловите хартии, понеже този
ните баланси за деловата 1986 е трябвало
път заключителните баланои се правят по
да ое попълнят 664 различни рубрики, или
изискванията на ланм приетия Закон за
както професионалистите ги наричат — по
общ доход и доход, за чиито отделни ре
зиции. Сага от книговодителите и счетово
шения все още има различни мнения
'
дителите ое търси, поради всеобщата рева
и
оценки. Дори и неотдавнашното изказване
лоризация да попълнят 718 позиции.
на председателя на Съюзния изпълнителен
Колко струва изработката на заключи
съвет Бранно Микулич в Скупщината на
телните баланои все още никой със сигурСФРЮ не премахна всички остри забеле -нсет не е пресметнал. Работата е твърде
жки по интенциите на тоза предписание.
обемиста и изисква 'голям брой администра
Но за- това друг път.
тивни работници.- Не само заради компли
цирания начин на тяхната изработка, но и
Търсейки от стопанските организации
на Службата по обществено счетоводство • вследствие скромната, почти символична
сбазвещеност на нашите режийни служби с
да дават заключителна и периодични рав
изчислителна техника и останалите съвре
носметки. обществото с това прави С'ПИТ
менни машини. И занапред най-често се
да се въведе повече ред в тяхната стопан
работи „ръчно", с молив, в ръката.
ска дейност и предпази ..своето" имущество
от прахосване. С попълването на много ру
На Службата по обществено счетоводбрики и колонки трябва да се покаже кой .
сиво се предават най-малко по два екземкак е работил и какво обществото е полупляра и заключителен баланс, След това
чило след едногодишна или тримесечна ра
следва на банката, па на всеки от директо
бота. Службата по обществено счетоводст
рите, на' председателя на работническия съ
во по този начин стана олицетворение на
вет и т.н. Средно, в зависимост от големинезависим и безпристрастен обществен донната на предприятието, съставят се и по
рольор и надзирател как се осъществяват
десетина екземпляра не толкова тънкички
обществените и икономическите норми в
книжки. Дори когато от разходите за тях
трудовите организации и цялото стопанст
ната изработка биха изключили и личните
во. Досегашният доста богат опит в цялата
доходи на чиновниците, сумата не би била
тази работа все пак показва някои откло
толкова наивна. И всичко това помноженонения от идеално поставените.пели.
най-малко с 28 000.
Заключителните баланси и периодични
През последните месецдаа доста се готе равносметки ое правят от година на гокори за ,.кастрене" броя на чиновниците в
дина, в тях се търсят все по-голям брой
съюзните .републиканските и общиноките
показатели, а за тоза не се намира по-гослужби. На този въпрос неотдавна в една
ляма икономичност на стопанисване и сточаст бе посветено и заседанието на ЦК на
пански прогрес. Загуби, рязко покачване на
СК на Сърбия. Никой разбира сс не оспор
цените, избуяване на курсовите разлики, ст.а
ва необходимостта скъпата надстройка ла
гниране на обществения продукт, разпролеД-Р Радош СМИЛКОВИЧ

ое намали и да се увеличи нейната ефикас
ност. Проблемът обаче не е така прост.
С все почголем-ите изисквания по отношекие събиране Па нови сведения и .по
казатели за стопанската дейност .на, стойан
сшото на нея със одлата на обстоятелства
та се налагат и все иотолеми потребнос
ти от нови административни работници,
които и без това. ое намира цяла армия в
списъците на СОИ за трудоустрояване. Когато към това се добави и фактът,, че тако
ва изобилие на сведения някой трябва да
събере .и обработи, лесно ое иква до зак
лючението. че. битката срещу прекадено. го
лям брой чиновници предварително е загу
бена. Очевидно е. че прежалено голямото
. администриране не значи само приемане
на нови закони. Те твърде често са необхо
дими, но съвсем по-друг е въпросът какви
последици предизвикват в реалния жйвот.
Най-новият образец за контролна рева
ломзация на основните средства напри
мер има 70 позиции. Той ое позовава на 87
различни предписания на съюзно равнище,
31 закони, ПО' 17 решения и правилници,
седем наредби, по пет напътствия и'наред
би. на три договора и на две решения. Зад
тази сила съюзни предписания, едва тогава
идват републикански, относно покрайниноки и общински документи. Всеки коментар
на това е излишен. - .
.
Стопанските дейци имат относително
скромни възможности, Върху тези решения да влияят, за да получат псмпрости на
чала за изработката на. заключителните ба
ланси. Ако вече това не е възможно, би тря
бвал-о да се размисли за възможността от
задължителната изработка да се изключи
равносметката за първото тримесечие. Три
месеца е твърде кратък период за някои
съществени премени, а работа за изработ
ка на една такава равносметка прекадено
много'. Тъкмо се предащат заключителните
баланси с последния ден на февруари, а с
вписване на книжата за януари се отпочва
на първи март. за да приключи всичко
до 30 април. След това идват полугодишни
и деветмесечни равносметки. И все така — в кръг. Поне кога получените сведения би
ха били достатъчно убедителна причина за
коренни промени в стопанската система.
Така деловите книги се слагат една върху
друга. а неволята стига неволя.
Слободан Костич

СИЛАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ЕДИНСТВОТО

С хумореската" дойдоха до изява елементй и методи и ин
" които са под всяко равнище в общуването, не само в
струменти,
Съюза на комунистите, но и в обществото изцяло. Използуването,
ста
на методи на създаване на досие е опит за рсафирмация на
лииизма.
борбата на всяка цена да управ
Днешното ни разискване не
хората и обществото изд
двусмислено показа, че силите на ляват с
ЯЛО'.
и
единството
в
Съдемокрацията
Чувстяувах-мс ое задължен]'
Белград,
юза на комунистите в
прел комунистите и трудещите
Югославия,
са
от
Сърбия и цяла
ос хора и гражданите на Белгром ни. Те нс са мо. че не склоня
рад ла разрешим енигмата с „ху
НЙСИват към сталинския мт.дк и
мореската". Публично обещах
могат
да
издигат
лис, но искат и
комунистите. мс. преди два месена, че ше ши
отношенията сред
на нотвиоо- равни това и ше снемем петното
обществото.
пък и в
Ока от лицето ,на Градския комитет
ко цивилизовано подаедение.
организация на Съюза
вътрешните си- и цялата
Не
се
отново,
че
зва
на комунистите на Белград,
комуниститс
»
Съюза на
са . двусмислено с утвърдено, че тя
1>лгоая на всички равнил»
не е дело ,на Комитета и неговошъшособни и по-подютве
много
то- ПредседатслстпО'. но на. Пандо
от силите на бюрократическо- пич и 1ЮР01И1ИТС съмишленици, ко
ли
особено на отчужде
ла' 'Разто насилие
групи и че иго не бяха е състояние
ните отделни хора и
берат, че Съюзът па кому писти
могат да различават и—^ те не скаквато и ля било I1арстойности на лс-мокмтичшкия 'ПИЯ. особено нс Инструмент за
живот, без отлея тга ^"ТС3" разрешаване па проблеми ма(отдетската усмивка или маежа за долни хора и групи, които еа се
загриженост за бшешето. които устремили на всяка цена да загслагат отделни хора
слагаха и

щбит коАкото се може по-голяма сила. Благодарение на факта. 'к: доминираше комунистиЧОСКОТО съзнание и Градския ко
ми.ют и « Прсдоедателопюто-. мо
жахме да напълним задачите, пр
«■изтичащи от 8-то заседание па
] Ц< на СК Л1 Сърбия .да ироододс
ом конформизма и опортюиизма
•и огбе ш и гепмушгстичсскй ла
падрешаваме и нпобломпте на от
клоиеш.е от линията на демокра
тичеейата работа » Съюза на ко-

мулистмте и в обществото, на
първо място в неговите органи.
От Маркс до Ленин и Тито. в
комунистическото движение ста
ваха грешки. Няма организация
и движение.' конто не ги правят.
революционна
Обаче истински
партия ое потвърждава като така
ва с отношението към ‘ своите гре
1ггки; тази. която е в състояние .
да ги забележи и публично да ти
изправи има и право на бъдеще.
Окова за което разисквахме" и
Заключенията, които приехме по
казват, те сме достатъчно даооо
бий в течение на осъшествявапето на програмата от мкономичюскп и политически промени да
спрем, появяването на сталинсосмя синдром в сферата на Г-ъкоаюшсисто .а катет някои другари
казаха. ■.« най-добре сс прави
ако поех и в своята среда конкоетш> се бори срещу него.
Затуй наново ми се натрапва
ката крупен въпрос .методът на де
йствудане на Съюза на комунистите н неговите органи,
$
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КРЪСТОПОПИВОДА

Почина Кръста Псшивода,
виден революционер, народен герой. герой на социалистическия
труд и член на Съвета на Федера
цията.
Роден е на 3 юни 1910 година
в Биелице край Цетине в бедно
селско семейство. Учил е гимназия в Цетине. Банялука и Печ.
Зредостния си изпит е издържал
в Цетине през 1932 родина. По*
време на ваканциите и паузите в
школуването си е работил като
горски работник в Босна, в околността на Олово. Това обстоятел
сиво е оказало съществено влияние върху политичеоката му ориентация и го накарало да издир
»а причините за обществените не
правди. Като гимназист се сшределил за комунистическото движекие и участвувал в стачките и
демонстрациите срещу тогаваш
ния режим.
През еоента на 1932 година
се записва в Юридическия факултет вСуботица.
а наследващата годиназапочнал да работи в данъчното управление в
този град. което* му дава възможлост да интензивира революцтаонната ои дейност. През октомири 1933 година станал член
на ЮКП и действувал в партиината клетка на Юридическия фа
култет. Поради нелегална гевол'юцжхнна дейност е арестуван заедно с 60 другари в Суботица.
през 1934 година и след големи
измъчвания е осъден на 18 меое
ца затвор. Лежал е в Сремска
Мятровица.
Когато* излезнал от затвора

през 1936 голина, властта ро
изгонила в Черна гора, където
продължил интензивната си реголюциониа дейност.
Като инструктор на Областния комитет е работил при Местния комитет на ЮКП в Б*глграц и в Универоитетния комитет,
организирайки
идеологачеокополитическата работа. Същевремеино продължил да следва на
Юридическия факултет,
„‘Слей краткотраен затвор - в
ноември 1936 година п© решение на Партията минал в нелега
лност и отпътувал в Крагуевац.
където станал член на Областния
комитет на ЮКП за централиа
Сърбия,
През 1937 година е арестуван в Ниш и закаран въи военен
затвор в Крагуевац, където е зве
реки измъчван повече ©д един
оец. Неговото* държание в затво*
ра било изтъкнато* от другаря
Тито* ю партийния орган ,,П;ролетер" катопример как трябва да
седържат
комунистите пред кла
осюия враг.
След излизането* от затвора
през юли 1939 година, започнал
на работи в Атитпроп на ПК на
ЮКП за Сърбия, а в декември
същата година* ЦК на ЮКП го
изпратил като* свой член на работа в Черна гора. където действува за укрепването и омасовя
валето на партийните организац*ии. През август 1940 годйна
е участвувал в работата на Осма
та партийна конференция з*а
Черна- гора, Бока. Санджак и Кооо*зо и Метохия, на която доклад

вал зл 0'рганизационното състоявие на Партията.
Бил *е делегат и член на Кан
дидационната комисия на Пети
та национална конференция на
ЮК..П през октомври 1940 г. в Загреб, н:а която е избран за *кандидат членена Ш< на ЙЖП.
Веднага след демонстрациите
ма 27 март 1941 година Тито* из
пратил Кръст© П>опивода в Сара
ево, да предаде на Покрайнинския комитет за БиХ становищата
на ЦК на ЮКП по* въпросите за
отбранявано на страната, а след
таза по същата задача заминал в
Космат.
През април 1941 година за
минал к:а партийна г.абота ® Чер
на гора. Като член на ПК на нителен съвет, депутат в Съюз'ЮКП за Черна гора и Санджак ната народна скупщина все до
е станал един о-т нащвидните ор 1967 година, подпредседател на
ганизатори на 13-юлскотс* въста- Съвета на народите и председа
ние. Бил е секретар на ОК на тел на ОрганизационнотюлитиЮКП за Никшич. а след това за чеахия съвет. От V до VIII конЦетине. От септември 1942 до грес е избиран за член на ЦК на
1945 година изпълнявал разни паЮКП. а на IX конгрес
е избран
ртийно-политически и военни за- за член на, постоянния д*ел на
дачи при ЦК на ЮКП и Върхов- Конференцията на СЮК, а на X
ния щаб. Бил е член на АВНОЮ конгрес за член на ЦК на СЮК.
от Второто* заседание. През май От I до V конгресна Народния
1944 година минал на постоянна фронт на Югославия
относно
партийна работа в ЦК на ЮКП. ССТНЮ е избран за член на Съю
През април 1945 година* е зния отбор ог IV конгр-с е член
ксоптиран за член на ЦК на на Пред-.-дателството а отV кон
ЮКП. Бил е председател на Ко- шг*с' е бил секретар на Съюзния
мисията за аграрна реформа и отбор на ССТНЮ
колонизация от 1946 до 1948 го ~
Удостоен
с голям брой
дина. след това* министър на же високи отличия, между
другото
лезопътния транспорт и предсе- и с Орден, герой на ооциалистидател на'Съвета за транспорт и ческия труд. За народен герой е
връзки при правителството*
*
на 10 юли 1952 го
ФНРЮ, член на Съюзния изпъл провъзгласен
дина.

(От 3-та стр.)
• действителност, чрез метода на
действуване ое пречупва цялата
роля на Съюза ка комунистите.
Методът ца* работа ® Съюза на
комунистите трябва да *се разви
*а така че да укрепва демократи
•ма. оомиалистичеокнеамоуправи.
тедното съдържание в общество*то. Не ни трябва демокрация в
Съюза на комунистите само за
рад Съюза на комунистите, но
преди всичко* зарад обществото.
В организациите на Съюза на комупистите в Белград с хиляди ко
мунистй Тогаа нещо непрекъснато
Изтъкваха в течение на. няколкомеоечното разискване, осъжда
ики груповщината и фракционе
рстеото. Конкретно посочваха
отделни хора. заемащи най-високи постове в Сърбия и Югославия.
на Белг. „ а в организацията
_
рая и ония, които- бяха начело на
Белград, а правеха- и' правят грепики.

■В тези дискусии, както* и в дне
шната, никой не даде повод .за
съмнение във вярата в историческите интереси на* работничес
ката класа и Югославия като об
щно*ст на равноправни народи и
народности. С индигнация отхвърля*ме инсинуациите н.а Па*вло
в*и;ч към Градския комитет, ця
лата организация на Съюза на
комунистите на Белград. Централ
ния комитет на Съюза на комуни
стите в- Сърбия, а с това и към
Съюза- на югославските к-ом у ние
ти изцяло.

ое д-омогнаха до посто-ве и сила.
те не признават това. Това не
-смоем да подкрепяме. Трябза да
'въстанем против това П-о-ради иг
журирането- на т-ова ни в Градс
кия комитет ,на Съюза на кому
нистите -и неговото- Председател
ство- -бяха стигнали до-там. ч-е
б-еш-е изчезнал колективният дух.

Критиката и самокритиката
винаги са ни нужни и трябва да
останат като основен елемент на
демократическо разиотева-не н
решаване. Нашите най-стари др
угари, бойците това и днес твър
'Д'6 конкретно изтъкнаха. З.а жа
‘лост. отделни хора от по-новите
поколения, подрастващите поко
ления. м-о-ето- и още по-младите,
*, Комунистите осъждаха тр-у- които- чрез
ухажване и личн-о- сл
повщината и Фоакцио-н-ерството-. ужейки на всемогъщите ментор-и
ММ|»Ж«>ММ«М»НФ<<
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За съжаление, е ..хум-о-рес
ката" дойдо-ха до- изява елементи. методи и инструменти, к-оито- са под равнището на всеки
вид общуване, н-е сам-о в Съюза
на комунистите и в -обществото
кат-о- цяло-. Използуването- на ме
тоди на създаване на патки е
опит за п-еафирмация на сталинизма.. а особено- то-гава, ко-гато
-се ползуват елементи из до-сиета и борба против хората.
И с-ега иокам да кажа следн-о
ТО': -вейка организация трябва да
си гледа работата, всеки Форум
орган трябва да си гледа рабо'та-та. нека полицията си гледа
своята работа. Има тя какво- да

работи. Знае се какво прави дър
жавата. Но- в Съюза на комунис
тите като революционен аванга
рд- основна задача е политичес
ки и иде-здо-гически да действува
и котата в тази политическа и
идеологи чеека борба стигне дотам. да инеистира някой да фаорикуза досиета. да Фабрикува
аргументи. за да се уп-о-требяват
против хората, това- никога не е
годило- към до-бро. Тъй като ние
см-е наследници на всичко найдем-ократично- в комун истич ©скотр движение в Югославия, длъжни аме с право- да се борим про
тив това. Не смеем да допуснем
оега някой в борбата за свои интер-еои, ‘да рови по чужди биогра
фии. по-р а но- казах. п-о гр-обищат-а. Това -е недостойно за когото
и да било-, а особено за -органи
на Съюза на комунистите и х-о-ра
на поето-ве в- тях. За щастие, не
е никакЕ-с- чудо-, че ни-е н-е с-е подадохме на това явление.

♦♦♦чим»»»

(Из заключителната реч)
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К В ОЬРБИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С

Спешно да се приемат
защитни цени
Разискванията за ао-ра
ра на Деветото заседание на Централния коми
тет на Съюза на комуни
стите в Сърбия и задачи
те. които след това бяха
приети селскостопански
те производители и селс
костопанските организации посрещнаха тадущно. Това беше изнесено
в ЦК на СКС на заседа
ние на представители на
Комисията за селокостопанство и село при ЦК.
републиканските органи.
Кооперативния съюз. Сто
панската ка-мава. синди
катите и другите органи
зации. които трябва да
допринасят приетите зак
лючения да се претворя
ват в живо дело. а не да
доживеят съдбата на мно
го такива заключения от
по-пано. които си остана
ха мрътво слово на хар
тия.
Налага се. беше изтък
нато на заседанието, да
се надмине неуравновесе
ността и забавянето е мер
ките на икономическата
политика и бюрократическото поведение на ор
ганите. които ги приемат.
В тази връзка е посочена
необходимостта час поскоро да се приемат за
щитни цени за най-важ
ните селскостопански пр
оизвеления. за да може
този важен елемент да
бъде известен много пре
ли започване на пролетна
та сеитба. Конкретни ре

шения се търсят в позем
лената политика и уреж
дането на земята.
С плана -:»а активност
та се предвижда и прера
вглеждане на разпоредби
те за наследството, така
че земята занапред да на
следяват ония. които я
обработват, както и раз
поредбата за оборот на
недвижими имоти, кои
то би трябвало да купу
ват истинските произво
дители. Компетентните
органи ще трябва да из
готвят анализ на данъчна
та политика и да предло
жат известни подобрения,
за па може по такъв на
чин да се стимулира сел
скостопанското произво
дсгво и да се създават ус
ловия младите да оста
ват на село. Ще се набля
га и към реализирането
на съвместни програми
за износ на месо. овощия
и зеленчуци, а особено
са изтъкнати задачите на
комунистите в подобрени
ето на организацията на
деловите общности, къде
то съществуват големи
ресурси.
Всичко това. както и
другите мерки, които са
необходими за ла се съ-,
живи аграра. защото е
поразителен Фактът, че
акумулацията в селското
стопанство в Сърбия) без
покрайнините) е малка
поради загубите, възли
заши на 70 милиона динаРа(Ташог)

ЮГОСЛАВСКО СЪВЕЩАНИЕ ЗА АГРАРА

Далеч изпод
възможностите
Югославското селско стопанство с дссстиленссъглатия е иестабилио, удребнено, структурно
сувано, а в развойно отношение — нсопрсдслсио. С една дума. имаме ск^°п^2Таотре6все по-малки възможности
ление, следствие спадането на жизненото равниотношснис спрямо
ще. Поради досегашното
този отрасъл, той е тласнат много назад и сла-^
би са изгледите днес за износ на селскостопански произведения.
Това заключение беше изнесено на нсотдавиа проведеното обддоюгославеко съвещанис за
беше
"РОбЛТоТ и товГГто Г—чГотоасъл
Гсе'Гадае поне дГстопанисва при същите ус
ловия *както и останалите стопански отрасли.
рсоще “ов,штл„« »»■.««
ват по-цялостно.

»“ “”'Г

ГОРНИ КРИВОДОЛ
Село Горни Криводол е
последната спирка на рей
са. който Свързва селата
от Висок с Пирот. На де
лник едва ли има по ня
кой пътник до селото. Но
в петък вечерта или в
събота, има винаги които
в неделя или понеделник
рало се връщат.
Онова, което на всеки
идващ за пръв път в Гор
ни Криводол най-напред
привлича вниманието, са
оградите на повече дворо
ве. Направени са от камени плочи побити в зем
ята. Има плочи, в разме
ри към два метра. Про
сто е невероятно как те
зи плени са извалени, до
карани и поставени. Това
сигурно е била колектив
на работа. В центъра на
селото каменен мост. еди
нствен може би във Ви
сок, правен ..на кемер".
Наистина под него не
тече кой знае (каква река.
но малко поточе, което
по време на поройни дъж
дсазе носи всичко пред
себе си. Отсреща върху
масивни камени основи
сравнително голяма сгра
да на някогашното учи
лище.
Недовършената
ограда стои като памет
ник и свидетел на онова
време, когато Горни Кривсшол е имал над сто къщи и около 650 жители,
които отглеждали над 8
хиляди овце.
Днес мостът вече е по
луразрушен. в училището
отдавна нс се чува детски
глъч. В селото са останали само тридесетана
..активни" къщи и толко
ва жители, предимно ста
ри хора. Но макар и ста
ри гориокриводолии не
..мируват". С помощта на
армейците.
самоупъавителната общност за пътна и комунална дейгюст
щ>ез 1983—84 година довели вода по домовете си.
Сега е на ред пътят от
Долни до Горни Криводол. Рейсът наистина още
щьрви ио въпрос е ло кога ако не сс поправи. Гошюкпивололчани знаят.
че ако сега не поправят
пътя. сетне, когато бъде
довършен от Моипни до
Вълновия, едва ли с такъв път щс у опеят да задържат рейса ло селото,
Наистина, те .преди известно време заплатиха на
„Градня" милйон и четристотип: хиляди за 215
кубически метра чакъл.
ио без валяк той пак е
разкопан, а съмняват сс.
чс и толкова с изкарано.
Сега иокат пак дасъбйрат
пари. да докарат чакъл
и ща използуват механи
змията, която наскоро
ще продължи работите

ПЪТЯТ Е НА РЕД
на пътя за Вълновия, за
да извалят и пътя до се
лото на дължина от 2,5
километра. Дооега са съб
рани 230 хиляди динара
главно от горнокривсдолчани в Димитровград, ко
ито са 26 на брой, (а па
ри са дали само 15). В
Пирот има 36. а във въ
трешността около 40. В ме
стната общност разчи
тат, че всички ще се от
зоват и помогнат на род
ното си село ла го добли
жат до града. Затова из
пращат възвание до вси
чки ГОРНОКРИВОДОЛЧАНИ. където и да се
намират и които обичат
своето село и неговите ос
тарели хора. да се отзо
ват в акцията за събира
не на средства за пътя.
саЗащото на динар
обшмоуправителната

ност също дава динар.
Очаква ое парично да по
могне' и ..Сточар". който
най-много ползва пътя.
защото ако дадат трак
тор да п рекарат чакъл ня
ма кои да товари и раз
товарва.
Живеещите и
днес в селото са убеде
ни, че всички ще ое отзо
ват. още повече, че меж
ду първите 20 хиляди е
дал и чичо Милутин —овчар на Фермата, който
•е от пиротските села.
Джиро-сметката. на коя
то трябва да се внесат па
рите (най-малко два ми
лиона стави) е .62802-645-1221 при службата на
общественото счетоводст
во клон Димитровград —Местна общност Горни
Криводол.
Гсрнокривбдолчани,
о бадете си!
А. Т.

ДОГАНИЦА

Село с много нерешени
комунално-битови
проблеми

г

Нередовното
снабдяване неорганизираната
здравна защита, както и
редица нередности в изку
пуването са проблеми, ко
ито с години обременя
ват жителите на село До
ганица. Председателят на
местната общност Евст
рати Димитров, който ве
дно е и секретар на първишната партийна орга
низация казва, че тези
проблеми не само. че за
трудняват живота, но съ
здават и голямо недовол
ство меж-ду жителите от
това платшоко село.
— Проблемите не са
от сега. Те се протягат с
години. Няма заседание
или пък събрание в село
то ни тези проблеми да
не се изтъкват. Известни
са и на общинските субектп. Обаче, освен обе
тапия няма нищо друго. Мислехме че с изграж
иаието на здравната амбулатория в село Назъри
ца. здравната зашита ще
сс доближи до наоелението. Обаче, каква полза от
това. че седмично един
път идва лекар, когато и
за най-обикновено лека
рство трябва да отиваме
в Босилеград. Мисля, че
Здравният дом и Аптека»та .в Босилеград този вън
рос трябва да разрешат.
Подобно с и с изкупване
то. Преди няколко годнпи имаше изкупвателен.
пункт в Нлзърица. За це
лта бе обезпечена н съот
.нетна пата. Оста обаче

..Напредък" като че ли
забрави за този пункт.
Ватата, за която са изра
зходвани не малко средс
тва стои под открито не
бе. ръждясва и пропада,
без да отговаря някои
за това. При това. не из
ненадва факта, че повече
то от добитъка продава
ме в Радовница или в . Ду
бровница (Кривопаланешко) — подчерта. Димитрея.
Инак. местната общно ■
ст съвместно с останалите организирани социали
стически сили полага ус
илия за решаване на не
малкия брой комуналнобитови проблеми. При то
ва и през изтеклата, а и
през тази година електри
фикацпята им е най-зна
чителен въпрос.
— Мрежата с високо,
а и тази за низко напре
жение частично са завър
шени. Именно, стълбове
те за високото напреже
ние са побити, а жицата
развлечена ио не е и затегнена. Състоянието с
низкото напрежение е
по-лошо. В махала Мете
жевци акцията се забавя.
В останалите махали дуп
ките са изкопани, а в ня
кои и _ стълбовете са по
бити.
Освен електрификация
та в местната общност са
запланували и разширява
нс и почистване на някои
ко махленски пътища, ко
ито също така са. в твър
ИС лошо състояние М. Я.
СТРАНИЦА 7
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ЗАПОЧВА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПТТ-МРЕЖАТА
БОСИЛЕГРАД

в

отзиви

Много
скъпо
доказателство
Още 609 телефонни поста
(„Още едно убийство”, „Братство” № 1334, стр. 8)

Сегашната ПТТ мрежа с около 400 телефонни
Ашторът на статията
поста не задоволява ни най-минималните потреби на . „Още едно убийство” за
населението в Босилеградска община. Затова бе раз сегна твърде важен общедвижена инициатива за нейно разширяване и модер ствено-политич-сски
въпнизиране която поради редица обективни причини рос: как се осъществява1
не бе реализирана.
ролята на държавните ор
гани — в конкретния слу
насърчаване
развитието
Сега, както ни уведоми
чай — в Босилеградска
ръководителят на ПТТ- на икономически недоста
на
Акцентът
община?
тъчно
разшитите
краища,
единицата в Босилеград
статията е сложен върху
полагат
усилия
за
об-ез-пеБорис Николов, е обезпе
задължението на държав
чена по-голяма- част от чаване на необхшимите ните органи да преданиенеобходимите средства в средства за доизграждане
лси- .
превантивни
течение на годината ще на подземната мрежа от мат
отвия в случаи ма агреси,. започне заплануваната мо Оурдулица до Босилеград
(вни лица, чиято агресив
дернизация. Набавена е. с кОаксилен кабел, която ност ое корени в .мснталнова централа и други до Власина вече е готова. но-поихическата им недонеобходими съоръжения В течение на годината се -развитоют или пък в нерв
за още 600 нови телефо очаква коаксилният ка- ната им нестабилност. И
нни поста. С това. под бел да бъде положен и до преди, и сега броят на
чертават в ПТТ единица- Босилеград.
такива лица в Босилеград
ски край е малък, НО1 дър
жавните органи направи--.....: . ха няколко, 1ГСдопустими
'
.1
кик-са в осъществяването
на превантивната си роля.
*
Ето още едно. за съЕг
у
жалени-е много -скъпо до
X
казателство за това твър
дение.
Преди повече от 8 го«ЯК:
дини, на 14 декември
1979 година. ® село Дол
.
на Любата бяха убити
;
Станка- Антанаюова. 43-годайпна домакиня от цен
търа на селото, и -СеветIV?*.-1
8
ка Любенова, ученичка в
БОСИЛЕГРАД: Ще се повиши качеството на телефо V клас о-т с. Глюжй-е. Уби
ги със оекиоа Зоран Най
нните връзки
денов. 34-г«дишен безра
Няма съмнение, че с ботен строителен техник.
та в Босилеград, ще бъ
дат задоволени потребите -прокарването на- тази съ- Това бе една от -най-гопоне на населението, в общителна линия до зна- лемите трагедии в този
Босилеград и в село Рай- чителна степен Щ-е се край. Хората жалееха за
досегашните двете невинни жертви, но
чиловци. Изготвен е и премахнат
проекът за прокарване на трудности в телефонните почти никой не осъди
мрежата, в който са вк съобщения в общината. убиеца?! Нищо необик
м. я. новено нямаше в тяхната
лючени всички квартали
постъпка, защ-ото те знае
в града и село Райчиловха колко тежка и страш
щи. Понастоящем в ПТТКАСАТА НА ЗДРАВ
на б-е-ш-е душевната трав
сдинииата в Босилеград
НИЯ ДОМ В ДИМИ
ма на Найденов. Тежка
правят списък на заинте
ТРОВГРАД
болест отнела животите
ресовани за но-ви теле
на няколко братя и оесфонни лостове лица. В
три и на баща му. Оста
единицата ни уведомиха,
нал сам -с майка си. а оетче вече ги има над 300,
а с оглед на интереса се
очаква броят им да бъде
ДИМИТРОВГРАД
далеч по-голям.
И празната каса мо
За прокарването на те
же да бъде пълна. Пъ
лефонната мрежа, както
пна с безпаричие. И с
о Босилеград, така и вдългове. Такава е каса
Райчиловци всеки заинте
та на Здравния дом в
ресован трябва да запла
Освен -главната ули-ца,
Димитровград.
ти по 500.000 динара. За
Д-и-мит]:о1В1гоаш -има още
В нея надникнахме
плащането -се върши с
две улици, които ое пол
в края на първата фе
дв-е вноски, първата 300
зуват най-много. Това са
вруарска десетдневка и
хиляди динара до края
улиците ..Иван Караива
300
видяхме само
на този месец, а втората
нов" към гумарата и ..Бохиляди динара. А зае
200 хиляди динара до
шко Буха” към „Циле".
тите все още не бяха
И сл-ед
«рая на март.
Истина е че в града
получили
януарските
този срок отделни лица
има тлкова много- улици,
си лични доходи. Здра
ще могат да получат те
които трябва час по-ско
вният дом дължи над
лефонен номер, но не на.
ро да- бъдат направени,
140
милиона
динара.
тази цена.
,но споменатите две ули
Само за лихвата върху
Да кажем и това. че
ци трябва да -получат пре
краткосрочните креди
наред с разширяване на
ти от „Балкан" (осем
димство. защото ежедне
телефонната мрежа, в
милиона) и „Градня”
вно -по тях минав-ат наш
ООСТ за ПТТ съобщения
(пет милиона) му тряб
1300 заети в гумарата от
във Враня, съвместно с
ват 4,5 милиона дина
носно 250 заети -в ,-,ЦиОбщинската скупщина в
ра. Надникнал: А. Т.
л-е”. Улиците са разкопа
.Босилеград и помощта от
Републиканския Фонд за
ни пълни с юоща и кал и

„Пълна" с
безпаричие

не и .тя починала, Разстроен брак. Семейните
нещастия оставили дълдушата
му
б-ож-и рани в
и напълно разорили пси
хическата му стабилност.
Л-ека-полека той загубил
рационалните си връзки
с живота и със света око
ло себе си.
Р годините пред убийството Найденов живо
с,ше 1 пълна самоизолапия и без средства за жи-в-от. В:ое повече ставаше
агресивен. Хората се пре
дпазваха и сигнализираха
на Секретариата на вътре
шиите работи в Босилеград да предприеме мер
никому
ки' Разбира се.
не беше на акъла, че Най
денов трябва да бъде за
каран в милицията, за
да бъде малтретиран. На
мерението мм беше пре

д-елно ясно и честно: на
Найденов трябва ла се
помогне да' възстанови
здравето с" д-скато не е
направил някоя ..беля .
Но тогавашните ръковслители на Секретариата
останаха „глухи и слепи”
предупрежденията.
към
Същото1 може да се каже
и за останалите комлетен
тни фактори ® общината.
Така бе изпуснат големи
ят шанс да се шждотвоати трагедията.
Два живота бяха загу
бени. а убиецът бе ..осъ
ден” на лечение в специ
ално ведомство, огкъдето
никога няма да се върне
(почина миналата -година). Истинските виновници за трагешията обаче
не бяха и вероятно няма
да бъдат подведени под
ОТГОВОРНОСТ.

Кирил Георгиев

ПО СЛЕДИТЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ВЪПРОСИ

Амбулатория бет ток
и уреди
На последната оесия на Общкижата скупщина в Димитроепрад Димитър Андонов, деле
гат от Долна Невля, попита защо не -работи
а-м-булаторията в селото му. Отговор на този де
легатски -въпрос потърсихме в Зд-равшмя -дом в
Димитровград.
— Оградата на амбулаторията в Долна Неотговаря директорът на
вдя е завършена
Здравния -дом Васил Велчев — но амбулатори
ята н-е работи понеже не е оборудена- и не е
включена в ел-ектриче оката мрежа.
Ще полежим усилия, добави Велчев-, амбу
латорията да започне с работа във възможно
. най-кратък срок. Вече отправихме иск до еле
ктроразпределителната ор-ганизация да я включи в електрическата мрежа,
Нащявам-е ое, че
някак ще се намерят 3 милиона динара за не
обходимите уреди.
А. Т.

Двв улици „жадуват“ за асфалт
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п-ро-сто н-е приличат ка
улици, намиг ащи ое почти в центъра на гоаща.
Улица „Иван Караиванов” -има тротоари от
дв-ете страни, н-о те нико
га н-е са били направени
и по тях изобщо не мо
же да се върви. От друга
■страна камионите на гума-рата -по-стояно -изна-сят
сажди на улицата, и ни
какъв дъжд н-е е в състо
яние да я смие. В плана
за поддържане хигиена
та в граша е предвидено
-да ое мие само главната
.улица.
:Същото, ДОРИ и по-л-о-

шо е състоянието на ули
цата към „Ц-иле”. Своеире
менно .тя -е . бетонирана
със спед-ета на тази тру
дов-а о-р-ганизация. но от-,
тогава много камиони са
минали, по нея и са я раз
к-опали дотам., че от бе
тона ешва ли. е о-станадо
нещо. На самия вход вдвора на фабриката поч
ти винаги има опромна
дописа”, ко-ято мо-ж-е да
се преодолее само по
..правилата” (лекоатлети
ч-ееката дисциплина- окок
на дължина.
А. Т.
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*
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА
ТРОВГРАД

7п$млб&нк±
СКУПЩИНАТА НА ТИТОВИЯ ФОНД В ДИМИ-

КАК ДА СЕ ПОДОБРИ УСЕПХА В СРЕДНОТО
УЧИЛИПЩЗ ДИМИТРОВГРАД

На доверието да се отговаря В акцията е и младеж
ката организация
с доверие
■■'у

С приемането на доклад за предстоящите
задачи и избирането на нови органи и тела
с успех приключи четвъртото отчетно-избор
но събрание на Скупщината' на Титовия фонд
в Димитровградска община.. За нов председател на Скупщината беше избран Светислав
Иованович, за председател на Изпълнителния
съвет на скупщината, наброяващ 7 членове
делегатите избраха Милорад Андонов, а за
секретар на съвета — Емилия Иванова.
За делегат в Междуобщинската скупщина
на Титовия фонд в Ниш беше избран Мило
рад Андонов. В работата на скупщината уча
ствуваха 19 от общо 31 делегати.
В доклада за значението и предстоящите зада
чи на Титовия фонд Борка Величкова между дру
гото изтъкна, че и в Диобщина
митровградска
радушно
беше приета
инициативата за създава
не на Титов фонд. даде
на в мина Бор през 1973
гоешна за стилендиране
на млади работници и ра
ботнически деца в Социа
република
листическа
Сърбия. Сетне тази ини
циатива беше приета в
цялата страна и днес Титовият фкхнд играе важна
роля в създаването на
млади кадри. Както изне
се Величкова, в Димитроз
гладеха община в Титовия фонд са зачленени
почти всички трудови ор
ганизации. а има и .много
псотделни членове, След
подписването на самоуправително споразуемние
с трудовите организации
са създадени необходимите предпоставки за набиране на достатъчно срс
дства за стипе н д истите
на Титовия Фонд. но и
занапред пред обшсствсно-политическите опгани
- зации в общината стои
задачата да работят въоху оше ио-голямо масовизиране на акцията.
ЗА ПО-ГОЛЯМА ПУБЛИ
ЧНОСТ В РАБОТАТА
През изтеклия мериод.
както се изнесе в разисюванията върху отчета и
п родстояшите
доклала за
задачи на Титовия фонд
в общината, освен постие има
Рангел Филипов, изтькор гана чс си илик ал ната
низация на „Димитро®отчет з«.
шал" е поискала Титовия
ца
работата
фонд. но такъв ис полУсъшо, чс
чила. Той каза
има
занапред с нужно вдарабоповече отчетност

фонд самостоятелно, без
чи'ято и да е намеса, е
решавала пън отпускане
то на стипендии от фон
да. Занапред, както изтък
на Георгиев, би трябвало
да ое дава по-голяма гла
сност при определянето
на кандидатите, което са
мо ще допринесе да бъ
дат избрани и най-доб
рите.
Зоран Тричков каза, че
при отпускането на сти
пендии са били спазани
критериите а изхождало
се е и от потребите на
общината.

■■

Фактът, че успехът в та специалност в първи
средното насочено обра клас. където само 11 са
зование в Димитровград с положителен успех.
Всичко то-ва казва Ва
в края на първото полу
годие не е на желаното лентин е проблем и на
орга низаравнище, дори и спада в младежката
сравнение със същия пе ция. Слабите ученици из- ,
риод миналата учебна го . тъкЕат. че за слабия им
дина. налага предприема уопех те сами са винов
не на спешни мерки от ни. Имайки всичко това
всички субекти, включи предвид Ажционната кон
телно и младежката орга ференция на овое заседа
ние прие следните заклю
низания.
чения :
— За подобрение на ус
пеха на учениците небходиимо е да се ангажират
по-добпите ученици, като
им помогнат колкото е
възможно на по-слабите
си другари.
— Задължават се всич
ки ученици от слабите
паралелки да присъствуват на допълнителното
обучение.
В. Петров
— На слабите ученици
Какво Акционата кон най-откговено и другар
ференция на Съюза на ски да се посочат греш
ила- ките в неизпълняване на. социалистическата
деж във възпитателно-об задълженията и на края
разователната организа в непосредствен контакт
ция ..Йссин Броз Тито" с ..преподавателите да се
предприема за подобре повторят лекциите. От
друга страна Акционната
ние на успеха?
Председателят на кон конференция и тази го
ференцията Валентин Пе дина провежда акцията
тров, ученик от трети ..Най-добър ученик-пара
л-елка”. чиято цел е да
клас казва:
— Макар че средната подтикне всеки ученик за
бележка на училището е постижение на по-добри
3,26 или добър, все пак, р езултати в образовател
че почти половината от ния процес.
Надяваме се — изтък
учениците — 48,12 на сто
имат слаби бележки, го ва председателят на Аквори за големите разлики ционата конференция Ва
в успеха на отделните кла лентин Петров — отлич
ник — че мерките, които
сове и паралелки.
Отделен проблем са уче предприемаме ше дадат
циците от машинната н очакваните резултати.
А. Ташков
правно - бюротехннческа-

ГОРДОСТ НА РОДНИЯ
ГРАД
Взимайки
участие в
разискванията Милорад
Златанов, председател на
Общинската
конферен
ция на Социалистическия
съюз подчерта, че стипендиантите на Титозия
фрид трябва да се гордеят. с това. но съшо и на
оказаното доверие да от
говарят с хубави резулта
ти и доверие.
По такъв начин, изтък
на той. ше се тачи и име
то на до. Тито сред под
растващите поколения.
Стипендиантите на Титевия фонд трябва да бъ
дат и дейни младежи, да
се отзовават редовно на
младежките трудови акции. във всяко отиошение да служат за пример.
И Златанов, както оетаналите участници в ра
зискванията. изтъкна, чс
съществуват налични юъзмсжности за още по-усФОНДЪТ МОЖЕ ОЩЕ нешна сабота на Титовия
ПОВЕЧЕ ДА СЕ МАСО фонд занапред.
ВИЗИРА
М. А.
Адам Георгиев, предсе
дател на Общинския син В ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА
дикален съвет поздрави
МЛАДЕЖ В БОСИЛЕГРАД
Скупщината на Титовия
подчеркато
фонд
та. че има място за оше ^
Приети са и акцнонни младите и пр. Тодоров,
Изборната активност в
по-гол ямо масовизиране
програми
за работа през подчерта и това. че тези
,
п
ървичните
младежки
ор
на същия. Но в този смиПредседателството
слепващия
период од две дни
ганизации
приключи.
Из
съл трябна още тини; чс
ще направи анализ на из
години.
Тодоров
подчер
брани
са
нови
ръководст
на ое ангажират всички
борната активност в пър
политичес- ва и делегати за Общин- тава. чс Председателство
сбшеетвено
оргаската конференция на ,Ст> то не с анализирало из вичните младежки
организации,
а
ла
не
ки
низацин.
активност,
но
борната
оопиалистичеекаюза на
се схнаша само като за13 ход е подготовка„ължение на синдикати- та младеж, която както ако ос съди според про
провеждане на
те- гъшо т~"а може мно- ни уведоми мродссдател- токолите може да ое от та за
чете. по- отношение на отчетно-изборно заоедасс
направи
и:
в
орят
й,
Гйорги
Тодоров
ще
но да
предишните, като успеш- ние на Общинската кон-'
ганизапиите на сщружс- паброявд 40 делегати. Ос
ферешшя на ССМ. на ко
на.
местните
обесн
това
на
отчетно-избо
ПИЯ ТРУД и в
Младите са разисквали ето трябва да бъде избра
шности. Георгиев изнесе. рните събрания първич по всички въпроси: тру- но Председателство от 11
че е съгласен със забелс- ните младежки оргатшза- доустрояваиото.
култур- души. председател и секжкитс за повече отчет иии са разисквали върху по-забапиия живот, кому- рста-Р. както и делегати
активдосегашната
си
публичност
в
рапоет и
пробле- за Междуобщинската кон
нално-битовите
ботата на Фонда, с което пост. като при това от ми. младежкия доброво ферешшя на ССМ в Лестровено
и
критично
са
из
биха се премахнали иоиписвали всички пропуски лен труд. идейно-полити- кован.
чкм евептуалпи догадки.
Чоското издгаис и маркТой съшо подчерта., чс и слабости в досегашната
М. Я.
снчссното образование ни
Скугииииата на Титовия си работа.

тата му. което ведно ще
бъпе и подтик за по-дейна работа на всички об
политически
ществено
структури, които ■ трябва
да се ангажират в масо
визирането и внедряване
то му.
При по-голяма публич
ност в работата би се лос
махнало всяко съмнение
за допуснати неправилностн ппи отпускането на
Титовия
стипендии от
Фонд.
Поставен беше и въ
проса дали някои от порано получавалите стипе
ндии от Фонда са върна
ли получените средства,
тъй като е имало случаи
някои стипендисти да не
вземат годината?
Мики Соколович напо
мни. чс вместо да се връ
щаме назад, по-добре ше
бъде ако сс насочваме
към предстоящите задачи.
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ГОДИНИ ЕСПЕРАНТО

Езин на бъдещето
Миналата (1987) година
есперантистите от
цял свят чествуваха свой
забележителен
юбилей:
сто . години от създаването на езика есперанто,
Заченат от благороднатаидея: да се създаде международен език. който
ще руши езиковите баси
ео;и и -ще създаде мост за
споразумяване м-ежду на
родите от цял свят. от
1887 година, когато във
Варшава е публикуван пъ
овият учебник по есперанто, ежегодно и десетлетно печели многобоой
ни привърженици по цялата планета.
Великата и благородна
СРЕЩИ НА
ПЛЕВЕН

идея. която приемат еопесантистите.
опреиеляйки ое за изучаване на
м-еж-дуна-ролен език, е
-огромен принос за обли
жаваието и и-обратимяването между хората и ,народите. Основите на тоз:и език полага д-о Лазар
Зам-енхо-Ф от Полша. В
столетното си .развитие
той бива обогатяван, но
не като ...мъртъв език". а
като език. почерпал от
съществуващите езици
най-ценно-то: простотата
на израза и богатството
на- съдържанието. Както
що не са- думите ,в' еспе
ранто произволно- измие
лени. така и гоаматиче-

ЕСПЕРАНТИСТИ . ОТ НИШ И

Възобновено старо
приятелство

В начал-ото на юли 1970 година в Ниш -с-е
провежда XIX ко-н-грес на есперантистите от Юго
-славия. Ехо-то на този ко-нгр-ес допира до. малкото румънско мя-сто Тигру Секуиеое, огкъд-ето
нишките е-аперанти-сти получават покана за кон
такти и приятелство. Кат. аъан от автомобили в
-следващата година се отправя натам, а пътят
му минава през съсеш-на България. Неочаквано
се опира- в София, където се застоява повече от
-предвид яного, а в Плевен еоперантистите го пос
рещат в полунощ със -сърдечното „Добре дош
ли". Тук но-щуват, а на, утре ден по настояване
на домакините разглеждат околността на Пл-евен. Така- ое изковава приятелство. И се догово-рят по-чести срещи’.
Оттогава контактите между . Ниш и Плевен
ое множат и официално ое договаря побратим
яване. През 1976 година отново ое срещат: при
ема ое грамота за приятелство -и оттога-ва Нищ
и Плевен за еспералтистите ста-ват г.радове на
пркятел-ств-ото.
След па-уза през ноември м.г. нишките едаерантисти отново гостуват в Пл-евен. Седемдесети
-на ешера-нти-сти бт Н-иш бяха на тридневно пооещение, за тях бе организирана културна про
грама. Остава нишките еотерантисти -от своя
страна да организират подобна програма за пле
венските приятели. Следо-вателно приятелството
е възобновено!
Йован Нешич

ските прааила.не оа съз
давани произволно. но се
ползуват
гоаматическите тша®ила- на..живите
езици",
Всперанто оше от -съз
даването си почели горе
ши- привърженици, но и
отсечени противници. Ст
о-го-дишният му век на съ
чц-еспвуване е коаснор-ечи
в-о доказателство зй него
вата жизненост и жизнр
оп-ошбност. Отричат го
закостенелите, консерва
тивните. диктат-опеки на
строените хора.' А прие
мат го всички разумни и
п-очт:; всички велики ум
св-е 1. човешката . - исто
рия и ::ултура. ,
У нас :.ъв гсич-ки поголеми г; тов-е днес има
дружества н.а -е:пеоантисти. Първата оога-низи---- а група обаче е била
създадейа
във Вършан
през 1904 година. Отт-о-га
:в<а насам есп-ерантистите все позеч-е. печелят пр
ивърж-еници. Девизът: сб
лижаване и по-брлти-мява
не е девиз на бъдещето.
Най-усърдните му после
дсиатели са именн-с- есперантистите.
Юбилейната стогодиш
-нина е потвърждение натова: преселени са много
бройни културни мани
фестации. програми, сим
позйуми. беседи и сказ
ки. изложби и тържестве
ни събрания. Мню-го вее
тнини, илюстровани спи
сания и периодични йзда
ния публикув-ат бройни
инФ-армации за ролята,
стойността и възможно
стите за разширяване еоп-еранто. Универсалното
дружество в Ротердам
предложено за. Нобелова
та награда за мир. Във
Варшава- се пр-ов-аде уни
версален конгрес на ес-пера-нтистите от цял свят.
Еш-ера-нто- с издадени
над 50 хиляди книги, мн-о
гобройни списания и ве
стници. дружества, съюзи
и международни органи
зации. с високи призна
ния и ласкави оценки, на
истина (щ-е) става език на
бъдещето.
Ст. Н.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА КУЛТЛУРНИЯ дом в
БАБУШНИЦА

Повече самодейни издви
■В състава на Култур н.а музика-от Лужнишкия
ния (до(ч в Бабушника ак «рай, и ш-е -се обогатява
тивно т аботи -самодейно съществуващия ге-пертото културно-художестве а-р.
Миналата година в със
но дружество ..Младост",
при което действуват ня тава на културно-художеколко секции и което ств-ено-то дружество съжи
-през последните десетина ви дейно-стта си и секци
години постигна извънре ята по изобразително из
дни резултати. -Със свои куство. През' изтеклата
те -програми то се нало година тя постигна зави
жи не само в общината, дни успехи, а понастоя
но и Републиката и по- щем се полагат усилия да
широко. В неговите оедо се създздат материални
в-е през този период са условия и съответни -почленували и са се изявя- мещенйя. за разгръщане
вали поЕече от 500 чде- на още по-добра дейност,
н-ове. -пгедимно младеж-и Предвижда се и създ-а-ване на пленер за творците
и девойки.
, С танци и песни не на от Бабушница ,а и тяхноещна манифестация дру- то участие на други ллеж-еош-ото е укрепвало и нери в Републиката и позашълбоча-вало братство- широко.
Налице е и необходи
то и единството навред из
Югославия. Въпреки че мостта от създаване. на
материалните условия не драматична секция, тъй
са били най-благоприят като Бабушница е една
ни. тяхното участие
и от малкото общини, кояпр-едставян-е винаги са би то няма своя театрална
ли радушно посрещани, а група или самодеен теачленовете му успях-а да тър. В настоящата годиспасят от забрава редица на щ-е се положат усилия
песни и х-ора- от Лужни такава група да задей
шкия «рай.
ствува
при Културния
С адаптацията на ста дом.
рата сграда на основното
За да се претворят в
училище се създават зна дело заключенията на Дечително по-добри усло Еетс-тз- заседание на ЦК
вия за- работа. Една от на СЮК и Шестото засе
основните задачи през на дание на ЦК на СКС за ,
стоящата ' г-с-дина ще бъ Косото-, както. и заключе
де 'Опресняване -на -ред-о-ве нията на Председателст
те му' с н-о-в-и членове. вото на ОК на ССТН в
При това зана-пред далеч Бабушница.
предвижда
повеч-е щ-е ое ангажират се устанозява-не на сътру
млади работници, по-неже пничествс- на културно-хуср-еднс-школците за ■две- доже-стЕ-енот-о дружество
три години изоастнат в ..Младост" с подобно дру
дс-бри танцьори и певци, а жеств-р от -община Титова
сетне трябва да напуснат Митр-овицаУ в Косово,
бабушнишката среда. за
Инак в зависимост от
да продължат школуване материалните възможно
то си. То-зи отлив на кад- сти ..Младост" ще даде
ри значително намалява -двадесетина концерта: в
качеството на подготвени чест на еси-чкй държав-ни
те програми.
празници, за' ’ трудещите
Фолклорната
оекция от стопанските ооганизапрез настоящата година ции. за гражданите от -Ва
ше р-аб-о-ти върху усъвър- бушница и Звонци. ще
шекству1В-ан.ето на съ-щест , участвува на състезания,
вувагците
хореографии, на к-о-ито бъде поканено и както- и в-ърху н-ови по- ■ за, които обезпечи - матестажжки, като пои това т-иални средства.
се ангажират професио
В /плана за настоящата
нални
хореографи от го-дина обаче се изтъква,
Ниш -и други места. -Съ- че за оазширя-ване на сащ-о- ще ое раб-оти и вър- мо-дейността не-обх-о-димо
ху
усъвършенствув-а-нето е много ло-голямо разбина р-итмиче-ската група, пател-ство на средата иоо
чиито точки редовно обо- ганизациите на адружегатя-ват -културно-худсиже , ния труд. финансиращи
отвените програми.
- обществените
дейности.
Музикалната секция р-е П-о-неж-е с по-вече матери
ловно пп-о-вежша кон-кур- ални средства могат да ■
си за набиране на музи ое организират п-оюече га
кални изпълнители и пев строли. а това гарантира
ци. С набавката на мат- и. по-високо качество на
нито-Фон и правене на огтпо-гоамите.
записи на изворна наоодСт. Н.
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ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА
СПОРТНИТЕ РИБОЛОВЦИ В ДИМИТРОВГРАД

Шизичвска култура ^С^О^Т)
ъягштгттт

„И вълкът сит. “

Общо впечатление на малобройни
те. делегати (едва имаше кворум) на
неотдавна проведеното год!ишно-отче
■тно изборно събрание на футболния
клуб ..Аоен' Балкански" в Димитров
град е, че -клубът е изпълнил очаквани
ята. Класирал се е на^ о-смо място в
Нишка регионална футболна дивизия,
и както личи, е задоволил апетитите
на управата. Впрочем, ..Балка-нс-ки" с
години наред е така.
Без по-сериозни амбиции -да нап
рави крачка напред, да речем да вле
зне в П сръбска футболна дивизия с
нищо не е по-скъпа. В „Балкански
някои са доволни -с то-ва, че отб-орът
не е опаднал в по-ниска футболна ди
визия. Доволни са те. но не са дово-л
нп и привържениците на този п-о-пул я
рен спорт в Димитровград.
Остава открит въпроса, има ли
смисъл Такова състезание?
Клубът
има почти воичко. Хубав стадиб-н,
помещения, а кажто беше изнесено, и
солидна материална основ-а, с оглед
на времето в което ж ив-е-е м Личният
състав на отбо-ра. макар ч-е не е мно
гочислен. не е за подценяване. Напро- .
тив. Това са усърдни и честни младежи,
със-солидни футболни знания. Заслу .
жава иа се отчете ШТоза. че през из
теклия полусезон не са направили ни
то едно по-сериозно нарушение на зе
ления правоъгълник. Обезпечен е и
треньор. Откъде тогава малодушие?
Защо?
Чудно е тогава защо- по най-съще
отвените въпроси на годишно-отчетно
то събрание се мина бегло, при все
че знаем .какво е положението у нас
във футболния спорт.
Добра бележка получи и работа
та на управата, макар че под „упра
ва" в конкретния случай се касае

двама—трима ентузиасти, докато оста
налите са обърнали гръб на клуба.
И което е още по-лошо-: решениетона възловите проблеми не е в техни
ръце.
,
З-а задълбочена, сериозна работа
през годината не може да се говори.
Най-стаддардните играчи на „А.
Балкански" работят в повече смени и
нямат възможност, по-добре да тре-'
нират. Градът и -отров-орните в него
никак не смогват сили да разрешат то
зи въпрос. И-м-енно поради това найвече. излизат безрезултатни зимните*
така наречени базни подготовки.
На годишно-отчетното събрание
беше изнесено- и нещо. което в наймалка- степен звучи кат-о абсурд! Имен
но младежкият отбор на „Асен Бал
кански" 1'ри години наред в своята
футболна дивизия няма рав-ен на се
бе си. Дори с успех завършиха и пре
сепвани ята за- п-о-висш ранг на съотеза-ване. Обаче не получиха, „зелена
улица” да се състезават в нея. ло фи
нансови причини. Чудно!
С години се финансира отбор, ко
йто няма почти никакви амбиции (защо-то амбиция, -поне в спорта не -е с
-години да се остане на едно и -съхцо
-място), а от друга страна с проверено
качество — не мо-ж-е да се влезне, ь
дивизия с по-силна конкуренция, ка
то се -създаде възможност за- нскв-о п-от
вържд-аване. Личи на народната пого
ворка: „И вълкът сит — и овцете на
брой!" Значи, живуркат и едните, и
дбугите.
Подобни Соломонови решения
най-много вредят на „Аоен Балканс
ки". клуб с богато футболно минало.
Бъдещето му. поне засега, не е розово.

БОСИЛЕГРАД: ПРИЯТЕЛСКА ФУТБОЛНА СРЕЩА

Мпадост“-„Радник“ 1:4

и
В рамките на подготов страна със срещата с „Ра
дник" босилсградският от
ката за пролетната част бор „Младост" започна с
от настоящото футболно
организирана подготовкапървенство, в неделя в за предстоящия полус-еБосилеград се проведе
-приятелска футболна сос зон.
Треньорът Гсорги Геща. между домашния от- ергиев ни уведоми, че ло
бор „Младост" ' и „Радначалото на пролетния
ник" от Сурдулица.
полусезон футболистите
очакваше
Ка-кто се и
на „Младост" ше тренипобеда от 4:1 спечелиха т.ат два пъти седмично и
от
Сурдулина.
Бс
гостите
ше имат достатъчен брой
очевидно, че футбол исти футболиста..
Окуража»»
тс на „Радник". ако може фактът, че този път иода се дава каквато и да ролямо доверие ше бъде
е преценка според лока- посветено иа млади Футзаната игра в Босилеград. болисти, и на тези завърло-подготвени.
са далеч
нали ое <уг КУНА.
по-синХРО;
Играта им бе
футболистите л„ГУГ=Да ”на
низирана. а пенподготвепървенството ше пооисфизически
птг 7 до 8 -гост-срещи.
ни.
Раяник" се състезава »
Леко се движеха по тсигран
си
знале с-ков ашгх;па. воеки
тактичес- Регионалната
еше мястото и
ка футболна дивизия и
задължеки изпълнявахабеше сстс- понасто-я-шем е на-първо
нията. Това и
място Казват, че амбици
ствеяо. Футболистите на. итс са и-м първото място
„ Радник" подготовкага за и класиране в Втора сръ
бска футболна дивизия.
почнали преди СЛР^‘
десетина де
сей, от това
От
д.РУ-га
на на море.
БРАТСТВО
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Остро с бранониерите
Общинската организация на спортните риболовци в Димитровград набро-ява цочти 440 чл-енов-е- от които 139 са-п-ионери.
Годишното 1 събрание
на спортните риболовци
в Димитровград проведе
но’ на 11 Февруари проте
че под' лозунга за ленголямо сътрудничество с
органите на Секретариа
та на вътрешните работи
.» борбата срещу бракони-ерите. ср-ешу онези, ко
ито замърсяват в-о-дите на
,,Нишава" и. допринасят
рибите да бъдат отрове
ни в големи количества.

чество. отколкото досега
в откриването, жонтролаи
залавяне на брахониери.
което «акто се очаква
трябва да даде и опреде
лени резултати. Преди
®сиЧко. има се предвид
възможността за по-ефи
каоен контрол в отдалече
ните- местни общности,
-дълето пазачите на води
те не могат да се намер
ят така често кажто ра
ботниците на Секретариата на вътрешните работи.

Своеобразен вид на бра
кониерство
представля
ват трудови организации,
ко-ито изпускат замърсе
на в повечето случаи и
Щ-о- се отнася до Сек- отровна вода в реките.
р-етариата на вътрешните Миналата година, когато ^
рабо-ти договорено е мно •огромно количество риба
го по-оерй-озно- сътрудни бе отро-вено от Т.О „Бра
тство" до село Обр-ено, вац. представлява истин
ска катастрофа, считат
дим-итрозградските опоътни риболовци. И макър
че се знае кой е виновен
за случилото ое. а това е
ТО .Южна Морава" от
Ниш, кс-ято провеждаше
регулация на- реката, съ
щият не е глобен. А ТО
„Братство", чиято замър
сена Е-ода от импровизи
рана дупк- за утайв-ане
-на мръсната вода изпус
на „Южна Морава", няма пари да направи нещо
по-ефикасно за пречист
ване на отпадъчните во
За чиста Нишава
ли. пълни с отровни веще
Д. С.
стза. Единствено гумарата предприема по-ефикас
ФАБРИКАТА НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ И ХИМИЧЕ ни мерки за пречистване
СКИ' ПРОИЗВЕДЕНИЯ „ЗДРАВЙЕ”
на отровните води от це
ха за галванизация.
Лссковац
През миналата 1987 го
ООСТ „ФАРМАЦЕВТИКА"
дина димитровградските
_ Сектор за преработка на овощни и зеленчуци
спорт.нн риболовци са би
БОСИЛЕГРАД
ли едни от малкото, коиООСТ
„Фар-маКомисията за трудоустрояване на
то са имали така1 нарече• цел-тика” Дава
ни о-твооени води. Това
значи че между Дими
тровград и Пирот е „изЗа приемано на шеф иа отдела по поддържане трита" границата, до коя
Сектора за пре- . то членовете на двете ор
ни работа за иоопрсиелемо време в
работна- па овощия и зеленчуци в Босилеград.
ганизации са имали пра
у-СЛОВИЯ; и-иошс или му виеше образование во- да ловят риба. Така е
< шом,идал машинен 'инженер или машинен им^- и през тази година. Сътру
■ р)_ уи или VI стенен иа професионална пед-гото»
д-нич-е-ството между двете
1Ка р 2 -години труд-ом опит.
организации е и в порнЖияйнцс
•ио' договор.
„•
Об ятата с откртггл 8 дни сл-ед публикуването и. бягаане на река Нишава в
града-, където са пуснати
,
С молбата кандидатите са длъжни да представят:
около 600 килограма мла
диплома за свършено виеше или полувисшо обрлзоию гражданско еьс- -да риба. Такива акции
Ванис, удостоверение о<г -книгата
.
двете организации ше
тоянис .и удостоверение за трудовия опит.
предприемат и -през тази
Мплби г необходимите документи -да изпращат

Обява

* жяя вМГЯГ

Лсокоикщ, Вла икона 199. (До обшия сектор)
Непълни и закъснели молби няма да се взимат
.в- преивий.

ни."

”г

А. Т.
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сатира * забава
Карикатурен екраи

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Стар ергении

Перица Илиев: От 9-ия международен УОМШШ кон
курс — Япония (Токио) 1987 год. на Тема: ТРИКОВЕ
ИЗ „БЛЯСЪЦИ НА ОСТРОУМИЕТО"

Мисли и афоризми
Хората но хулят само онези, които не заслужават
завист.
Есхил
'Найчдобър пророк е онзи, който предсказва хубави
неща.
Еврипид
Котато двама правят е дно и също. то вече не е също-.
Теренций
Никога не съм толасова зает, както косато нямам какво да правя.
Спицион Африкански
Всеки въпрос не заслужава отговор.
Публий Сир
Голяма услуга прави онзи, който отказва бързо-.
Публий Сир
Рибата се вмирисва от главата.
Плутарх
Загубените хубави дни са завинаги загубени.
Кино
Опозорен човек е .по-лошо от мъртъв човек.
Сервантес
Ргна, която си нанеое сам, се лекува мъчно.
Шекспир
Когато всички са виновни, всички ,са прави.
Ла Шосе
I
|

Преди двадесетина, . години
един яоеновделчатгин се оже
нил за/ млада мома от Бучи
дел. Той бил доста етап ергенин, с побелели коДи. Минала
ое година и невестата отишла
в пилотската -болница и роши
ла женско дете. Рсшил яосно®■
делчанивът да посети съпруга
та’ си. Купил шоколадови бом
бани. чорапогащници и оти
шъл в Пирот. Пред родилното
отделение по видяла една ме
дицинска сестра и го попита
ла: ..Чичо, коте търсиш тук!
При снахата или внучката?"
..Не тука с булката ми —
отвърнал той. — Роди ми жея
ОКО' дете..-"
Сестрата се поусмихнала
и го попитала: ..Не си ли мал
ко стар за раждане на деца?"
„А няма стар мъж, косато,
момата е млада и хубава!" —■
казал Л.-еновлелчанинът и раз
дал подаръците.
Записал: Йордан Миланов
Звонци
МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

За „Крайградски
срещи "
В тазгодишните ^С^ещи
на селата" в Димитровградска
община участвуват само три
села.- Гои идол. Белещ и Лукавица.
Може би най-малък бройо*т установяването на тази ин
те ресна акция. Засега никой
не дава официално обясне
ние защо не участвуват напои
мео Желюша'и Градини?
—: Участвували биха и те>
но искат названието им да се
промени. Да не бъде „Срещи
на селата", а — .Крайградски
срещи", зашото и Желюша и
Градини са слети така' да се
каже с града и не искат да- се
.пишат за оела — казват желю'Шани и гоздинчаки.
Интересно, предложение—
за следващата- година. М. А.

М. ПЕТРОВ "--------- ~--------------------------------------------

-внзкрщ СЕТГО
Жяптгра
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Кво да ореш
Еве поче време да се разубавуйе, спраЕ
ля се полъка за ораг-ье, а я си Редим тека
еъс скртзстене руйс и се доверим. Гледа ме
бабата, види мучи ме. пешо, ама чека я сам
да си растиорим душу. А я със егиенул
усие, стиснуло ое *и сърце, вача ме .съклет.
Не истърпе о.на и ме лйтуйе.— Гледам те Манчо'. па ти ое чудим:
см думу не оратиш. ем би сакал да ми
кажеш...
— Ма кво'' ла ти казуйем — нейе. за
казуваше.
■
. — Море иоплюй камичето, та да ти
олъгене — рече она.
— Да че га иоплю.йем — ч-г га исплю1 йем, а дали че ми олъкне — тешко йе...
— Айде. айде. орати' -немой толкова да
МУ МИСЛ4Щ1!

— Бпа еве: нади требе да се оре, те
-прелет иде. Я голове немам, имам само йе' дну кпаву за млеко...
_
Тамън работа с краве да оремо.
Т ел коса годане вечим ка оремо с трактур
— пече бабата.
Че кай бре. кео търчиш ко ждребг
пред юбилу. Ъути и слушай и немой да
ме лреЬидаш...
... Е, лапи моруз не се роди
немам
и за семе. Требе да купим. Па требе да купим и вештачко рубре. Па после.требе да
платим за копанье. па за гърлегье, па за
бране и лрекаруване.
— Добре де н съга смо ове това плачали
~7 Пла^ли омо. ама йевтино. Я узни
ттлавейз и ПИШИ: ОСЪМ СТОТИН иляди за
оране,- милион за -Ь^бп-е петстотин за копа«,з. толкова за гърлеше. за бране. айде
ниие че г.а -оберемо ама за прекаруване.
И това све за й-едън декар. А ти га помножи с пет. ла че видиш кве силне паре требе да дад-емо...
... А квС, <| буще ако запече ко лани?
Че си вържимо' парете че будемо зян до
Т7>РТ...

Па ти Манчо-. кико кажеш нийе
туя пролет ин и д.а не оремо. Щ0 си се
тъгаи стунтил. Ем нема да работимо ем
парете че си ни остану. ем широко ни око
ло шииу... ■
■
— Може и тека да буде — ама- нейе
тежа, С кво че раниш кокошйе
. прасенце,
е кво' че праиш кач-емак, У прода-вницуту
два стиска морузно брашно шеесе. илядарйе.
— Е еъга диптен н-е ми йе ясно — рече бабата,
Овамо све ти окупо, морузното
брашно и -оно- окупо. а ти неч-еш
да ореш.
Бре бабо-, сше й-е скул-о- — ама морузат йе йевтин. За йило давайу дваес илядарйе.
бгаигао?а ^ си смеЛ)’ем'°. еше- да кулуйемо

П

ьттстНо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НА
РОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ
Урежда редакционна колегия

В

~ Първо куде че га смел.еш? Требе V
Крупъц да та караш. А дотам требе да пла
тиш превоз, па после уй-ем. па то-ва. па онова, и оно, че излезне
по-аоно- да си купиш
V прС|Давн;ицугу.
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