
ВршчШо С указ на президента на 
СФРЮ Иосип Броз Тито О! 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област- 

информативната и гра
фическа дейност 
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите, народи и народности

НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСДАНид
та на

и за при-
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Л ООМ.И МАРТ КАТО ПОВОДството1на^фрюА ПРЕДСЕДАТЕЛ' НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА КАТО 
ФАКТОР НА БАЛКАНСКОТО СЪТРУДНИ
ЧЕСТВОЦветя, целувки 

и - обещанияНАМАЛЯВА СЕ 

ЧИСЛЕНОСТТА 

НА ЮНА
Решения в 

конструктивен диалогВъв вторник беше 8 март Между дру
гото празник и на жената, — работничка. 
Тука—там Синдикатът устрои скромни тър
жества с цветя, и целувки. Някъде и екскур 
зии. Имаше и -— гуляи. Подпредседателят «а Председателство

то на СФРЮ РаисЬ Диздаревич тези дни 
даде интервю на сараежжия 
,, О слободженье" 
задълбочени оценки за неотдавнашната Ко
нференция на министрите на външните 
работи на балканските страни в Белград. В 
интервюто си Диздаревич засегна и въпро
са за националните малцинства като Фак- . 
тор на балканското сътрудничество.

ТА ОТБРАНА С 13,7 НА СТО. С ТО- 
ВА ВАПЛЛНУБанитб РАЗХОДИ ЗА 
АРМИЯТА ДО КРАЯ 
ПЕТГОДИШЕН ПЛАН 
НАМАЛЕНИ С ОКОЛО

Но най-важното е, чс имахме събра- . 
ния, на които състрадателно константирах- 
ме, че кризата още повече затруднява теж
кото положение на работничката. И обеща 
хме: ще открием нова офанзива 
кризата!

ежедневник 
в което изложи широки и

срещу
НА ТЕКУЩИЯ 

ЩЕ БЪДАТ 
10 НА СТО

Същи обещания — полани. 
га... И догодина ли?

лани. сс-

..В отношенията между отделни балкан
ски страни това е открит въпрос, понякога 
и сериозен проблем. Реална е необходимо
стта по- въпроса да се открие конструкти
вен диалог в рамките, на билатералните от
ношения. да се изкамират решения, от ед
на страна, при пълно спазване на сувере
нитета и териториалната цялост, неповре- 
яимост на границите и ненамеса, и от 
друга страна

Председателството на СФРЮ раз
глежда в началото на март осъществя
ването на планозете за развитие 
въоръжените сшш на

на
СФРЮ и прие 

изменения на средносрочния и дълго
срочния развоен план за 
на Югославската народна

развитието 
армия и до

пълни критериите за изменения в пла
новете за развитието на Териториал
ната отбрана. Тези решения Предсе
дателството на СФРЮ прие по пред
ложение на Съюзния секретариат за 
народна отбрана и след разглежда
нето им в Съзета за народната отбра
на и запознаването на Скупщината на 
СФРЮ.

при пълно спазване на 
човешките права .разбира се в рамките на
признатото в международните оелации пра
во на дадена страна да се интересува от 
положението на части от собствения си 
народ в други страни. При това винаги 
трябва да се има пред вид Фактът, че чи- 

. спящите се към националните малцинства 
са граждани на страната, в която живеят и 
че имат пълно право на национална само
битност. културно и всяко друго развитие”.

СЪГЛАСУВАНИ С РЕАЛНИТЕ ВЪЗ
МОЖНОСТИ

I' ' >Измененията в развойните планове 
числено от
мий нов ос

ее отнасят уо намаляване 
та на вт>оръжените сили - 
мепната ЮНА ос намалява с 12 на

Терито
риалната отбрана с 13,7 на сто. Иро- 

потребление.

сто. военната с 10 на сто. а СКЪПА (ЛИ) Е СИСТЕМАТА НИ

Политическаменят се някои видове
заплануваните обши разходи 

петго- в броя:математикатака чс
за ЮНА ж> края на текущия

намаля/ват с около Ю 
развойни 

отсрочват, Цс-

За скуищниската „маяшне- 
рия" в СЕ Словения тази го
дина шс трябват 454 милиона 
динара (поле така е запланува
но. ял разлика от изразходва
ните 251 милиона миналата го
дила). Всяка миналогодишна 
сесия на Скупщината па СР 
Черна тора е струвала средно 
тю 2,75 милиона динара, а 
разходите на петнадесетина се 
<;и,и па Скупщината на СР 
ЬиХ ел възлезли на 198 мили
она динара. Скупщината на 
СР Сърбия е харчила но 10 
милиона липата на сана се
сия. делегатският наушал в 
Косово с струвал 22,5 милио
на. а за сесия ма пойводинока- 
та Скупщина са. били нужни 
около два милиона динара. 
Тъпяла са и разходите на хър
ватския Сабоо. разбира се, 
увеличени с разходите на най- 
далечните делегати, които тря

бва ла изминат „половин" 
Югославия, за ла пристигнат в 
заседателската зала - 
„Вйесник” от Загреб,

Заграбеният ежедневник по 
вечна и следните данни: неот
давнашната конференция на 
синдикатите в Босна и Херце
говина, е струвала 100 милио
на динара, акциоината конфе
ренция на жупиллистнтежому- 
писти е похарчила най-малко 
по 100 000 

'участник 
участвуваха около 200 делега
ти й гости н оше няколко де
сетки кореспонденти). .

Скъпа ли с системата ,ни?
Всяка систрма. пък и - наша

та с сложна и скъпа, подчер
тава ..Вйесник”. но вложените 
в нея средства трябва да ос 
„мерят” само с ссЬектите на 
ФуикIшон ира,| |етч> й.

Отзвуци за Министерска
та конференция на бал-

дишен план се
Отменят се някоина сто.

програми, а други се 
покупната структура ла плановете ос 

материални

пише канските страни 
ПОХВАЛИ ОТ БЪЛГАР 
СКОТО РЪКОВОДСТВО 

стр. 2
исъгласува с реалните

ГЛУУГЛ УСЛС®'ИЯ.
Коментар
ШЕСТИМА ЗА ЕДИН. 
ЕДИН ЗА ШЕСТИМА

промените в разн и- 
отбрана е в

Същината на
на Териториалната

съгласуване па нейната „олем.ина с ле- 
мограсЬокитс потемшали и с магери-
тано-Финакотаите възможности и об-
нхествено-яолитиче оките обшнос ги-

организационно

тяето
СТО. 4

Разговор с Васил Милев, 
директор на ТО 
„Братство"
ОТ ФАЛИТ ДО—УСПЕХ 

стр. 6
Мерки за подобрение на 
хигиената в Димитров
град
ГРАЖДАНИ, ГАСЕТЕ 
ЖАРТА!

лоиз-ири съответно 
вражда не.

динара на един 
(в конференцията

ОТБРАН ИТЕ ЛИ АТАЗАПАЗВА СЕ 
СПОСОБНОСТ

други изме-и е
за развитието се 

способност ма 
СФРЮ. а този 

към икоио-

С това намаление 
плановете 

отбранителнаталения в стр. 8.
ПЛАН НА ИЗДАТЕЛСКА 
ТА ДЕЙНОСТ НА ..БРА
ТСТВО”

запазва 
въоръжените

обстановка в 1

ма
нла кове се п страната.

__ >мичеежатя СТР. 10

\



НАС |I ПО с в Е ТА и а
МИНИСТЕРСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БАЛКАНСКИТЕ, С ГРАНИ

РАДИО-МОСКВА ПРЕД ПОСЕЩЕНИЕТО НА ГОРт 
БАЧОВ В ЮГОСЛАВИЯ

ОТЗВУЦИ ЗА

ШИШ ОТ БЪЛГАРСКОТО РЪКОВОДСТВОЮгославският опит 

възбужда интерес
нос в укрепването на ста
билността, добро-съоедст- 
вото и приятелството на 
полуострова, което благо- 

шмв-лияе и

Срещата даде огромен принос в укрепването на
каз-стабилността и приятелството на полуострова

съобщение иа Политбюро нава се в съвместното 
ЦК на БКП, Държавния и Министерския съвет

приятно ще 
върху
лобни процеси в Европа", 

Най-висшето партийно 
и. държавно ръководство 
на България високо е оце 

активността, на 
бел-

ПРЕДСТОЯЩОТО ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕДИЗВИК
ВА ОСОБЕНО' ВНИМАНИЕ-

развитието на по-Най-в-и-сшсто партийно 
и държавно ръководство 
на НР България -е оц-еии-

сти.
На 2 март бе оповес

тено съвместно съобще
ние, което последва след 
проведеното на' 1 март

Пред -посещени
ето на Михаил Гор- 
бачой в СФРЮ Ра
дио Москва оповест
ява и изтъква думи
те на съветския во
дач, че ,,ое застъпва 
за йестнп. откровени •
отношения с в-сичкн --Ц 
комунистически пар 
тии. всички страни ЯШ 
със социалистическо Ш|Н 
устройство. за дру- я№§| 
гарска ■ размяна на ШЦй 
мнения с тях”.

ло-. че на министерската 
на- балканските•среща

страни, която бе проведе
на в Белград от 24 до 26 
Февруари, е обсъден в-ь- 

юключително

нило и
своята делегация на 
градската спеша, особено 
нейното активно участие

заседание на 
ЦК на

еьвмссто 
Политбюро на 
БКП, Държавния и Ми- 
нк^геоския съвет на Бъл
гария. па есето са анали-

-пр-е-с от 
значение за укрепване на в подготовката на съвме

стното министерско съоб
щение. На определените 
държавни органи е нало
жено ла предприемат ко
нкретни крачки за реали
зиране на задачите, про
изтичащи от този

зирани резултатите иа 
първата среша на шефо
вете на дипло-маниите на 
всички балкански страни. 
В съобщението ос казва.

доверието и сигурността 
.на Бал-каните и че е от
крила кози пътища за 
взаимно- плодотворно съ
трудничество на страните 
в то-зи регион в икономи
ческата. културната, хума 
нитарнатл и други обла

че министерската , среша 
в столицата ма ’ Югосла
вия ..е дала о-грз-мен лри-

доку-
м-ент.

ПАЛЕСТИНСКИЯТ БУНТ ПОЛУЧАВА НОВИ ДИМЕНЗИИ
Михаил Горбачов

Употребяват и оръжие,.Съветско-югославските отношения през послед
но време се развиват тъкмо в рамките на тези пред
поставки. Скептичното отношение към опита на 
югославските комунисти в, изграждането на социалис
тическо общество сега замести големият интерес 
към -този опит, което естествено не изклучва крити
чески, но ни критизерски анализ, както на успехите 
така и на сериозните проблеми пред които е изпра
вено югославското общество в развитието си", казва 
Радио-Москва.

• Палестинският бунт някаква си модификация
на- окупираните те пито- на к-емпдейвидските спо
рни. който трае вече че- разумения — предлага се
тири месеца получава нс- автономия за палестинци-,
ви димензии. Израелски . те на окупираните терито
вестници о-повестяват. че рии и значително по-го- тал. че водачът на ООП
в стълкновенията през по ляма роля на Йордания Ясен АраФат наскооЬ ше
следните дни палестинци- в тази автономия. За меж посети Москва където ше
те са употребили и отне- дунар-одна близкоизточна води разговор във връзка
стрелно оръжие. Всъш- конференция и дума не ст тези въпроси. При това
но-ст това е пръв път въ- става. Съвоем е сигурно. добавил., че ООП и СССР
-станиците срещу изоаел- че такъв план .е неприем- имат едни и съши стано-
оките войници да се ппо- чив както за пал-естинцн-
тивопоставят и с оръжие.

• Израелският преми
ер Шамир. в-место- отго
вор на най-но-вата миро
ва инициатива на САЩ.

вна е имала интензивни 
контакти със СССР. опове 
стил Махмуд Абас. член 
нз Изпълнителния коми
тет на ООП. Той подчер-

МАРЯН РОЖИЧ ВОДИ РАЗГОВОР С ПРЕДСТА 
ВИТЕЛИ НА СЛОВЕНСКОТО МАЛЦИНСТВО В 
АВСТРИЯ

В интерес иа 

добросъседските отношения
вада във връзка с иници
ативата на САЩ 
както казал има за 
да потуши палестинското 
въстание за да .избави Из
раел от криза.

те така и за арапите.
® Във връзка с палес-' 

тинекото въстание и аме
риканската политическа 
инициатива. ООП неотда-

к-оято
цел

Дадена е подкрепа на правата на корушките 
словенци на 15 март на американ- “

ския -президент Рейгън СЛЕД САМИТА НА НАТО ПАКТА В БРЮК 
във Вашингто-н щ-е из-не- СЕЛ 
се св-о-й -план за решава
не на палестинския въп
рос. Както- се узнава това 
наистина щ-е бъд-с негов- 
личен план п-он-еж-е за не
го не са осведомени пито 
правителството, -пито съ
трудниците му. Счита се 
че планът на Шамир с

Председателят на Окуп -нието 
шината на СФРЮ д-р МА 
РЯН РОЖИЧ в началото 
на тази седмица прие -в- тав-ители-са- оценили, че 
Белград представители-на 
корушките словенци. За 
•раз ровещите инициатива 
лад-с-ха -корушките сл-о-в-е-н - Австрия е от ннт-е-рес за 
пи. чиито- пр-е,л ставите ли 
запознаха домакините с 
осъществяването на член 
7 в австрийския Държа
вен. договор и с кампания 

- та. кЮято през последно 
време се в-од-и срещу се
гашната 'система на д®уе 
зичното о-бучение в К-ору 
ш-юо-.

в Югославия ми
налата година. В раз-гово 
р-ите югославокит-е преде Модернизиране на силитеосъществяването на пра
вата на словенското и хъ

* През. миналата седми
ца в Брюксел приключи

оед изявлението посред 
ствюм радио станциите 

на той призовал Съветския съ 
юз да измени стратегията 
си в Е-в-ропа. п-онеже ка

оватскот-о малцинство- в

двудневен самит — 
най-високо рагаиищ-е — на 
съюзниците в НАТО пак 
та. Такава с-пеща бе про-

добросъседските - отн-о-ше
ния между 1 дв-ете страни.

ИРАКСКО-ИРАНСКАТА ВОЙНА .кто казал, само намалява 
арс-енал•в-еиена трели шест годи- • него на военния 

ни , Счита се че сегашна 
та е. попътна ртанция на 
американския президент 
Роналд Р-ейгън пред сре
щата му през -май или

Багдад предупреждава н-е е достатъчно.

* Разговорите между Го,-р 
бачо» и Рейгън ше се про 
вей.ат в М-о-окЕ-а от 22 до- 
28 май т.р.. оп-о-вестил ..Ва 
ши-нгтон пост"-. Спо-п-ел из 
явленията -на американс
ки Функционери, 
канският -президент 
ше пътува извън столица 
та на СССР. понеже това 
-не направи. и съветският 
■в-плач по- време, на поое-- 
щението си във. Вашинг
тон през декември мина
валата година. -

„Войната на градовете" ще продължи все дока- 
, то Иран не приеме резолюцията на ООН"

По време на разговори оповестил ,,-Ал джум-хурия" 
те е подчертано станови 

’ щ-ето- на Югославия. 1 че 
до решаване на пробле
ма на обучението в Кору 
шко м-о-же да се стигне 
само със съгласие на сло 
венокото малцинство, ка
кто бе подчертал и,, авст
рийският канцлер Врани 
шот по време на посеще

юни с 'генералния секре
тар на КП ,на ООСР. Миха 
■ил Горбач-о® в-Москва.Този веотник на ирак- До 8 ма-рт. т.е. до деве

тия ден на ..войната на 
градовете" -в Техеран екс
плоатираха над 40. а в Ба
гдад над 20 ракети. Без 
оглед че главните жертв-и 
сега са невинни гражда-

ок-ото правителство- пред
упредил. ч-е Ирак е -изця
ло готов

амеои- 
не* Основната задача на 

НДТ-О пакха- -е модерни
зирането на конвенциона
лните и ядрени сили. То
ва поели няколко дни. 
след самита в Бшокс-ел. 
оповестил Рейгън. Спо-

двоино да уве
личи нападенията ср-ещу 
Техеран не само с ракети
,,Ал Ху-сенн". но- и с „но-1

„„„ ни изгледи за лрекъсва-ви оръжия с отне п-о-го- т■ не на тази специална во-и- 
л-я-ма разорителна сила”, на няма.

;
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ПОМОЩ НА СТОПАНСТВОТО
НА НИШКИ РЕГИОН ПОЛОЖЕНИЕТО НА НЕРАЗВИТИТЕ ОБЩИНИ В 

НИШКИ РЕГИОНИталиански кредити 

ЬО милиона долара? В опашна на 

опашнатаРЕСОВАНИ^ШЛЧт^лй^ крВДИТИ СА ЗАИНТЕ- 
ОН • СЧИТА гТ^АЦИИ ОТ НИШКИ РЕГИ- 
зи РЕГИОН ЩЕ БЪДАТ СТОПАН.СТВОТО ОТ ТО
НА ДОЛАРА Щ “ДАТ ОДОБРЕНИ 50 МИЛИО-

би се ползувал със срок 
на изплащане от 20 го
лини. като при това пър
вата вноска бе започнала 
да бе изплаша 
години с лихва от 1,75 на 
СТО'. Окончателният списък 
'•*. организациите на одру 
жеийя труд. които ще по
лзуват кредити ще бъде 
съчинен след изработка
та на критериите и усло
вията от страна на ком
петентните служби на съ
юзните органи, които ще 
бъдат доставени и на сто
панските дейци от 'Ниш
ки регион.'

• Седем неразвити общини на Нишки регион се 
намират иа последните места на листата от 30 най- 
неразвити общини в Републиката

• Въпреки вейчки усилия и настоявания, небла
гоприятните тенденции продължават, а пропастта ме 
жду развитите и неразвитите не се намалява

• Най-големи трудности са недостатък на специ- 
а.г/>сти и отсъствието на цялостна 
ганйя

след пет
За ползуването 

'кредити.
на ита- 

чиитб 
определени

интересовани най-големи 
те организации 
шевоеменно са и най-го-
Л СМИТО

конвертируемите

лиански
УСЛСЙЗИЯ СД които съ-
лои януарското-

, ние на 
Съюзния

пооеоц-е- 
п оод сода тел я нд 

изпълнителен 
съвет в Рим. от Нишки 
регион са ое обадили 41 
организации на 
НИЯ тру.д. Ст-Ьпанските де 
иии от региона 
суват за взимане 
Дити в размер 73.2 
он а долапа. Както бе 
сочено на скупщината 
Регионалната

. износители на
програма за вла-пазапи. 

какви то- са електронната.
машината и промишлено
стта

Въпреки обществените 
•сдподзления и 'настоя1за- 
ния пропастта межшу ра
звитите и неразвитите да 
се намалява през послед
ните години тя се задъл
бочава. В СР Сърбия- къ
рито птхжег.ъг е най-изра

зен. стагаиюат 
ват в развитието ои 30 не
развити общини. В опа 
шка на опашката се нами 
■оат неразвитите терито
рии на Нишки и Южио- 
мооавски регион, чието 
положение се влошава. 
Като последица на това 
л родължават митоашю1н- 
лите процеси и демогоасЪ / 
ско изпразняване на пог
раничните и полупланин 
скй райони, а инвестици
онната активност в непаз 
витите общини и занап
ред не минава 50 .на сто 
от средното равнище на 
Републиката.

и изоста-за цветни метали.сдруже-

Инак. спо-оед оповесте
ните условия, италиански-

се интере- 
на кре- 

мили- те кредити за 
оборудване

внос на 
и технологиило

на
стопанска 

камара в Ниш. от обща
та сума. която нашият се
верен съсед 
(425

ЗАСЕДАНИЕ НА ЮЖНОМОРАВСКАТА 
ОБЩНОСТ В ЛЕСКОВАЦ МЕЖДУОБЩИНСКА РЕГИОНАЛНА

ше отдели
милиона долара), ка

то по-мощ на юг^главскп- 
те усилия за надделяване 
на икономическите труд
ности. поради големия ин 
те-еес.
Нишки регион

Разгледани повече отчети
На състоялото се на 9 

март т.г. заседание на 
Южнсморавската между 
общинската регионална 
общност в Лесксвац на 
дневен ред бяха няколко 
с-тчета на право-съдиите 
органи: на Окръжния съд 
в Лесковац. на Окръжния 
съд във Враня, окръжни
те обшестзени прокурату
ри е Лесковац и Враня, 
на Окръжния стопански 
съд в Лесковац. на Осно
вния едхд на сдружения 
труд във Враня и на Съ- 
гета за нарушения в Ле
сковац.

На заседанието- също 
чака бе разгледана и об

съдена информацията по 
осъществяване на на прог 
рамата от мерки и актив- 
кости на Скупщината па 
Южнсмо-с-леската регио
нална сбшност. нейните 
органи, организации и об
щности и на региона ка
то цяло за опиране на 
изселването на сърбите и 
останалото население от 
общините Прешево. Буя- 
нссац и Медведжа.

са на енергийните гори
ва за . 1988 година, както 
и някои други текущи 
въпроси във връзка с все
народната отбрана и об
ществената самозащита. 
Финансовия план на Юж- 
комооавскатд регионална 
общност за 1988 година 
и други въпроси.

стопанството на 
ще може 

дз разчита на около 50 
милиона долапа. В политиката на разви- 

към неразвитите ра 
йони не .може ла се отре
че фанела, че 
желание и воля за тяхно 

ускорено 
Очевидно е. обаче че поа 
ктиката е тталеч от онова, 
което е* записало на хар
тия. Доколкото това несъ 
гласуване не се 
лее
зчгдтите и неразвитите ше 
става по-гол яма. а 
не ше бъде добро нито за 

'етнлте. нтгго за другите.

тис
Най-големи кредити са 

търсили текстилната про
мишленост (14 милиона 
долара), дързолреработва 
телите. металопреоабот- 
вашата промишленост, хи
мическата и промишлено
стта на неметали и агро- 
комплексът. Интересно е, 
че за ползузането на ита
лиански кредити не са за-

съшествува

то ^развитие.

Безспорно централно 
място е отделено ,на отче
тите за дейността на пра- 
восъдните органи в Юж-Отделно внимание бе 

роевете но на възможнос
тите за развитието на ту
ризма на територията на 
IС ж номо ра в ека та р е гно- 
на лна обшно-ст бдлан-

преоло- 
пропастта между раьом-оравски регион, които 

през изтеклата година са 
постигнали 
добри резултати.

сравнително тоза

Ст. Н.

СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА ПРОЕКТО 
АМАНДМАНИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА 
НА СФРЮ (5)

задължава участниците, конто са го склю- развитие. Предлага се републиките да осъ-
чилу и чрез него да се утвърждават пачи- щсствяват взаимно сътрудничество с орга
ните и мерките за реализиране на превзе- ' ни и организации на други страни, органи 

и организации на федерални и други тери
ториални единици на други страни и с ме
ждународни организации, но винаги в рам
ките на утвърдената външна политика на 
СФРЮ и международните договори. САП 
осъществяват международно сътрудничест
во винаги в рамките на утвърдената външ
на политика на СФРЮ и международните 
договори. При това ^се обезпечава коорди
нирана активността на органите в републи
ката и САП с компетентни органи във фе- 
нерацпята, както и координация на активно
стите на органите в СР Сърбия и САП.

ти те задължения и о-тюлорността па участ- 
нишите в изпълняването на тези задъл-^ 
жения.Предлагат се 

конкретни решения Решения, документи и други отделни 
актове, издадени от държавни и опълномо; 
шепи организации имат съшо значение «а 
цялата територия па Югославия. Цялостно 
се утвърждават отношенията между съюз
ните и републиканските, относно покрай- 
шшоките органи в изпълняването па съюз
ните закони. Взаимното сътрудничество и 
подошото осведомявано между съюзим, ре
публикански и покрайншгски органи ос 
утвърждава като общ принцип. Утвържда
ва ое, нс само като възможност, но като 
право* и задължеше съюзните органи на 
управлението ла дават 'инструкции ла ком
петентните ро1губл1И1каишк и нокрайниноки 
органи ш управлението Предлага ос .в рам
ките на бюджета па Федерацията па дъл
госрочни основи ла оз обезпечи стабилно 
и сигурно Финансиране иа ЮНА.

Утвърждава ос основата- ла единния 
ютама-вски пазар ла представляват сдатцип- 
та. данъчна система и съвместната данъчна 
политика, съвместната политика на егчмюаг- 
окото и ойшвствсио развитие, която е ут
върдена с обществения план па страната'и 
ел1П'П|ств'С1ната, стратегия на техпооюжкото й

Пише: Милс Илич, члеи на Председатслст- 
МОК да ССТН я Нишвото на

В това отношение се предлагат и кон
кретни решения. Ето няколко:

тра-условия за успешно и
съвме стн ите интерс- 

иепос рей стве но сътрудни - 
автономните НО'

Създават ое 
йно осъшествява/не 

СФРЮ чрез
републиките и Дава се възмож-ност със съюзен закон 

ла се утвърдят разпоредби, имащи за цел 
върху единни основи да се Формират редов
ните съдим. Със съюзен закон би трябвало 
ла ое разграничат компетенциите на редов
ните и самоу:щатителипте съдове. Утвърж
дава се правото и задължението на проку
рора. на непосредствено подчинен проку
рор да дава напътствия за работа. Предла
га се ла се прецизират 'компетенциите на 
фьюзяйя сън, а по-подробно трябва да се 
уредят действието. относно последиците от 
решенията на Конституционния съд на 
Югославия.

си в
честно иа 
крайнинм. С амакдманитс 

СЪД 7/Р Ж:Ш IИ ето 
САП.

ОС УТВЪРЖД^ВаТ
договорите иа 

зад■ълж итеиността и^
за реадизиране- 

сЬедераиияш

иацелта и 
републиките и
догово рите. .отговор нос 1 га

органите във
г ът РУДИ и че ството

възможността рс-
,накрайници »

поява и замъл-

то и ролята на 
в осъществяване

и дого-
Уп/ърнодава се

автономните
на своитеКонституцията, на 

поговори. С КОИТО да 
основни за уреж- 

области ма об- 
сс договорът да

варянето. 
публиките и
осъществяването

утвърденижения.
СФРЮ, да сключватсъвместни 

отделнисе утвърждават 
лале па втуптюси » 
Ще ставния живот,

(Край)

СТРАНИЦА 3
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ИЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИЯ 
КОМИТЕТ НА СК В БОСИЛЕГРАДПРОЕКТОАМАНДМАНИТЕ И ПУБЛИЧНОТО ИМ ОБСЪЖДАНЕ

Необходимо е по-силно 

идейно и анционно единство
ДИМИТРОВГРАД

Има и нови предложения
-Публичното обсъжда

не на проектоа-мандмани- 
те за тюмени в Консти
туцията на СФРЮ от «рая 
на миналия месец до пе
ти март е поо-ведено в 24 
местни организации на 
Социалистическия съюз в- 
Димитровградска общи
на. Каква е заинтересова
ността на гражданите 
най-добпе говори Факта, 
че събранията на които 
се. обсъждат промените 
са добре, да не речем ма 
оово посетени. Предложе 
ните промени се приемат, 
но има и нови ппедшожс-

висимост от това къде -Ьс . 
намира, т.с. различно за 
планинските и районите 
-във Войводииа или в ко
тловините.
■ Обша констатация е. 
ч-с от промените всички 
очакват тю-голямо един
ство и премахване иа мио 
жество рацличии иокустюс 
ни граници в обществото.

Обсъждането- па проск- 
тЪамандмаиите в крайгра
дските селища и в трудо
вите -организации шс се 
провело през тази сслми-

ни-я. Т-ака петърлашани. уг. 
гражданите от Виюочки
Од-0-Р013ЦИ и Г уленовди 
предлагат в р омет рае н-ето 
на мандата на председа
теля на Председателство
то на СФРЮ да бъде че
тири години вместо- мак- 
то др сега. една гади на. 
Счита се че това ш-с до
веде до- по-еФикасна ра
бота и разрешаване на 
много повече проблеми. 
Предлага с-с също макси
мума за обработваеми 
•площи.' които едно семе
йство може да притежа
ва. да бъде уточнен в за-

доиателното реализиране 
иа заключенията от Осмо 
то заседание ка ЦК на 
СК на Сърбия. Предмет 
нЬ обсъждане ще бъдат и 
въпроси от областта на 
селското стопанство, кул
турата. образованието и,

На състоялото ос неот- 
Обшин-длвна заседание 

шият ко-митет иа Съюза 
на комунистите в Босиле
град. -покрай другото
прие акционна програма 
за работата си за период 
от март 1988 по март 
1989 година. Въз основа- възпитанието, здравео-па- 

при-етата про-грама. Об зването. въпросите и за- 
шинокият комитет. Пред- дачите за по-нататъшно- 

оета- то укрепване на веснаоо- 
и дната отбрана и общест-

н.а

оедат-елстгото му и 
палите негови органи 
тела. през текущия едно
годишен период, отделно

вената самозащита и по.
па.

А. Т. От отделно значение евнимание шс посветят
’ върху по-нататъшното па- че през текущия пеоио-д 

звитие и осъществяване Общинският 
на во-лешата си роля в си 
стемата на со-циалистичес останалите негови органи 
ката сам-оуправителна ле- и тела, много пс-голямо 
межрация. към по-нлтатъ- внимание ще посветят и 
шно развитие на полити- еърху реализирането на 
ческата си-стема и проме- приетите заключения, т.е. 
ните в самоуправителното по-често отколкото доее- 
пазвитие на обш-еств-ото. га ше анализират с-съще- 
При това. подчертава се ствяването на приетите за 
в програмата, занапред 
по-г-олямо внимание ше 
се посвети върху идейно- 
политическсто и акцион- 
н-о единство и кадровото 
укрепване на първичните 
партийни 
Не . по-малко 
ще п-о-светят и върху о-е- 
дип.а въпро-си от пряко 
значение за по-нататъш
ното укрепване 
алнзта основа 
последователното осъще
ствяване на Дългосрочна-' 
та програма за икономи
ческа стабилизация, как- 
то и всички други въпоо-

комитет. 
Председателството му и

БАБУШНИЦА:

Начални предложения
Раздвиженото- публич

но обсъждане на пооек- 
тоамакдманите на Кон- 
ституцията на СФРЮ в 
Бабушнишка община ппо 
тича в предвидените сро
кове. Досега в 50 на сто 
от общия брой на мест
ните общности ос състоя
ха събрания. На всички 
събрания ое лава подкре
па на проектоамандмани- 
те на Конституцията на 
СФРЮ. Изнесени- са и 
някои забележки по отно
шение на предложените 
изменения в Конституци
ята. Общо за всички за
бележки е. че граждани
те от Бабушнишка общи
на от тях са очаквали п-о- 
р адикални_2оо-м ен и.

ното устройство на коопе
ративното дело в общи
ната. Изнесени са редица 
забележки п-о- сегашното 
устройство-, к-о-ето не -е в 
унисон с плановете за. об
що развитие на коопера
циите. В ретина местни 
общности ое изгьква не
добрата организация по 
изкупуване на селскосто
панските излишъци, .раз
нообразието на изкупва
телните цени. липсата на 
изкупвателни пунктоз-е и 
пр. Търси се със закон 

също така. че СР СъР-бия пч се регулира- наслеяно- 
представлява единна оепу то- право на седскостспан- 
блика с две покрайнини, ски имоти, какт-о и-един

ствени изкупвателни цени 
в регионалното или репу
бликанско равните.

подели мястото и ролята 
н.а Синдикатите в вашето 
само-управително социа
листическо с-бщество. как 
то и по-прецизно да се 
определи отговорността 
на ппедложителя.

ключения и становища, 
като при това дават нови 
насоки за цялостното йм 
реализиране.Особена подкрепа се 

дава на онази ■ част на 
проекте-аман-дманит-е. от
насяща ое до съдебното

Разбира се Общинският 
комитет. Председателст
вото .му и останалите не
гови органи и тела. през 
настоящия период ше ра
зискват и върху всички 
други въпроси които ше 
произтекат от програми
те на висшите партийни 
органи и тела. както и 
въпроси от ежедневието 
на обществено-политиче
ския и стопански живот.

организации, 
внимание

дело. прокуратурата, как
то и ко-м-петенщгите на 
Конституционния съд на 
Югославия. Изтъкнато -е на матери 

н.а труда.

чиито компетенции и пра 
ва трябва да се реализи
рат в ра-мките на Репуб
ликата.

По отношение на отде
лни амалдмани се откро
ява искът с Конституция
та по-прецизно да се оп

ей от значение за обще
ствено

Разискванията по Про- 
ектоамандманите в трудо
вите организацииеав ход.

Ст. Н.

Наред - с ппоактоаман- 
лманите на събранията в 
местните общн-о-сти ре ра
зисква и по организанион

икономическото 
развитие на общината.
преди всичко върху после м. я.

КОМЕНТАР Шестима за един, един за шестима
Председателите на обществено-политическите организации 

и на Общинската скупщина в Босилеград сами на себе си дават 
съгласие за преизбиране, понеже Координационното 
дрови въпроси при ОК на ССТН .е съставено само от/ тях ИШОШ:

и едно, св-еж-е доказателство за ССТН в Ле-сковац което 
това твърдение. Сега. в средата- тоя в декември миналата 
на двуделния четиригодишен ма- попитахме Симеон Захариев 
ндат. бо-оилегоад-оките ръководи- д-оедател на ОК на ССТН и 
»“аТл™Г3™аТ) възм-ож- пост председател на КТ. кога ще 
ггбиюян» ,Л Ла с*>гла°ие за пое- бъд-е реализирано 
побиран, за -още 2 години - са- стан-оаище?..Наскоро" — 
ми на озбя си п>о поинщща шес
тима за един. един за ш-естима!

тяло за ка
на

Съгласно Обществения 
вее за каагаова политика в Боси- 
леш,адска

се със- 
гоашна. 

ггое

дого- •кадосивата политика в общината 
и казва последната дума при из- 

обишна Коораииашю- . бирането- на политически, стопан- 
.нно-то тяло за кадосиви въпроси оки и други ръшводители 
при ' Общинската конференция 
’на ССТН наброява 6 членове —г 
по един представител

по

Така сформирано/ Коордииа- шоменатото 
краткона Съюза ' ци-анното тяло за кадюози въп- 

на комунистите. Съюза на сияли- роси при ОК на ССТН в Босю- 
-катите. Социалистическия съюз. лепиш е Преобразен политичес- 
съюза на соогиалистическата мла- ки анахронизъм гпгун^жр ппмтт. а
1ЩЖ. Съюза на бойците и на ка" далеч зад избуялите - д-ем-о- аномалия в^кад^Г/”3^ ТЛЗИ В случая няма ла елабо-р-ира- 

скушш®а- Опреде- -кратичеоки процеси в нашето со- в общината члем-ете М3 отГ°®теа на най-важния въп-
м/я/ Формирането циалистическо самото решително ССТН в поедишнм ™ °К НЯ 000 (защо становището не е

' 06 33 10161,086 на общество и зад официалните по- п-ри-е/ стан~е/ Са пеализ*ано досега?), понеже го
Т а_бъдат избрани ръкав-ошите- литичеоки стан-овища за обобщ-е- -върш-чна пппллои-, гтк 0ЪД6 И3~ чнаят и п-о-литичеоките нев-ежи 

лите. Така челните общински фу- ств-яване ,на кадровата пол™ дог®/™МТ I °ощес™'я И-сиаме сам,е- да кажем че е кра-
—Г Стаиаха елинстаб1Щ за да бъдат осуетени възможните Кс-о-рдинаци/но/ клаузаТа в°«ме да се премахне тази 
членове на политическото тяло. злоупотреби и монополи То обе- Ф-ови /пп/н/Г я ° 35 ,сад_ «чевидна гр-ешка. 
което играе най-важната роля в ктошно представлява монопол да набооява 13

ОТР01Ш0-РИ той. Обаче — 
рс-е ощ-е н-е е извършена.

пр-оменатач"

чле
по двама представители Кирил Георгиев
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д^ЛЕСТВУШУНЕто нд огмм 
БОСИЛЕГРАД:

Жената —

МАРТ СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

ОБСЪДЕНИ ОТЧЕТИТЕ И) 

СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ
майка, 

н самоуправителка
работничка\

И тази го-д и на Мок ду
ма жената 

Босилег- 
овна-

члековете на СД ..Млад-о-- 
ст" изнесоха гъодбшна 
културно-забавиа шзогоа 
ма.

народният ден 
--- Осмиг САМОУПРАвИТЕЛНИТЕ РАБОТНИЧЕСКИ КОНТРОЛИ ТРЯБВА МНОГО 

ПОВЕЧЕ ДА ДЕЙСТВУВАТмарт в
падска община бе 
менувак ^ тържествено и 
Дулово. 1 лав:ното тъ]>же 
ство ое проведе в Б-оеиле 
град. къде то- в

В доклада Йорданова, 
между другото- подчерта, 
че е

На последната сесия 
на Общинската скупщи
на в Димитровград, про
ведена на 4 март тази го
дина. най-много внима
ние на делегатите пред из 
викаха о-тчетите на С7>де'б- 
н.ите органи." прокуррра. 
обществен и я п равов аш ит 
н МК... Ведна га трябва да 
се каже. че -отчетите са 
приети без забележки, но 
онова което- плени виIима 
н-ието на делегатите е. че 
има мно-гс- несъгласие ме 
жду общинските съдебни 
органи и 0-кръж'ните. (ко
па то- .става дума за крито 
оиите в наказателната по

де мека. Отделна крити
ка Гаков -отправи към 
само-управителните рабо
тнически контроли, кои- дат изострени и съгласу- 
т-о н-е са дали нито едно вани. а ефикасността в

отделни случаи да се подобри.
Обсъждайки инсЬорма 

цията за допълнителна за

нкцията си.. При това кри 
териите в наказателната 
политика трябва да бъ-огромна заслугатанавечерие на жената — майка, бо-ец 

и самоуправител в укреп
ването на

те- на празника, 
та зала на Културния 
се п рс ве д е 
събпание.

в голяма
до-м 

тържествено- заявление.нашет-о- с-очша
листич-еско и само-управи 
т-ел но общество.

В чест йа

Сумирайки разис7<вани .на което пред
седателката на КонсЪеое 
нцията
дейност на жената БОЯ 
НКА ЙОРДАНОВА ' изне

ята на делегатите във връ 
зка с работата на съдеб
ните органи предеела- шита на бойците делега
телят на Общинската ск тите констатираха, че се- 
упщиня СЛАВА ТОДОР- гашната зашита най-чес 
ОВ изрази удоволствие, то е символична и затова 
че гражданите следят с трябва да се намери на-: 
интерес тази работа. То- чин и средства тя да се 
ва непременно трябва да увеличи поне до износа 
имат на ум заетите в съ- на загаоантираната мини 
л-ебните органи провежда мална пенсия. Заключе- 
йки своята основна зада- но е. че от бюджета ше

празника наза о-бществена ж-ената. в хола на Култу 
-ония дом бе устроена из 
ложба на домашни ръко
делия. В•се доклад, а деца от 

пучилищна
пре училищата ня

кои ча-сове бяха посвете
ни ст5що на жената май
ка. боец и само-упоавител.

възраст, вой- 
ученицц от бо-сп-ници.

ле градското основно 
ли ще.
образователен център п

УЧИ
Ср ед ношкол ски я

м. я.
ДИМИТРОВГРАД се отделят де-сет милиона 

динара, а за бойците — 
земеделци па се изучи въ 
змо-жността за намалява
не на данъка за около 
30 на сто.

На заседанието бе при
ет и отчета за работа на 
дома за стари лица като 
при това е изтъкнато все 
по-трудното положение в 
обезпечаването на средст
ва. тъй като въвеждането 
на икономически цени бро 
ят на ползуващите услу 
гите на дома намалява 
(от 74 на 58). Приети са 

* отчетите на общинските 
& инспекции и други реше

ния.

Програма и изложба
ш

Ос.ми ма от — Междина 
родния празник на жена 
та з Димитровградска оо 
шина беше чгствуван тъо 
жествено и трудово. В 
нагетеок-ето на празника 
в голямата зала на Цен
търа за култура беше ус 
тр<-‘“но тържествено съб 
рание на което за значе
нието на празника гозо 
ри МАРИЯ ДИМИТРО
ВА. председателка на 
Конференцията за обще 
стзена дейност на жена 
та в Димитрозгоад. По то 
зи случай и самодейното

дружество ..Христо Бо
тев" изпълни едноакт-ов 
ката .Аналфабет" от Бра 
числа в Нушич. Отворена 
беше и изложба в оргалти 
запия .на ..Толлишки мо
тиви".

Нд 8 ма от бяха полож-е 
ни еснци нд в7>зспомена 
телнатд плоча пои основ
ното училище ..Мо-шд Пи 
яте" в Димитрсвгрдп. Пр 
ззникът на ж-ената беше 
скромно отбелязан и по 
трудови организации, ме

щ

"АУ;.:?;
А-'-

• У: : у

д=|||^аа
•У ш

Димитровград
стни общности и др. (ведо

А. Т.
На сесията присъству- 

ЙОВАН НИ-КОЛИЧ.ча — зашита на общест 
веното имущество и веггч 
ки отделни субекти. Де 
легатите потърсиха само- 
уп ра витглките контрол и 
в ТО да- действуват във фу

литика). 
от 154 решения на Об
щинския съд в Димитров 
град през 1987 година оп 
лг.кзания са отправени в 
39 случаи. От тях са пот 
пърдели решенията в 15 
случаи или 38 
презгиачени са 14 или 36 
на сто. а :в 10 случая т.е. 
26 па сто- от наказанията 
са премахнати. Този Фа
кт. както и сЬпостът 
пои •'-тенията които са 
1 пре и начупи 
са по-малки -от иювона- 
чалното. .накараха 
гатите да преценят, че на 
казт-елиата политика па 
висшите сълсбки органи 
е м-о-малка от тази на Об 
широкия с/ь-в и Димитров

Така например в а и
председател на Стзвета на 
сдружения труд на Скуп
щината на СРС.БАБУШНИЦА

По-скромно от преди А. Т.

пт и подбрани култуино- 
художссТвени програми. 

В трудовите организа-

па сто,Международния ден на 
жената тази година в Ба- 
бушнишка община по 

Секцията за 
дейност на

ДИМИТРОВГРАД: ПРЕДИЗБОРИТЕ В ССТН

Вършат се лодготевнисъшо са подносени 
значението

нии
псгЬор.ати за 
на Осми мапт и съобоаз 

вьзможпоетите синди 
организации са 

подаръци

решение на 
обществена чсознаменуван 

Им
жените, е нопо-скромно от преди.

за разлика от и рели 
Бабушнина

Съгласно Устава на Социалистическия 
юз на Сърбия тази гошина изтича мандата на 
и п елеелателптс на общинските конференции и 
секретарите иа ш>сдоедателствата. които са из
брани .па две години.

съ-паказаниятакалиите 
дали скромнисяно.

тази година в деле-• на жените.
13 Бабушнишка общи

на не са организирани пи 
какви гп.тутапия и п.ипше 

спазена

се състои нентра 
събпа-няма ла

лно тържествено
града, а във всич-иие в 

ки местни 
ганизаниите , на 
ния ТРУД 
преселени 
събрания 
значението на

общности. ОР
СЛОУЖС-

В Общинската конференция на ССТН в 
Димитронирад вече са в ход подготовките за про 
пежшалю на избори за председател на ОК на 
ССТН и секретар на Председателството й. През

Председателството

стла. с което е 
препоръката ла ме сг. пи- 

спелстпа.и училища са 
т-ьожествени

с реферат за 
Осми ма-

леят излишни прал.
Подчертавайки положи 

телците промени в рабо
тата па Общинския съд 

ТОМИСЛАВ

средата на миналия месец 
трие оперативна 
избор те. В програмата 
март да бъдат уточнени кандидатите за посоче
ните функции, а ло края на май да бъдат провс 
лепи ц самите избори.

Ст. И.
програма за провеждане на 

е предвидено ло 30делегатът 
ГАКОВ изрази подоволст 
«ис от работата па висши

СУРДУЛИЦА
Доклад и ,9Иовча“

те съдебни органи, отдел
но от общинския ппоку 
рор в Пирот. Спорел Га 
кол фактът, чс от 122 зп 

той решения е

доклал. След то-I точете 
„з Народният театър от 
Браня изпълни драмати
зирания разказ „Йогача" 

Бо риса в Ста Iжов!И1 г.
март делегация

- жената в 
община бс 

скром
но ЧС1Р

в залата на "ародния 
университет ос със > ’
жсстжно събпание. ^
сто Злата Милич. прел- 
дателна иа Сеченията 
обществена дегияос 
жената при ОК на “

Мокър и частачмо. предстоящите избори 
в ССТН са удобен момент за творческа и кри-

въп всяка орс-

Ппазникът на
Сурдулишка 
честаувая твърде 
но. В празничната

тич.иа оценка на положението 
да и уточняване на конкретни задачи за по-на
татъшна активност. Изборите са възможност- за 
оценка н па всеки лешегат в конференцията п в

япленил 
.взел само :в 46 случаи.. ТОот

Па 7
жените връчи, скромни 

на майките па
«ори чс заявленията или 
не са качествени или не
достатъчно обработени, 
или ,н,акавйтслштл попити 

про1су1Р01ра е тпър-

па
другите Форми на работа на Социалистическия

А. Т.
ншаръни
паднали бойни. съюз.

К. Г. ки на
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НИНИ!—СТИИ81СТВВ
„ТЕКСТИЛКОЛОР" В ИЗОСТРЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА 
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

ВАСИЛ МИЛЕВ, ДИРЕКТОР НА ТО „БРАТСТВО" В ЖЕЛЮШАРАЗГОВОР С

УСПЕХОТ ФАЛИТ ДО БОРБА ЗА КАЧЕСТВО Н 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 

НА ТРУДА

„НАПА-ЛАН'-’ — НОВО 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Васил Милев дойде за Илия Пето-о-в и го п-омо- 
ТО ..Боа- люх да ни даде на заем 

200 милиона динара. По
лучихме го и х^ка об-ез- . 

нали за толкова къс не- пенихме средства за два 
риощ от време та ..Брат- месеца и за материали, и 
ство" с най-малки лични за лични доходи, които 
доходи — се нареди ^.оед по-късно върнахме. Втора 
най-добрите. крачкк: поправихме мал-

Васил Милев, млад и ко личните доходи, кои- 
енеогимен специалист ни то бяха само1 45 000 ди- 
запозна с новия ..стил" нара. Подобриха ое вза- 
на работа в ..Братство". имните отношения, запре

дирйор на 
тство" преди една годи
на. Какви .промени са ста- — И през следващите 

няколко месеца вървяхме 
по възходяща линия. По
правихме ош-е малко ли
чните доходи зашото осъ 
шествихме хубави резул
тати. Покривките за седа
лки за автомобили вее 
■повече сс търсят в Запа
дна Германия. Чехослова-

V . т/*

Всичко„Текстил-колар". 
това е изисквало да нара-

Стопакоките резултати 
за изтеклата (1987) годи
на показват, че курсът пл 
..Текстилколор" в Бабуш- 
мица как ла сс съобразя
ва в изострените условия

стне производителността 
на труда, за да ое запа
зят стабилните темпове 
на стопапнска дейност и 
развитие. Н-енап латената 
(обективно) продукция за 
40 милиона динара възла
га в настоящата година

__ Няма никакви тай- тна-хме ръкави, лсто се кия и другаде.
казва. Намалихме брака 
с 1596.

— Какви резултати осъ 
щоств-ихте през 1987?

— Общ доход от 1 170 
000 000 динара, до-хол от 
380 000 000 и чист доход 
от 280 000 000 динара. Ос 
танаха ни 80 000 000 липа 
ра, от които една част. 
вероятно ше разпределим 
за лични доходи, а друса
ла за набаика на возило

ни — споделя Милев. До
говорихме се с другарите 
в колектива да отворим 
нова страница —- и тя 
отворена.

на стопанисване е правил
но избран. Тук на първо- 

борбата.място изтъкват 
за високо качество- и по-— Какво направихте, 

та наведнаж ..Братств-о-" 
се съвзе?

, — Първо, преустроих
ме се,. Налагаше се също 
да махнем и ..тесните ме
ста". Направихме и раз
местване на отговорници
те и заведо-хме по-голяма

ла ог направят д-одълни
за „приби-

поо-стоянно нарастване 
'извбдителнастта на труда. 
При наличие на разпола
гане със оо-бстзени оборо
тни средства, заплатените

телни усилия 
ранете-" на всеки 
от потребителите.

динар

Разходите на стопанис
ване през 1987 година 
възлагат предприемане и 
на 'съответни мерки 
пестене на енергия, нама-

и машини.
— През януари най-ви

соки, лични доходи са по
лучени в „Братство"?

— Да Мнозина са по
лучили по 200 000 до 
300 000 динара, разбива 
се. това са преди .всичко- 
квалифицирани работни
ци, а възнаградени са спо
ред трудови резултати.

— Какво'планирате в 
1988 година?

— Наскоро ше започ
нем с производство на 
„НАПА-ЛАН" от отпадъ
ци от агнешки кожи. За 
него- има голям интерес 
на чуждестранния пазар. 
Инак планираме ла осъ
ществим доход от 3 900 
000 000 динара, д-ох-о-д от 

. 600 000 000 и чист доход
от 440 000 000 динара.

лихви са почти незначи
телни. А това е постигна
то с правилна делова по
литика. когато трудещите 
с-е съзнателно са укрепва
ли деловия си Фонд за 
сметка на личните дохо
ди. к-о-ито са с около 10 
хиляди по-високи от сре
дния личен доход в сто
панството на общината.

През 1987 година е ре
ализиран общ доход в 
размер над 556,4 мили
она динара, който е със 
104 на сто по-висок ог 
предишната (1986) годи
на. И тук. поради галопи
ращите пени ,и високата 
инфлация, изразходвани 
те средства (над 318,2 ми
лиона динара) са нарас
нали със 137 на сто. от
носно по-бърдо с-т ръсд-та 
на обшия доход. Вслелст-

за
техноложка и трудова ди
сциплина. Паралелно с 
това от Фонда за стопан
ски изостанали краища 

- получихме кредити за ре
конструкция и модернои,- 
зация. без да вършим ра- 
ширяване на производ
ствените мощности. Изве 
стна сума отделихме за 
оборотни средства . . . 
ТРУДНО НАЧАЛО . ..

Като дошъл в ..Братст
во". Милев и не знаел, 
ч-е няма средства за лич
ни доходи. Както- и за 
други колективи които са 
западнали Финансово .— 
„Балкан-Ко-мпас" да е 
жиш-.

—- Отидох при директо

ляване на разходите: тра
нспортни. ПТТ. за пътни, 
дневни. представителни 
разходи и др. Ето защо: 
пестенето на всяка крач
ка и задача номер едно 
в настоящата година.
Мики братство 10 стр. 6

В настоящата година, 
както посочва директорът 
Любисав Чирич, далеч 
по-голямо внимание тряб 
в а да ое посвети на о-съ-' 
шествя-ването на планови
те задачи, по-добро пол- 
зуване на производствени - 
те мощности и особено 
за издигане качеството на 
изделията. Оообено - вни
мание ое отделя и на тру 
довата диошшлина и о-тго 
ворносгта на всеки.

„Текст,шщодоо" има ши 
пок диапазон на продук
ция която пои това е в. 
малки серии, което от ед
на .страна търси постоян
но прекастройство на про 
изв-сдстесто. а от 
страна
ва ..Текстилколор" да ня
ма залежали стоки.

Васил Милев

— Какво стана с дело
вите партньори, мнозина 
от които бяха дигнали р-ъ 
ц-е от ..Братство"?

— По-лека. но- сигурно, 
започна да се 
загубеното доверие в ,Бр 
атство": зарад

възвръща

качестве
ното производство и срр-
чните доставки. Чрез 
..Стожопсомет" от Скопие 
обезпечихме достатъчно
качествени суро-вини. 
-ещно-вое-менно потърсих
ме и св-ое мябт-о- на чужг 

опа на . „Балкан-Ко-мпас" яестранните пазари. Матея Андонов
вие ма това ръстът на до
хода (над 238 милиона) 
е по-бавен и отчита узели 
чение е 61. а на чистия 
д-о-ход (към 180 милиона) 
с 63 на сто.

Средствата пък за ли
чни доходи (наш 119,7 ми
лиона) бележат увеличе
ние със 76 на сто и сре
дният лич-ек доход за из
теклата
129 971

„ИЗГРАДНЯ" НЯКАК „ЗАКЪРПИ" 1987 ГОДИНА. НО...

Дошла е по-тежка година
Миналогодишната 

лова равносметка на ..Из
градял" в Босилеград, въ
преки тежките 
е положителна. Ръководи-

де- хощ — ,239,1 и чист до- 
хС(П 182,8 милиона дина 
ра. За личните д-о-х-оди 

условия, на работещите с.а отд-еле 
ни 168,6 милио-на динара, 

' телите на организацията а -средният личен ло-ход 
твърдят, че е осъществен е нараснал само до- 54,4 
заплануваният за 1987 го 
дина Физически обем. С

бо-силе-гаа-доката. 
всички строителни 
низапии. понеже 
по-остър е н-ед-о-имъкът на 
работа.. ..Изградял" е 
•обезпечила работа само 
за три-чети ри ме сеца 
Босилеград ?!

но и за 
оога- 
още

друга- 
б л агс-п р и ятств у-

година
динара

Ввъзлиза 
ср-ещу

120 107 динара, колко-то е 
средният

настоящата година 
пр-едст-о-и и о-ткриване на 
производствен цех в Стре
ляш акция в мс-яента до
шла до застой.

в
хиляди динара?! Във фон 
ловете са внесени общо 
14,1 милиона динара: 4,1

личен доход в
стопанството на -община
та. За акумулация п-ооади 

н-еподкрепата на Нишка
та банка

— Търсим работа във 
вътрешноста и се надява
ме. че големите строи
телни организации ще 
ни отстъпят някои рабо 
ти — изтъкна Рангелов. 
— Засега на среща ни из 
лиза само „Ратко Митро- 
Бич" от Белград, но пред 
дожените условия са мно 
го тежки за нас. Ще се 
опитаме отново да обезпе 
чим работа в Словения, 
където работихме дълги 

за години.

малки закъснения са за
вършени: а-мбулато-пията 
■в с. Дукат, здравната ста- съвместно 
-нция в с. Братковци, жи

са от-. 
делени към 57.5 милиона 
динара, -което е с 33 на 
сто повече по отношение 
на предишната .го-дина.

Особени

милиона във фонда за 
потребление.

426,1 хиляди в деловия 
лятната сграда край до- фо-нд и 9,6 милиона дина 
брощолския поток, пър
вата Фаза на ученическо 
то общежитие в Б-осилег

с кредити, не
основателно тълкуваща то 
зи цех. като разширени!: -
на мощностите, а не ка
то дребно стопанство. 
Предприети 
то-зи въпрос да ,се реши.

„Текстилко-ло-р" 
засега има материали и 
суровини и производство
то щ>ез първите три 
озца на, настоящата 
на протича нормално

Ст' Н.

ра в резервния Ф-о-нд. трудности в 
стопанската дейност 
.Т-екстилкр-лор" 

намаление на ■ по-куп ател- 
ната м-о-щ на -гражданите, 
постоянният ръст на цени 
те на възпроизвел ствени- 
те материал», както- и за
мразяването 
на готовите

наДиректорът на „Изгра
дил" МИТКО РАНГЕЛ
ОВ казва, 
тънките 
Финансови

са м-е-рки и
създаватпад и договорените рабо 

ти на цеха за опортна кон 
фекция „Че-гър".

Инакч-е повече от 
миналогодишни 

резултати го 
загрижава настоящата го
дина. която ше бъде мно
го по-тежка не само

Ето и някои по-важни 
Ф,ияанспви показатели 
общ д-охо-д — 557,1. до-

ме--: година цените 
изделия нам. я.

/
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ'Комунист
И на СъюзаЪ„Ткомун“ГститеВвССьТрб!1ГУНИСТИ ^ ^ ХЬУ

«-ьроия Белград. 11 март 1988

Кособо като метафора
И ва очовтщката ноготоо&ност на членовете на 

Председателството и на членовете на Цен
тралния комитет онкродено да съпоставят 
аргументите, да изкристализират оценките. 
А яснота на оценките тъкмо за тези отно
шения днес е толкова потребна, зашото би 
дала възможност не само за представата 
как •вьр|Е1,л текущата активност, но би озна
чавала и своеобразно ..превеждане" на еди
нството на мислите и становищата. Как 
това единство сета изглежда най-добре ил
юстрират думите на Вукашин Ло-нчар: .,В 
осъществяването на Заключенията от Деве
тото заседание потребно е "а се премах
ват разликите по отделни важни въпроси, 
кпхоито са: оценка на тежестта на а1ктуал- 
ната политичеоко-сигурн-остна обстановка, 
състоянието на междунационалните отно
шения характер на събранията на сърбско- 
тс и черногорското население". Освен това. 
че членовете н.а Централния, комитет про- 
коментираха осъществяването на заключе
нията от Деветия пленум цялостно, повече 
внимание посветиха точно на тези различ
ни преценки на отделни важни въпроси. 
..Събитията от тези дни — каза например 
д-с- Перко Вукотич. показват, че единството 
не е още достатъчно' крепко че трябва 
постоянно- да сс засилва. Попоаво. -същест- 
гуват. макар потиснати, скрити крупни ра
злики по отношение на преценка на със
тоянието. на конкретните акции и техните 
резултати. Във Ь1гет<и такъв случай тр-ябва 
безкомпромисно, без минутка отлагане, без 
стесняване, ла реагира Председателството, 
а ако трябва и Централният комитет на

маше н.а миналия 
разни вариации 
не на

I при наличността на добри начинания и съ- 
| щ-ествуващите поед-вестия на промени".

И зсичк/л т-ези оценки останаха, вероят
но в името- на някоя допълнителни разис
квания. без по-нататъшен коментар. Има' 
ли смисъл днес някому да припомняме за 
мисълта на Ленин че може ..да отстои само 
•снази партия, която е в състояние да ка
же истината за себе си". Ако Съюзът на 
комунистите лгействително иска да спечели 
битките, в които 
и<итг ръководства и неговите 
тръгва, тогава такива обобщени -оценки, 
както и ония за появните облици на бари
ерите и блокадите (бюрократизъм, национа
лизъм. и лед.) веч-е днес трябва да заместят 
точните адреси на'средите и имената и пре
зимената на ония. които създават тези бле
коти.

партиен пленум 
на темата за осъществява- 

а'ключел11ЯТа на Девето заседание 
за Касово, обаче същината винаги 
ше съща. ограничена с крайности 
зи. че за анализираните 
направено повече отк-олкото 
нр-едхедо-ги години, 
тическс-сигурностн ото

остава-
: от оне- 

седем месеца е 
-■ през седемте

до вариацията „че поли- 
- положение в Косово 

и нататък е тежко и сложно, преди всичко 
•поради силното действуване 
албанския национализъм и 
чнито цели останаха непроменени".

Крайностите, впрочем.

— както твърдят и не го- 
членове —на силите на

сепаратизъм.

са наистина то- 
ст нескрнтия оптимизъм до очевид

ното признаване на безсилието. Крепостта 
на опткм.иетическите оценки е в безспорна
та югославянизация на косовските пробле
ми. за което- като върховно 
се посочва Югославската програма 
ране на изселването на сърбите и черно
горците от Косове- и постигнатия 
за конституциените промени
бия (..... с който са създадени предпоставки
на практика да се обезпечава правна сигур
ност. по-бързо да се реагира на исканията 
и да се осъществява равенство на гражда
ните"). За песимисткия

доказа тел ств-о 
за сли-

Правенето на оглушки за този вид ис
кания (този път във връзка -със състояние
то в Кос-сио. но Ксс-сс-о е тук само. метафо
ра за югославската обществ-ена и политиче
ска действителност изобщо) ако не значи 
друго, то съвсем сигурно е знак за поли
тическо порицаване на тази действителност. 
Съшитата впрочем, е в това. че и сепара
тизмът и азтархизмът. и бюрократизмът, 
и национализмът, за .жал. са общоюгослав- 
ска дейстзителност. идеи. които в Ко
сово намерили само по-плод на почва. А 
това. че сигурно ги има и в групите феде
рални единици, само пречи на раната, на
речена Косово, по-бързо да се лекува. То 
чно това. покрай другото, на Косово и 
дава по-широко метафорично значение. 
Ако с-тлагането на публичното обсъждане 
на тези проблеми е знак. че поне тази об- 
що-югослчЗвока димензия е разбрана, тряб
ва да се надяваме, че оптимистките пар
тийни преценки все пак имат някакво по
критие.

договор 
СР Сър-в

вариант и поглед
причината лежи в познанието, че въпреки

ненама-всичко изселването продължава с
лен темп. а в оценката на политическата 
акция и състоянието в Косово разликите 
са тактгта. че би моли да се наречдт както 
и да било само незанемаряващи.

Това че нито членовете на Централния
СЮК."комитет, а особено членовете на Председа

телството на ЦК. на споменатия пленум не 
говориха по-конкретно за тия разлики, от
носно сЬг-хта че някои от тях много усърд
но се трудеха не ла порицават, а поне ла

значи —
че разлики няма. А нито

Един такъв призив трябваше да се раз
бере и като израз на недоволство с пред
ходния 'договор, по-стигнат в- Председател
ството на ЦК на СЮК. че разискванията 

с конфликтното положение.въз Еръзка
възникнали между част от ръководствата в 
Мпкедоиия и Косово по повод изложенне- 

Азем Власи :в Сплит. д,а се продод- 
и зп ъл нитсл но-полмти ч-еоки

намалят тяхното значение, не 
разбира се
намалява отговорността на членовете 
ръководствата за последиците от тези раз- 
лики. (Макивелисткият тезис. че и Брут би 
станал Цезар да се е пргструзал на будала, 
абсолютно не съотвстстеува и на

обстоятелства). Ио. ако 
разискванията на тозли пленум, 

разликите някои сс опитват 
Никому, разбира сс; и не 

опом сне л ри шдипн ите

Нада ШАРАНОВИЧ
па

то на
ста.в-и на този 
орган.- Че това не е усамотен случай, п-о- 

Якоп Лазаросъш. Къде не трябва 

да се чакат 

промени в 

Конституцията

■каза и реагирането на,
•който наистина, уважаваше това -олределе- 

П редеедатслстпо-то. обаче явно оп
роверга. мн-ого от 'становищата, които бяха 
•изнесени, в Сплит. Тезшсът за „разпроегра- 

пмти-ллбанюко настроение и Ма-кело

на! пето
време и на нашите 
се съди по
вее пак по-ед 
да загвсря г 'очи. 
е палнало на ум да 
разлики по отношение на ппограмиитс и 
кош-ресните определения. .Никои. обаче и 

,..гГС.рИ разликите по конкретни въпроси. 
Същността тогава е в преценката колко те
зи конкретни вълрсси са върху 
на програмните определения.

Няма никакво съмнение, че братство- 
М/)Ма основа на мсжщунаци-

с едно от програмни- 
Тъй като 
нарушено 

пито член на

ние ма

ме по
мия" успешно, съвпада е обшаТа вражеска 

дезимтетрация па страната и за
коп-схем а за

между и а цио нялп итеизостря,ванс па 
фликти. Затова той, твърди Лазарооки, по- 

пласира с тсзиса за нарастващия 
национализъм”. Без ■ отгоаюр- 

оводеиията. с които

основите често се ,и 
макюшонеки 
коментар останаха и 
Тлеум Па.хуми .порицаваше твърденията за 

образователна и друга -заст-роше- 
албанните в Македония.

Ангажирането на участниците 
в публичните разисквания по про 
мените
СФРЮ опровергава първоначал
ния страх от Формализирана и 
..умита" дебата. Страхът 'навярно 
не беше съвсем неоснователен. 
Предизвикан бе от предложение* 

Председателството на 
СФРЮ. с което бяха определени 
рамки 'на предвидените конститу
ционни промени. Доколкото въз 
основа на това някой се с и на
дявал. че публичните разисква
ния ще ех1 движат по прелваои-

(11а 2-ра сч>.)

Конституцията наВ

то м сд ипетглуто 'като 
опал и ите отношения 
те и конгресните

Косово с

<■езикоза. 5пост ИЛ. еОП РСЛСЛС ПИЯ. 
сериозно На този пленум се чу н това. че „» 

.решаването на най-тежките Проблеми » Ко
сово и в цялото, югославско общество. — 
опиране па изселването па сърбите и чер
ногорците и подбият,ане пя 
палмите отношения „сьстояпето сс не е 

пито са забедязаиш ло-стабилии 
подобряването «му”. Ако е

съшото в 
(кост нит опин 

било
аматериал, 

партийно ръководство но 
заслужено ува- 

подобрягоаме

и то ма
Гнорипавал). при ,1ЯЛОТО 
жаванс на че разликите »

стютоянието„ из тпкпе,кп 0бш пос
преше мятането на Д” г,а1рти1йиитеръко-
блем вое пак въз^ ада,йки и рмювод- 
вошетва, разбира ес щс така. внро-
свото на се прексня-
чем, е единствено възмож

<5м€ждума'Шгс>-към

променило, 
тенденции на 
така:, тогава — бе 'подчертано «също- — 
„п-е бинла ла кажем, чс ома о-о-стигнади не
що наистина еътсстнопо и решешащо.., и

на

Iос



2 Комунист

Къде не трябва да се чакат промени в Конституцията
ти" 1И ..бюрокрацията се е оазс- 

си. но сзпоанеброгаване иаЗйт ос «, — с

сбъднаха, понеже извика на живот въпроса за ни- поаоьзриката на ..безконфликтно опл я . - 0 Се случва7
правово общество. И то общество". Сога. когато започ- униите и „""'оки такива 

област Социалистическият маха разискванията по промени- По мании • като
те в Конституцията, обстановката констатации сс тълкуват

един вил безрезервна -привъоза- 
към Съюза' на комунистите, 

грешките, му. Когато в 
кръгове ое по-.

(От 1-ва стр.)
телно прокарано тоасе. надежди
те му не се 
предложенията.,.конто могат, да вилно и 
се чуят ежедневно, широко агзли- тази 
зат от първоначалната 
Но ко-лкото и да е добро за съ-

съюз би могъл иа предложи съ
временен начин на работа, кой- отвелнаж стана „роюкава . На ®и- 

мнотобройни дело йзлезоха голям брой добри

замием.
ностживяването >на политическия жи- то да амортизира

това обстоятелство може да негараийиНи и незадаяошетвия. Те- предложения с
»«ож> ,с ™

съвет за човешките праза пои РК .демократическата еъкровешнина .пата Позиция на д
Словения и същото ма света, с който инак искаме ла се оценява като неприемлива, п

по-тесни и 1в двата случая, само по раз-

слииствси поло- въпреки
на ' интелектуалнитевот.

що-тр го извежда пред дилемата 
как ла сс отнася към предложе
нията и идеите, Разрешаването иа ССТ.1-1 в
на дилемата зависи от готовност- да бъде направено па съюзно установим
т.а ,и способността на политиката равн-и-ще Колко време трябвала връзки, поради което » Кошститу- лични начини, сс й

мсияват, разпоредбите въпроса ..остават ли оазпсоелол- 
обшествсно-икоиомическитс ’ тс. които претворяват - Партията

Паотия". както оне- 
Александар Гърличков.

възможно размисля по
ла ослУитне н приеме сигналите' мине от замисъл та. която волна- н-нятп сс 
от обществото преди ла минат га бе посрещната с типичното ап 
през разни Филтри-и ..обработ- антиинтслсктуално отричане, ло отионюния. 
кат''.

, к държавна
уча-и иедин такъв съвет — това не сс щс ,.,мамс ш сили. ла се из- 

ОбаЧе-много интересни прел- знае. но е известно че .такава ПКИШМ(И пж,л неприятните въп- 
ложения от публичните разиок- идея може ща се-реализира, без ]>0С1И мш те „1С бтншт игнорира- 
вамия могат твърде скоро да ста- да се чакат промените -в Кон-

поразискваниятаству-вайки в 
конституционните промени.

нашетоМного несполуки впи в името на идеологическата 
чистота, с добри изгледи да избу- .общество се овръззат със Съюза

комунистите. Това бе, поизна- 
конгоес на

пат съставйа част на политичее- ституцията. 
ката практика, независимо от 
конституционните промени. • Ста
ва дума пО-ад й всичко за идеите 
във връзка7 с обществено-полити- 
чеоките органйзашга Как тези 
организации да станат истински 
двигатели на политическия жи
вот, за да бъде по-разнообразен, 
по-богат, по-демокпатичен и по- 
чувствителен към съвременните 
Идеи. Да вземем за пример Со
циалистическия съюз и синдика
та. Доколкото тези обществено- ' 
политически организации но-бър-

П-рщобно е и положението па храт други път в много' по-слож- 
юредложенията щъ-в връзка със . на форма? Въпросът е 
Синдиката. И без публичните ра- особено, с разискванията за кои- СЮК. но когато се повтаря, са

на м-скоигиката става отегчителна и

на
-свързан то и на последния

положениезпасвания по конституционните ституцио-нното 
промени трябваше да ое знае. .че Съюза на -комунистите. Този про- неубедителна. Същността очевид- 
..Синдикатът не смее да се лис- бл-ем се манифестира в обше- но :не е в признаването на. гоеш-
танцира от стачките, както от -стаеноютта в различни видове, но -ки (особено когато и
аопект на водачество, така и от е винаги също чувството — без нето на грешки става
аспект на собствената отговор- разлика дали във- връзка с про- монопол на членовете на
ност и отговорността на други блема говорят работници, инте- работническата класа), но е
субекти, за работническото н-ез-а- лектуални или специалисти. Тези. утвърждаването на причини 
доволство"., -както- заяви тези дни дни работници на ИМТ го-зо-риха неуспехите и за все по-малката 
-председателят на съюзните син- цое-д ..Политика" за -конституцио привлекателност на Съюза на.ко- 
дгакати Звонимир Храбар. Про-б-. нните аманд-м-ани , и забелязаха. мунистите. напук на големия му

поизназа-
един- еид 

СК и
Е

за

зо се определят към все по-нади- 
гахц-ия се й вое по-раз бираем 
..шум на обществото", коентиту- 
щгонната дебата ше бъде освобо
дена де- толяма степен от отри
цателното -напрежение, неизвест
ността и винаги поисъствуващия СЛМОУПРАВИТЕЛНИТЕ 
скептицизъм, че се' го-в-орм на

лемът. е .в това. че мно-го с-грянм- че е ..осъществявано пълно съг- стремеж към силна конституци-
-на лоши очна позиция.чения в нашия политически жи- ласие пр-и избирането 

вот произтичат от един вид неи-с- ръководства, функционери. пред- 
коеност, която е резултат на дъл- седат-ели на о-бшини или ко-мите- Оливия Русовац

ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ

Стажанти на държаватавятъра и че предложенията ше 
потънат в глухотата на неЧии 
чекмеджета. * които и досега без 
следно изчезваха голям брой ум
ни -предложения. Освен това по- 'В обществените общности с тилните производителни сили в рани за озб-болна размяна на 
активното отношение на общест- посреднически отношения, с раз- обществото. Практиката на тако- труда.
Еейо-гтолитическите организации дробено производство и некон- ва съзнание Фактически е влякла За-водът за самоуправление 
към и-д-ейтеот разискванията мо- тролирани харчове, ооо-бен-о сс -голяма -част от обществената към Съвета нл Съюза на синди- 
ж-е да допринесе ■ да се -премахне чувству-ва присъствието на тенден акумулация на линията на без- катът в Хърватско в края на ми-- . 
булдТО от .съм-ненията. които са цията на увеличени-е числото- на -плодието. окъсвайки по този на- 
забулени само затова, че отразя- чиновниците. За това явлени-е чин природните процеси -в пазви- те-ресни факти за 
ват н-езадоволството от начина, особено допринасят ограничени таето на общ-еешото-.
п-о който ое осъществява ик-о-н-о—. те отно-шения на конкуренцията, И-мен-но. -о-ще по (в-ре-мето гга питанието и о-с.н-з-внс-то образ-ов-а- 
мичеоката политика или от прак- така че стойностните разсъждава- Формиране на първите самоу-пра- ние. След гласуването на Ко-нсти- 
тиката аа.СъЮза-на'комунистите, ния -в- икономиката на обЩеств-о-. вителни общности на интересите, туцията на СФРЮ в- основното 
Най-сетне, при съпоставяне на, то ое пой-опо-сб-бяват към дифуз- в оценките на тяхната ефикас- -образование' в Хърватоко е има- 
аргумелтите ше паднат -много ното състояние на интересите, ност, я-Еиха се 
маски и така ще. се узнае какв-о вм-есто'обратните пр-о-цеси и с-е- -са-моуправ-итеяни
мислят за вла-стта някои влиятел- л-акции на интересите. Случв-а се. ва да бъдат защитени от в-ъзмо- година пристъпва ое до реорга- 

лм-ца. Всички знаем. че.-маски- че нд вс-е-ки мое чиновник идва жнс-стта да поста-нат паралържав-. низиране на организиране на ин- 
, раната власт е -ж -най-силната нов чин-о-в пик. с, което се увели-, ми- -органи, о-т нерацио-налност. тер-есите във възпитанието и ос- 

власт. Затова например, дълбоко- ча-вд изразх-од-ван-ето на общест- Мансар ч-е- тогава беш-е голямо 
то засичане,® алтернативното ми- вено-то имущество-: в югославски- убеждението, 
слене. което пр нов начин внде- те банки, например, 
дряща в системата . обществения чиновника ое пада един 
контрол, най-често не е защита ни-к — ръководител, 
на комунизма, а .защита на тай-
н-остта и мощта на неконтролира- нав-нишката по-пулация се стигна 
пата власт.

налата година съобщи твърде ин- 
организиране . 

ка интересите в Областта на въз-

иакове. че тези ло общо 544 самоу-п рав-ителни 
интереси тряб- сбщно-ети на интересите. В 1979

нов-ното- възпитание. ‘ така че чи- 
че такива- ев-ентуал- -сл-ото- на .сам-оу-правителнит-е общ 

за двама ни тенденции п:е се избегнат, не- 
чииов- шата ,в!се пак тоьенаха в н-ежела-

ности на интео&сите е увеличено- 
към 640. за да след две. години 

п на ноооид: само-управителните об възпитанието и о-сновното- обра-
До същинска експлозия на чи щн-ости на интересите станаха зо-вание- в Хърватско са получи-

-снажни н-ентои на отчуждена си- ли яаж-е 897 самоуппав-ителни об- 
в югослав-оката общ-еетвено-иконо ла; с големи Финансови ор.е-дства 

, мич-еока практика през оед-ем-д-е- върху които- ое гради тази сила
Социалистическият съюз не сетте години, след въвеждането а тяхната икономическа неоащи- б-лежи 

трябва д-а чака к-оиститудионни-. на оамоупра-вит-елн-ото о-рганизи- Онаяност вече погло.яичпг> „„„„
те-промени, за да приспособи , пане на интересите. Идеята за съствув-аща Т общественото съз^ На
дейността си към новите изисква- свободната размяна на труда (ка- нание. Вм-есто за самоупртвител ппч,о п възпи1ание и ОСНОБНО' °‘б'
ния и потребности ,„а хората, то обозначение на процеса за. ните общности на^нте™е (за «Г
Трудно м-оже да се разберат ко- превъзмо-гв.ане на-кла-совото раз- нов-еч-ето тяхГдГсе ФормТра ед- ноез 197^ ^ъРват«о 1 .излизаше 
лебанията около алтернативните делени-е изм-ежду сферата на ппо на служба всяю СОИ с Фопми - Р 3 - година (по- врем-е на 
д-виж-екия и защо съдбата,им за- изводств-ото и сферата на обще-' р!ГГоя професионална слюю «!“ватенето на С0™ 2'56- а
виси от п-о-голяма. -по-малка или ■ етв-еното- възпроизводство, е об-' ба е множество чиновници тп Тг-^ Лв0еТ ГОДИНИ 1,71 н,а СТО- 
никаква толерантност на полите- оеменена с хипотекиТе на съзна-, ка Че п-о-на-сте-ям-е-м има-общности гп™ш,; и^(>номотеската кризисна 
ч-еоките сили в републиките и 'нието за чиновническото торба- на интересите шности граница-аъв .възпитанието и ос-
покрайийнмто. , рене. о-т съзнанието на поов-ин-

щн-о-сти на -интересите!.
-Същ-евр-е-м-енн-о . статистиката 

. в същата област сл-едно-

чи-ито чиновници 
изядат полов-ината средства, съб- (На 4-та стр.)



Комунист 3
ИЗБОРИТЕ В СК

Лесковац

ДЕМОКРАТИЧНИ РАЗИСКВАНИЯ
• Освен Медведжа. 

СК на Южноморавски
във всички общински организации в 

регион изборите завършиха
В мсокнта. .кога то се печата

ше този брой на „Комунист" 
преведе заседание на ОК 
в Ле ок-с-в а ц, л ре-датослед но

а почти няма среда, .в която не 
се е изказана загриженост за съо- 

на СК то-яниетб- на Косово-.
За п-о-годяма' успешност -в лес-от по

редицата заседания на общински- - 
те комитети в Южн-о-мОрзвски 
гион.

-ковашката организация са мапоа- 
„„ 02 ~ вени организационни премени,

с^дателите^ч избрани пред- Премахнати са 23 партийни -орга-
~ С^Я дейн™™:

вър^”Г^^™ нПИпГГГлшГа^а^ОМИгщ 
- ; които през последните СК са'свързани 120 членове

два-три месеца ооременяват тази сдружения труд. 
ср^да и на к„лто ое изчерпам Разискванията -показаха, че 

^•'^■'"П^литпмеската лей- през изтеклите две години са ос
танали много нерешени пробле
ми. но- за да се. преодолеят те , 

същите- .необходимо е по -отговорно-

от

Начало на комитетите в‘ мно
зинство- общини остават 
хо-оа. Нови председатели 
брани въз Враня (на

отио-
са из- шение на комунистите.

В Леск-овашката община ми- чс -много членове живеят и рабо
тят във Владичйн хан. а иартий-

лс-жен и без съгласието на коми- 
сията е избран кандидат, к-ойто е 
напуснал Политическата школа 
на МОК на СК в Лесковац.

Главните теми на разисква
ния на комунистите от Медвежа 
са били: развитието на инфра
структурата. електрификацията, 
пътищата, училищните сгради, 
водоснабдяването, междунадио-' 
калните отношения, политическо- 
-сигур постната обстановка и раз
витието на селското стопанство. 
В училището „Зейнел Айдини" в 
Сиаринска баня е изразено недо
волството от професионалността 
на кадиите.

Имало е следователно и про
пуски. но все пак в малък брой 
ПО на СК. Повечето от 1 1396 
организации в Южноморавския 
регион изборите са схванали ка
то възможност за кадрово и ак-' 
ционно укрепване и почти не е 
имало събрание, на което “не е 
разглеждан проблемът за осъще
ствяване на водещата роля на 
Съюза на комунистите.

М. Момчнлович

досегашния 
изтече, втеоия мандат) и Препи калата година'е имало 15 стачки, 

па е логично. че и този проблем ио са свързани със селските ор
ганизации., В някои организации

во. -къдет© председателят се отте
глил по здравословни 
В Сурдулица
тер е станал професионалист, би
дейки председателят също 
лонт-ер. Председателят на Общия личните доходи извън резултати- 
ския комитет на СК в Лесковац те на труда. Членовете на СК в 
ст волонтерска минава на профе- СтроктелнО-ппомишл-ения комби

причини., е бил честа тема на оазисквани- 
секретарят-волон- избоюите са използвани 

идейно-политическа и трудс-ва ди
ференциация. Първичните орга
низации в Поекодолце и Ягнило 
са раздвижили процес за утвър
ждаване на отговорност за без- 
дейните членове, докато ПО на 
СК на село Дукатница -срещу ня
кои -възложиха' ндейдо- пол и т и че - 
ски -мерки.

В много първични организа
ции в Прешево са доминирали 
активностите за стабилизацията 
на ПолитичеСко-сигурностната об
становка. разобличаване на вра- 
женакото действуване. осуетя-ва- 
не на дсйствуването на албански
те националисти и сепаратисти и 
премахване на причините за из
селване на сърбите. В някои пар
тийни о-ргашгзации за секретари 
са предложени' кандидати, които 
нс са предварително евндентира- 
ни. докато в една ПО на СК за 
най-отг0|ворна дължност е пред-

заята. Комунистите осъдиха стач
ките. -ко-ито са ползвани като м-з- 

е во- тоя на натиск за увеличение .на

нат изтъкнаха проблема за.нама-оионалиа длъжкоет.
Остава оше към края на март ляване на инвестиционната дей-

или в. началото на април да се ност. което тях особено засяга, 
избере нов председател на Меж- Всички първични организации на 
лу-общинската конференция на СК в „Леминд" и този път изра- 
СК (на досегашния .изтича вто- зиха недоволство-. по-рали бавмо- 
рия мандат), както и секретар на стта. -в строителството на лерона- 
Председателстзото. па ла прик- та. в Лескотекс" са се занима-ва- 
лючат изборите в Съюза на ко- ли със съдружието с па подробни

въпроси е разисквано- и в агро- 
— Изборите минаха добре, промишления комбинат „Леско- 

дори с по-малко проблеми и про- вац-промет" и т.н.
В отделни организации о-с-обе- 

нията бяха демократични и от- но е оценявана работа на оекр-е- 
кровени. а демократичност преоб -гара и членовете на секпотарил- 
ладаваше и при избирането на тит-е. В регионалната стопанска 
кадри, въпреки че 'ое повториха камара и Службата по обшестюе- 
и старите слабости, каквито са: но книговодство, да кажем, на 

кандидати, изби- партийното ръководство са о-т-

мунистите в региона.
/
пуски ст предишните. Разисква-

натрапване на
ране на бездейни или незачитане правени забележки поради „ииер 
на сюгжестиит-е на кад-позитс те- тност. фоомалитьм и непрекирис

и МЧИНОСТ".

Б О 1>
комитети 

— изтъква Си
ла на общинските По-близо оо работникаВ Търговище едно число ндр-прелседатслствата

Йованович. изпълнителен се- тийни организации нс са ппове- 
Преяседателството на ли подготвителни' събрания. '

•секретариатите са превзели роля- 
Спогт-т пумите на Йованович. та па работните групи за полго- 

с7 брания споменавани то.жл на документите. В Буяпова- 
' _ Осмото заех- пика община на събранията са

СК на Сърбия, и.рисъствунали и по 90 На сто от 
Членовете, а за всички длъж ко

ма- накоетао на 
МОК на СК.

• Тожшцето на активността на борскнте комунисти в пред
стоящия период ще бъде върху материалното развитие и прес- 
труктуирансто на стопанството, но нито един работнически въпрос 
няма да се отминава

па всички
са изискванията на 

ЦК на -напие на 
Програмите за 
бота са пронизани 
произтичащи от

по-нататъшна ра- 
със задачите, 

становищата
сти ха тмжлагсиги гкнновече кан
дидати. Пай-го-ля-мо -внимание с 

„„„|,г, с'л посветено ма стопанското разви-инт-ензивирапи ^ "■ - ..... м в Зор нарушиха обикновеното ла представляват важен потелгш-
ИГ=таия парно" па избирателните за- шта трябва да се оценява чрез

чсска и трудова лиФореи «а I ■ „Оборни събрания са поеми- «явния с не стереотипното оазис- конкретни програми. • 
по-сфикасно о^шадаж. съществени анализи, ква-пе за възловите и актуалтште

приключвайки с повръхностио и нитоси аа развитието на
Формално игжем-ане на отчетите орела. .Изнасяйки уволсш доклад далеяовмч". някои

двугодишната работа. Избор- Я-Р Неделни» Магдаленошм. пред- намеса- на Партията в работата
събрания са били но-добре салата! па Общинския комитет „а опециаяистптс. Нашето стаио-

Ст.юза па комунистите изтък-

Дслсгатите иа Общинския ко- тпнността на хората, особено на 
мигат па Съюза иа комунистите специалистите, конто в тази снела

тези пленум, 
■изискванията за

..Засилената активност на Съ
юза на комунистите", счита Маг- 

(внждат като

и за 
всички 
говори за
РИСТО В

проблеми, а
възвпъта пс

тази
на дол-с- 

комуиисти-тс.

от„ошсния. работата иа

Съюза ла
л-ите
посетени, понеже 
повече са ос ангажирали.

више е ясно: Съюзът на комун-и-ръковод-стната' 11Л
па знанснисто на промяната иа 

С-Г). климата в тази среда след Осмо
то и Довсторх) .заседание- па ЦК

спите не ще -се намесва в -ръко 
йодни работи, но от своите чле
нове ще мока да осъществяват 

ла СКС. Открито сс сочат ироб- етапюшицата на своята Партия, 
лемите търсят оо н-оомени в нар- Промяна в метода на партийно 
тийната дейност, а членовете по действуваме цокаше и Милинко 

изборната дейност тър- Пантич, -като изтъкваше, че е

Комисията за развитие па 
юза па -комунистите и кадрова но 

на Общинския -комитет 
СК вън Бла-дичип х,ап е ана

лизирала изборната дейност п та
зи община и е дошла мю заклю
чението. че някои събрания са 
проведени -без кворум. Б хола п-а. яат заместени е 
изборната., дейпйет е утвърдено, та. Маглалсношич посочи, че ак-

литика
на дохода нл
ските 
общсствсно-пол 
моуираиитсл н итс

и са-итическитг,-- време ма
овха политическите фрази ла бъ- необходимо ръководствата, орга- 

•ко1ЖРСтпа шбо- -пито и челата на СК, а отделно
(На ■« та стр.)

ооииал- 
ца Съюза

оргаши.
укрепване

ясенлролиата
(>ТМО'Ю:|11,,Та

IНо-класовото 
на комунистите 
брана и обшестшепа

<уг-
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СтажантиПо-близо до работника *

нана вюелте съблюдава-(От 3-та стр.) тема но 'против узуюгмша-нето на витс органи
работническите права, а тези ггоо ха проблемите. Планове за прос 

Общинския комитет на СК. пра- блеми биха ое разрешили много цруктуираЖ: на бооското сгояая- 
ко да коитактиюат с първичните побрано и без стачки, ако дело- сиво съществуват, но 
организации. Пантич говори и 
за натиска на деловите структури 
върху работата на организациите 
на СК. което в някои случаи де
мобилизира членовете така че ос- 
псообязането на такива органи
зации е дълг на органите на СК.
Жика Миланович, председател на 
Съюза на синдикатите в Бор. на
помняйки за стачката в борската

конкретни държавата
(От 2-ра стр.)

по лото обпазозание. 
н;ииа. след' която трябва да се.

за рациовализа- 
инте- 

п ред вид. че

но и гоа-

задад-е въпроса 
ни ята на организиране на 
росите. Ако- ое има 
това представлява само един при

мигва. напомни от какво значение 
е дейн01стта на комунистите в 
Съюза- на синдикатите и на тях
ното задължение в такива обсто
ятелства да тълкуват и преодоля
ват проблемите. Миланович счи
та. че исканията на борските ста
чкуващи не са били насочени сое 
щу социалистическото- самоупра- 
вление и садгоупр-авитеяната сис-

мер, че интересното- -ооганизира- 
обхван.ало всичко отред. об

ществените разходи, .които 
■чат посредниците 
размяна на труда, едвам 
да се съобщят на читателя с раз
бираемо цисЬроео изказване.

не е
хап- 

в свободната 
метат

Харчовете са още по-голем-и, 
ако се има предвид факта, че са- 
моуправителнот-о 
често- пъти има паралелни систе
ми не само в държавните органи, 
но и в стопанството. Може ли 
новосъздаденият доход да ком- 

Сп-ечко Николич. председател пенсира това обществено оазпи- 
на М-ОК на СК в Зайчар счита, ляване? Все по-малко са причи- 
ч-е пс-оменен-и-я климат след Ос- ните югославското общество да 
мото заседание на ЦК на СК в има н-ераицо-нално поведение: са- 
Със-бия Еижда- като твърде важна моуправителните общности на 
започната акция. ..Не бива да се интересите трябва да бъдат д-о- 
ие,играе народното доверие", ка- велени до мярката на пазарната 
зва Николич". зашото ако стане конкуренция, на пазарен посоед- 
това. не само че няма повече да ник. с икономическа логика, коя- 
ни вярват, но- няма повече .ни да т-о ще уважава всяка акумулация 
искат да ги водим. Върху в-се по- като развоен Фактор, а не изклю- 
присъщс-то дейсТБмване на анти- чително като Фактор на потр-еб- 
ооциалиетич-еските сили и увели- лени-е. Върху този -въпрос се сТО- 
чонието на сръбския национали- ъарва и са.мият модел на соп-иа- 
зъм. напомни Сл-о-бодан Радосав- 
ле-в-ич. член на ЦК на СК в Сър
бия. изтъквайки че Съюзът на ко 
муки-стите в Сърбия по тези въп
роси има ясни становища и че 
-няма да има -отстъпване в поли
тическото- действува не.

За председател на Общинокия 
комитет на СК в- Бор беше из
бран д-р Неделко Магдаленович.
•а за секретар Милинко Пантич. 
раб-стник на богтоката електро
лиза.

сл.ав Т-ерзич. председател на Вер
ска -община и е твърде важно 
Съюзът на комунистите с акциите 
си л.а съдействува за преодолява
не' на разЕитието на Бо-р.

организиране

Поведение
Нападките срещу ЮНА, които — с различен интензитет 

продължават вече няколко гощини — представляват напащание 
срещу съществената идея на Цашата обществена организация, 
на нашата Федерация и системата цялостно.

Трябва да ое каже, че подобни текстове, освен „Млади
на". ..Телекс" и „Нова ревия" в Словения публикуваха:, и още 
някои вестници в други краища на нашата страна, което- — ве
роятно — ще бъде обсъждано и от други организации, специ
ално о-т Съюза на младежта.

Неразбираемо е. защо-много пс-рагю нямаше реаг-ирания 
против едни такива явления. С демагоиска а снизходителност 
и „бащински" квалификации за такива явления не. се допри
нася нито на демократизацията на обществените отношения, 
нито на политическата стабилизация. Напротив, такова отноше
ние към ЮНА няма никаква връзка нито е нашия общ интерес 
нито с конструктивната демократическа критика. Това помага 
на ония. които биха желали да разбият Югославия, да я па
рализират и спрат развитието й като- равноправна, самоуправ-и- 
т-елна и федеративна общност.

Армейският състав е част о-т нашето общество и това 
много- важна част и е чувствителен на 'неправдите., к-оигго с ед
ностранчива критика, му ср нанасят, к-о-ето покрай другото мо
же да нанеое щети на единството и моралния интегритет на 
Армията, Освен това-, това в-ече нанася вреда на международ
ния авторитет и оовиция на нашата страна . . .

Новото и положителното в -съзнанието на младежта 
(критичност, желание за демократизация на обществото) гр-яб-

и антисоциалистичеакото. 
на човека и хората, да разви

ваме по-дълбоки демократически отношения и самоуправление. 
Но. да бъдем отговорно и организирано общество, което 
свои демократически правила, политически и развойни цели.

Мйлойко Друлович,
председател на Съюзната конференция на ССТНЮ

ляотическото обществено възпре- 
кззещетзо. Но. без оглед на ано
малии. даже и грешки, които са
предизвикани в условията на ад
министративното посредничест
во- в икономиката, .институтите на 
свободната размяна на труда е 
необходимо да се усъвършенству 
ват като овоеобразни механизми 
на пазарн-ото посредничество 
размяната на труда. Ако това на
стояване се утвърди върху осно
вите на самсуп равителните отно
шения. няма' да бъд-е нито страх 

бюрократичееко-техн-окр,ети
ческо предателство на клаоо-вите 

и обществените инте
реси на обществото. Настоящите 
СОИ

в

-отва да се отдели от реакционното 
Трябва да зачитаме правата

принципи
има

току що -са стажанти на 
общоспЕОФо. а трябвало би да 
бъдат в.и.ооко-1шО'сЬ€сионални 
нти на самоуп оавдени€то.

аге-
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СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

НУЖДАТА МТНН ЗАКОНА
ПРОБЛЕМИ НА

ПРЕД ГЛАВНИЯ СЕЗОН ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА 
АГНЕТА

Дай излишъка, за 

парите чакай!• НЕОБХОДИМИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПЛОЩИ.
ДАТ УСЛОВИЯ ЗА Ппп^ В ПОЗЕМЛЕНАТА ПОЛИТИКА. ЗА ДА СЕ СЪЗ-

• ПокмпРНАтд ^Д^'ДОБРО ОБРАБОТВАНЕ ,НА ЗЕМЯТА.
РАНЕ НА.СЕЛСКОТО СТОПАНСТВОЦЕ ^ ФУШ<ЦИЯ НА ПИТЕНЗИВИ-

Запад 
ността в

\

Главният оезон за изку- ция и ч-е и други запла
нуване на агнета ттибли- щат със закъснение, ,3а 
жава и пър в-0'качсств-е но- разлика -от тях аба ч-е не 
та мес-о от полупланин- малко е-числото на орга- 
ските краища/ше се на- низац-иите. които на про- 
м-ер-и на трапезите в стра- изводителите за всеки 
пата и чужбина. Потр-е- ден заплашат лихва. Всъ- 
бителят сигурно ше бъде- шн-ост в пов-ечето м-еста 
д-оволен. разбира се ако в републиката съшеству- 
в удоволствието не се за- ват кредитно-спестовни 
-сметне цената. ГЬсоече/от служби на ..Агробан-ка” и 
нега би трябвало да бъ- същият ден когато селско 
дат доволни тези които стопанският пооизводи- 
между тях посредничат, тел предаде излишъка в 
т.е. изкупвателните -орга- спестовната му книжка 
низапии. Производителят, му се вписва стойността 
имайки предвид всички и започва да ..тече" лих- 

Vразходи и трудности, по ва. 
традиция най-малко е до
волен, И това пои усло
вие за предадения си из
лишък веднага да си взе
ме парите. Ако т-оза не 
стане така. ако чака за 
парите и ако няма ника
къв икономически инте
рес неговият труд е под
ценен. губи се доверието, 
а т ой е из не в ео-ен.

Голямо число изкупва
телни организации нароч
но отсрочват изплащане
то на дълго-вете си- към 
производителите. Средст
вата. които трябва да им 
заплатят те ползуват

непо сле ло в ат-е л- ок-о землище и приемане
то- на съответни предпи
сания в ония републики 
и покрайнини, къле то 
в а о-ше не е направено, 
като се изхожда -от при
лагането- на Дългосрочна
та поо-грама- за иконом-и- 
ч еока ста б илизатги я ".

на по-ускорено стопан
ско. а специално, аграрно 
развитие..

провеждането 
на поземлената политика 
и остарело-стта 
писанието на4 правото за 
наследство и занемарява- 
нето чна земята

на пред- то-
• НАСЛЕДИ, А СЕТНЕ 
ПРОДАЙ!

кат-о ос
новно средство и обекти в- 
ното-условие на произво
дство.-

Едва когато поземлена
та политика стане сЬакТо-р 
на развитието ше бъде 
възможно земята па бъде 
истинско обществено бо
гатство. Тогава обоаботва 
емит-с пло-ши ще бъдат 
грижа на всички обще
ствени сили и стопански 
субекти.

Ония притежатели на 
земя. които н-е са и сел- 
ск остоп а-н оки п-р оизз-о д и- 
тели би трябвало- след 
наследството, излишекът 
(над 0.5 ха земя) да пре
дават в определен срс-к 
от време на истинските 
производители. Пс- такъв 
начин в нашата страна би 
имало голямо предлагане 
на земя на продан, което 
пък от своя страна би 
досея е- до спадане на пе
ните на земята. От друга 
стлана истинските селско
стопански п р-оизеоп ител и 
по-лесно биха си обезпе
чили максимум от 10 хе
ктара земя. С промяна 
на предписанията за на
следството на земята би
ха се създали услозия за 
създаване на един вид на 
пазар на обоабатваематЛ 
земя. При тия условия 
има с-мисъл и .на сто-ява н-е- 
то за ув-сличеиис на зем
лищния максимум.

обо аботваемите
имо-ти в частна собстве
ност и по-нататък се раз
дроби язат.

• МНОГО ПРЕЧКИ

Съшеств уващата позе
млена политика, като съ
ставна, част на аграрната 
политика най-много- спъ
ва развитието на селско
то стопанство в частния 
сектор. Това се вижда и 
от дългогодишната стаг
нация на производството, 
добивите: нераци онално- 
тс- използуване на механи

Според преброяването 
от 1981 
собственост се намират 
над 17 милиона кадастра
лни парцели.

Това. само по себе си. 
показва че съществуваща
та структура на собстве
ност върху земята не да 
ва възможност за по-ико
номично прилагане на по
стиженията на съвремен
на агротехника в произ
водството и в частния сек 
тор.

година в частна

Пред сегашния оезон 
за изкупуване на агнета, 
селскостопанските произ
водители (не само в Боси
леград ска община) са пак 
пред дилема. Покрай въп 
роса за цената, която ди
ктува (не винаги) пазара, 
не им е • известно кс«га 
ше вземат парите си. Да 
ги предават на друга ор
ганизация нямат голям 
шанс
купвателни пунктозе. Но 
и да ги предал ат на друг 
посредник, под въпрос е 
как ш-е минат и с него. 

за Акб чакат по няколко 
по-важни цели. за лично месеца, лихва, поне и 
пестене, т.е. за създаване най-низка

ззцията и прилаггкето на.
мерки.агротехнически 

Отрицателното въздейст
вие на лошата поземлена
политика ое изявява и 
чрез бавния растеж на 
средните добиви от най- 
важните селскосте.танжи 
култури в частния сектор.

Всичко това говори, че 
е необходимо час по-ско- 
ро да се създадат не обхо
дим ит-е условия та позем
лената политика да стане 
сЬактоо на по-и.нтензизно 
развитие на солсксстопан
ското развитие иззбшо. а 
ведно с това и сЬактоо 
на ссъшс-ствяване па Дъл

други нямат ив-
• НЕМИНУЕМИ ПРО
МЕНИ

За да се създадат усло
вия. поземлената полити
ка занапред повече отхо- 
лкото досега да стане сЬа- 
ктор на развитието и да 

изяза

получат

да допринася за 
на селскостопанското поо 

като занятие.изводство
по означение с 

незб- 
зълрзси

еднакво 
другите занятия, е геерочната програма за 

икономическа стлбилиза- 
Поземлеиата полети-

ход имо всички 
от поземлената политика 

решават и превеж- 
А та

пия.
ка трябва ла бъде прис
пособена КЪМ ПОГПСбитб

да се
(М. А.)дат едновременно.

утвърждаване на 
напечения неземлен 

както и ппом
па предписанията за 

по-малки пло-ши на 
обработзае

ва са: 
така
макси.мум. 
яна 
нови 
наследство на 
ми те плоши

звонци

Семинар за пчеларите 

от Горно Понишавие
поп доход (чрез лнх- П-о-д въп сосчр-езна

вя). Досегашното „сътруд 
ничество" на пример ме
жду ООСТ Напредък” п 
Босилеград и животновъ
дите в -обшинатп красно
речиво- товарят за това 
миналата родина кога за 
парите от прешлените си 
атпета чакаха и по пет 
месена. И не само мнна-

е обаче колко и дали 
така ше укрепва наруше
ното поверие. Без оглед 
обаче всички трудности иВероятно ше се окаже, 

че главният ключ па все
общата ни поземлена

наследство

недоразумения, за . след
ващата нслогнчнсст зана
пред няма място: ако се
лскостопански 
пит-ел дължи на оелскосто 
плиска организация той 
и заплаша висока лихва, 
а когато тя дължи на не
га. той няма никаква ли
хва. Под ударите на сега
шната инфлация това с 
тежко бреме за произво
дителя.

Ако това така и сега 
продължи пол въпрос ше 
бъде не само разклатено
то ловеоис. но и произ
водството А ЖИВОТНОВЪД- 
ПИЯЧ' Фонд и без това е 
.в упадък.

по-
много въпроси във дръз
ка е борбата с болестите 
по пчелите, а кооперация 
Мая” се възползува от 
случая да раздаде и,а пче
ларите и популярна лите
ратура по отглеждане на 
пчели Ма семинара беше 
извършен и обмен па 
опит между пчеларите о-т 
Г-о.рно Понишавие и беше 
оценено, че подобни се
минари трябва по-често-

литика лежи в 
то на земята. С премела
та' на тези -предписания 

съзла-

Пчс л а реката комгс о а - 
„Мая" в Звонни ор- произво-ния

гзнизира неотдавна семи
нар за пчеларите от Гор
но По-ниша-вие в 
„Мир" в 3волска 

Сказки по 1 
пчела петото- из ] ю соха 
Бот-олюб Костадино- 
про-Феоор на Б-елгра- 

уни-взреитет и Здра 
Илиев, пчелар от Ии- 
Аапя. 13 работата на

биха могли да се 
нео бход имите

разрешаване иа
други въпроси.

поземления.
мак-

усло- лата. и не само за агне
ща. Чакаха без каквато 
и да е лихва..'.Негодуваха 
■обществено - политичес
ките организации тъпееха 
това поведение та изкуп
вателната организация да 
ос премахне. Но. а това 
стгашейис 
бяха малки.

Сигурно е че така към 
производителите но № от
нася само босилегрллека
та изкупвателна ооганнзя

хотел 
бамя. 

проблемите

дат
вия за 
множество
свързани с 
относно

напоземления
между ДРУ- 

и на
д-р
пич.
ППКИЯ
пко

Това 
Беше изнесено

симум. 
гото
така наречената 
конференция" на 
СЮК .Централният 
митет на- СЮК <хгд^пю 
набляга път'/ м
„сто V» предписанията м 
"^^'"(Адокостопап-

агпзрна 
ЦК на резултатите

шка
сем-инапа участвуваха надко да се организират о- ог

лед на застрашеното ж! 
пчелите от различни бо
лести.

250 пчелари.
Чрез дияфилми и д1>. 

средства па. пче-, 
изяснени

нагледни
лапите

В. Б.Й Миланов'бяха
ланско и

СТРАНИЦА 7
МАРТ 1»«8 '• ИБРАТСТВО



В БОСИЛЕГРЛДСКА ОБЩИНА СЕ УВЕЛИЧАВА 
ЧИСЛОТО НА НЕТРУДОУСТРОЕНИТЕЗА ПОДОБРЕНИЕ НА ХИГИЕНАТА В ДИМИТРОВГРАДМЕРКИ

Граждани, гасете жарта! Известни възможно 

сти, все пак, имаграда' щс бъдат раз гражданите няма па. поз
воли такива прояви. Вп
рочем. за чист град не са 
достатъчни само контей
нери, 
хигиената
ТИТГС1КИ ГРИЖИ
л ИМГ-1ТПО1В1РР ад ча п и.

Тези дни по улиците на
100 нови контейнера, а гражданин, който 

жар ще бъде принуден да купи нов
положени 
изсипва в тях 
контейнер В краря на 1986 година в общината имаше 1207 

нетрудоустроенй лица, а в края на януари тази го
дина число се увеличи на 1382 души. Възможности 
за трудоустрояване през тази година, без оглед че са 
ограничени, все пак има — очаква се към 300 души 
работа да получат в сгросщият се цех за спортна 
конфекция.

Повече от тях за
До преди няколко годи чтва жар шс бъде прину

да по улиците на Димит- .ден да купи нов комтей- 
повград нямаше никакви иер. който струва 280 000 , 
кошници за боклук. Гра динара. Комуналните ос 
жданите ос справяха с от надяват, че културата на 
налъците как знаеха и 
умееха. Сетне бяха купе- 
ни контейнер—сандъци.

■които веднага бяха изло
жени на ..опожаряване"
(мнозина изсипваха жива 
жар. бт к о ято ос под пол 
така картонените кутии и 
хвърлената хартия). По 
този начин контейнерите 
напоаво се унищожаваха 
С един специален трак
тор ..Комунални" не мо 
жеше редовно да мзпраз 
ва контейнерите.

Тези дни комуналната 
организация е купила 100 
малки контейнери, какви 
то най-често се ползуват 
за боклук. Те оше не са 
разположени по улиците, 
но в най-окооо време и 
това ше стане с помощта 
на санитарната инспек
ция. До 15 март трябва 
да пристигне и специален 
камион, с който ще се 
празнят кон-Азйнеоите (40 
контейнера дневно).

Ето. контейнерите са 
тук и наскоро ще започ
нат ..чистата си мисия".

Комуналал" призовава 
гражданите да ги ползу
ват съзнателно, особено 
да не ги опожаряват. В 
противен случай оня. ко
йто бъде заловен да маси бройните ..седмици" (на

са нужни йе
на всички

А. Т.

да се изготвяй планове и 
те ла се насочат на онези 
места където ше дават 
най-голям принос н раз
витието ,на общината. Но. 
и покрай голямото число 
нетрудоустроенй. сдруже
ният труд в общината се 
нуждае от известно число 
кадри каквито няма всред 
търсещите работа. Всъщ
ност. реализирането ' на 
няколко производствен/ 
програми идва и поради 
недостатъчното число ка
дри — особено в текстил
ната промишленост, сел
ското стопанство, дърво- 
обработвателната и хра
нително-вкусовата проми

Покрай школуването на 
кадри от които често не 
сс нуждае сдруженият 
труд. все по-сложните ус
ловия на стопанисване и 
застоят в реализирането 
па няколко програми в 
стопанството на община
та повлияха ля сс увели
чи числото па онези, ко
ито търсят работа. Дсжа- 
то в края на 1986 година 
в списъците на СОИ за 
трудоустрояване имаше 
1207 нетрудоустроенй. в 
края на януари тази го
лина това число се уве
личи със 175 души. Всред 
търсещите работа към 
700 са неквалифицирани 

полуквалифицирани. 
201 с тоста степен специ
алност. а 422 със средно 
образование и с четвърта 
степен специалност.

Въпросът във връзка 
с (не)трудоустрояването.

ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА 
ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В БОСИЛЕГРАД

Резултатни „седиш“ шленост.
Без отлед обаче, че въз 

можнсстите за трудоус
трояване са ограничени, 
■особено за неквалифици
раните и школувалите се 
за ..администрация", през 
настоящата година извес
тни условия все пак има. 
Наистина .едно число ор
ганизации все оше нямат 
конкретни планове запри 
емане на нови работни
ци но. в строещия се цех 
за спортна конфекция въ
зможностите не са малки 
— тук работа трябва да 
получат към 300 души. 
Но. под въпрос ше бъдат 
кадрите. Текстилни рабо- 
тнтши и конфекнионери 
•в СОИ за трудоустроя в а- 

няма.

и

Всеки трети жител на Босилеградска община е 
член на Червения кръст

ЧК. на борбата срещу ту
беркулозата. на борбата 
срещу алкохолизма, на 
безопасността на стари и 
дена в движението). Ор- 
га низанията прием стве-
ио омасовява редовете 

понастоящем в 55 
организации

Оргранизацията на Чер 
вения кръст в Боеиле.гра- 
дека община, както бе 
изтъкнато на годишното 
заседание на Скупщина
та на ЧК. уопешно- осъ
ществява хуманните зала 
чи. Резултатни с.а много-

т.е. с голямото число не- 
трудоустооени в сравне
ние с числото на жители
те ® общината и с онези 
които работят (в община
та има около 14 
жители, а в обществения 
сектор работят 1800 рабо
тници) е сериозен ооциа- 
лен и обшествено-нолити-

хиляди
си
първични 
членуват над 4000 дейни
членове С други думи. 
всеки трети жител на об
щината е член тга Червс-

ДИМИТРОВГРАД чески въпрос. Всред мла
дия. неизползуван потен
циал който чака работа 
се намират и 56 души с 
■полувисшо и 24 с виеше 
образование. Имайки пре не 
двид тези кадри налага се

Кой да махне 

бариерата?
ния кръст.

През изтеклата, гоя и на 
ЧК в Босилеград е орга
низирал
Здравния дом два

съвместно- със
В. Б.■курса

по домашно гледане 
болни и също 2 курса по 
първа помощ. В рамките 
на здравното

на
ДИМИТРОВГРАД

Лъга баба долъга. Ба
риерата. с която с ново
изградения цех на .Сво
бода" в Димитровград се" 
пречи па.отидат до имо
тите си в „Кереми/джийни 
ца" — ще трябва да 
махне. След дълго разта- 
кане. упреци и обясне
ния.
водностопамска организа 
ция се е произнесла в 
полза на селскостопански

поет по водно стопанство 
в Нищ по искане.на гру
па граждани от Димитро
вград. Специалистите на-

просвеще- СОЛИДАРНОСТ ЗА 

„СРЕМСКН ФРОНТ"
ние на населението са из
несени 20 сказки, подкре
пени с 16 кино-представ
ления. Помогнати са над 
100 социално застрашени 
лица. Добри резултати са 
осъществени в обшоюго- 

Общин- \славската акция. ..Солида
рност н,а дело". Макар 
че матепиалните й възмо
жности са скромни, боси-

прлвили това оше през де 
кември 1987 година и ус- 

се тановили. че портите не 
трябва да съществуват. 
Още повече, че за това 

са мо управителната няма съгласие на
ската скупщина в Дими
тровград.

Пролетта е на прага и 
компетентните лица тряб
ва час по-окорр да мах
нат бариерата, за да мо
гат хората нв-реме да из-.

Изграждането 1
.на. п ро боя на Снемания фронт 

на акция, която на теиторията на Димитров
градска община е имала значителен отзив. То
ва е и разбираемо, ако ■ 
състава ма Оома сръбска бригада 
■Сремогеия фронт

на възопоменателен ком- 
е солидар-гогокс

ое има предвид, че в
те производители.

Какво сега трябва да 
се направи?

Портите, с които са 
преградени левия и десен в-ършват селскостопа.нски- 
бряг на река Нишава, а 
които открай време са 
служели за път на произ
водителите до нивите в 
.. Ке р ем иджийница''. 
бва да се махнат. Въпрос
ното решение е издала 
група от специалисти на 
самоупоавителната общ-

леградоката организация 
на Червения кръст е из
платила помощ ла общи
нската организация на 
ЧК Трешнеака — Загреб, 
Зайчар. Кралево и т.н.

В кпая на годишното 
‘заседание председателят 
на Скупщината Прокопи 
Радованов връчи 16 коле
ктивни и 3 индивидуални 
грамоти.

в акциите на
и милването на рака Босут са. 

взели участие и мнозина бойци от Димитров
градско1. оа събиране на солидарни 

цел Дммитрогаграшска община 
грамота, а тези дни акция По събиране

соедства за 
вече получи

„ . : на още
средства отново е раздвижена в местните общ- 
.ноюги. До началото на този месец във Височки 
цдоровци и гуленовци са събрани 88 хиляди 
динара, а в Гоинщол 22 хиляди Акцията е в 
ход и в останалите местни общности в Дими
тровградска Община

тази
те работи в ..Керемшижи- 
йнина". Не бй било доб
ре ако с махваното на 
същата продължи да се 
разтака и ое дойде дожк 
ви недоразумения, които 
наистина не са нужни.

тря-

А. Т,М. А. (М. Я.)
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Пърдяло 1. /НГА* ч

Отчетно-—изборни общински конференции на младежта
ВАБУШНИЦА :

За по-голяма БОСИЛЕГРАД:

ясни цели занапредобществена роля на младите Приет отчетът за работа през изтеклата и ак- 
през настоящата го- 

у от 11 души и
циоината програма за работа 
дина. Избрано Председателството 
делегати на Междуобщинската конференция на ССМ 
в Лесковац. За председател преизбран Георги Тодо
ров, а за секретар е избрана Борка Такева.

ша Анджелкович а за секрета * р'з6ран Люби'
За делегати на МОК и ти Г“ Богданович- 
чич и Зоран Стоянович ССМ 03 избрани |Миля" Ран- 
Любишз МнТрович°ВИЧ 33 ДСЛеГЗТ "а РК на ССМ

на .. Сараево 87" са участ 
вливали 54 бригадири.

Занапред младите от 
общината далеч по-гояя- 
мо внимание ще обърнат 
н.а оюганизашйонното си 
укрепване, развитието на 
'куятепно-хулсхжвствена- 
та и опоотна-та дейност, 
решаване на проблема 
за незаетата младеж, а 
заетите млади върху ра 
звитието на самоуправле 
нието и борбата за иконо 
мическа стабилизация.

Общинската конфеоен 
пия за но® председател 
на ОК на ССМ избра Лю 
бища Аилжелкювич. а за 
секретар Зоран Богдано
вци. За членове на Пред 
г" па тел сивото на ОК на 
ССМ са избрани: Люби- 
ша Анджелкович. Зоран 
Богданович. Зоран Иок- 
огнович. Зоран Петров. 
Деян Лазаоевич. Милян 
Ранчич. Ивица Младено- 
пич. Зоран Митич. Илия 
Стоя нович. Зора н Сто я- 
гю-зич. Дгоагиша Ц.ветко- 
вич. Драгана Николич. 
Горан Йованович

За делегати на МОК на 
ССМ са избрани Милян 
Ранчич (едновременно е 
и предложен за член на 
Председателството' на 

МОК на ССМ) и Зоран 
Стоянювич. За делегат на 
Републиканската конфе
ренция на ССМ е избран 

трудови Любиша Митрович. 
Миналата година

На проведеното в ми 
валия петък в Боеилег- 
'оал. отчетнопизборно съ 
■брани,е ,на ОК на ССМ бе 
приет отчета за едного
дишната работа на мла
дежката о-ргайизания и 
са утвърдени най-важните 
задачи за предстоящата 
младежка активност. На 
събранието, «а което пр 
исъствуваха и най-отгово 
рните в общината, между 
тях председателят на

ле Цветков.
За председател на ОК 

на ССМ е преизбран ГЕ
ОРГИ ТОДОРОВ, а за се 
кретар е избрана БОРКА 
ТАКЕВА, Избрани са и 
делегати на Междуобщин 
ската конференция на 
ССМ в Лесковац: Иван 
Бсрски. Милорад Нико- 
лич. Любинка Пенева и 
Силвана Миланова, а за 
делегат в Републиканска
та конференция ,на ССМ 
— ДРАГАН ДОНЧЕВ.

Инак. новоизбраните 
43 делегати, които предс
тавляват 40 първични мл 
здежки организации е 
около 1200 младежи и 
девойки, разисквайки за 
работата на Общинската 
конференция, нейните ар 
гани и тела през изтекла 
та година подчертаха, че 
може да се отчете като 
сравнително побра. Нап
равена е крачка напред 
почти във всички отно
шения. а п.огди всичко 
в областта на добровол
ния младежки труд. кул 
тугено-забавния и спортен 
живот.

Разисквайки за пред сто 
яшлте заиачи младите от 
Босилегоадска община 
активността си главно ше 
развиват в той насоки: 
поели всичко, колкото е 
възможно по-организиоа- 
нн и подготвени да пооре 
шат и проведат предстоя 
щата съюзна трудова ак 
ция. в разрешава,пето на 
проблема отнасящ се до 
незаетостта и по-нататъш

На състоялата се ча 7 
отчетно-изборна 

конференция 
Социалистическата 

адеж в Бабущнишка об
щина младежите—делега
ти разгледаха отчета за 
дейността на ОК на ССМ 
за период 1986—1988 го
дина.
на гтогоама за 
ст през 
дина и избраха ново мла 
лйжко ръководство в об
щината и членове на ко
мисиите при ОК на СОМ.

лей
ност. се казва в отчета, 
младите ст Бабен/шна в1 
някои области са постит 
нали дебри резултати, но. 
■з други тяхната дейно
ст почти не се чувствува. 
Така например в идейно- 
политическата 
са постигнати завидни ус 
пехи: от 32 курсисти на 
политическата школа на 
МОК аа СК болшинство
то са млади На общинс
кото състезание „Тито— 
революция—мир" са учас 
твузали 16 отбора с над 
80 състезатели. Особени 
успехи са постигнати в та 
ченето и развитието на 
революционните тради
ции съвместно с Общин
ския отбор на СУБНОР.

'Сравнително добри ре 
зултаъи са постигнати съ 
в местно със СОФК-а в 
ооганизипането на 
ционния крос и велиооое 
доко надбягване. а ОК 
Формалния 
ост е организирал за 300 
бабушнишки 
девойки 
Кумроиец и Цветния дом 
в Белград.

март т.г. 
общинска
на мл гради

на
съюз от Пи-

млааежи и 
пооещепие вприеха оператив-

дейно-
настоящата го

Е общинската орга- 
низация: на ССМ в Ба- 
бу шпица ^йствуват 63 
първични организации, 
ст ТЯХ: 37 в местните 
общности. 5 в органи
зациите на сдружения 
труд. 5 е основните учи 
лнща н 16 в образова 
телния; център Счита 
се, че на територията 
на гЯщината има Око
ло 4300 младежи и де 
вейки. Все още обаче 
с точност не се знае 
келко членуват в ССМ.

В досегашната си

Щ

\дейност
Георги Тодоров

ОС ВАСИЛ ТАКЕВ и пре 
дседателят н? ОК на .СК. 
ИВАН ВАСИЛЕВ, бе изб 
пано Председателството 
от 11 души: Георги То
доров, Миле Анастасов, 
Славко Якимов. Боян Ан 
гелев. Мирослав Новако- 
вич. Борка Такева. Опя
вана Миланова. Иван Бо 
веки, Милорад Нпколнч, 
Валентина Евтимова и Ми

Добри резултати пости
га извииничсският отряд 
..Лужнишки партизани", 
както и младежката тру
дова бригада ..Добрин
ка Богданович". която ре
довно участвува в съюз
ните младежки 
акнии. Ст. Н.

Да има повече работни местаСУРДУЛИПА

зи проблем, участниците 
в разискванията се застъ
пиха за пенсиониране 
всички работещи, които 
'Изпълнятат поне едно 
от услови ята за пенсия. 
За да може стопанството 
да открива потече рабст-

Любиша Станойкович с преизбран за предссда-
секреТар па

ното маекснческо и иде
йно-политическо обоазо 

на ванне н възпитание на
Непал Иванович е избран за 

на ОК на ССМ
тел. а
Председателството

«младите.
На събранието млади

те от Босилегоадска об
щина остро осъдиха и ня 
кои несамоутшавитепни и 
несотюлггстнческк проя
ви в отделни вестници и 
описания, а поели всичко 
младите от Босилегоадс
ка община бяха единни 
пои осъждането на онези.

логическите организации 
и Общинската скупщина.В миналия петък (на 4 

март) в СуплУ-тица се със
отчетно-изборно за 

Общинската ' 
на Съюза 

мла 
ОК на

тоя Позорейки за задачите 
ооганизассванис на 

конференция
на социалистическата
дож. Членовете на 
ССМ приеха отчет за ед- 

лейност на

на младежката 
пия в Сурдудишка обши 

напия маншатси пс- 
Любиша Станойко

ни места.' младите прояло 
жиха да бъде сформир
ан ..общински Фонд за 
бързи и ираткоорочни «п 
тсрвепшш". Става дума 
за средствата', които се

прелидат” от касите на които по един или друг 
самоуправи^слките общ- начин нападат ,и изопача 
поети на. интересите и от ват концепцията по обшо 

По народна отбрана и обше 
замисъл иа младите тези' стаена самозащита, пои 
сродства трябва па ое да лобняките от На.полоос- 

жс на евдоенкията в ват на стопанските опга побол нтелната борба и ео 
СОИ за заемане на раб» низгмгои. вмоого те да лмалиешчеоката позолю 

намират име взимат скъпи кредити.

на в 
риол.
ПИЧ
пължсиието :на 
кого младежко

отделно подчерта за 
обшинс- 

РЪКОЮРД- 
активйзира всич-

ногодишната
организациямладежката 

в общината и утвърдиха 
предстоящия

Л1обин1а Станойкович
ство лазадачи за кусията подучиха проб-организа-ПЪРЗИЧИИ

и обществените оч>-
лре кипериод. Досегашният

ОК на ССМ
СТАНОЙ ко

летите па младежта » тр ■ общинския бюджет. 
ушустрю имането. Тома е 
■съвсем разбираемо, поне

иии
ганизаиии 
-членове па ССМ. По този 
на: чин.
мич. ше сплотим 
агшиите
брой младежи и

дсеяател на 
ЛЮБИША 
ВИЧ бе преизбран на съ- 

фуикния. а за секре 
Председателството 

И БИ АД ИВА

колективни

добави Стдиойко-
шата около

ция. вършат нападки е.ое 
11гу ЮНА н делото и ли
ка на другаря Тито.

пай-гол ям 
левой

тао иа 
бе избоан 
ПОВИЧ. На заседанието 

предееда-

тша ръка 
пата на 1600 безработни 
липа. а две трети от тях 
са млади. Обсъждайки то

сеси \
ки М Я.С. МикичI ш и съ струвах а 

телите на
Централно място в лис■ обпшетвепо-но
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*култу/0я& тш&ев®тт & иък&стпб®
РАЗВИТИЕТО НЛ БИБЛИОТЕЧНОТО ДЕЛО В БАБУШИИШКА ОБЩИНА Орнентационен план за шгоизда- 

телската дейност на „Братство" 

за 1988 година
Книгата—достъпна на 

по-широк кръг читатели Въз основа решението ма Издателския съвет 
за 1книгоиздателока дейност на 
,,Брането" дава се на обществено обсъждане 

1988 год. Ориентацио-

Издателство
Деля на освобождението 
на Бабушница. . ше орга
низира продажна излож
ба на своите издания.

оката културна обшност. 
Именно по този начин 
биха се набавили книги и

На развитието на биб
лиотечното дело в Бабу- 
шнишка община през из
теклата (1987) и настоя
щата (1988 г.) ое отделя 
особено внимание. Това 
е и разбираемо, когато се 
има предвид, че култур
ната дейност в тази екс
тремно неразвита община 
е на сравнително ниско 
равнище, 
културно ведомство — Ку 
лтуоният дом 
га със скромни финансо
ви средства, така че тук 
работи градското кино 
(на самоиздържка) и Це
нтралната библиотека с 
подведомствени библио
теки в няколко селища, 
както и културно-художе
ствено дружество на само 
дейни начала.

сриента/цйонния план за 
ннйят план е .съчинен въз основа на предложени

обягв-явеноголитература за 
основните

поочитна 
VIII заглавия от отделни автори, след 

съобщението-покана на 'Издателство „Братство 
и финансовите възможности, на които Издател
ството разчита Ориентанионният план обхваща

клас на 
училища. За целта общи
нската културна общност 
трябва да обезпечи елин 
милион динара.

в КАДРИ И ПОМЕЩЕ
НИЯ

следните заглавия:
1. АЛТЪНИ, порест, автор — ИВАН БОРСКИ,
2. РАЗКАЗИ (временно заглавие) — автор ПРО- 

КОПИ ПОПОВ
3. ПРОЛЕТНО УТРО. разкази и стихотв. за 

деца — АЛЕКСАНДЪР ДЪНКОВ,
4. БЕЗСЪНИЦИ, стихотворения — автор МИ

ЛА БАСОВ.
5. ШУМЯТ ВЪЛНИТЕ НА ЕРМА. народни при

казки-запис. ЙОРДАН МИЛАНОВ,
6. НАРОДНИ ПЕСНИ (Босилеградоко) 

готвила ВУКИЦА СТОИМЕНОВА,
7. ПЪРВИ КРАЧКИ (временно заглавие) — че

тива за I—IV клас, подготвили ВЛАДИМИР 
МИХАЙЛОВ и РАНКО КАРАНФИЛОВ',

8. ИЗБРАНИ ЧЕТИВА, временно загл. — за V 
клас, подготвили — СНЕЖАНА ИЛИЕВА — 
ВИДАНОВИЧ и ЕЛЕНА ЗЛАТАНОВА.
Този план ще се допълни с още едно за

предеш от югославските литератури

Библиотекарите са мал
ко па брой: двама души 
работят В' библиотеката в 
Блбушнипа и един в би
блиотечните пунктове г 
Звонци. Ракита и Пресе
ка. С пътуващата библио
тека работи референтът 
по самодейност при Кул
турния дом. а в училищ
ните библиотеки в Любе- 
раджа и Стпелад — пре
подаватели срешу извест
но парично възмездие.

• БРОЯТ НА ЧИТАТЕ
ЛИТЕЕдинственото

разпола
Във всички библиотеки 

през 1987 година са чле
нували общо 3326 души. 
През настоящата е запла
нувано техният брой да 
се увеличи със 109 лови 
членове, така че общият 
им брой да възлезе на 
3435 читатели. Доколкото 
това се реализира в обши 
ната 14,5 на сто от. жите
лите ше членуват в биб
лиотеките. (В Република
та средното равнище е 
от 14 до 15 на сто). В 
структурата на читатели
те преобладаващото мно
зинство са децата до 14 
години (1786). среднощно 
лците (779). младите . ра
ботници (367) читатели) 

т.н. Недостатъчен е 
броят на читателйте-сел- 
окоетопаноки производи
тели (ПО души), но се 
■счита .че пътуващата би- 

Библиотеката през 1987 г блиотекя ше увеличи и

под

въпроса за помещени
ята на библиотеката в Ва 
бушница трябва да се ре
шава спешно, понеже сА< 
превърнати в книгохрани 
лише и много от книгите 
,са недостъпни на читате
ля. Също е необходимо 
да се реши и въпроса за 
помещения на библиоте
ката в Ракита.

• КНИЖНИЯТ ФОНД
главие

Общинската централна 
библиотека работи в със
тава на Културния дом. 
а подведомствени библио
теки има в оелата: Звон- 
ци Ракита. Пресека. Стре 
лац. Любераджа. Велико 
Бонинце и Радости. Ми- и 
налата година е набавен 
библиобус (пътуваща би
блиотека). който посеща
ва 15 села в общината.

— според програмата за прочитяа литература 
за средното профилирано образование.

Предложения и забележки по отношение 
ориентациония план за 1988 година трябва да 
бъдат изпратени до Издателство „Братство" до 
15 . март т.г.

ЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО"

В разрешаването на вси 
чки проблеми, обременя
ващи библиотечното дело 
трябва ла се ангажират 
всички субекти в община 
та. преди всичко Култур
ният дом. културната об
щност. Общинската скуп-

РЕПЕРТОАР НА КИНОТО В ДИМИТРОВГРАД

Пепа Брена и „Тесна ножа II“
година е разполагала с 
,37 159 заглавия, а библио
течният Фонд е обогатен 
с още 1229 книги. Най- 
много книги (660) са на
бавени чрез обединяване 
на средствата с Народна
та библиотека на СРС, 
със собствени средства са 
купени 413. а от Републи
канската културна общ
ност са получени безплат 
но още 226 заглавия. Об-

техлия брой.
Ин.ак според плана за 

настоящата година най-
голям брей читатели ше шина. организациите от 
има Бабушница (2100), материалното производ
ител тота Звонци; (450), _ ство. Очаква се помощ и 
Любераджа и пътуващата 
библиотека (по 220) Стре 
лац (190), Пресека (65) и 
Радееин — 50 членове.

Ако през месец Февру
ари репертоарът на кино- 
то в Димитровград изми
на .под знака" на Депа 
Брена и Филма „Хайде 
да се обичаме" (дадени са

П" който е на репертоа
ра на киното от 7—10 
март.

Както и досега в репер
тоара преобладават аме- • 
итгкански Филми, повече - 
то от които не са кой 
знае колко качествени. 
Но на репертоара едва ли 
някой от Центъра за кул 
тура или програмният съ
вет могат да имат какво- 
то и да е влияние. Защо- 
то политиката на „кино- 
разпространение" е обо
снована само на паричен 
интерес, което значи важ
но е да има публика, а 
качеството изобщо не се 
зачита. Имайки предвид, 
че и киното в Димитров
град е на самоиздършка 
положението е същото.

Що се отнася до фил-‘ 
мито. които1 Димитров
град чан и ще видят през 
март. на репертоара са 
още Филмите: „Бунт във 
военното училище". „Ра
дост от живота”. „Тиней- 
дже.рка". „Моя съсед гро
зота" и домашният филм 
.Бал нз вода".

ня републиканските кул
турни ведомства.

дори четири прожекции), 
то март сигурно1 ше бъде 
под знака" на 

шия Филм „Тясна
югослав- 

кожаСт. Николов

* ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
НА КНИГАТА ЗВОНЦИ

що миналата година сто
йността 
книги възлиза към 3,36 
милиона динара.

През 1988 година, как
то е запланувано, съще
ствуващият книжен Фонд 
трябва да ое обогати с 

.около 1200 нови книги, 
така ч-е в края на година
та общо библиотеките 
общината (без училищния 
те библиотеки) ще имат 
38.359 книги или 1,6 кни
ги на глава от населени
ето. С оглед че общината 
из&г.тава зад републикан
ско равнище (две 
на един жител), то и за- 
напред ще се водят ак- 
ции за обединяване на 
средствата с Републикан-

на набавените Милена Шаркова—директор яа 
Основното училище

В юбилейната 1987 го
дила. когато бе ознамену-’ 
вана 200- годишнината от 
рождението на Вук Сте- 
Фанович Каралжич под 
название „Два века Вук", 
сравнително1 доста е на
правено' за популяоизира- 

в него на: книгата. През 
1988 година е запланува
но1 постоянно запознава
не на читателите с нови 
заглавия, които ше бъдат

Трудовият съвет на основно училище „Бра- 
тств-о" В село Звонци в Еабуцщишка община 
бра тези дни Милена Шаркова 
училището-.

из-
за директор на

Милена Шаркова е лощена през 1937 година 
;В Цетмня, СР Черна гора. Основно училище е 
завършила в Звонци .гимназия в Димитровград, 
а Виеше педагогическо
и биоломя. в Ниш. В звонското училище рабо
ти от 1957 година. Освен длъжността 
на училището, Шаркова 
ботно' време.

училище. отдел химия
изложени в преддверието 
на библиотеката. Времен- 

книси. ни изложби ще се органи директор 
ще има и половин ра-зират по училищата и по- 

големите селища. Издате 
лство „Градина" ,от Ниш 
по повод 6 септември' — Й. Миланов

А. Т.
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МАЛЪК ПОРТРЕТФизическа култура Щд^О^Т) Безстрашният вратар
АТЛЕТИКА

Пионерките стартуваха първи Който редовно идва на лък за-обичал футболната 
мачовете на' ..Асен Бал- игра. Започнал да играе 
кански" в спортния пек- -. през 1976 година в пио- 
тър „Парк", в Димитров- неоокия състав на ..Асен 
град сигурно 'е запомнил. Балкански", където оста- 
че косато на /вратата е кал две години, като по- 
Милкб Соколов — победа късно с още неколцина 
та не идва ,под въпрос, другарй-от своето поколе- 
Подобно е и юогато ..Бал- ние заминава да ое каля- 
■мански" гостува. Така с <ва в „Раднички" в Пи- 
тодини .. . пот. Тук под зоркото око

Традицията на добри на опитни треньори Со- 
вр,атари ъ ..А.' Балкански" кодов прониква в тайнит// 
продължава. на футболната игра. Вли

за в (съ-става на първия 
отбор, но не станал и 
пръв вратар. Сетне, бива 
отстъпен на „Единство",

Атлетичеокият клуб ..Ас 
ен Балкански", който 
отдавна беше основан _ 
Димитровград, на 28 фев 
руари има и първия 
изпит. На
кия крос в Белград) 
всички категории), дими 
тровградчани. участвува
ха с пион.ерокия състав 
(.пет пионерки). Право да 
участвуват в кроса имаха 
пионерки от 11 до 15-го 
пищна възраст.

На стаота в категория- лите три . паши състезате 
не- та за пионерки участвува. . лки се класираха добре:, 

в ха 80 състезателки от ця. ПЕГИ ГЮРЕВА. ДУШИ
ЦА ДЕЯНОВА и ИРЕНА 
ЙОСИФОВА, ученички 

. от УП клас.

лат.а република.
™ В твърде оспорвана ко 
за ккуоенция. в отборното 

класиране 'Димитровград
републиканс-

Не ше и съмнение, до 
чанки заеха пето място, бър резултат от най-мал- 
В тют,долното класиране, 
най-добра беше ДАНИЕ 
ЛА ЕЛЕНКОВА 
клас. която зае 25 място, 
сетне ЮЛИЯ. КАМЕНО- вини.
В А от V клас. И остана

ката категория на .атлети- 
ч-еюкия клуб на А. Бал
кански". от който тепър
ва се одагсват хуба.ви но-

о-т VIII &

Р>Д, Ставров ь където остава само един 
сезон и сетне се връща ® 
родния град. в ..А. Бал
кански".

Сега Соколов вече п-ет- 
шест години е незаменим 
на вратата. Той е приме
рен спортист, семеен чо
век баща на лве депа. го
лям другар и х фут
болния терен.

Пречи му и нему нера
зрешения статус, на спор
та в Димитровград. Но 
както и всеки млад човек, 
вярва, че този въпрсс ще 
се разреши.

Когато прекъсне актив
но да играе- има желание 
да работи с най-младите 
вратари.

В БОРБАТА ЗА КУПАТА НА ЮГОСЛАВИЯ 
СФС — ПИРОТ

„А. БАЛКАНСКИ"

Първите тренинг 
—мачове

в

Фойерверк от голове
ФК „Партнзан" 
рс-гац) 8:4 (2:1)

Футболистите на „Аоеи 
Балкански" в Димитров-

(Желюша) — ФК „Падеж" (Пет

град започнаха да трени
рат за предстоящия про
летен дял на първенство
то. Провежда тренинг— 
ма чана с отбори от по-ни 
сша дивизия. И х^край 
добрите резултати, отбо
рът оше не е в пълна Фо 
ома.

На 6 март в Димитров
град з спортния център 
..Парк" беше стигран фу
тболен мач между ..Пар- 
тизан" (Желюша) и ..Па
деж" (Петрс-зац) в рамки 
те на състезанията за Ку 
пата на Югославия. Пред 
около 100 зрители на ху
бавия тревист тесен, ма 
ча воли Кирил Ставров.

Тс-ва практически 
ще първата среша в Юго 
—купата на територията 
на ОФС — Пирот. „Пар-

тизан" успя напълно да 
надиграе петоовчани и за 
бележи висока победа от 
8:4. Малочислената пуб
лика се хаслаждаЕЛха ст 
хубавите прояви на жел 
юшани-и от головете, ня
кои от които бяха много 
ефектни.

Следващият противник 
• на „Партизан" в Юг-о—ку 
пата ще стане известен в 
сряда', когато ше се тегли 
жребият.

Милко Соколов

Но- дали ще бъде така. 
когато Соколов с-стави фу 
тб-ола. засега не е извест
но. Сред по-младите няма 
достоен заместник.

Милко Соколов е роден 
през 1962 година. От ма-

Остава оше много да

Д. Ставровсе поправи в играта.
До започването на пър

венството има време забе 
недостатъци дабе- Топпоаощ обадете се!лизаните 

бъдат премахнати.

Д. С.Д. Ставров живе-Осведомяваме всички топлодолци. 
ещи извън село. а които по някакъв начин под
държат връзка с родното си село. както и жи
телите от другите села и градове, трудови орга
низации и които имат възможност, да дадат по
мощ за асфалтиране на пътя от Топли дол до 
сепарация.

БОСИЛЕГРАД: СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С ТАЛАНТЛИВ ФУТБОЛИСТ

През пролетния полусезон 

по-добра игра следната текуща 
Сурдулица,

Сумите се внася.т на 
сметка: 64102-645-2010 при СДК в 
или чрез пощенски запис на следния адрес: Ме
стна общност Топли дол. 18537 — Божнца (запролетния, нашият събе

седник казва:
— Реално гледано, за

служаваме едно от пър
вите три моста. Това, че 
през есенния полусезон 
не успяхме, е отражение 
на няколко факта. Преди 
всичко на няколко срещи 
съдиите ни взеха три че
тири точки. От друга стра 
на и между нас футболи
стите има безотговорност, 
нередовно вършим трени
ровки. което се отразява 
върху физическата ни 
подготвеност. Мисля, че 
през настъпващия полусе 
зон трябва по-голямо впи

ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ, ш- 
гголуссзон за 

, на „Мла- 
Бссилегпад. Но 

тези няколко месс-

пътя.).рае еди.-; 
лъпоия отбор Умоля ваме всички, конто са осведомени 

своите близки и по-дс-ст" от — да запознаят със същата
този начин подпомогнат тази голямаи за знати и по 

комунална акция.
па. Захариев, с улоежост 
и таланта си спечели сим 
латиите на любителите на 
футбола.

Играе на мястото полу 
защитиш. Притежава го- 

прегледност в и тр а
ем иеъл за ко- 

Ка зва.
играта му е Ьл-

От местната общност в село 
Топли дол

. ’:,г

ляма
ТЪЖЕН ПОМЕН

На И март тази година се 
навършват две години от ран
ната смърт па нашия съпруг и 
татко

та и има челективна игра. В. Захариев
образен в 
сне». а 

' ник е
иначе привърже

ла белградска 
„Пърлена звозда".

положение наис голово 
съигпачитс си.

Александър НиколовИнак. Захариев -казва, 
когато..Младо ци. пай-сигурси е

Р. Захариев и Й.
манис да се посвети 
младите футболисти. Що 

за крайното

панаТреньорът 
ст" Георги Георгиев, до
бави, че Захариев е »не- 

отб раната 
отбор.

родей през 1949 година 
съдия, председател на Общин
ския съд в Димитровград

Неговия светъл лик вечно , 
тце носим в сърцата си. 
ОПЕЧАЛЕНИ: съпруга Бпля- 

п син Далибор

играе с 
Елит-о-ров. с шито играел 

отбор ■на
се пък касае 
класираме, мисля, че с 
гю-добра игра, пропусна
тото можем да наваксаме

съл сигурно вбосилогралекия и в юношеския- 
.Младост".на навие рядко

наказателното
или

При това 
лдза и » 
поле на

хвърли понякои 
ле удобна топка

На въпроса ни како-це- 
„Мла- и заемем едно от първите 

в дивизията.
М. Я.

играта панива
дост”, през есенния иолу- 

какв-о очаква през
пасъперника три места

твъР- 
и създава сезон и
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ХЛ&Ц&р* сатиРа *забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Празно - пълно
Карикатурен екран

Все яокато бай—Тошо. ин-
В КОНТРОЛопоктор по пазара 

отива с празни. а се завъдиха 
с •пълни торби. от обществена 
работа и интерес дума не мо-

Водоноше
ж-г д.а става.

Не може да става дума -й че 
е виновен —той не вижда' ко
га ги- пълнят!

Й-еино вюшс' на водоно-ше окайсмо до- 
войсте що иду на чсшм-у и с кобилице на

йутое за целрамо доотесу вощу од вечер 
дън. А еве тия дне м-г за д-г си та бео- на 
йодно събранийс V Бабушницу дека орате 
кико требе да работе защрутете та- да има 
тююече йешстье за чозеци.

Елем почеше да чешайу свс-. кико до
ма трапаз й сте д-сйд у у йед-но село. од

ИЗ БЛЯСЪЦИ ИЛ ОСТРОУ 
МИЕТО

Младост—старост съга
йеднога купе телето, од другогл нече. 
сдиога плате толкова паос. на другога пов-е 
че или по-малко... После заоратише за мло 
•кого :Те на тога писали по-малко масло 
оногова придали, те на -тога платили, 
онога че плате после... И тека редом.

— Е. може и да йе тека, макар и да не 
йе све кико шо думате — поче йедън оди 
зашругуту — ама се чудим защо не кажете

на

• Ниюой иЬ 
отива младостта, но всеки чув
ствува, когато тя вече си е 
отишла.

усеща как си

на
Сенека

КарикатураПерица Илиев • Младите мислят, че ста
рите са глупави. Старите зна
ят. че младите са глупави.

Дж. Лили

• Бери &ъю младост рози. 
не се май;

декември дебне подир май.
Вазов

• НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ за 1воионо-шете?
— Кикве /са съга водоноше га сполете

ше — питуйем я.
— Са чу чуйеш — рече йедън до менеВредител

и се усмиву.
— Не йе ли срам за стари човеци да 

се пюевъвну у водоноше? — пита тия оди 
злхюугуту. ама- никой не му одговаоа.

— Първо отгеду до- чешмуту с млекото, 
та га кръсте. а после су най-гласовити дека 
млекото пема маслене йединипе. Съглам во-

Деда -Джуна от Грапа бил малко оообен човек: 
с добитъка нанасял вреда на съселяните си. Вецнаж 
за това го затворили в царибродокия затвор, Дядо 
Джуна твърдел, че той не е пускал добитъка в чуж
дите ниви.

В затвора бил някой си пазач от Борово, познат 
на дядо Джуна. Една вечер той го замолил да го 
пусне да пренохцува в Грапа. имал да завърши няка
ква си домашна работа. Дал му някой и друг динар. 
Пазачът се „смилил", но си направили уговорка, дядо 
Джуна рано сутринта, отново да се върне в затвора.

Тогава дядО' Джуна отишъл в Грапа и поизпра
вил доста вреда на онези съселяни, които го обвини
ли и зарад които той се озовал в затвора. Върнал се, 
както било' договорено’.

Сутринта няколко гралчани дошли при околий
ския началник да се оплакват, че дядо Джуна пак 
им направил голяма вреда. Тогава околийският се 
ядосал на селяните:

— ,Как може дядо Джуна да пусне добитъка, 
гато е тук в затвора! Изглежда 
много джунинци . . .

Отишъл и освободил дядо Джуна като неоснова
телно, обвинен.

• Младата възраст пее за
страстите, а преклонната — за 
бурите...

Секст Проперций
доноше!• Хората биха били .не.с.рав- 

по-шастливи. ако може- — Е. па и това йе за стабилизацийуту! 
— Етети па съга. кво зайедничко има 

стабилизацията със кръщаване на млекото?
нено
ха да се раждат осемггесетгоди
шни и като младеят постепен
но. да достигнат осемнадесет 
години.

— чуди ое задрутарат.
— Има доста! Еве моят комшия, да не 

му кавуйем името че ми се разсърди пос
ле. йедно йутро ме соеча и ми каже: „Ком 
шийо, гледа ли оиночка телевизийу? Чу ли 
дека йедно шише йиоела вода пс-окупа оди 
Кило млеко? Па айде съга излази накрай с 
йевтино млеко...

Марк Твен

• Когато бях млад. ми каз
ваха: Ще видите, когато ста
нете на педесет години! — Ста 
нах на педесет години, И ши
ша не съм видял. „Кво да шиш, сигурно, има кой мис

ли.и за това<...
,,А мисли! Да миел е нема тека да буде. 

Ама я му найшо- калаят и за това."
,,Е, кико?"

ко-
в селото си имате

Е. Стати

• Възрастните никога нищо 
не разбират самостоятелно, а 
за депата е уморително всяко
га и всичко да им разясняват.

Сент—Екзюпери „Ена знайеш ли и я. бе оди ония що
сипнем малко водину V-млекото, та повечко 
да далезне. Ама ко шо видиш и това 
вече .не июплачуйе..."

„Добре де. ама ко си нашъл калаят?"

Записал: Владимир Иванов

се

ЩШШЩ Димитровградско „ало" — питуием я.
— Е. съга у водуту сихгем малко млек

це и сметката ми излезне!"
Та ®и разпра ям тека си оратимо я и 

моят комшия, а да ви кажем и я съга че 
узнем н>ег01ват- „оецепт, ега 
йе м д а м и некихо 

се вати на сметку млекото.
уопе-

— Е®е другари, оди 
йе поскупело! .Пак 
поче задругагоат.

некня млекото пак 
че ви се исплати... —

— Све дож: йе Йиселата вода по-окупа 
оди млекото, ове дотъпай че има водоноше- 
— Отсече йеиън и с тбва завърши събра- 
шки-етчх
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