
ЕрятстВо С указ в» президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.

^ ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ Ж

ГОДИНА XXV * БРОЙ 1164/65 * 24 АВГУСТ 1984 Г. * ЦЕНА 4 ДИН.

Драгоев Мариови н 

Мина Радонлович в Босилеград
Тържествено чествуван 
Аенят на граничаря — 15 август

Най-сигурна е граница, 

която пази народътДрагослав Маркович.
член на Председателство
то на ЦК на СЮК и Жина 
Радойлович,

Дят за по-уснорено разви
тие на Босилеградска об
щина и насоката на трудо 
вите организации от по-ра 
звирите общини да изграж 
дат цехове в изостаналите 
краища* В тази насока, по 
ложителни примери са „Зе 
ле Велкович" и „Здравле” 
от Лесковац. както и око 
ротната реализация на из
вестни програми на Елект
ронната промишленост и 
„Нитексот Ниш и ДИП 
от Княжевац. СъДДо така 
Рангелов говори и за акци
ите, които се предприемат 
за ио-бързо разрешаване 
на редица комунално-бито
ви въпроси.

Участвувайки в разгово
ра Драгослав Маркович из 
-тъкна. че постигнатите ре
зултат*! са добри и пред
ставляват солидна основа 
за по-нататъшно по-уско- 
рено стопанско развитие 
на общината, като се имат 
в предвид инициативите и 
програмите, които в скоро 
време трябва да се реали
зират, което е в духа на 
развойната политика на 
СР Сърбия. Маркович под 
черта, че производството 
в цеховете за чорапи и це 
ха за сушене на плодове и 
зеленчуци е модерно. Той 
каза, че цехът за сушене 
на плодове и зеленчуци

трябва в скоро време да 
разпита на известно коли
чество суровини в община
та, а производство трябт 
за да се организира и в съ 
седните общини. Не мо
жем да занемаряваме, из
тъкна Маркович, и разви 
тието на селското стопанет 
во, защото за него същес
твуват солидни условия. 
Говорейки за реализазция- 
та на Дългосрочната про 
грама за икономическа ста 
билизация Маркович изтък 
на необходимостта от мно 
го по-отговорно отношение

Четир идесетго дишнин а- 
та от създаването на 
КНОЮ (Корпус на народ
ната отбрана на Югосла
вия), относно граничните 
войски, тържествено бе
ше чествувана на 15 ав
густ в цялата страна. Цен
тралното тържество по то
зи повод в Нишка армейс
ка област се проведе в Бо 
силеград. На всички ^гра
нични застави беше весе
ло. Празника чествуваха 
заедно с граничарите, по
кровителите и жителите в 
крайграничните селища. Та

произнесе и боевия завет 
и определи посоката на 
поколенията — „Чуждото 
не искаме — своето не да
ваме”! При такива усло
вия Маршал Тито подпи
са заповед за създаване 
на КНОЮ. Това беше опе 
ративен състав, който през 
войната обединяваше раз- 
новидни боеви действия, по 
чти 100 000 души, а в пър
вите следвоенни години да 
ри 130 000 бойци и Старши 
ни. предимно комунисти и 
скоювци. С решение за <съз 
даването на КНОЮ, пред 
новите командири и части 
бяха поставени отговорни 
задачи за организирането 
на ред и безопасност в ти
ловите части, унищожава
нето на останките на чет
ници, белогвардейци, ус 
таши, балисти и др. конт- 
рареволюционни елемен
ти, с обезвреждането на 
шпиони, 
чки други врагове на Но
ва Югославия на оевободе 
нпте

председател 
Републиканската кон

ференция на ССТН в Сър
бия пребиваваха на 8 ав
густ т-г- в Босилград. Те

на

посетиха цеха за производ
ство на чорапи в Босилег
рад, както и зеха за суше 
не на овощия и зеленчуци, 
където бяха запознати с 
производствения процес;и 
резултатите, постигнати до 
сега. Покрай това Марко 
вич и Радойлович посети
ха и гра ничн о-п ропуск в а- 
телния пункт на 
с ко-бъл гарската 
при село Рибарци.

разговор с представи
тели на обществено-поли
тическите организации и 
няккои трудови организа
ции в общината другари
те Маркович и Радойлович' 
за стопанските резултати 
информира Любен Ранге- 
лов. • председател на Об- 
щиноката скупщина. Той 
подробно ги запозна с ре
зултатите в стопанисване
то и реализирането на сред 
носрочната развойна прог 
Рама в общината.

Председателят на Общи 
нската скупщина Рангелов 
изтъкна акциите, които 
през последно време се во

спрямо задачите и в пром 
яна на поведението 
всички, че е необходимо 
исканията да съгласуваме 
с възможностите. Така и 
в областта на здравеопазва 
него и другите 
трябва да се води сметка 
за рационализация на мре
жата; всичко трябва да се 
съгласува с възможностите 
за задоволяване на потре
бите, както изисква _ поли- 

иконом ическа

югослав-
граница

при

В

дейност*!

диверсанти и в си
тиката по 
стабилизация- 

Жика Радойлович меж
ду другото говори и за ан
гажирането на средствата 
на гражданите чрез мест
но самооблагане да разре 
шават антуалпи комунал
но-битови въпроси.

територии, обезпеча 
ваха държавната граница. 
В Деня на победата КНОЮ 
наброяваше седем дивизии, 

.три самостоятелни бригади 
и по-голям брой специални 
части. Военният вихър 
личи всички гранични зас
тави, но това не попречи

Генерал-майор А. Спирков- 
енн

зака беше в Димитровград
ска, Сурдулишка, Бабуш- 
нишка и Босилеградска об 
щини.

На тържеството в Боои- 
леград, говори генерап-ма 
йор Александар Спирков- 
ски, член на ЦК на ОЮК. 
Говррейки за създаването 
на КНОЮ, Спирковски не
годна, че КНОЮ е 
дена от 'Придобивките 
нашдта тригодишна борба, 
когазю сурово 
огромни сили от чужбина 
и в страната, знаейки че 
губят войната, но и реше- 
ни да отнемат канвото се 
може, да поведат след се
бе ои хора по 
на злодействата, бездната 
и безнадеждието.

Б. Костадинов

на граничарите с гърди и 
оръжие в ръце, при огром 
ни жертви, да запазят гра
нитните на

ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОЗАКЛЮЧЕНИЯТЛ НА 13-ТО ЗАСЕ
ДАНИЕ НА ЦК НА СЮК СРЕД КОМУНИСТИТЕ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБ
ЩИНА родината. И

след окончателното 
бождение на

осво- 
страната за 

кноювците нямаше почив
ка-—изтъкна Спиркоовски. В 
следвоенните 
разплата с останките от 
фашистките сили, 
санти и шпиони, изпълня^ 
вайчеи честно и доблесгно 
своята задача, паднаха 1040 
кноювци, сред които 86 
офицери, 103 подофицери 
и 915 войници.

Критична оценка на всеки член създа-
на

Пред комунистите в Димитровград
ска община предстои широка активност 
върху публичното обсъждане на Проок- 
тозаключенията от Тринадесетото засе 
аание на Централния комитет на Съюза 
на югославските комунисти. Членовете 
на Съюза на комунистите в цялата стра 
на имат възможност най-активно да бъ
дат включени е приемането на заклгоче 
нията на Централния комитет на СЮК. 
Това същевременно значи, че е дадена 
възможност не само всеки член да бъде

махне бездействието. Както бе 
то на заседанието па Предсодателство- 
то на Общинския комитет на СКС: ,н Ди
митровград, към съвкупната активност 
в обсъждането на нрооктозанлюченията 
трябва да се им» най-сериозен подход.

В разискванията на заседанието на 
Председателството бе изтъкнато също, 
че е необходимо да се засили дейност
та на Съюза на комунистите в остана-- 
лите общественочюлитичесюи 
зации, защото без това СЮК не 
да осъществява1 своята роля е общест- ( 
вото. Отговорността пък, особено трябва I 
да се изостри след комунистите намира 
ши се на отговорни и ръководни поето-- 
«е (,да се тирои отговорност от_отго-| 
варните”). Прието е предложението в 
разискванията върху прооктозаключе- 
нията активно да бъде включен и Акти
вът на работниците-ком учители от непос-' 
родстоеното производство ь

изтъкна години в
нахълтаха

дивер-

пътищата

органи, 
може1 ОТБРАНИХМЕ НАШИЯ 

ПЪТ В СОЦИАЛИЗЪМ

През оредата на 1948 го 
Дина, с 'Излизането на Ре
золюцията на Инфармбю- 
ро, силно надвисна 
опасност над нашата стра
на, на която накто иодчор-

(На 2-ра стр.)

запознат с тях, но и да даде критична 
обществено, а Водачът на нашите наро

ди и революцията др. Тигро 
в тези дни поръчваше 
остров Вие и на приятели
те и на враговете: „Нс 
■цссгвува сила. 
ни попречи да 
придобивките от 
Революция”.

оценка на съвкупното 
преди всичко свое отношение към зада
чите произтичащи от становищата на 
ХЛ Конгрес ка СЮК, Д/ьлгоорочната про 
грама за икономическа стабилизация и 
Останалите партийни документи. Обсъ
ждането на гвроеитозак л юч&нията 
удобен (да не мажем краен) момент доа 
се мени отношението къ*м трудовите за- 

изобщо, момент да се ттре

от

съ-
нопакоято да 

зиназим 
нашата

Оттам той

е

р
А. Т.Дачи и труда



Най-сигурна е граница, която пази народът
теспвонв самозащита и бе 
зодаоност. Той между дру
гото изгинна. че най-снгур 
на о онази граница, ноято 
народът пози. При такова йй 
сътрудничество 
най-отворената 
Европа.

Генерал Спирковоки по- 
нататнк се спря върху п.ри 
носа .на граничните войски 
в изграждането на страна
та, като изнесе постигна

ли ос

(От 1 стр.)
га генерал-майор Сшщхив- 

‘ШтоаониОКИ, И ТОЗИ ПЪТ
се противопоставихме. П» 
иочи от пет години сталпн- 
оките сили, упори го, с не,- 
прекъсшиц интензиюг, вър 
1Щ..УЯ еуиверзмвни децедапя 
в сфаната, а отделно 

граници, п

те пазят 
граница в

на
тозинейните

период на нашите траници 
с четири интрормоюроаоки 
страни станаха /шо гранич 
,пи инндпденти и провока
ции и които Ч граничари 
загинаха, а 5о Ояха ране
ни, наи-миого' на границата 
с ллоания. ьроят на цивил 
ните жертви в граничните 
краища е много по-голям. 
тези данни трябва да иом Дългосрочната 
нпм, кцкто подчерта Опи-
рковски не зарад злопаме цИЯ> относно задачите от 
тяране. нека това остане Дванадесетия конгрес на 
като признание на грани- СЮК н 13-то заседание на 

кнокувците за цк на СЮК. като изтък
на, че нашата социалисти
ческа революция днес е из 
правена гтред нови предиз 
викателства в икономичес
кото и обществено разви 
тие. Това неминуемо изис 
нва безпощадна и широна 
идейно-политическа офа-

птите реззултати 
всестранна помощ и съгру Ж., 
даичество с населението в .. ^ 
реализирането на множест 
по акции.

Сиирковекн изтъкна и за 
дачите в реализирането на ,к 

програма а* 
за икономическа стабилиза "Д•Ч >

Народния театър в Ниш, 
съпровождани от Военния 1 

в Ниш.

намо до Председателствата
на СФРЮ и на ЦК на 
СЮК. Бяха връчени награ 
ди и признания на заслу
жили командири и войни
ци, а след това беше из
пълнена подбрана култур
но-забавна програма, в коя 

членове

революционна 
акция, канто на Съюза на 
комунистите като авангард 
на работническата 
така и на цялото обшест 
во на всички сектори 
живота и труда.

От тържеството беше из 
пратено приветствено пис-

1131 шичарите и 
вярност
най-тежките часове, 
предупреждение на ония, 
ноито оиха се опитали да 
нападнат на Югославия — 
да знаят какво ги 
още на границите й, както 
и на нашите нови поколе
ния — за да знаят с каква 
цена платихме правото ои ДИМИТРОВГРАД 
да останем свои на своето, 
е колно жертви и себеотри 
цание пазехме и запазих
ме самобитността на на
шия път в социализъм.

към родината в 
но и оркестър

В този ден, покровители 
те направиха посещения, 
на заставите като на гра
ничарите връчиха скромни 
подаръци.

класа,

на
чака

Б. Костадиновто участвуваха и

дата на родината, мира и 
единството между нашите 
народи и народности тряб
ва да пазим като зеницата 
в окото си.

След това на най-прилеж 
ните войници бяха връчени 
награди. Със значката При 
.мерен войник е награден и 
Райко Спаич от Игало: 
„Щастлив съм, че в юбиле 
йната година получих тази 
значна. Щастлив съм, за- 
щото значката получавам 
в последния ден от моя гра 

.ничарски живот. Защо съм 
граничар? Защото грани
чарят е окото на родина 
та!"

Граничарят в окото на родината
юбилейните 40 то ката народна армия.

В присъствие на предста 
вители от Нишката армей 
ска област, Нишки регион, 
обществено- политическите 
организации на Димитров
градска община, на местни
те общности на селата Вер 
зар. Долна Невля, Сливни 
ца и Лукавица, представи
тели на командирите от за 
паса покровителите на зас
тавата и местното населе-

Денят па граничаря, 15 
август, на територията на 
Димитровградска община 
във всички гранични заета- на на 
ви бе отбелязан тържестве 
но. Още повече, защото та гранични единици, като съ 

празникът е в ставна част на Югославс-

знак на
дини от формирането 
Корпуса за народна отбра- 

Югославия, който от 
1953 година прерастна

Намаляването на напре
жението на границите с и3 
точноевропейските страни 
по време съвпада напъл
но с ликвидирането и на 
последните останки на ус-

чегнически и др. зи година 
Това

на

в

таижи,
банди в Югославия, 
обуслови и реорганизиране 
то на КНОЮ, така че от 
31 март 1953 година Корпу 

отбра-сът на народната 
на на Югославия беше пре 
установен в гранични вой

на Югославия. Отго-
ние. централното тържес
тво се състоя на гра 
та застава „Свобода”.

И този път тържеството жестзеното дружество
ерги Димитров” от Димит-

Неистина, докато чле
новете на Културно-худо-

жгчна
ски
тава, над 3 десетилетия, гра 
ничните войски, като пос-

„Ге
по повод празшгка започ
на с полагане на венци и 
свежи цветя на паметника 
наблизо до заставата къде- 

. то презз 1951 година гра
ничарят Милан Милентие- 
вич, вражески е убит от 
информбюровски куршум. 
За значението на празника

ледователи на светлите во 
енни традиции, с основна
та задача при всички ус
ловия, заедно с над 1,5 .ми 
лиона граждани от 85 об 
щини и 2457 селища в гра 
ничните краища, с частите 
«а въоръжените сили, ох 
раняват държавната грани 
ца на Социалистическа фе 
деративна република Юго
славия.

Говорейки за граничните 
войски ген .-майор Спирков 
ски подчерта, че днес това 
са модерно обзаведени 
войоки, рационална и твър 
де ефикасна военна орга- 
низация, подготвена с ус 
пех — в духа на Консти- 

■ туцията, Закона, правилата 
и другите предписания да 
пази ненарушимостга на 
държавната територия на 
СФРЮ, т-е- яа охранява 
държавната граница. Сво
ите задачи тези войски 
изпълняват, като се обля
гат върху своите високи бо. част на командир Станиш 
еви и морални качества и Андреевич на 15 август, на 
при най-широкото съдей- легендарния испански бо- 
ствие на трудещите се и ,рец и народен герой Рад- 
гражданите, при сътрудни ка Павлович — Чичко и 
чество с другите органи и 
субекти на системата по 
всенародна отбрана и • об-

ровград изпълняваха своя
та програх!а за граничари
те и останалите 
граничарят, който беше на 
пост, не сваляше очи 
границата.

гости;

от

Инак, за най-добра зас
тава на тази част от гра
ницата е провъзгласена за 
ставата ,,12 февруари”, ко 

Петковски, който .между Ят0 п0 т0зИ начин успя да 
другото изтъкна, че свобо-

говори командирът на гра
ничните единици Сатире

Край паметника на загиналия граничар Милан Милен 
тийевич при с- Верзар < задържи преходното знаме-

ТЪРЖЕСТВО НА ЗАСТАВАТА „РАДКО ПАВЛОВИЧ — ЧИЧКО” БАБУШНИЦА■&
грижа. Граничарите, мла
дежите, учениците, участ
ниците в НОВ-а и населе
нието често са заедно. 
Общи са им часовете по 
история ,и уреждане на 
сте1Н1вестници, заедно при
бират реколтата, провеж
дат комунално-битови 'ак
ции, спортни срещи и цро 
чие.

'Наградени граничари Посещение на 

граничаритеЧетиридесетгодвдшииа- 
та на КНОЮ и граничните 
части на ЮНА бе тържес-

В рамките «а традицион
ното сътрудничество меж 
ду граничарите и населе
нието, граничните застави 
посетиха тРУДодите хора 
и граждани от Сурдулица, 
Църна трала, Бабушница и 
околните местни общнос
ти, представители на тру
довата организация „Кру- 
шик” от Валево и нрагуева 
шюите автомобилни заводи 
„Дървена застава".

■Когато става дума за съ 
трудничеството, трябва да 

на която е връчено преход- се изтъкне, че то е на осо
вото знаме, като на най- бона висота и че пазенето 
добра единица-

твено ознаменувана въоз 
всички застави надлъж на 
югославско-българоката гра 
ница.

По повод 15 
Деня на граничаря — Деле 
гация на Бабушница, със
тавена от представители 

обществено-пол итичес- 
кигге организации, младеж
та й пионерите направи по 
сещение на граничарите- 
На граничната застава при 
Бучи дел те връчиха 
граничарите скромни пода: 
ръци, а след това беше ор 
ганпапрано и малко тъРже 
ство.

август —

Централното тържество 
се' състоя на граничната

на
Значката „Примерен, вой 

ник” заблестя на гърдите 
на 14 войника, а с награя 
ен отпуск са отличени 
13 граничари, които им връ 
чи генерал-майор от запа
са Йован Манасиевич, пре 
дседател на РК на 
на Сърбия.

, \

на

СРВСс. м.на границата е тяхна обща
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В ДИМИТРОВГРАД АКЦИИТЕ НА СК В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ЗА 
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБЩОПАРТИЙНО ОБСъЖ 

ДАНЕ ВЪРХУ ПРОЕКТОЗАКЛЮЧЕНИЯТА ОТ 13-ТО 
ЗАЗЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮКГрижи за жизненото равнище 

на работниците Предстои засилена и 

конкретна дейност• ЧАСТИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ..ДОПЪЛНИТЕЛ 
НИТЕ МЕРКИ”, ПРИЕТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ СИН 
ДИКАЛЕН СЪВЕТ И ОК НА ССТН В ДИМТРОВ
1 гАД

тел ни мерки” на ОСВ и ОК 
на ССТН са с по-широк ди 
аатазон: те се отнасят и до 
заетостта 'И настаняването 
на работа, оказване на дру 
ля видове материална и па 
ригана помощ, засягат съд
бата «на старческите сег 
мейства на село и рациона 
лм ото пол зуван е .на техни
те имоти.

Освен това предлага се 
въвеждане на една работ
на събота за солидарна по 
мощ, ползуван е на сред
ствата на общото потреб
ление, синдикалните сред
ства и__ прочие. ^Допълни
телните мерки” наистина 
предлагат многостранни 

.начини за защита на жиз
неното равнище и Органи- 
зац1иите на сдружения 
труд и трудовите общнос

IПредседателството на ОК на СКС в Боси
леград неотдавна прие програма от активности 
за организиране и: водене на общопартийно об
съждане в общинската организация на СК и в 
нея се подчертават главните насоки за дейсгву- 
ване.

Още през януари т.г. Об 
щинският синдикален съ
вет и Общинската конфе
ренция на ССГН в Димит
ровград оказаха конкретна 
подкрепа ,на Препоръката 
на Съюзнаха конференция 
на ССТНЮ, Съвета^ 
ссю и Съюзния изпълните 
лен съвет във връзка с^с 

рав-

За обезпечаване на зим
нина са раздвижени акции 
и в други организации — в 
„Циле”, например ще 
обезпечи и ориз, а от ОСВ 
е раздвижена акция за обе 
зпечаване на месо и месни 
изделия по твърде достъпни 
цени. С тави акция ще бъ 
дат обхванати воички ОСТ 
и трудови общности, кои
то проявят интерес.

Не е изключено и други 
организации на сдружения
ТРУД 'В 
община да са предприели 
подобни акции, счита Са- 
ша Димитров, но за това 
■не са осведомили Общин
ския синдикален съвет.

се

Със заседанието на Пред 
седат&лството на ОК на 
СКС в Босилеград всъщ
ност започнаха подготовки
те за организиране на об
щопартийно обсъждане на 
Проектозаключенията от 
Тринадесетото заседание 
ЦК на СЮК. Имайки пред 
в ид з начение то в а заседа
нието на ЦК на СК>К и 
Проектозаключенията му, 
отнасящи се до осъществя 
ването на водещата роля 
на СЮК и укрепването на 
идейното му и акционно 
единство, в предстоящия 
период в тази общинска 
организация на СК ще се 
разгърне твърде богата и 
усилена политическа дей
ност. Тази дейност, впро 
чем, както и в целия СЮК 
ще бъде още по-значител
на ако се има предвид, че 
основната характеристика 
на сегашния етап на обще 
стаеното ни развитие е 
борбата за осъществяване 
на Дългосрочната програ
ма за икономическа стаби 
лизация и по-нататъшното 
развитие на социалистичес 
кото самоуправление.

Председателят на ОК на 
СКС в Босилеград Цоне 
Тодоров казва, че в 
приетата програма на Об
щинския комитет се под
чертават няколко насоки 
за действуване. До края на 
нзстояшия месец, напри
мер, ще се проведе съве
щание със секретарите на 
първичните партийни орга 
низации и с членовете на 
Политическия актив на ОК 
на СКС. Към средата на 
септември първичните пар 
тпйни организаци в ор

ганизациите на сдружения 
труд (в местните общнос
ти до 10 октомври) ще про 
ведат събрания, на които 
членовете на СК 
познаят с Дроектозаключе 
нията- Анализ на положе
нието в собствената 
среда, с особен 
.върху осъществяването на 
Дългосрочната
за икономическа стабили
зация и водещата роля на 
СК, първичните партийни 
организации в организаци 
ите на сдружения труд ще 
изготвят и приемат до 25 
септември. Организациите 
на СК в местните общно 
сти това ще направят до 
20 октомври.

защита на жизненото 
нище. Тогава бе 
успешна защита може да 
се осъществява

прието, че ще се за

с такава 
организация и производст 
во във воички ОСТ и тру
дови общности, които ще 
обезпечат псьлродуктивен 
и качествен труд, увеличе 
ние на Физическия обем 
на производство, осъщест 
вя/ване на по-виоок доход 
и въз основа на това увели 
чение на личните доходи.

•<* Естествено 
изисквано по-добро 
водство, а разпределение
то да бъде 
При това 
чертана

Димитров градска си
акцент

програма

От всеки е 
_ произ-

стимулативно. 
особено е под- 

необходилюстта ) '
Тодоров подчертава, че 

в континуитета на 
активност в първичните ор 
ганизации на СК ще се 
проведат и събрания (в ор 
ганизациите на сдружения 
труд до 5 октомври, а в 
местните 
края на октомври), на кои
то ще се сумират резулта
тите от общопартийното 
обсъждане, дефинират ггре 
дложения, мнения и сщгже 
стии. Разбира се, на 
ще се приемат конкретни 
становища и ще се утвър
дят задачи занапред.

от икономии и пестене, 
повече труд и ефективно 
използуване на 
и Работното време, 
по този начин се 
повече доход за разпреде
ление.

Тези така да кажем .,об 
Цр1 определения бяха до 

вълнени с още 19 конкрет 
ни допълнителни .мерки за 
защита на

тази
.машините 

като 
създава

общности до

Димитровграджизненото рав 
нище на заетите. Каква е 
съдбата «а тези 19 
нителни мерки след поло
вин година?

долъл Обезпечаването на зим
нина безспорно е полезна 
акция, защото по 
цени работниците получа
ват стоки от първа необхо 
яи.мост. Но 19-те .допълни

тяхти както и останалите су
бекти биха трябвали да 

евтини проявят повече инициатив-В разговор със Саша Ди 
-^итроб. председател на 
ОСВ в Димитровград, се 
откроиха две основни не
ща. Първо, ООСТ 
вите общности не разлола 
гат с пълна евидснция до 
коя степен и колко работ
ника действително са със 
застрашено жизнено рав
нище, понеже «е са Устро 
ени „социалните .картони”. 
И второ. час>г от ПО на 
Съюза на синдикатите ре 
ализират на пратика част 
от „допълнителните мер-

ност за превръщането им 
в’ конкретни акции и дела.

Ст. Н. Да добавим, общопартий 
ното обсъждане във връз 
на с Проектозаключения
та в тази общинска орга 
низация на СК ще приклю 
чи със заседание на Об
щинския комитет на ■ СК, 
което според програмата е 
насрочено за 10 новм- 
юри т.г.

и трудо

Звонскм четвъртък
Вече 32 години, всеки че 

тв-ьртък, в Звонци най-ре- 
довно идват хора от всич
ки дерекулсни села, даже 
и от Бурела и Лужница — 
на пазар. Точно преди 32 
години по инициатива на 
няколко звончани ЧЕТВЪР 
ТЪК бе

скостопански произведе
ния . Трябва да кажем, че 
цените на стоките ту>к лоч 
ти не се различават от оне 
зи, в Димитровград, Боси 
леград, Сурдулигца, Пирот 
или Ниш например. В под 
крепа на тези думи 
цените на стоките, на паза 
ра в Звонци: домати — 40 
динара, чушки — 5, дивни 
40, зеле също така 40, кар 
тофи 50, краставици 50 
нара за килограм и т-н. Да 
добавим, че

В. Б.
КИ”.

Касае се преди всичко 
- за снабдяване на работни

ците с продукти от първа 
жизнена необходимост и 
оказване на известна пари

ЗВОНЦИ
ето

провъзгл асен за 
пазарен ден и отогава до 
днес хората от този край 
всеки четвъртък превръ
щат в ден за купуване и 
продажба, а пък момите 
и ергените на място къде 
то се запознават и харес
ват. Този ден почти всички 
нашушковци, пресечени, 

ди организирана акция за беринци, ракитчани, вучи- 
снабдярване на работниците делци, ясеновци, а през те

зи топли летни дни и гос 
тите от Звонска баня — са 
на пазара <в Звонци.

Добър сенодобквчна помощ на деца—учени 
ци от семейства със зас- 

<равпи- Селокостопанските прои 
зводители от Д оракула мо
гат да бъдат доволни от 
тазгодишния сенодобив. 

Именно, това са 
на директО|ра на земедел
ската кооперация „Ерма” 
в Звонци — Божко Таков, 
който покрай другото 
осведоми, че 
край овчаро-козарската фе 
рма, в местността „Църни 
върх", която е 
мост и а звонската земедел 
с'ка кооперации приключи 
преди десетина дни.

За разлика от другите го

ДП дини, когато кооитбата се 
извършвашетрошено жизнено 

ш&- Така
ръчно,

пръв път тази година лива 
ЛИте в „Църни връх” 
косиха с помощта на най- 
модерни машини, за които 
земеделската кооперация 
„Ерма” е изразходвала по 
чти 4 милиона динара.

Да добавим, че частните

зана зв анения 
пазар може да се купи и 
свинско месо по 300 дина
ра за килограм, сирене по 
250 динара за килограм и

например в 
ООСТ „Тигър—Димитров
град” понастоящем- се во-

се
думите

прочие.
с еъглмща, кромид, карто
фи, чушки и ябълки за зи
мата, а на 15 деца — уче 
ници в размер от по чри хи 
ляди динара ще бъдат обез 
печени учебници, учениче 
ски чанти и форми за нас 
тъиващата учебна година.

Каисто ни осведомиха аз 
местната общност наскоро 
пазарът в Звонци ще бъДе 
реконструиран, което ще 
рече — ще бъде модерни
зиран и годен за продажба 
на всякакъв вид стона.

ни
кооитбата

сел I (Жосгопанок и проз гзво- 
дичели приключиха с коси 
тбата, от която са напълно 
доволни, защото 
бинтът е на^ц очакванията.

На пазара в Звонци най- 
ВИДЯтчесто могат да се 

човарни могорчи превозни 
средства от южна Сч,рбия 
и Македония, които в Дере 
кула продават своите сел-

собсрве-
с.енодо-

Т. П. Т. Петров
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|{ СЕЛО КЛИСУРА
ОРГАНИЗАЦИИПОКАЗАТЕЛИ НА СТОПАНСКИТЕ . г* -ГПО ШЕСТМЕСЕЧНИТЕ Фабрика аа 

одеяла^ изтънени
ДИМИТРОВГРАДБОСИЛЕГРАД

гаг да бшат доволни от ^'^г^^л0„„,т„и бла 
показателите за иолугодиш нос ги е Р 

стопанска Дейност- И 
натуралните, и финансови
те показатели свидетслству 
□ат за стабилни и 'устой
чиви темпове на развитие 
п стопанска дейност. Съз- 

оргаНи-

Па 7 ав)уст тази година 
Клисура, Оурдули 

община, беше доло- 
основен камък на фа

31 в село 
шка! "Л ГУ-Ч

• През първите шест мсеца на деловата година са 
ползувани 70 на сто от превозните сродства на орга
низацията • Общият доход е увеличен с 37, доходът 
с 33 и чистият доход с 27 на сто • Повишаването на 
трудовата дисциплина и икономиите — залог за оше 
по-успешна дейност

Ж-еН
Срината на студено вадяни 
одеяла и гпнани. 1ова всъ
щност е цех на ТИГ „Гър 
делица" в Гърдеошиа. Об
щата сума на каяиталоадо 

възлиза на
гиполучно.

270-кварц. Общите разходи на 
организацията възлизат на 
. / 44.1 (АШ-динара и в срит 
-нение сьс еьотиехнпя м#на 
лошдишон период са нара 
снопи с 38 на сто- Доходът 
е увличен е -56 на сто и 
възлиза на -Д 781 00У дина

патаБоснлеградсната авто
транспортна ирганизация, 
нояпо през първите три «ме 
еца на настоящата дело
ва година отчете загуба от 
около 842 1ЛЮ динара, за 
върши първото полугодие 
без дефицит. „Остатък" от 
дохода наистина е симво
личен — само 78 660 дина
ра, но като се имат иРед- 
вцд трудните условия в 
този вид стопанска дей
ност (недоимък на авд-очас 
ти, а особено на автогулш, 
поради което са ползувани 
само 70 на сто от камиони 
те и рейсовете), положите 
лната шестмесечна финан
сова равносметка дава на 
Дежда за по-успешно стопа 
«исване занапред. Разби 
ра се изгледите за поло
жителна годишна равно
сметка ще бъдат и по-реа 
лми, ако първичните органи 
зации на СК и Синдиката 
по-успешно действуват в 
преодоляването на субек
тивните слабости, които 
тук не са малобройни и 
за които все повече се го 
вори в кърга на организа
цията, но не и на саиоуп-

жонията 
милиона динара, която е 
обезпечена от страна на 
Фонда за недостатъчно ра- 
вити-ге краища и фабриката 
ТИГ в Гърделица, Цехът 
ще приеме на работа от 
125—150 души.

Много по.-остър проблем
отсъствиятапредставляват 

по болест, 
дат" част от дохода. И тук 
действуват обективни обс
тоятелства, 
лък брой От отсъствуващи 
те са млади майки 
отсьствуваг по майчинст
во. Но също така немалък 
брой работници отсъству- 

за да осъществят до
пълнителни доходи в сел- 

стопанство и други 
Така например са

които ,уизяж-

дадвна с содйдна 
запия на труда, ползуват 
се съвременни и модерни- 
маиниии, а произвежданата 

намира от-ли-

понеже нома

ра, а чистият доход дос
тигнал 18 2у1 ббб динара 
(увеличило с 27 ,на сто).

Средниял- личен доход в 
тази стопанска организа
ция, в която понастоящем 
работят 18/ души, с УУЗ/ 

7.88У

които Строителната част 
обекта ще извърши 
дар” в Сурдулица. Обектът 
трябва да бъде готов до 

на настоящата година-

на
./Зи-шродунция 

ч-0Н ,прием не само на паза 
нас, но и и чужби-’ ригге у

пат- края
Годишно в него ще се лро 

350 000 метра оде
на.

ос-Да приведем някои 
нотни данни: общият доход 

59 на сто
си ото извждатдина-данара срещу 

ра, кол кого е възлизал в 
края на юли 1У#3 
(увеличение с 26 на сто).

— Затрудненията © на
шия стопаноки отрасъл и 
занапред “Де бъдат 
голял» проблем в дейност
та на нашата организация 
— казва шефът на счето- 

Славчо Николов.

отрасли, 
мо през юли т»г. са отдъст 

15 на сто от рад

яла и тъккани.
На тържеството 

вод полагането на основен
Любен Ми.

е реализиран е 
1 го отношение на заплану
ва пия, относно преизпъл
нен е с 9 на сто. Акуму 
лаЦ'И1ята пък е реализирана 
с 49,9 на сто, ноего пред
ставлява особен успех с 
оглед на обстоятелството, 
че гга-г°ля!ма част от про
дукцията се реализира през 
второто полугодие.

по ло-годлна вували
гащите на машините, а то
ва от своя страна предиз
виква нарушаване ритъма 

ирена- 
работниците

камък, говори 
хайлов, председател на ме 
стната общност в село Кли 
сура и Радомир Петкович, 
генерален диретор на ТИГ, 
а основния камък положи 
Благойе Стоянович, предсе- 
дател на Общинския ко- 

СКС в Лесковац.

най- на производството, 
сочване на 
на други операции, за да 
се запази поточния начин 
на производство и прочие.водотво 

— А това налага Да укреп , ' : ми-гбт наозаме трудовата дисципли
на 1на всички заети, да по
вишаваше качеството на

1I .шт На тържеството ггрисъс-
Драгослав Мар-II твуваха и 

кобич, член на Председа- 
на ЦК на СКЖ

гЛ}*лрц1уплътняваме 
•и най-

уолугите, да 
работното време 
ефективно да използуваме 
превозните средства. В га- 

повече.

\иш телегвото 
и Жина РадойловИч, пред
седател на Републиканска
та конференция на 
в Сърбия.

, ш сстн
Б. К.

узи насока много 
отколкого досега, трябва 
да действуват обществено- 

политическите организа
ции и особено самоуправи 
телните органи, които все 
още не дават пълен при 
нос. Все още има прахос
ване на различни авточас
ти, които с малка лоирав-

равителните органи.
През първото полугодие 

на тази година в , Автотра 
нспорт" е осъществен общ 

от 98 694 000 дина-

р»:

Ъ. ^1 В ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБШИНА ЖЕТВАТА ПРИ 
КЛЮЧВА

доход
ра. което в сравнение с ре 
ализацията от съответния

3 а.

м Остана само Високепериод на миналата година 
представлява увеличение с 
37 на сто. В осъществява
нето на този доход, както 
и досега, най-голямо е уча 
стиего на пътническия
транспорт. С рейсовете ма 
„Автотранспорт" от Боси
леград са пътували над 
382 000 л!ица. С товарните 
коли па организацията са 

., древезени 22 167 тона раз 
ямчни стоки, най-много

„Свобода”: да се стимулира качественият труд Жетвата в Димитров
градска община тази годи 
на. особено в района на 
Попишавиет° и Забърдие- 
то, завърши за сравнител
но къс период. Остана още 
района на Висок и ако вре 
мето позволи очаква се и 
там комбайните бързо да 
приберат реколтата.

Както ни осведомиха 
съответната общинска слу
жба. до 16 август са ожъ- 
нати 60 на сто от засетите 
площи на частния и общес 
твения сектор, а засети 
са И32 ха (132 на общест 
вения и 1000 «а частния ое 
ктор). Ожънато е на 599 на 
частния и 83 ха на общес
твения сектор. Ведно се из 

плана

ка могат °ще да се изпол 
зу»ват, и посегателства оре 
щу общественото имущес
тво. Без спешни мерки 
против тези явления и без 
всички възможни иконо
мии не можем да спече
лим борбата за стабилиза 
ция на „Автотранспорт".

М. Янев

Ог друга страна, въпре
ки че производствените но 
рмативи са същи. дори й 
по-ниски в сравнение с 

през първото полугодие из други конфекционни орга- 
носъ.т е участвувал с 80 низации, не се постигат и« 
на сто в общия доход, ко
ето благоприятно се от
разило врху намаляване «а 
залежалите стоки тъй като 
целокупната продукция 'На 
време
трбителите, така че в скла 
довете почти няма готова 
продукция. Износът глав
но е
ри*те в НР България. СССР,
ГДР, ФГР и Канада. През

Годишният план е осъще 
ствен 50 на сто, както и 
доходът- чистият доход и 
остатък дохода. При това

лост-но. Причината е: явя 
ва се период на приспособ

вяване- поради промяна на 
работната операция, а вси
чко това се отразява вър- 

е доставяна на по- ху нереализацията на сред 
нпят .месечен личен до
ход, който през пъррото 
полугодие в тази стопанс- 

реаЛ1изиран на паза ка организация възлиза 
на 12 хиляди динара-

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Дълготрайният засух 
взе „данък“

Къроката работа в селата на Босилеград- 
ска община е в пълен разгар. Селскостопански 
те производители бързат ма приберат тазгоди
шната реколта. Сенокосът вече приключва. Са
мо в планинските села Църноацица, Доганица, 
Караманица, Плоча, Мусул, Горна Ръжана и ДР- 
вое още се каси, а в низките започнаха да съ
бират и .датори-я откос”. Жътвата е в пълен ра
згар. Обаче и от сенодобива, и от зърнените рас 
,тения, селскостопанските производители тази 
година не оа доволни. Именно, дълпотрайН1И1Ят 
заюух ирез пролетта и лятото зле се отрази, та
ка, че добивите оа значително по-малки от ми
налогодишните, което в крайна сметка зле оде се 
почуетвува върху животновъдния фонд в об- 
щината. Още повече, ако се има предвид, че и 
с обезпечаване на фураж|на храна от вътрешно
стта ме върви добре. Всякак най-загрижени са 
1минифермер|ите, които нямат достатъчно храна 

■ за добитъка, а основната орган1Изация за сел
скостопанска дейност „Напредък'' все още не 
Проявява активност за обзпечаване на същата.

М. Я.

Очевидно е, счита Б. Пе 
йчед, че мерките на икона 
мическата стабилизация 

трябва да задействуват по-

първото полугодие повече 
продукция е пласирана на 
клиринговите пазари, а по- 
малко «а 1К10нвертируемггге. 
а през второто ще бъде об добре и да се прилагат ця

лоепно, да се стимулира до 
Според думите на дирек- брия и качествен труд, да 

конфекция ,,Сво- се изостря ефективното 
ползувана на работното

пъ.лнява жетвата и 
за изкупуване на пшеница. 
Досега са изкупени 461 то 
на от заплануваните'-' 772.
Общественият сектор в из 
купуването е предал' 283, 
докато частните селско
стопански производители 
са предали 178 тона пшени
чно зърно. Ако се има пре 
двид, че тазгодишните Д°" 
биви са сравнително доб 
ри и се движат средно от 
2300 кт на хектар на част 
ния и 3000 кг на обшестве 
ния сектор, очаква 'се. 
нът за изкупуване ще бъДе
осъществен с гтриклю1®ане

А. Т.

ратно.

тора на
бода" Бранко Пейчев, ре
зултатите биха били мно- «Р®16 и «а се "Ресече пътя ма несонователпите от

съствия. Още повече-го по-добри, ако производ
ството не се съпътствува- 
ше от няко1И обективни, но 
и субективни слабости.
Обективи ите труди оопи 

са (Известни отдавна: липса 
на възпроизводствени ма
териали и суровини, ненав

че
през второто полугодие 
конфекция „Свобода” тряб 
ва да пласира овоята про
дукция на нробирчивите и 
наоризни западни пазари.

ИЛ а

) Ст. Н. на жетвата.
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Пролетарии оу всички страни, съеднияваАте се

Комунист
и не Съюза на комунистите в Сърбия

1429
1984

г |л^ПОВЕЧЕ ОТ РАЗИСКВАНИЯ хме да осъществим идеята за общвстпвено- 
1Ико1носм1Иче(ЗК1Ите отношения проектирани в 
Конституцията и Закона за сдружн-ия труд, 

дд сиаред ццруш. в криза 1ни доведоха оиегемми-
л ар Че т°.Ва Лято 'Няма пъдно лятно гто- ой задачи и да раздвижат членовете и воич- те решения внедрени св Конституцията от

спокойствие, не би могло да .се ка ни обществени сили в офанзивна акция’', но 1974 година. И едните и другите твърдят, че 
заклзпч <^Ъ111!И]Нок'итр разисквания по Проекто- и „критически да оценят общите обществени интерпретират Дългосрочната 
П шн ен’ИЯта ла ’на СЮК са започнали, процеси и развитие". икономическа стабилизация, което само обър
гетмип5 ьпар™ЙД1а активност 'Ще почне след Казали бихме. че тъкмо в това е 1раз- ква „обикновените” членове на Съюза на ко-
седмица две. Воичко сторено досега и което ликата между дългогодишната практика на мунистите. 
ст а, едвам е „загряване". Но и в т°ва мо- първичните организации да се пращат готови В такава обстановка трудно може да се 

е да се очертаят някои тенденции. заключения и да се търси изпълняване и дос- очаква, че всички първични организации, вой
ст първични организации вече се таеянето на проектозаключенията на пред- чки среди ще имат единствени критерии по 

опита да се освободи от този дълг преди ш- варително изясняване. И в Проектозаключе- очакваната идейна и пш1итическа диференци- 
дишните почивки чрез ^„разработка” на про на ЦК на СЮК се търси засилена активност ация сред членовете на Съюза на комунисти- 
ектозаключенията набърза Ръка. За щас- нията и в Заключението на 13-то заседание те. ‘Напротив, не е нереално да се предпоста-
тие. такива има .малко, а нези, които по та- въз оонова на вече црме-гите и валидни доку- ви, че критериите ше бъдат различни... 
къв начин се опитаха да се промъкнат ще менти на Съюза на комунистите. Но, този
оъдат принудени грес есента да излезнат-на път се търси и очаква и нещо повече   вой- гласил в схващанията по някои съществени въ
„поправителни съорания. чки членове на Съюза на комунистите да уча проои се посочва и в Проекто-заключенията

Ьдна друга тенденция е много по-разлро- ствуват в изготвянето на заключенията- Пре- и в анализа, изготвен за 13-то заседание *нв 
странена. В някои среди цялата акция се под небрегването на едната или другата димен- ЦК на СЮК. Ето защо Проекто-заключени- 
готвя така да не мине ^границите на първич- зил не би било са'мк> бягане от партийния ята са призив за изграждане на единствени 
ните организации на СК, ООСТ, в -най-добър дълг, но и бягане от изправянето пред нас- становища. По свободно казано, с доставя|Не- 
случаи фаоригчния двор. Под лозунга „актив- тоящето и бъдещето- т° на Проекто-занлюченията на публични ра
ност, а -не тсоретшкране се търси всеки да В анализа, изготвен за 13-то заседание' на зисквания е разпи1сан своеобразен референ- 
решава проолелжге в споя кръг. Търси се ЦК на СЮК и който е съставна част на ма- дум сред членовете на СК за насоките на об 
анализ на досегашната собствена работа, с териалите за публични разисквания се кон- щественото развитие. Не трябва да има съм- 
криткка и самокритика . изготвяне или до- статира: „конфликтът между самоуправлени- неноие в това, че голямото мнозинство ще се 
пъдване на програмите за работа, д.иферен- ето, сам)аугЕравител1Н1иге общественособстве- опрздли за решенията от Конституцията и 
циад/я. ничеоки производителни отношения и силихте. Закона за сдружения труд. Не само затова.

1рети. пък разискванията по Проекто- които в обществото и работническата класа че огромното мнозинство комунисти в работ^
заключенията разораха като удобен момент са техни носители — -от 
да „окажат' свя помощ на ръководството, ху държавнособственическите <и 
баво да съчинят своите идеи за подобряване 
и доп-ьлняване на текста на Проектозаключе-

програма за

На съществуването на разлики и несъ-

една страна — и ническата класа и от трудещите се това оп- 
груповособстве- ределение и досега изразяваха с делото и по- 

ничеоките отношения, тоест етатизма, бю- ведението си. 
рокпратизма и технократизма Т ъиемо затова трябва да се вярва, че пу

бличното обсъждане няма да остави От 
крити „някои съществени въпроси" и

>от друга
нията, да ги доставят на компетентния коми- страна — проличават още по отсри черти и 
тет и така завършат Работата. има все по-ясно класово съдържание-..” Вяр-

пренеорегием същинските разисква- ваме. че от една такава преценка епроизтек- ще даде по-оттределени критерии за разл ича- 
ния като изключение, за другите две ло и становището, в самото начало на Проак ване на истинските борци за ооциалистичес- 
тендендии^ тРяова да се каже нещо по- тозанлюченията, че се намираме на кръстопът, ко самоуправление от онези, които под само- 

е ' ^ и> КОИто °е <^,лРеделиха 33 „акти- от 'който се определя по-нататъшна съдба, управителна етика предлагат етатистическа 
вност оез георетизиране и снези, ксиго са съдържанието и възможностите на с^супра- или технократическа 1идея. Ако и след разис- 
оклонни към „теоретизиране оез действува- влението. кванията останат открити съществените въп
”€ тттгНе Са Разорали същността на призива "Т* ози конфликт на самоуправлението и роси, ще се легализира възможността за ал- 
а 14 на ъюза на югославските комунис- етатизма и технократизма се -води и в тернативна опция — свободно определяне

ти. Централният комитет, впрочем, призова ^ самия Съюз -на комушените. Това най- на членовете -на СК между две (или мож^
на добре се отразява © оценките за изтеклия би и повече) различни становища. А това по-

„.......... утвърдят период и причините на сегашната криза. Спо вече ще води към фракционерски борби, от-
^ акционните си програми и непосредствените ред едни, -в криза попаднахме защото не успя- колкото към акционно единство В. С

членовете, организациите и ръководства 
СК да „оценят своята работа, да

У
ПРЕД ВРАТИТЕ НА ММФ

При дадените обстоятелства ос 
шанс да тава да се разисква само за това 

как да се получат възможно по- 
Затова днес изглеждат съвсем благоприятни \юловия от МежАуна 

неоснователни надхитрянията, пре- родния монетен фонд. Тъй както се 
дизвикали голямо

сегашните опити показват, че ,ме- 
душината” та ММФ дима 
помогне в размер 30:1.ЗАЕДНО СМЕ СИ/1НН

вълнение още увеличават Трудностите около от
преди няколко месеца, за това да- плащането на дълговете и опасно 
лм услоаилта «а ММФ са в ун«сон сгга от крах «а светната финан 
с нашата програма за Стабилизация говя кмгтлча организации на сируже или не са Днес вероятно е яоно 101 така се увеличава и

„. _ д_ „. ™ г=~ ~
няколко месеца прина^длежностите то общ -резултат на морни на те- с-кц^жвние дународного югори за дългогодишно репрогра-
на населението редовно бяха тго- кущата икономическа политика Ако стигнахме ло т ч, на дълговете, а такава въз
големи от неговите плащания. Се- през изтеклите няколко години, ние трябва да‘яойпми и п,п л*ожнос^,св "Рейвестдаа и ва Юго
га. ПОЧТИ от месец на меоец, раз- Те неудържимо с доближават до Сега се огмриоа<а славия- В това и рие можем
ликата между принадлежностите и сумата от 2000 милиарда (нови) можем ли и таЛамм -Г ^ тъРсим «какъв овой шанс да на-
пландаянята се увличала за сметка динара. Наскоро «де бъде равна на- да -разчитаме на ММФ2 Ч,, С.^т ,малмм бремеТ° на Дълговете. Ка
на гражданите. Текущото прихо- половината от миналогодишния об иие, разиоквамията ■„ то, СЪ1>каП€ за* яри дадените обстоятелства,
ди, напук на -намаленото купуване тестван продукт на Югосяавия. да приличат само мя могат “ тааи насона обаче
па стоки, не покриват вече жизне- Тъй -като в счетаводсгоен„те -кни- ^ 4
ните разходи и се налага хората да ги отрпцаггелн-ите курсови ’ 1
взимат <уг спестените суми.

Досегашните о^ити показват, че 
да помогне в размер 30:1.

В края на първото 
населението е плащало 
милиарда динара в повече отколко дство, е все

„медицината" на ММФ има шанс

полугодие основните 
със 105

да

не същест-
по вува истинско решение. Истинско-

разяи- ошо един -изход, а .на^ходГме- “ проблел,а «а
гаи фигурират като -непокрито по- ждународният монетен <1юн? >кеността може да се -намери оа\го

Наред С няколко доори показа- треблание, -непрекъснато сипнализи- да -наплати -изхапем' Чре3 ,13МеНеН1Ия на обстоятелства-
-гели, които продвестяват -края на рат изкуствена тревога, че -изрдо- тшната -валутна натят та' 3 това 'не мо>К9 да го ««прави
стагнацията, това е един от -реди- хедваме повече, откол-кото сме пост и вхолвн _ “ш"тежоо[Юсое оама -нито дна -страна—длъж-нична.

стабилността. Тук е и -инфлация- тия са подобни ,на събитията в води -прегоиоагг с ММФ Л?а„|ВД|ЛИ Ж|ДУ"ар°(ден капитал, 'олшияркфен 
та, която надмина 60 -на сто, зажан други лрезацщпжени страни, които промъкне коа* м«г „ няи да се в -Межи,укарод-ния монетен фонд. 
гайки сс Да достигне троцифреи прилагат рецептите на Междунаро на «и-,, «шГ ™°. на е ® Р,|>','вте На тази юила могат 
размер. Въпреки че общец-о, сьв- А»ия монетен фонд. ММФ -налага по ,,а „^‘]^аНа7:ППъжн“чка- 
местното -и инвестиционното -пот- чти ииенггич-н-и условия на всички с Решил ^*л
реблвнне са сведени по предвиди- страни, които търся-,. Да бъде от- някшто Ф ШГ
ните в стабилизационната про;рама ложено о-гшмиеднвто -на д-штавете 
рам-ки, доходът, който осга-ка на им, а -и -резултатоте са стуни. До

ме

ла се -протлво 
| (Оставят единствено всички развп- 

вечо ва-щи- се страни заедно,
ня„„„ «“ и синхронизирана акция,' ч-роо Ооъ-

оки страни |кпл Г а*ТИГ1'ш1ИС11ИЧе «юотвяванв на собствони-ю си опре 
пепели 1ти1шп«ИТ° понас'1'О1В0ем ои делен-пя огг международните оРе- 

лата на -инра-га. щм и конференции. В. Слийспчсвич

с единна



2 Комунист
СВЕТЬТ около нлс непрекъсната и агресивна аме 

риканизация (под която
тшдпаднаха и някои югослав

ски репортери) допринесе да рух- 
последната защитна стена на 

олимпизма във вид на онзи негов 
универсален дух, глобалност и ху
манизъм.

Така олимпиадата и олимлиз- 
и Лос

вата за съжале
ние

не и

Игри около олимпийските игри
Анжелесмът претърпяха 

тория си инфаркт, макагр че тези, 
тъкмо завръшони състезания Ода 
не беше онова, което им предхож 
дайте ог сд,на, и онова, което пос 
лодаа като противдействие от ДРУ- 
га страна) имаха възможност 
мрака на актуалните между народ 

гърмотевици да бъдат лревър- 
изключителна манифе 

далече

останат на живот и в сила
за национална гор- 

— всички тънки
ТТ о много неща единствен и Анжелес '84" зо ,,Москва 84 . 

ренорден, . лосанжелеокпгят Отговорът о известен. Ни --Хо- 
пананр на спорта (но също ли «м-пиаца” не остана без бал е: .и 

така и на бизнеса ш политиката) без „целувка от смъртта , които
бяха нанесени от Съветския съюз

да
и.чщ,|Н въпроса 
дост п престиж
нишки, които дават възможност на 

живее в епоха начовечеството да
без оглед «а факта, че този 

несигурен и застрашен — 
ново/! в един 

който

заслужи и получи признания от ра 
злични страни. Започнати, водени и петнадесетина негови блокови и

Московското
мира,
мир е
бе написано по този 
1 «редолим 11ИЙСКИ коментар, 
бе излъчен като своеобразно пра

за онова, което по- 
нежелатвлен печат и 

върху спектакъла

и завт-ршенн с маниера и на рал- други последователи. ни
изключителен холмвудрк-и решение за олимпийското ноучасг- нати в една

стаппя, коят° би излязла 
от спортните си рамки и помогнала 
да бдат възобновени мостовете на 

между хората,

нище на
спектакъл, ХХШ олимпийски игри вуване (без оглед на повода ор- 

пре-минаха ганиаира раздухване на антисъдет- 
извън-редн-и ока и антикомунистическа история

кое-
на .модерното време 
главно под знака на
спортни постижения и безспорния в преде и страната’—домакин, 
и истински олимпийски, дух, който то изобщо не е в унисон с прпинци- 
се изяви — когато става дума за пите, на които се основава Хартата 
участниците — особено по време на това движение, и с обичаите 
на незабравимите тържества по по на олимплииското гостоприемство) 
вод откриването и закриването на беше всъщност твт„рде логично и 
състезанието. очаквано в сегашните опасни вре-

Блясъкът на олимпийските съ,с- мана на студената война, която на 
тезання в Южна Калифорния оба- релацията между двете водещи си

ли се характеризира с все по-изра- 
появи, както е 1гзвестно, два ме- знтелна блокада на съществуващи

-комунпна-

дупрождоние 
КЪСНО сложи 
х арен теР и стик а 
в Лос Анжелес.

сътрудничеството 
държавите
мите. към

, групировките и сисге- 
които се числят- Когато 

това- „Сарае- 
можеше и

ава дума завече ст 
во ’84”
трябваше да бъде ,,Лос Анжелес 
’84": изключителна манифестация 
— и по организация, и по състеза- 

на един четиригодишен ци-

„Ол им пи ада '84" започна, завър 
напълно се загуби под въл- 

комерци-
показа какъв

ММ! И
ната на политизацията, 
ализацията и приватизацията- в ко- 

„Америка, само Аме
рика!”. с предизвиканите от него 

и последици,

ито девизът ния
Нъл и на един дух и движение, ко
ито не само символизират, но са, 
и коренят в мира. разоирателство- 

приятелството между всички

че имаше и едно петно, което се наруши 
мерни на доб- 

Илюзия
поведения 
всички
рия вкус и толеранциятв. 
беше. разбира се- Да се очаква съ
стезанието да бъде извън света и 
времето, в което живеем, но него

граници исеца преди запалването на факе- те пътища на взаимна 
ла и което по-късно дори се раз- ция и как-вото и да е споразумя- 
шири, вместо постепенно да чтзчез- ване. 
ва. Петно, което всъщност много
побрано въздадоха великите смли, мат всички възможни усилия, за 
като все повече изтъкваха на пре ‘ — ~Г~
ден план собствените си стратегии ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА СФРЮ И НА ЦК НА СЮК 
чески интереси и политически над
превари, в рамките на коит° вид
но място получиха и своеобразни
те игри около олимпийските игри.

Отслабването, люлеенето и ком 
прометирането на олимпийския пла 
мък фактически започнаха 
през далечната 1904 година, когато 
на чернокожите спортисти не бе 
дадена възможност да участвуват 
на Олимпийските игри в Сент Луй.

то и
народи и всички страни.

Слободан Павлович„Трябва да се положат и -п.рие-

Икономическа и политическа задача
ТТ редседателството на СФРЮ досега, в сътрудничеството н отно мическа чотю^ция »а 

I, Председателството .на ЦК тенията си с други страни и във те в организациите на 
на СЮК на съвместно засе- финансовите ангажименти с меж- ТРУД за увеличение ^ ’

дународните люнетни и банкови ор то и техната роля в целокупнат 
гцнизации ще изхожда от позици- система на икономически отноше- 
ите на своето демократическо са- ния с чужбина. Отделно е важно 

социалистическо да се раздвижи акдия по изготвяне 
външна по на съвместни износни програми

още

да ние, състояло се на 15 август.
програмаразгледаха основите на 

та 33 нормализация на външната 
продължиха в Антверпен 1920, ко- платежоспособност на 
гато белгиянците като домакини 
не издадоха входни визи на пред
ставителите От страните, таканаре 
чени ,.централии сили" (Германия 
и Турция — предизвикали и загу
били тъкмо завършената Първа 
световна война)’, за да достигнат 
лгаксимум през незабравимата 
1936 година, когато берлинският 
олимпийски спектакъл от начало
то до края си бе в службата на Тре 
тия райх и нацистката идеология.

Началото на неминуемия край 
на олимпийското състезание, олим 
пийокия дух и олимпийската заръ
ка обаче настъпи с новите, след
военни вредена. Арабоките страми 
бойкотираха ..Мелбърн' 56" (пора
ди интервенцията в областта на Су 
екция канал), шеснадесет години 
по-късно бе избита група израел- 

мюнхенското 
„Монтреал 
група аф-

|рИ1каноки страни, а „Москва '80" бе 
накърнена от тогавашната ад1М|ИН1И- 
страция на КаРтър. която — взи
мали за повод интервенцията в 
Афганистан — повлече със оебе си 
петдесетина свои съюзници и съми

Югославия моуправително
от 1984 до 1990 година. На заседа- развитие, независимата

най-висшите литика. суверенитета и принципи- на възпроизводствено 
федерацията и те и становищата на необвързана- ните организации на

труд. които ше оъдат 
част на програмите за износ и внос 
на стопанството като цяло.

по-възраст-
сдружения
съставна

нието участвуваха и 
функционери на
председателите на Председател ст- та политика- 
вата на социалистическите репуб ' Подчертано е. не въз основа

ав- на предложените .изходни основилики 1И на социалистическите
тоном>ни пкрайнини. На заседание- на програмата за нормализация на 
го бе посочена необходимостта от външната платежоспособност -на Решаването на ^натрупалите се 
нормализиране на външната плате- страната Съюзният изпълнителен икономически прооле-ми в развива- 
жоспособност в рамките на обща- съвет в сътрудничество с АРУШ щите се страни, а осооено на тех 
та стратегия на обществено-икано органи и организации на федера ните дългове, изисква по-натагьш 
мичеокото развитие на страната- цията и органите на републиките на интензивна политическа актив- 
Изход-на основа на нашата поли- и покрайнините трябва възможно ност на нашата страна в междуна 
тика ,и активност в тази област е по-скоро да подготви, а Скупщина родни рамки, отделно в движение-

СФРЮ да приеме дългоороч то на необвързаните страни, за даопределението с по-динамично и та на 
по-интензивно включване в между- -на -програма за решаване на -вън- се намерят приемливи решения за 
народната размя-на да се намаля- шна-га платежоспособност на стра презадълежността на развиващите 
ва задъдежността на страната чрез ната, по-специал.но за периода се страни, като част на организи- 
ушаличаване на износа и връщане 1984—1990 година. Със съвместно раните усилия за установяване на

икономическина дъшговте, така че и по -този -на дейст-вува-не в рамките -на ССТН е нов .международен 
чин да се подобряват и разширяват необходим-о да се обезпечи най- порядък.

широко участие -на трудовите хо- 
Дъдгоорочната ра, само-управителните органи и де

с-ки състезатели в 
олимпийско градче, 
76" бе бойкотиран от

условията за успешно и цялостно
Подчертана е необходимосттаосъщствяване -на

програма за и-к он ами че ска стабили ле-гатокпте скулщин-и в създаване °т още по-организирана активностсдружениято. приемането и провеждането, на на организациите 
Въз основа на становищата от тази програма. труд, стопанските камари, самоуш

Дългоорочната програма за -иконо За целта трябва да ое заоили раиигелните оощности на и теР® 
мическа Стабилизация и Заключе- активността за запазване -на дина- оитв' оанките. ооществено-поли 
н-ията н-а ЦК на СЮК, на заседан-и- мич-ния размер на увеличение на оките оощности и други °т Р~ 
ето бе изтъкнато, Че обезпечаване- производството, особено на износа, ’н'и °°Ществени субекти за оо е 
то на външна платежоспособност за увеличаване на валутните дохо ча®ането на външна 
-на страната е една от най-важните ди, производителността на труда и со°ност на страната, мався ъде 
икономически и -политически зада друпи качества на стопанската де необходимо да се изготвят и 
чи-, -в решаването на която трябва йност, за намаляване на и-нфлаци РетН|И Дългосрочни програми - 

война. Да се ангажират всички стопа-нс ята и ръста на цвн-ите, и за посл-е- малиаиране -на външната пл
юг и обществени субекти. Редовно- дователно осъществяване целите -н-а способност и за намаля а е „ 
то изпълиени-е на финансовите за- стабилизационната програма. . Дъл'жеността. Важна рол 

™ чужбт-а е про-
вевдането на Дългосрочната прог ^ и всич,ки Съюзът
рама за икономическа стабилйза- ^ №0м.ВДИст1Ите. В това -отношение 
ци-я -и съответни изменения и до- 5ва ат и разисква

назапия.

шлен-и-ци.
Назад вече не се можеше. С та

зи вашингтонска -наредба спортис
тите бяха неотменимо и — ка-кто 
изглежда — завинави превърнали
във войници на студената

започна жьм-алко да се аа-оветъ,т
нимава с медалите и рекордите, а 
малко повече с -изчисления и по
лемики по темата кои са „победи- те на ,ясна стратегия на външната 
телите”, а кои „победените” в платежоспособност на страната е 
тази блокова надпревара, която лу- °т особено значение за позицията
сна нръвта на онези -вечни куберл;е и а-вторитета- на Югославия в меж- пълнения на отдел-ни оистем-ни ре-
новски (и някои други) идеали. Дународната общност. шан-и-я и мерки на икономичес-ката
След това остана единствената ди В разискванията бе подчертано, политика да укрепва постоянно са п°

заплати „Лос че Югославия и занапред, накто и моупра-вителната позиция и иконо- та от

н-ията и ажци-ите, които се водят 
повод Проектозаключенля-

ХШ заседание на Цклема коя цена ще



ет
-жви ен знвавяхозтчро и знваи^асш.сЮхни 
вхвньшгева а ол.он11гИ1геаа и вжмнваи

.онхооиаш >[оЮ «н вхвмихил/оц вн ох^и-1ВЕж8а1оап и 
® ^ аВИ 8 ва-“«н®яаи-иге и вххзанйовюахо вн охЗнвеваегсвнЕЕ

ц. И Ь 0Х1-ШИ1Ш4ваЖ)11 И 0ХИ1НИ|1/ОАи.0а 
-во ВН< 0Н1Вад>|.и

и

-ееинехйо и зхининлейжш и; зхимивдлцзй! аУ^з1 вн^алвГ иньиоа 
м зхмийд И хв3.он хзонйояоххо. ЖИЗ вн вхеахо-йоаюло вн оховхо 
"н™3 знвнжвйхеи ее внихшхоц ехвнниНз вн охзнвМжзаойи и ох 
-зниавИжсгахЛ «е знвйижвхнв и входва о хоонвихнв и. озХзниВе з 
овхзазхвшоюйц охоаохзн и, >100 вн хзхиион нагеахнзгг -хв,й1тео 
и кзвнийооН ен, онш-вхяв ввдвах ихзонсюаюдхо и вц-ой вхвнзахздоз 

охзнвапзймл в% ихсинАтон 0химонв1/оохог вн вжихиаон вхвнн 
Е'н^?азнеа|В^е<1;) н хе«ЛаховьЛ■вн онйовоххо хвхои> зхининивйн 

-ои и, зхинш/длизй ен, зхихо-иил.ком в» зхиеогаз ниьвн, исох’ он 
овнзмц •зинзвввйилоиез онЗзьихоии-ЕиПоз вв вхедаод вн винзияейп 
-вн вхинжва ен знвавнинадо вн аохяиф охВн и езхниз имззьиХи|гои 
и яинизНи вн 1ГЗХИЗОн оХвя Валихоияв и вяиаева зо ви мпп вн 
^П 8'' вявх. оахзвзхвивоивсц охояохзн и НОЮ вн хзхишон кин 
-ивйхнзЕг вн ехм/ой хвс1и1\'сГифв и хванзйнЛ ви зинзтонхо и входна 
вхвоаз очо инжаиИ вз ‘вахзиоаонга у

зхиийгвеинелс1о и

ен >13‘ ВН в'Х^0|0|Н!1Гс»а.15'0^ьи|О МГ
„ _1# и Ун-виьвахо он!1гоа1еа-юии' и, И'С101Г он1цьнвсм~он!и^
1м^ниШ^°г3'*Н1 8 :отш 0X1351 ЖЯО а яхшиеш.нзп «имозьихеамои 

, Еа аиигшкди вн знвхвцисШ охонизхввоизизонвн а онздозо хеа 
-нхззфинвк зи оинзизаон и иатнвинох иезд яоо вн, -иквеиивани 
Зф ех хзонжокега вави онногсзавапгхо и охоалининз вн знваовио 

-хо, ои вижзаоп охзоя. ч«гаом иезх хо, винвноинхо и ви -винвозвон 
19° ®хв5!И'1>1ваи а 'лоф вн ояхзншад онмоипяе и 

ихшкю-анмзНи вн, анвахпзазм. ве «аоноо и, ез охиом гехоиПеахноц 
винозкихванокзг вн, зхиштшйц хваигаЕховасш моп вн зпвнлахз 
-язи, и, зн.еаиеинехйо ■хоя,и,ж п:и,нтзс1хч.п, вн внц/уеУпсмз

•знвавт
"5?* ОМаЛ'в“1а,га^ Ен вхвмгз^ио и ахинийнисШ вн от/айХо 
-ЗДпдо ен ехкиПееихейноигаН вн и «иПевивидв^ е^моаьишонони 

т иаоцХо ^вякеваеи зз М11еис1ехнл1гоя вн емихикои вявнвх 
внихийн вхвная^ашдо вн нливн ‘ааан наазх я вявж1гадосШ иоой 

-игя илоаьииюноли ихлаи и ахиийихоаяни вв оханеявшал 
н,та0ч,ьихииоц-о»Изни внн,И|Ие вн, ан-ва1Вьзиазоо и Завоим 

-йофни онкиева оинвахозоа иИвйве УНСН я яОП вн 'вХвиПвЕивва 
^ Ч1НИНЯВ1зной и зхиянидлиза вн, зхи,хоннл«он вн вЕ01Х3 вн
зхинвхсЮ го кинвизове 'зхиежан Шаоио ‘Хеа1иен'Н'Вхаю ви —

'Зхнхзинлкон вн ЕоП,д ияизп а \гпп вн 
-зияТ рн пхон^, “ ЬИН0ьОчга'ве и втиаонехо вяихииЙх вхвх
■яизио.го пиоНгялзн 39ГПЧ':’0 ‘ Шн ИОЙХНЮЯ- И. З.НВакНОПО 'ЗНЕаиешГЕНВ
знвсзнз онаоиза знеавнигиеи ве киаонзл хВнз'иЕвдо ви _
оноеяифз^йи^00 р ин3зЬ№и'1Юи-с>Н',®еи онив/ияе^^н^знвавтоа 
““ ‘У," “инаьон/яВЕ инао в» знвгезмсш хензиеЗоо ви вйох о и 
Н^ЕИНВХЛО зхиньиайан и >53 вн нхзхиххоя 0Химзн,иИ1до УНОТ 
^ЦВйРняП ХЕьДт^т 1№ рН ЕХЗ'1И|':0Л 'ихз-хитеон ЗХИнОНИНИВЙНОи 'ЗХИН 

РО т ЕвдлЛ1 Ч1СТЗ ВН В1вн1ИХннои в« знсижОаоаи и 
в!^ вхвяямо8,н!^,ЬВяНЕм хо «з«йнга вн знвижзнхево ийц кишиао 
^рИжНярЛ ^ з?р,з 51013 ЕН схв»«хииоЯ вн, знеИжааооп и зи 

™ Х Л^Ш1'1>ге я 51013 вн ХзХи1'’0Я КИННЕйХНЗ^ внхаяонаиъ хвьСКтщя В1Г онзЯюУзс!ооизн-оп зжоте аьон1/он —

О^ОЯХо
вн

ахинхах и охявн ‘унСН « МОТО 
и „ЯИН0ЛНЗЙ зxи„ззьиxзи^ипоПГзxиТ^0иН„Лион^Г^^ЬИ^^,ШЕИ1,0^
вн

ахившгз

■зхи?Ш/Н|ИВ'С1>Ю1Г| и 011ИЛ/И1/9ЛПОС1' а ахихоииЛкоин 
“ н 51013 Ен 1аХик°>! “ИВПВЙХН015 вн ехкинеьонЬгее вн, 

оаЗнийнеш/Еза и иизйо ини-зихо а охзн,н®охз,гз вавИонхдго вн охвн 
-огязйозн и онзахзмзйооизн охоаХсизхвКзонзйтт вавжиЧИвЕ мгнп 
„ хз^к'0» Хвинигвйхнз^ зхиззсинон лмжзнг ДОЮ ЕН, нвхйо тона 
ивн вн, ВХКИОЙ1 важд|Хзз|т,азо вв онптзнол зжоге ви >ЮП вн хзхиге
гягз 'г^1/в<1,рН3^1 ай ™е1 ‘еХ09в<1 вн- ивохдте и. аинвжйгНта 'встлхя 
лах ио ехвн!нс>ий7ве.инш'с1к> -ьва(И1аевс1 вV шжч.ш вз зт -и^оинакюл

Ен еОТгз ки|/згт ен охзнваЛахзизи а оахонинз хвсилх 
ИОО, ВИ ИЮКгиИ ЕО >13 ВН ИХЗХИНГОН ЗХИНОНИНИВЙНОП И ЗХИОШ,|/ОЛ1ЮЙ
Лп?? 1“ЗХи,иг°5г ^иннвйхнзп 'мою вн, хзхйтам хиИннеШ.нзП 
>ТСЯО ви хзхютоя внн1и-вйхнз‘гт и озйигаоя кНЗохЗн Взйп __ 1

вн ЕЕГо'4'3 тас1и и ЕНЕХ ишниваогон -и и,ниг дАнзй зхиоао а >53 вн зхдвонзиъ Изац охяея "яотз вн вяихиион 
о.ЛНн ™1^ХЛ ЕН 0Хз,ие1лиз.аойи ВЕ хоонаюаоххо вниги и внзахоизйо 

-онзв хвоон, н,нвхйо иннзхиннгиЕи-ояОзьш.итои зхийхзх и №ПТ а

иеажш и ЗХИЛОТЬ-дЛиЗс! ВН У-щ ИХ9ХиК(ОЙ

0
ИЧЗИН

ЗХИН1ГВС1ХН9]3
^йГвГвГзЙ? о^^^вЬ .вЛооГНГх01? пВиГ

вхкиаоюл хвйиЕии-енв и хвИзио вн оннвйхзззв
:з Воийзц китваИзиз в оахоизхвиззвзйтт охоаох 

-зн и ^013 вн хзхикон «инивахизп вн еьвИве енизНхо 'Л

озйзхни винсзьвйохз,и, вн хваваоизо зо хзоняихш; ^^нзизнзйпо ки 
зхган.гевйхойи ояв ‘вяоЗвн вн,»и,Нзо н хв^ляхзизи ви оншзнол хшЛЛ 

,“*«* и ахиИ|Ггвеин,Ехйо ‘зХза,онзх'ь -знвкжзяойхг, оннзхва 
ЗивЬЧр°н ОХонхвх И “ИН0ГПЗЙ, и, вшиаонвхо ИЯОЗЬЙХИИОН-ОН.ИЗМИ ЕН 
Вадвйх ^Л1я°винЛтпВЙМ<>Кда 3 ВИПНВ ЕНН0иИо11;азй з Хвнзге зо в? 
гЛЙ Еа«х3злзо еЛ о^м°,нИ ?,ИИК0Х3"13 ЕЯ®ивх -виявизаоп и интнзиаи

таЗг5=:ави-понз вн знвйихнзнзза оадш^ -и.швеи“ н“хоиоа

И ОН1ДГЗХ0ИЗ —

_ игеикулхнапкиязаьихиамогея!/ ин нхииигтнихп — унияяПло

го на иекНТнаЛСЮК даТ^анизи^^ъп^сива^и "лед^цеш^н^я

=аГГк=^^еедХ^
товки на коминистите на Югославия за Тринадесеттия

-нтоадният комитет на СЮК до краа на годината ше си- 
Г; .!^та“ е съвк™*итр разисквания и общс-твени 
гши които са водещ, в организациите и Ръдоводств?^ нп Стз-з 
на комунистите и въз основа становищата мненията и поетлояг", 
ние-го от разискванията, приемат заключения Редложе-

конгре.

Централният 
СЮК 
Председателството

комитет на

Проектозаключення 

на ЦК на СЮК 

за осъществяването 

на водещата роля на 

СНЖ н укрепването 

на неговото идейно и 

акцнонно единство
*
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.ята олРГг»!' П ,8Н®яЛЯ’.«ЧР» . .ТиимЛг И(> кинииу о и ^оМГЗАВа»» 
ЛВВИВ0ВЙ 83 ВВ 3 ОИИМОХрОвН иииЗУЖОдЛ ви вХВ0»Р ЗЧО хкв

•итмм. «ояо зч.о 'ихноиглдй- П1И0ВИ вс ащхоиилко)! ешя» 
вхвшивонШД И №**%*™' « ^мнашоихо ияовшхвйяокв» 

-ОЗМЮО В1Г Я ОТСЙЛх! ИЗ 3.1.ИНЗЯЛ00ОЗ еяокси. ОХИХОИНЛИОХ в» тая
ЯПЮС15ГЛ И' вшмсйсИ № и*пвеин«.гй° инонхжииро **««•*

вхинввжвскг ви иаш»! И вхвивахиввйиАок
-звьихшгаигонвяловтдо ® ®5?тмюЛ-ш вяЛиюиоВ еУ в€ 91 _,,о вн гато внпкхи.ад 0*вн онтгкяюл

И

гьяк-счвсвх 3 вндаоио ижмйо01^Гв»2й« '«лиимизан
-ло

©Н ЗоНИСШ и 01ПГИЗА -01ГООТГииингинолсЮ 'оаонгнгь имьноо

и °ЛЖЙ«-:жгл:гг
0ИШ1|(НЗ.ТГв<1 оь ЙНМВИ ‘ВХВЯХЗИОПОН 
'НШНИПВЕ ХЧ.11 ННЙВ И ОХРОЙП Н.1ИХЗ 

и ОХОЯХЗННУв

'МО вн инвлао и
СШНВНЕЧ.0 0Х0Н11ЛНВШ ВН
охоахззшоо
-011-011ИЗИИ ВН
.ю з аинвничз ва<) МО 
зХпУспглетв вн знВниниИЗчз и

-ой ео ТохИ?оя«о иГоижкп Вн в^оонвид.йз 
ловвв нзжва и еипонзл в.

ввкивкхзнодщ идзинлмон ехимоншгооно! вн вСоЛз вн яшоО 
\зхшюзьс1оах ©м он©галет.ьонзтпс1 ‘ьпгьза, 

вмтонпояоа Ш.ВПТВН ВН Н0.1.Я нвопесй

03 ВК-09

-‘Ю

'тиИНУМО 1-1*111 ИНУ.МО 
ЗХИН УН ХООНЛОЯОП.О!ВВш»Я“«“ВС

ОХОЯШ9Н'
^нОоьиАН1Гои-ОНЦ3'п,>и| ©шрмоя 
рр РутСЮОЦЙРбП ©НИГ^ШЬРН'©

ИЬВШе 0ХИН11Лс1>1 ©II 0Ь0ИЮЯИЙВХО91-Й!Ч.ЗО Я ’1\

■утяглоои
мм '\1Г)(Л 6 и оХойцНйияйз 

-овкхосИи, 33 вв оиьинйвно вяо*№- ЗХИНИ1ПЯЗ Я ахиииниейяои
вявгпвсидае зо ошад иниьв» и©ох„минта вн и хвв** 
'З.г.и>гмшдл1гой н вхиазинлион ЯйИЛ-0И1/вигюо пи тяиоокмп
по иипняГнзХ ис»х •ви.ткяиоязй^ а|инОявизол<м вн естЧО киннию 
ИНПЮНОО Нмьиоя и ОН ИЛЗИНЛ ' еи Е^.ООНЙОЯОЛХО И ЕХХО
и ашнимивлюп и 8.1.ини1Г9Апаа _ е^ЖоаоУ оо охиам з 'ексих 
-окггелволзоивз окво он зоо*^- 1 я,/ИИцноВн0Х и вхвинегггеяхо лп/ 
-влюйогд •е»»:ихвихо1Г виеист-М^л ен • '№ 0нн3лзда>г«м вадяйх
-ойз вдсЮд вн|/зхи/гпз<1 и вхвноч.5К>шюн 
9.1.ИХОШЛМОМ вн веоло вн иипвеинехсю и

«ЬВТШХПШЗЗ вн

ояхоатяо охлшун ун уххоон1ГИЯУХО 
И ОХОЯХОНИЙЯ УЕ Х01ГУЕ ОХУМ МОЮ VII ОХОЯХОШШЛ

II
■атнававсшлокво охонояьнх 

огагвиЯоо и охонхоашдо вн знхиясвй вс вхвдчод в зошкш иояо 
В81ВУ аих н -юонсЮяоЛо вгагеввйп 01н оинок&згон овоУвшм входвй И| 
1о8ИЖ кинояаоотдо вн иоопойи нньиОа яч.н вхжоШЕнк вн охзнвп 
-контя 'кнненеои и иаихвиПини иетон з сюдоа вхюояв вн: внвякхв.1 
-ооб ее вйопо вйипч:н ат ьзн в вмвх ‘Зинснеомои о.ттгвт\ вт м 
вштхнзиобОи ввнбнхо вв 'одхоочпоо охзтВн вн ВНИ.1-М0НОС1ОН II 111.1 вн 
-и<1>гхо ОХИХО]ГКЛ1\’0>1 ВН хч.втЧ.3 з зинонвнв отггаикошнек 'О

• к ИПВВ1 щидв.1Д ВМОЗК11 и 
-оножп ве вкеблоби в-нвньосюо.м^!.^ вн онвйкяхззтчоо в щгаюиош 
и ваох зхияошзх и взввт вхвнзокинходиб вн випвеитгорк' вждо 
ве цЧ-зонибиоУ ио онитго еоню виноокнхоиввпноз вн нзяь новиз. 
-М9ИОН охвн ‘зиивнийнио вн алеоето ниьвн иеох оц зиХиневО он 
-звхоохпдо’ охашвн вн зинежачвч.0 онаонЗо о-ьвм хвРиеицвзЛ зо в в 
вовнн вхвнозкинходвб вн иообз-хни охиннихнашв озонтшов вш вв 
-окбх охнхениУнно вн веог^з вн вхвходвй- в зхихзинлпюн вн веогчз

ЗХШГТТВНИНВ.ТЙО И ЗЮЯОНЗЬ-К Вн ЗНЙЙИЖВ.1НВ ОНЯ1ГХНВ-ОЦ
•'ВОЗЕН ВИЯОВЛЙХ ВИ 1ГХ0ВК И1ГВНВХОО ИНКИОН 3 зхих

-зинЛютн вн оняОВхо и вос1т вхвнОзьинходЕй вн- Знвп«Л(жиз ийп-| 
-ИОО 30 ВВ ЗЖОТС оазн Я ЗХИХОИНЛ1\ТОН вн монвялвхоизв II Е0140 иннз 
-зкихоиввипоз вн вхи|го3 знввкяхоошчоо онтнзпол з окв.д

оя.1.01‘ояомЧй инкиод
•ИХОоНЙОЙ

МОТ,,ШП7, ИГ^.Я,,.н'виЕГонооен"Ьи„НнО^
ИНЗЗКИОоХОИ зя 0ШЮЯЖМ ‘ЗХИООЙОХНИ ВН ЗЯЕВЛО

ЗХИОЗПОЙП ВН зхи.гзхноон ВН хооноояоххо ВХ^ИХИР
И0Й1.1. онжояхозн зхшоинлгеои вн хчсШЯ-з

-вп И
-ни
шс1ии1Вш;и
-Милчо вс

вн пнксШоеи-011

"М01Г) 9 И1/9^И^?ОН 91ИН 
ВН1/9^ИТП8С1 Д-к^оа ©гг инж^гг 

'00X01/91.-уох и и‘иТтно'п'на.1. исаг. ашусю иитгяо п1^тп,.
по >П ен ИИПВЕИНЕ.1ЙО и инешо ихлаг иньиоя и
-ввяздайп охояохзн и чоп вн хдхикон хвияавйхнзГГ Езо33Е зихия 
-ЕВЯ онвз1 иявйплогевз омооьюоигеипоз охонион Я вхенвйхО -н ох 
-ошзнийз ВС хоонйояоххо и «вой внноипгаиояоа 'вяозвиог вхвяохзн 
и УПП вн ОХОЯ10НИ ХЮ ЕВВГПЕЙХЗВЕ В1? ОЖбТ\" ОХЗОН ■ЗНЕЗЛЯХОИЗВ' 
и 0ННО-.-ЯЯВН ОНОЙОНОШТМЕЙЛ ВН ОХИ1-В0Я «окаю ОНЯНХИЗОО и-ятгчхз 

от^кр^Ти^^^от *0т.и^п*1'9 ©н
ог ^>а >т^тп ВН дяхтт

ен
и «мн©тп©я\'п иег>х ен
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политическа ©оля в сегашния етап и условия на развитие на соци
алистическото самоуправление.

3. Централният комитет на СЮК задължава комисията, фор
мирана за изготвяне на заключенията за 13 заседание на ЦК на 
СЮК. въз основа на материалите за това заседание и разисквани
ята водени на заседанието да изготви проектозаключения 
които Председателството на ЦК на СЮК ще утвърди и отпра
ви до всички оргаки .и организации на Съюза на комунистите. Цен
тралният комитет ня СЮК заключи за основа на тези разисьсвания 
аа бъде_анализпрано осъ.ществявзнето на водещата роля на Съюза 
на комунистите в обтес^гото и укрепването на идейното и акци- 
онно единство, разискванията водещи на това заседание и заклю
ченията.

ТТ ентралният комитет на Съюза на югославските комунисти на 
ХХШ си1 заседание, състояло се на 12 и 13 -юни 1984 година, 
обсъди актуалните 

щата роля на СЮК и укрепването на неговото идейно и акцинно 
единство. Критично бяха разгледани собствената практика и поло
жението в обществото, както и слабостите в идейно-политичес
ката организационната и кадровата подготвеност на Съюза на 
комунистите, а отделно на. неговите ръководства.

^ъв всички етапи на революцията Съюзът на югославските 
комунисти успешно изпълни авангардната си роля в борбата на ра
ботническата класа и всички трудови хора за социалистическо са- 
моуправително развитие, независимо положение и необвързана по
литика на Социалистичес1са Федеративна република Югославия в 
света. И сега. при условд-гята на сеоиозни затруднения в нашето 
обттте^тгзено и икономическо развитие и в съвременния,, свят въоб
ще. Съюзът на югославските комунисти, действллвайки последо
вателно по Титовия път. трябва да бъде на равнище на и-торичес-

въдроси за осъшествяването на воде-

4. Централният комитет призовава членовете, организа
циите. и Ръководствата на Съюза на комунистите в това обсъждане 
критически да преразгледат и оценят съвкупното обществено как
то м своето отношение към задачите които произлизат от станови
щата на Дванадесетия конгрес на СЮК, Дългосрочната програма 
за икономическа стабилизация и документите, които ЦК на СЮК 
прие във връзка с тяхното провеждане. Във връзка с това комуни
стите са длъжни да тъоеят и

ката ой роля и да се ангажира така. че въз основа на осъществе
ните резултати да се обезпечи в пълна степен по-нататъшното ни 
сотлиа ли етическо гамоуттравитлно развитие и ля укрепне влиянието 
и активната оола на нашата стояня в борбата за социализъм, 
мир. прогрес и равноправни отношения в овета

Сътлапчо задълженията, д/тв^рп^ни ня ХТП заседание н.д ПК 
ЦК мя ОЮК 

ПК пя ОЮК

изнамират конкретни решения на 
проблелгите в собствената си среда и в обществото цялостно 
тяхното решаване да мобилизират, 
управителната и обптествено-по 
ческата класа и най-ширеките народни 
В тази активност кО'\гуН|Истите 
тика да. премахват

и зача ОтпК. Пордгеаателството ня 
те Проектозаключения на
'^гГ.гУКП.о 1Ч.МЯ Т ппгаНИЗЯтхмхгге И ГЧП.Г?|1-’«М'Г'' МЯ Рт.Ю-Хй» ио 4ЛЛМ1Ч!С'Г1'/|'Г|9 м
за раздвижване на широка обществено-политическа акция.

утвърди гттеднп- 
катп ШПМОВЯ Яо па- организират и насочват салю- 

литг^еска активност на работни- 
маои на трудовите хора- 

са длъжни в собствената си прак- 
явленията на инеотно некоеативно и безотго

ворно поведение, да укрепват идейно-политическата бооба против 
янти,социалистическите и антисамоуправетелки концепции и сили. 
ла се з^тълват за сФио.маииЕт и осъществяване на становищата на 
Съюза на комунистите и сновите съзнаниа обогатяват’ 
тт.,к развиват обществената практика 
н а Съюза на комунистите 
телно общество. Комунистите

СТИГНАХМЕ ДО КРЪСТОПЪТЯ. Ш КОЙТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ 
ПО-НАТАТЪШНАТА СЪДБА. СЪДЪРЖАНИЕТО И ВЪЗМОЖНОС

ТИТЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
и по-ната- 

политиката и становищата 
и нашето, социалистическо егмоуправи-

са Длъжни тази своя активност ДЗ 
ога?иегт«1*вах и л* п^иств^ва^ в С-тчиалтетичеокия п-юз м в -*п- 

оои.естврчо-попгггичргви „ общегтвли оога»изаит в пе- 
"-"-."тня-в -пчепт, ня политическа-™ НП .о,„Ис<„.,«тичес.
кото г9|ЧОУпозвлеН|че а отделно в делегатските 
теми. в което тоябва ня

I. Основен белег на сегашния етап на нашето обществено 
развитие е борбата за осъществяване на Дългосрочната програма 
за (икономическа стабилизация заради по-нататъшното разоигпде на 
социалистическото самоуправление. Становищата на Дванадесетия 
конгрес на СЮК и Дългосрочната програма за икономическа ста
билизация бавно се осъществяват понеже отпорите на технокра- 
тичеоки.. етатистичеоки. групово-собственически и на други монопо- скупцтински с-ие- 

асмонратичен начин и натшеме ля пои-
емат ^ш«Ноогз3иИЗГАаНеТО Ня "™«ата за стабилизация.

5. В организирането насърчаването и следенето ня т^зи ^к- 
. тивности и пяотиината дебатя трябвя т На т Зилг10м|М м гм-тот!ити;ттМ1 т Г * ^иова да се ангажират всички оога‘ ни и лнституции ня Съюза на 'Комунистите. Органите на СъюзатГ гзягмг ^гсат *%**-
низациште на СЮК В йешаването на “стните ^ечц дзТаз- 
видат и .укрепват взаимното ст.трудничество и

литичеони сили за осъществяване н’а договорената политика да се 
живее от резултатите на свря труп- както и отпорите, на .необхо
димите промени в обществено-икономическите отн-ошенио са твт.о- 
де силни. Трайни и псъдълбожи промени в тази насока са опте в 
началото си.

В. развитието на социалистическото самоуправление стиг
нахме до кръстопътя, на който Се определя по-нататъшната съдба, 
съдържанието и въвлхозоноетите «а социалистическото самоуправ- отговорност.
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-гзаоопзТ^хрнз 3о3н‘>а3№ И а'ьинв'1с10 ликзк «ипгаинлион ЕН0ЙХО 
-злйо в» РЯ^ Н, аТ ,Но Е1в1°9ва а хзонКйнодп вгек„ох-он иаха зшчзо «V вядвйх зхнхз№иЕ0н Ен ххео1Ч,3 иа вхв>мхжЕаи а
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01д0Н и ихндюллбе вн вяоноо еч,я.._

и онадствата ,на оЪшесивената :н;:шод\кпия и да се осуети тези 
артства и по-иатая-ьк аа се отчуждават ог :тя.\. Днешното време 
и политическото състояние в нашето общество изискват Съюзът 
на комунистите да раздвижи силна, широка и ефикасна акция в 
която Ще мобилИзцра работническата класа и всички трудови хо,ра 
реиштеддгр. да приспгьпдт към провеждане на Съществените пролюни 
в произзводствените отношения, в>3 основа на стабшшщщионната 
ггротрама да направят собствени пронрами от айции и решително 
п^Рсят.в. нрмпетентниге органи на ФеАеращ1ята, републиките 
краяяините да се изготвят -и навреме приемат изменения на сто- 
нано.каха система, и ме№ки на икономическата политика, предвидя- 
ни в Дългосрочната програма .за. икономическа- стабилизация

;.Ьез ,по-дълбаш промени .в. стопаноката система и тяхиото 
оинхронизихрано. приложение както.е ггредвхщвно в Дългосрочната 
програма,..постоянно ще укрепва интервенцията на държавата в сто 
панскияжиобт,.усоето не. доже да се приеме като за.мянПа ро?. 
га на^рупбавит елно сдружения тпуд в провеждането на Дъл
госрочната програма. Това по. нищо не намалява ролята и отго
ворността на държавните органи, в рамките на своите конститшш 
они пълномощия, дя развиват активност и взимат решения за осъ 
ществтане програма.в за стабилизация. решения за осъ-

. Ак|*ията на СК оовен обентивнитс. противоречия в разви 
тпетоша нашето общество и различното положекие^на отаДни 
шеги на сдружения труд поради неравноправни условия на гто 

нанцеване, затрудняват и разливите в схващанията и провеждане 
1ЖЯН ^ед^чия ОТ програмата за стабилпза-
то ГЗ п,™,,:, ^'Ва3™*и-а отраокрние на онези пн-геоеси, кои- 
но.иени! яТ ' ' т ^атистичеоките общестаено-иконохимесип от 
нопюния. които несъответчтвуват- на битието на обществената

-иш,ения на сам.оуправитело .

оки •** -® схващанията ня някои същин-’ ^ ’ с опи^■-и• п1р0Д11(.)ст8|вни нд обшеспвенб^иконолгичбС-
ппвлоние0теНппп1На К0,МТ0 гс "оновгиа социалистическото езмоуп- 
пааление. Те произтичат, от. различни» ..югдегл аъЬху начина на де- 
г1яти..я1.игя и поема,хване на. ининоммчвекмя волунтагоиз-ьм уважа
ра^тн«цитеТоОСТИТе ^^«“ерностч .осъществяване ролята но (абетопите в ООСТ. в решаването зя доходл и припаления труд
гоулв 'о--?мИе '‘ри,НЦ;И"1а За Разпределение епопея -резултатите' 'на 
лаТте^ахвтн! нп ™ Отношения ,-на ево^о-дна размяна на тоу-

«а неоправдателни социални разлинн. 
отраелови е'м^1и^ЮИ - г ||1'3" ){:ОИТо произтичат от специфичните оIраслови, мес-гнн, Регионални, покраглниненц и ранубаиканени ин-
=ИиИ„ГГ^Не 00 11 Д«ч«гьчна степан прадхгет на дсмократи- 
чамсо. и аргументирано ианамирвне на съвдюетнн -интереси в км- 
тиката. затрудняват провеждането на Дъшчкцточ-ната програма За 
Икономическа стабилизация.

; -Изграждането, укрепването и потвърждаването на идейното 
иакционно единство на Съюза на югославските номущюти в 

осъществяването ча Програмата ня СЮК, последователното прове 
ждане на Конституцията и Дългосрочната програма зя икономиче 
ска стабилизация, утвърдената политика и становищата на СЮК 
е основен фактор за осъществяването ня неговата водеша роля и 
по-нататъшнотр развитие на нашето социалистическо самоутирави 
телно общество. За изграждането и укрепването на такова един
ство’ и осъществяването на Утвърдената полил-ика и задачи е отго
ворен всеки член, орган и организация на Съюза на комунистите, 
а най-голяма отговорност понася Централният комитет на С}ОК.

ои труд

и по-
Централните комитети на СК на републиките, покрайнинскй-’ 

те комитети на СК и Комитетът на организациите на СЮК в ЮНА, 
и техните изпълнително-политически органи, носят непооредстве- 
на и пълна отговорност за провеждането на политическите стано
вища както пред Съюза на комунистите на своята ре/гублика и 
покрайнина и -в организацията на СЮК в ЮНА така и пред Съюза 
на югославските комунисти — неговия конгрес и Централния 
комитет на СЮК.

Централният комитет на СЮК оценява че е необходимо 
досегашните положителни осъществявания и опит И въз бонова 
на «.оптическите оценки на положението да се раздвижи цялото 
членство на Съюза на комунистите и. да се мобилизират всички 
творчески сили -в обществото в борбата зя по-успешно вдадел-я-ва-' 
не на сегашните стопански трудности попрешителпо сяомяване на 
пречките на развитие на социалистическите сам-оуправителни от
ношения и създаване на условия за нови проникващия в развитието ' 
на о.бшественочико-ном.иччсе.ките отношения и политическата сис
тема на социалистическото самоуправление за укрепване на матс- 
риални-ге производствени сили на обществото и подобряване ус
ловията на ж-ивота и -работя на трудовите хора.

2. Централният комитет- «а СЮК реши във връзкя въпроси
те които са раздвижени в анализа, в уводното изложение и .,в ра
зискванията -на заседанието на Централния коммтет и . ма който, ' 
указват и досегашните, разиокватщя в организациите и в органите 
на Съдра на комунистите да поведат широки, разисквания и кон
кретна акция в организац-имте и ръководствата на Съюзя «а ,кому- 
нигтите..

па

В разискванията на засоданието на. Централния комитет е 
посочена необходимостта сегашните 
ггред Съюза на комунистите и всички организирани субективни си
ли на обществото, а които произтичат от слолч-атй обстановка в, 
обществото, изискват . Съюзът на жгууниститс критически да Съ-, 
гледа собствената практика, идейно-тюлитич,еската , орта-н-идационна - 
акциониа и кадрова подго-гронос-г на .организациите- и органите на 
Съюза на комунистите за остлпествяване на своята-водеща «дей-но,-

заяачи. които се .-намират
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-10 нньихопйхви и инооьихвшкжеи иховьшОиввишз вхимоаши-мвн 
он оохзнмпа онииохдоон в И11ш:и::ион.1.о вв Г-1ЛЧ\1ЧШЧ1Ц вн. Знвиж 
-оаОйи вв н оаояХРотдо вн влхоониидехР онеИлвбил вр -ц

. Зои лахлотоо вленз
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и «иШоионвги охиоал вн зхиннвй я ипнРжиПГвв ахиопз хвнкит,п 
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океани з Рхихзннлном вн вгоиъ) вн хРонсЮжмХо ВХВНЯОНЗО

'ИЬВМВЕ ИНООХОеШдО И 31*11 клхздоо 
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инмюе вв инеоитойофни оннвшооза хвютд вв водиш, воох охштои 
-лс!х к зхинннходвй поп иввх вр -ихоонеополхо и. ваойп гаг охипноагн 
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31Л онгаоизл хги виптвн вн имлАг шЛсШ гоилЮя. и зшйошо 
•ИНВХСЮ зхинкиХилов вн вххзонОоязио ВВНОВВХЕИ и воох 8ХИЙ01:ИЛ1. 
вн вхвтм.винини вовгл-ЛНое оа охоом. з 'впнв шшгавао и зяшам-м 
ИНО31 онизхиновйз в знвявгпЗД н хопиж кпнЛвхзошдо вн си.лнв<1 
-вяхвв в вооио вняонзо хвня Упои вн вихОваан вянштаиотон он1о51п 
-до охониахиявйилогево вв и. ияеиОвхнлиоя! иинооьнхиагоц ‘анвяетнаО 
охонохвлох-ов вн вхвтеахзно и ахтпНппгОп вн онвоВхо 'охойхзз)1гдо 
вн бХКиГтВвиХе0м|О1\-зи. вн и кштввш/идохз вхвнзоьииономн вн иоопхо 

аа вхихивои вннихзийвхнАвоя вявнвх 3 -вмихийн вхвн 
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-вмузьихашлзнгюз и оин01/авсйглоиг|Ко оХонЛ)лихО|«гви1тоо вн охеиХив 

вв&онвеи&хш хеатсю1»1.о во вк ужилих*и-сее!' Я( йинеюпжосШ ияон пе 
-он и ви з 'ви-ПвсшгиОШ/О вмооьи^онони ве екесиосш вхвньобосхи№ц 
и огЛФО вн вхки!гАХ-иллно>1 ЛОТО &п влвусе&юйц вн кино1гзггоо 
-но охишгеннпкк) вн 'внвбтквзн/в-ои и в}гаи€Н,вфо-он оьои^гг и т?иог.’’ 
-от онв^ненноОхнио оъчл) ви ввдкеи- В9О09 вхеняо^и ево.ьер
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* 'КиГТМЛОсГЛзУ ВХВНОЗКЯХ-ОИНЛКОГИХНВ И ОХОЯХООЗСШ,
-г^О до ггхвншибм вн пквявьтггвс! огозьино^озш и оятовях взия 
-ГЯГ»| в^ з ОШяХОзУпОО а И ЗЯОЮО ЗЛТОЯО Я \ГГ) ^н хооЯж^я^ и 
гооЛхптг вяютг»г 'вняХОбтшя вн зюкадо и зихиясей онузХия^сШЛо^тео 
г>к9ЯЬШ.ОИ1Гпттоо ОХОНТТГХХЯХВН-ОП вн 31/Л1ПШ ОХВМ ВЯАЯДоИлТ? ВВ' и 
ентх1ихн9ТЯ'Л.т<1€ ЗВХО ПГ ПЯОКС1Х нхвммхисЬт зхмгзотгоивн И ВГО0§Н 
•ВЗВ'1ГМ ВХпнОЗЬИНХООВС* В1Г К1/О0 ВНТ^ВССюФТ и В1ПННОЙГТЛХИ110НО5Т ИЯ 
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ЯГИЖЯЛП И ЯГИ.ШЯГУД ОНТГЯГТМУП/ЛТТЛОТЛГУГ) ПМОЯЬИТ
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Сегашните трлляносдш в изграждането на становища и прео
доляването на разликите се явяват и паради недостатъчно включ
ване на науката, липса на научно-изследователска и професионал
на работа и демократически разисквания. Тази ориентация показа‘ 
своята стойност в изготвянето на Конституцията и Дългосрочната 
програма. Би трябвало л-я да стане трайна и същинско свойство 
на нашата оистема на обществено решаване.

Централният комитет на СЮК и Председателството на ЦК, 
съгласно отговорносгпа си. трябва съвместно с другите обществе
ни фантори да изграукдат единтвени идейни становища и опреде
ления и да организират на по-широка обществена основа дейност 
за изналторане на решения по линията а укрепване на самоуправ
лението и увеличаване на производствения труд. Необхоллг с 
да се прекратят колебанията, непослеаователногтите и отпорите в 
провеждането на Дългосрочната програма за икономическа стаби
лизация. Комунистите, я особено онези на изтт,кнати обществени 
постове които не провеждат становищата на СЮК. отново откри
ват разисквания за вече приетите становища от тази Програма п 
безотговорно се отнасят хъм задълженията за Реализиране на съ
щата. трябва за това да понасят последиците. все до сменяване 
от длъжностите и изключване от СК.

ко развитие въз основа на социалистическото самоуправление 
ще укрепва материалната му сила и демократическите стойности 
на нашата система и ше засилва нашата стабилна международна 
позиция. Нашите сили са по-гоцдми. отколкото понякога се мисли 
н огколного това показват измъкнатите показатели Имаме рабо- 
ттгичесна класа, която дорасня в борбата за социалистическо са- 
V. управление като свое жизнено определение и младеж, която в 
пелите на тази особа съзира своето бъдеще, имаме развити орга
низирани сили на социалистическото съзнание и акция имаме на 
Раснали научни потенциали и съвременни средства за произвол- 
''™° имаме авторитет на последователни борци за равноправни от
ношения между настоите и държавите. Имаме, значи 01™™ 
твори и силни лостове за развитие. сигурни
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на иконо|мнческата стабилизация е откри- 
та .перспективата за познататъдцно успешно Развитие на югослав
ското общество. Тя не е само проект на стопанско преобразова- 

но програма на дълбоки промени в производствените отноше
ния и в позицията на стопански и обществени субекти, в поведени
ето и съзнанието на. хората и в начина на живеене Това е лей 
тачие на радикално^ Разкъсване с всични слабости и недостатъш г 
досегашната развойна политика и стотгднисване.
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от.йон ‘ахинииох ве вяихияоп ехвнзаьиттонони ве вийотяоеза и впилиI/ 
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вешкн потреби, в съотношение г Ръста на производителността на 
труда и икономичността на стопанисвамето.

Успешното включване в хмеждународното разделение 
трила, с непрекъснато повишаване на конкурентната способност и

обществена производител
ност. Сдружаването на труд и опедства върху принципа на съвмес
тния доход е условие за напредък на всяка организация на сдруже
ния труд и на воички заедно. Всеки въз основа на собствения труд 
трябва да обезпечи на себе си не садю екзистенция ,и социална 
сигурност .но и перспектива и успешно развитие, вместо на об- 
шеетво*о да поднася непокрити сметки.

Необходимо е да се утвърди защо дори и при еднакви ус
ловия на стопанисване някои организации на сдружения труд имат 
няколко пъти по-малък доход и по-ниска производителност на труда 
по отншение на ангажираните обществени средства и същия доход 
и акумулация на зает от другите. Комунистите трябва така да се 
ангаж'гграт, че работниците-самоурпавители. техните работничесШ1 
съвети и Ръководни органи да утвърдят' и премахнат собствените 
слабости, които довеждат до такива

да и вобществотр като цяло и за тяхното решаване да мобили
зират. организират и насочват самомправителната и обществено- 
политическа активност на работническата класа и най-широките на
трудови маси.

Съюзът на комунистите тР^бва винаги да следи как се про
вежда програмата за стабилизация и кои негови определения по
лучават потвърждение в живота и допринасят за повишаване на 
пооизвсдителността на труда и за изграждане на самоунравителми 
обществено-икономически и политически отношения. Всичко оно
ва, което в практиката се покаже като недостатъчно стимулзтивно 
за материалния и сбшествен напредък трябва навреме да се до
пълва и мени.

С обсъждането на Пр^ектозаключснията и г кенкпетна-гя 
акция целокуг*гтят състав на СТОК тис г*ле твпчсски пю<У'Ч 

разг»”»абс"к^ м сЬсрм^7/”/н?''»г* мч т^^тг^женитг* 
и политиката нч СК в сегашния е^аг» на оазвитие. ка-гг>' илож*:

отговори на

износа ставапг мярка на целокупната

зо
ПП 1^;Т1/Л1 го .п^овеока

ни.®
колективно Vсгтр за изнамиране ня кай-съответни 
въпросите- които пазавижват П.ооект^зяключенията. но и на т'г'т- 

жизнената поа,ктИ1ча. Тези нгирРКи
.узбилизяпия мп

явления, -да преразгледат про
грамите -на производство п 1оа31В(птие и дп приемат програми за по- 
добро използхлнаие на, 'капацитетите -и повишаване на износа. Съше- 
временно трябва да се .премахнат онези източници 
които го нам1ират в недостатъците и слабостите 
система ;и пкоомическата полттпка.

На всич1ки раенишна. от сЪеде-пацията до общините трябва да 
се направят цялостни прогрпм-и за облекч-ване на стопанството и 
трансФормаци-я ня ба1нк-ите и обо-ротните орга-низацни въз основа 
ца сам1оуц,рп1плонието.

4. Ос|лцес'пв$гва-Н'.'1Ч) на задачите от Програмата за стабили
зация тп«бва да бъде шанс за асЪнр-м-андия и проверка на, способно 
спитб -и IIIд0йно-11ОЛ1ЦТИЧ0-оката насоченост Нг> всекц поотделно и 
ооно-ва за неоо,ходи-мата диференциация. Трябва да се създадат ■ус
ловия за развитие и афирмаиия на ,кад,рягге които в тази борба Ще 
получат шанс да се.изяваг набиело, да изразял- своето -социалисти
ческо Са1моуправител1но -определеи-ие и да потя^п^рдят свепл-е :възлю- 
ж-ности и способности. Боп-батп за стабилизация търси по-пнаквп 
К1р|И'гор|И'И за опен-ява-не. Р або тата -и гю еле-д овадел-ното определени е 
за линията на Ко1Нстипуш1ята -и Закона за сдружения труд и Про
грамата за Стабшлшац-ия трябва да бдат Решавали кп-итерпц на до

трябва

рЧЗИЗКЧ'1"'ги. к-^итс. -налага 
трябва лч се водят и< я,ч наттп и 'р^ег-гра н ^а

в^^чки соп:иади|~тиче,'К,('^ипи иягмято
енергично, ефикасно и единно дсйсгв\/ванс 

активностите за решаване на а-кгуалн-и го
на на-

КОУП'НП^тИтР. и 
и при решителността с 
да се. направи прелом в
обществени проблеми и всички институции -и организации 
ше-о общеС'гно отговорно да изпълняват своите задачи. С това 
ше се допринесе за гю-успешни под/-отоаки на XIII Конгрес

-на явленията 
на стопанската

на
СКЖ

Сумирайки резулта'гитс на тези активнос-ш Цеитралн-и-ят кп- 
югославските комунисти въз основа на станомитет 'ня Съюза на

мненията и предложенията от Разискванията, до края навитата.
годината ще приеме заключения.

АКТИВИРАНЕ НА ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛИ В ОБЩЕСТВОТО

Живеем и работим в лоста тш/дни и сложни условия, които 
стопансюи проблеми в страната и влошени

политическиге характеризират със
обстоятелства в междажаро,дните иионоквиески и 
^гае»ия Изправени сме с «еггявтежоопооооност ня стоанага. и с 

финансови задължения в стланата и към ччужбипа с тока- 
' щ натиск върху Ж1изнеиия стандарт на тРУИовитс

™ рптжяаяи с проблеми на заетостта особено ,на младагс. 
ГъзиатеХ^мГ%5ане, че константирането, а особено драматилира- 

нл йоложени.то не водят към гигурн-п пътни,.а Ня излизане от 
яег -тулности Всичко това изисква повече работа, па и лишения. 
11т*т!*жвжело'на Дългосрочната програма за ииоиомнчссиа ста- 
Цровеждането активиране на всички потенциали на ооше
гг^'И Я^лж/ ^лягане върху собствени пили. Това югославско- 
-го общество те-води по пътя -а

монратмчесни водената кадрова пол1Ит1ша. чийто нооптал 
да оъ.цат тпуДО1Шпчл хора. 0|р1га1н-исж.рани ,в Социалистически 
Спидцката <на аюичюи рав-нивща

големи 
чване на цените и « С7>1(13 и

на -организираност на сдружени^ 
ТРУД и обществото к-аго цяло. Тота важи : 
вод!Н1Ите. самоуа1 ррв 11телни и ,иол1Итичеониг органи. Там,

за всички места в рько- 
, кьдото не

се, стоггаН1ИС1ва добре -и 1Ц'др1ма!к;и1НС1Кцг ('о сшнаннсна <' общеч.'гве- 
ната собстнеиост на Ръ|КО1«-0Д1Н-ите медта тРдбна да се ‘Изберат оне- 

кадрш. копг|'о ще бъдат способни да организират уопоигно спа 
па-нисиане и да допринесат за по-бързо развитие на обществота п 
да сс сК'|„се с енези, които за тона не са способни.

геаи
311

о/абилдо обществеио-пкономичец
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•О.ШНИСЮТЛ0О « и. вяодао а-шмеялздоо я иазсО^ни и 
вн охаинилви си тсияио-ои вЬ1 киьен иеохИКП‘НОС|ЛННО>1 1Ман№С1П ИЛЗЛОО И Е1МЛ1. ВИ1 Омнов' {ШОТТВН АТГЖОУМ

-а^еей охоииойвнДЛквге к онстьопшн ошгилоинпй и о«Овнш|>о инап 
ц!вло ва «V ттвн ими ои и смеел втнюстзв^лкдь пи онвимгш и
«РОНЕН Т1Н итюлоаи Н ИШчЪЬайи.Я НЪЦН.ЮОШТШ ИШЧ.ПИ.Л 03 НЕ ‘В.Ш-ОО.1. 
5«е и оалонвчох.) охондотг олаииаизиов ‘вл.кинелидов.о -вхвмиВДлйена 
'влл.:>оно1тГШ\’|Ой1 в» оьоил.иаавй в иьт:'ПЕ ол-ш гл ш .Щ гойз<н гон .1.кггоц 
-Ос1цо оо тг II оихилгввй о.ьонм(01гон\ел.:омоакинлГОл. и, топила н '0Л.ТО1 
Оаьигоанюяи ви слл1иллик!л.о втЛовтгТ-о оо шя оцл.штгой ошвлоов^о 
и охонйгшкЛллвиТ' вн ад-ивои л.кВ^лнЛ.А оо щг осйл-о-оп одооим оо ол.он 
-1!оя сЛки!гЛхш.Зно>1 о чноиолиасиго -ол.илигглллглонч в л.валлиоо в!г инок 
-«ц# во 'ояхсчкмвЛз^олЛодц оховоЛИ* и Д-зхигегог лл(Имввс1л:нв17 оммюст 
ийвЛг В '>1:010 вн вяаомоаомча иньиОв и зпонОцъ, иипиод я

•ите.шмотвиойи ал инопн.омосюон 
-он вн вхвдлпз В1ГО1ГОТ.Р ак начало вшплг а видими «л<и кишжлйи»
ВН ХЗВЬ НСВI ’ОВкЧ ОЛВМ' СМОП1.ТО9ТПОО И ШГТЮ ПН1Г0Л.ИВ1ОПГИ0Ч1ТТ 0ХИ1НИГВ
-ийахвге вн олзи.шоввй ве сюнийп хиимхох вявоювшл аз ол.влп 'иаоони 
-зд ахинемаотдо и атоялон епоха Мйквк «инотпоичЛ л.мшг во влг 
'ВШЙХ вн внтлуевй вхвнмодояо вн »и«ошонхо плттоаьилшноии-оноах.з 
-овтдо вн> онвя»шхоаптч.оо ве зонисПт хкпнхех и л.оонвй«вИ1НвлсЮ вл.внукл; 
'охиоойохнн вн шлоМпдо аляниваливйнЛоиво вн охонвиляховос вн 
внноЧо вньихпйм ЕОбь 'ваоноо вяоомптовгога вн оно* вадкйх

•ИХООНШОО И ИИЧВЕЕИНВЛЙО 
ашноаьихивои-оноплаашоо ,олиоос1ахнп вн ил.ооннтоо ахиниол.иявйпл 
-огево 'оХоя гонвиохо вн ехинНвиНозв вн ‘ 1 :о(ш вн ихоонтдо охиноЧ 
-лах н ИЧННХООНЙ ННЯИХНЛВОЛНОН 1'ОЙП «ИКОВОХ вн 'Н1ГЖЗЙ пхвнопхз 
-атпдо вн анвнкввивн ве инйаи инХойнном ихЗея анВХо вн вх/лгов>| 
О,,, ВиВМВ ВнОпЮаВтОО ЕнВЙИЕШШЛЙО О ОХНЛОинЛПОН ВН Х<Т.0ОП/-) ичоон 
-Жоквха охинвВай вн ахютувй о1Г ' еУГало хпт оинвкдойхоч олоопо 
ВХ 'ЗШ.ИЯЕЕЙ Вао-Х ВЕ ООНЛГЙВ в»НК0Х вн Ол.ОИНЙЬВНЕ иХЛхКмг 'ОГГКЧ

ишолооми! южль ___.
оп охниоинлгоон ви хяхои/) 'иоопахни ииоокилол.ои н инаахттгвсх) 
■04юн ол.инион л.втвсВсОЕи -Чи ол.ию» 'ХО ви ивиХвиНини ионто» х«и 
-ОйнМОП .Чп ПЙОЕОЙ ЕОО ВвОХВЕ и вияилгвитнхл и сови-я вхвн-зеьинллд 
-ей вн пейохни и о онаохилгхз^ом ол.аом ваоно е« ллаь л-вии ат 
ннвнш. ол.иТтнл.одвй ояхоотдо ш.огпвн ви «иивиое^^иТ^н 
-1МВЙ11Ло№сг» олхуноонилоиигви*го-’ вн вхегевй,ю<Н) онеавях.оалпн.оо ек 
вовлгм вхвизоьш1хоово в» идосиои '.минвнсимс и ахиоойоллт хвми 
оин'КШ/я. онязхитай ХЗ ен вллчгажтнехо и вллзмихивои вн вв ве он 
ждн а >П (а ояхониеони; аиунае<мШ.одеа ямгеанен нотч.хвл.вн-<и< 
и. охихзонЛ/Лйх вн внвоташвн ве вдйод еижнол пшмв ашонъил, 

■ [вявяхоалпгхзо ао »и кииО|АГ|Лой'/ю иезх снпвс хеьАеи чтг онд 
вн вяллглтооПй и иипвеинв.мо 9хиньипйч.цОИ1НП.Х 

-ойТГоаг тзв9К’с1.ь ЯО
:шгм^!ол индогоп

И И.НЛИО-ОИСЮИСйПМ 'ИНЬИХОИО.Ю ВИ-ИПГ ън О.Ь8НеКЗИШ1 ОНТЗЯКХ8Д.ОО и 
И.1^0НШС1'8Н И; И^О^ТЗН' ИМЬИОЯ ВН' ОХЗООЮЗЙ ХО ИШЖ и ШГВ/Ш ВН ОН99 
-0^0 ‘ и11СЮ0 1. и.гАсл/ и ‘ояХо^оя^жхШ 0^н/геН<19^к ен
твсЬ0(|)Л .1.0 0Н1Ш1Т/пс1п ’иггин.ьо9яс1 вн- оне^исш г>р\'К(/о.1-о/1 еяеьешх» 
ппох в *0.1-ихг)инЛ1\о>1 вн веОМ-з ви л.юа0г^аО а онил'лист вв охиио 
-зхис11М И ПНИХИ.ГОИ мою вн- ва.^ход н лхинзШ^-а/.л и »ин91/оГ^по 
9.1.ин-мвс1Хос1н .|.вн^нхззти.0о ОХ гзгг ошгдхешгоиооп вхв 1/ен ЯО Вн Я/- 
-ишлсЮ а ИШ1Н.1-09ВСИ И0О9 етякаг-ои и лхихокнлигоя вн. вег^х^ я ояхо 

омо9ьинхо9пс1 вн о./.Он1?я'вьОпео9о 'ЗХилХгапосШ ^н анкаесш 
ждмосио ио я^мемкнл »н е 'аиноьння сжоахоогпхо л.о ооОихя 

• и-ьвтп?!- и ь|/ос! вхвнхкх вн лнвякахолгг^зо ве

-ниеонилГ'
•ОН
иоювьй^-ииюп о В0ОХ 
0ИНО1/ОЛ и. яо ви ииПвеИ'НВ.кШ охиньия^т и охиавлсЮ вн В9<здхотг и 
•>инвж[г»л.1ве бнИеО-ь о охихоинлко^ вн веотх^ вн онвяляхоязг! вн ох 
-ин-ипвн и 'овл.ггт.о кияоОт?1гм-онодьинхо9вс1 вн оХ0нвяиас1нд 'огоХан 0Х0ЯХ09ПТ90 и» ишю оалинчгах^оеаеносШ вн «>иалчаевс1 вн вл.кишг

-НЛф ЯЯ-Я ВО ОН1ЮМ ХВнОПО В\Г 1Г9ДС1ХОН ОХИНО9Л.О01П9О ВН ОИН01ПОНЛ.О
оп ш вхаходвй вн вххоонов>ииф0 л.кно!то вг ин5Т7<т.1г'п' во од •киПвЛхГ. 
-ио вяоонвниф и вн1гвйс19Хв1\’ влкояо хаШцчевс! «V — 0.1.ИНННИВС1ГМОИ 
И Зхинихгдлидо ЗХННИНтОО --- ИЛ00Н1По'0 9ХИОГООмгХиИГО1Г-ОН0еХО0Вг9О
и ахиозсюхни вн ихоонлпоо з.игннахиввОиАоп^во хмох ьтиножлсНА> вн 
ипПвепнВл^о иньиОя вх ‘хкюдвО и л-когртбж шз^^г М-чех лвяиа.ювс и- 
хвйижвлнв вв1 оноал-отг^оопан нижат/ во охихоинАтеоя 'I

•ки1гвц-Л1\гЛ>гВ влензахо0ПТ9о вн 9нваАе1гопеи оХоОоо^-аш онжогу 
-еч,» и ол^ин9ьи1Г9ял ваоноо ечя, в аюшголге 1юг и оалоивиохо охон
-90<1И ВН ОНДГДГХО ‘ИЛООНЛ101Г ИНОНВЩХЮ 1КТК>Н ВН ОИЛ-ИПСВО ве ‘пнвко 
еъояоц вн онв^*Ж9ячя и И1гвиНнол.о1г ол-шюнвною вн анваленопеи оно 
-в^ифз-ои анвп-ове оеоч-д-оп ве кггаоц-ол хвавГачо вхг инжчлпг во их 
-ове гогъиоя и 91ИНИГПОО ‘^Ас1Х киножлаго вн сЯииПвеинвлйо

•9О0НОи 33 ВП* ОНО01Г-ОИ И И1Г0ШОпеВС1 93 втг ОН09Л\’ОНева 
-оп вхкиПнеешптовхо вн охзпо^д хоонжстхч.о хаивгг 61? вао1М.г. иип 
-нис1п иеол. ю хв^жохеи отп охион вмиХи1гоо вхвнд/випоо вн ^олинс1оу\[ 
‘ВТлА^Х Вн 0ХиХВХ1ГЛе9О ТГЗООПЗ 0ИН31Г31зЗаШ:ВС1 ен ВШГПНПСШ 0НВЛВ1ГИ<ЗИ 
он1г31вао^01г3оп ве зшхзонашне и лвто втг еадкех випв&ит/идвхо 
ве вхвтхВйлоОц вн знвХЖоно^п ве 0Ллинс1опг вн ховь внявл.оч.9

■зхихзинлком вн пнвс1иеинв.к*о онноиПхе и анвзляхоиог онззь 
ил.и|/оп-оино^и ви. икОоф и./АОГ и хвалеенопеи зо вгг оьояоп вад^си

31ИНЬИ®С1ХП ВН БХ09Вс1 вхен 
о.ьим ооьихи 1/011-о нЗяхоапгдо вн охакхиаевс! д

^3 вн 9ХИМВ.1СЮ и иипвеинвлсЮ 
и ихоонп-и.ьме

•вйнзжнч.нее зхииявхол ен 
9нвиЯ/пг‘Шеи онваоо9с1ах//ивс9Н и входва ехеяиинВ1твм *кин91ГЗК 
-зйио зхинхзеаси ви знййвхяон о иН9И91М9йдо 'вхвинв^зоее ‘хоон 
-пихнв е//вйиеИ1/еи/с1оф и вхенвиажШ хк»ся зн зв^нин вн

•онеяЛяхойаг охонхох ен ош.ониГ9 и днвяьоовн ве 
хковннйгюг: и иипееинвлйо зхиньияахп вн вхвходВс1 и вхеаиХвипнни 
а-еамих^он етг онтзизл-он зь вмвх ‘иье^-ве 1Ш ахинаояолхо вн анвяк 
-хоогпгсо сс ЯЗ ен их ох и ком зхинзнтпдо вн знвакд^опЗо онптххех 
-вн-оп хо вххзокиггохдоон з веох о внеч.Оя ен9яхог9с1ооп0н д

'хзонгзхияхоязг:
еайж о вякОояхасШ охисюпл и оньихеймоког онЬиХекахоно кйпвхна 
-»<*о внквОлоон внаонзо вхегпвн охкдн ехенихи^/оп вн охзневжзяосш

ДОСЕГАШНИТЕ ОПИТИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРИНЦИПА НА 
КОЛЕКТИВНАТА РАБОТА И ОТГОВОРНОСТ — ПОД ЛУПАНеобходимо е възможно по-оързо да се постигне 

по откритите въпроси от Договора за основите съгласие
_ и мерките за раз

пределение на дохода и чистия доход и разпределение на личните 
доходи, та тези мерки да се свържат с големината на осъществе
ния доход по отношение на ангажираните обществени 
с обшия доход и

21. Последователното уважаване и осъществяване на прин
ципите на кадровата политик^ в СКЗК е трайно задължение на вси 
чкп органи и организации на Съюза на комунистите. Трябва да се 
осуетят слабостите в начина на кандидатиране и избиране, дейс- 
твуванею на неформални групи, решаването в тесни кръгове ли
дерството и подобни явления несъвместими с отношениИта ’в СК, 
които компрометират кадровата политика на СЮК довеждат 
кариерузъм и предизвиквах недоволство и оправдани критики 
Спсоооността. идейно-политическата насоченост, резултатите" на 
труда и моралните каества са съществени критерии на кадрова
та политика и поактина. Трябва дя се провежда и становището за 
предлагане, в демократична процедура, по-голям брои на канди
дати за носители^ на изборни функции. Няма приемствена кадрова 
политика в СЮК, ако не се. ^^ъшествят принципите ня непрекъс- 
натаизменяемост чи ротация на кадрите ако не се ограничи пре- 
изоиргт-^ето. ако нр се въведе публично оценяване и верифициране 
раоотата на партийните Функционери и не обезпечи въвеждане на 
нови кадри от материалното производство и науката 
щане на работните им места, системно 
Структура и депооФес/ионализация 
функции в СЮК.

Поради значението за

средства и
акумулацията на зает- с производителността 

труда и ефикасно използуване на обществените средства
Няма континуирана кадрова политика в СК ако не 

Ществят принципите на непрекъсната изменяемост и ротация 
на кадрите ако не се ограничи преизбирането, не се въведе оце
няване и верифициране работата на партийните дейци и не обез
печи въвеждане на нови кадри от материалното производство и 
наVката и тяхното завърщане на Работните

на

се осъ-
до

______ им места, система
тично подмладяване на кадровите структури и депрофесионали- 
ззация на кадрите в изпълняването на функциите в СЮК

Установяването 
ито работниците «а такива отношения в разпределението, в ко
па в •Р-Д-(°У'К©НИЯ труд ще станат материално запнте-
ресоваии за по-голям трудов принос ц доман1И1Нс«о използуване на 
ш1!гп™Те бедства с цел за непрекъснато и колкото Се може 
по-успешно увеличаване на тясната стойност, тир направи те наис
тина да станат носители на обществената собственост 1 
за нея и за общото положение и раз®1Итие на обществото.

Не може В2че да се допуска колективите, които 
сват със загуоа и по-нататък Да обединяват обществото 
на социалистическата солидарност. Солидарността трябва 
икономическо оправдание, ори собствена отговорност 
последиците на стопанисване «и при правото 
на подкрепа която се основава

и тяхното връ 
подмладяване на кадровата 

на кадрите в изпълняването на

1И Отговорни

стопа;Н'И- 
в името 
да има. 

ня всеки за 
на взаимна и солидар- 

на програмите, които тпе дадат 
ая^-Г° РнТ, с9бстве»а паб°та оа се обезпечи екзистенцая и 

ЕНеайИчно тчяова да се попреЧ|И доходът да Се създава 
с неоправдателно покачване на цените и по този 'начин |Ръновоц- 
ствата а и организациите на сдружения труд да принриоат слабо
стите ои в производството и стопанисването. Комунистите в орга 
ште на управлението са длъжни да опрат такива победения и да 
осигурят раоотн-иците да разискват и решават то тези

г-чвнупиите отношения в Съюза на 
комунистите 'И пора-ди различните схващания и практика. ЦК на 

О и тази основа да оценят работата ги и да утвърдят акци- 
критично да анализира и усъвършенствува досегашните опити в 
осъ1песп'Вя1ването на принципите за колективната работа 
ност. В тези раимкл-г трябва отделно 
зликите по отношение на

и отговор-
да се анализират опитите и ра- 

времетраенето на мандата в отделниСООД1И.
22. Всички Първични организации и органи на СК са длъж

ни веина.га да -раздяижат и организират широко и солидно обсъ
ждане, като се изхожда ст тези ПроекТОто^ючения Ан™Иза на 
осъществяването водещата роля на Съюза на югослгшските кому 
■ние.™ И Укрепването на неговото идейно и акцмонно деинство Сво
дното 'изложение и разискванията ия 13-тото заседание на ЦК на 
СЮК м натазц основала оценят работата ^ ида утвърдят акци 
онви програми и пепооредствени задачи и да задвижат членовете и 
всичви други обществени сили за .офанзиви» акция.

(Въпроси.

КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ 
РЕЖИЯ

6. Организациите на СК трябва да насърчават компетентните 
органи в организациите на Сдружения труд, в градските и работ
нически центри и в Републиките и покрайнините да приематРп,рог 
■рами от мерки, които ще помогнат на материално най-застраше- 
■ните по-леоно. със солидарна подкрепа на обществото да излър 
жат натиска на личния и обществен стандарт. Занемаряването 
социалната п.роолемати1Ка би могло |дя застраши 
Дългосрочната програма за стабилизация 
на и политическд^нестабилност в обществото.

НА ОБЩЕСТВЕНАТА

Цеитралният <ком1Итет призовава
пЯш«ВОДГЛ Вата На СК-В тези Разисквания критично да оценят все 
ооществените процеси и развитие и да преразгледат отношението
грес на СЮК "Дъл™° ПР0ИЗ“ ^ становища^ на ”
пия ,и ста6ил'1за-
да търсят и изнамаграт нон1Н1Ретни решения

членовете, организациите и

на
провеждането на 

и да предизвика ерциал-
са длъжни 

в собствената си сре-
6
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ЖЪТВАТА И ИЗКУПУВАНЕТО НА ПШЕНИЦА В СР СЪРБИЯ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Силозите са пълни и полупразни средствата на производство, ихоно 
мически самостоятелен, той все по
вече и неприятно се натрапва на 
то партньор на обществото. Собст 
вените си интереси селянинът пред 
почита пред обществените, даже и 

ти са това, е илюстрирано с фак- в ситуациите, когато му докарват 
ти, че не се прибират и дошворе- на село евтин хляб, той собстве
ните количества и от комбайнери- ната си пшеница задържа за доби 
те не се поема ни самият уем. тъ|ка си.
Мнозина откупвачи чан ат селяните *- 
Да ям докарат пшеницата „на кра
на”. Па и когато я докарат, не мо 
гат да я продадат. Така е посочен 
случаят за някой магазинер Люба 
от село Пуковац, който заключал 
„откупния пункт" и отишъл на па
зар в съседен град, по който начин 
ои позволил селяните да го чакат 
и Да не го дочакат.

И така, ,слабост на слабост", 
а изкупуването не върви.

^ Въпреки, че тазгодишната 
добиви, изкупуването на пшеницата все 
нията

жътва ще се помни по добрите 
още не изпълнява очаква-

ътвата на пшеница в СР гион, съобщава Бранко Йелич. От 
Съроия, без САП тази годи- изкупените почти 100 000 тона, ед-

Според "преден ,ште, комбайниГи
жътаарките са жънели средно по осъществени в организациите на
™п^Х™*НеВН° ПОВТ °Т_ сдружения труд на Агропромишле- колкото -миналата година. И по- ния комбинат „Шабац” Инак в

Че жътвата е проведе- Шабашка община. ЮОято и досега 
”ав°?ме' планираните количест- бе начело в производството И из- 

я ведена ПШ~ Все °И1е кУпУването на пшеница, мелнйчар- 
иппя„СМЗДпРаНИ В °бЩеСтвеНИте ската индустрия „Сава” в разгара силози, защото в полупланинските На жътвата надмина всички ДОсега- 

краища все още трае вършитбата. ' шни рекорди на дневно гариране, 
а в житородните районни изкупува таКа че не е под въпрос изпълнение 
нето изостава. то на плана на 0ТКупа от 45 ооо

Въпреки че през есента, пора- ™на' П,одобт Резултати са и 
ди сша, високите цени на цареви 0°Щ'ина ьогатич, където на 6100

хектара са произведени около 2000
вагона пшеница. Това е, казват на пп а__^
шега мачвани, композиция от ваго- 5 ^ е съоощено в
«и Дълга от Богатич до Шабац. «^анскста -конференция на
Обаче, пшеницата не е отивала СС™ «а Сърбия, на заседание
във вагоните, но това което не е на о&дествено-поли-
могло д. се побере в складовете, Г^Ги^Гст^ни едТазгоди
складирано както и миналата го шната Жътва ,и 0ТкуП _ от плани годишната суша е недостатъчна,
дина. п д ясно небе. Пшеницата, ра)НИт 755 000 тона в СР Сърбия Така разговорите за пшеница по-
която на площадка на автобусната яС гагг „ „ ° .
спирка в Богатич от дъжд заши- бе3 СА?, са отн'ш®н? 473 742 тона средетвено се пренасят върху раз-
щава са-мо брезент, не е първ ни- т, "ли Ва„^°' Наи_добРп Резул- говарИте за животновъдството, кпа^ тати са осъществени в района на _

Белград, където са изкупени нето на добитъ«а и неизбежния не
па, и не само тук, о-сериозно да 144 460 тона и къдет0 планът на допмък на месо. Ако към това се
се разговаря за разширяването на _складовете откупа е изпълнен стопроцентово, дооави. че наред с акцията по от-

За по-осведомените успехът на Бел
град и не е изненада, защото' още 
през есента, благодарение на доб
ре организираната Работа, по вре
ме на сеитбата 98 на сто от пла
нираните площи бяха 
за откуп.

Обективно, поради ненавреме
нни мерки на икономическата по
литика, е нарушена цялата верига 
на селскостопанското производст
во. Цената на пшеницата, по лоша 
та „традиция” се определя винаги 
в навечерието на жътвата, а по 
средата на жътвата и тази, каито 
миналата година поскъпнаха браш
ното и хл ябът. Резервите от цареви 
ца — които през есента и зимата 
бяха изнасяни и ония, които с
нея нямат никаква връзка —- сега 
селяните пазят като „сухо ,, злато". 
В Кралевашни регион, -например, 
царевицата на „черната борса" до
стигна вече цена от 45 динара за 
килограм. И докато интервентвият

НАД ИЛИ ПОД ПЛАНАв

цата, механизацията и възпроизвод 
ствения материал и лошата органи 
запия на работите, сеитбдта значи
телно изостана, така че бяха засе
ти площи с 
от планираните- тазгодишната жът 
ва благодарение на родната година 
ще се помни по добрите добиви в 
почти всички региони.

на внос на царевица занъснява, ев- 
1 инат а пшеница Се запазва за хра
на на добитъка, която поради таз-

16 на сто по-малки

ПОД ясно НЕБЕ то единствен повод за тази житни

Очакванията, че добрата жът
ва ще бъде предпоставка за добро купа и по-нататък се води „тиха 

война" между земеделските орга
низации и производителите на ми
нерални торове около цените иос 

договорени таналите трудности на фабриките, 
които бремето на своите загуби би 

Подунавски регион, с 89 на сто ха -поделили" със селското стопан

сеизкупуване на пшеницата не 
осъществява. Резултатите, съдейки ЗЛОУПОТРЕБИЛ И ЛЮБА 
по информациите на сътрудниците МАГАЗИНЕРЪТ 
на „Комунист”, от регион до реги
он, от община до обищна, са твър
де различни. В Нишки регион обаче стана

В Шумадия и Поморавието, 
съобщава Миодраг Стойилкович, 
селяните и по-нататьк големи ко
личества пшеница ще похарчат за 
прехрана на добитъка. Това заклю-

снсза, което не се очакваше в та- от изкупените количества, се доб- стзо. тогава успехът на тази най- 
ззгодишният откуп на пшеница, ко лижава тези дни до изпълнението голяма обществена акция на село 
ментира Велимир Филипович. Дока на плана. Изостава най-големият става асе по-неизвеетен.
то през първите дни на август ком производител на пшеница в Репуб 

л _ кбайнерите возеха последния кръг ликата Подринско-колубарски 
чение логически се налага от п0 ЖИт0р0дНИте полета На Попиша гион (откупени 61 на сто) 
зултатите на изкупуването на па- 1 '•
зарните излишъци до средата на 
август. От планираните 87 600 то
на, в силозите на мелничарските 
организации и кооперативните ма
газини се е сляла едвам половина-

Без оглед на всички обектив- 
Ре_ ни причини, които сега забавят и 

пречат на откупа на пшеница, оче 
видно е, че тази обществена ак
ция няма алтернативи. Планът на 
изкупуването трябва да се осъще
стви, защото ако следващите месе 
ци не бихме имали достатъчно до
машна храна, отново ще бъдем из 
правени пред валутни 
Че озее пак воичко зависи от това 
кой как е организиран и в кангва 
степен е готов да поеме своята 
част на бремето, най-добре показ
ват примерите на Белград. Мачва 
к Подунавиет.о, където обществе- 

’ ниге складове до върха са напъл
нени с пшеница, но и 
на онези общини, в които субек
тивните пропуски са преврънати в 
„обективните".

главно
вието и Поморавието, рядко кой поради това, че в планинските час 

ти на този регион вършитбата още 
откупните центри. И тук добивите трае. Още повече изостава 
са значително гю-големи от мина- РОДна Шул!адця и Поморавието 
логодишните. но планът на откупа (48 на сто), Южноморавски 
е осъществен само с нейцо повече ехн (40 на сто), а особено Нишки
от една четвърта. Представители- Регион (28 на сто), регион Крале-

Показа се, че изкупуването те на общините на събранията, ко во (26 на сто) и регион Тилово
зависи предимно от степента на об ито усилено се провеждат в Ниш, Ужлщс (17 на сто). Като
щестаената организираност на про дори заявяват, че тазгодишният основните причини за изоставане- 
изводството на пшеница. Именно,
въпреки че изкупвателната цена е се осъществи”. За такива свои пе-

селянин е довозвал пшеницата в
ЖТРГО-

Реш-
та от това количество.

цроблеми.

една от

план на откупа „трудно може да то на откупа в регионите на юго-
источната част на Съ1>бия посята 

еднаква за всички, резултатите са симистични прогнози те сочат мно- се дълготрайната суша. Че сушата, 
нееднакви. Докато например, в гобройни извесгни от по-;рано при- все пак, не е основната
Светозарево са изкупени три чет- чини за диепаритета на цените на показват данните

причина
по общините

площи, пшеницата и царевицата до „най- (посочени са и примери: кале е въз 
в общините Свилайнац и Чуирия новите", че селяните запояват нше-
В7..,рти От заплануваните примерите

можно откупът да „върви” в Ле 
КЪ1М 70 на сто, а Наточила над 60, цицата за храна, на добитъка, коя бапе, а изостана в Лесколац) еди 
докато в Крагуевац, Рача, Топола, то тази година недостига. Вместо примерът на Чаечарски регион (из- 
Деспотовец и ГГарачин оитгозиге отговори, сочат се примерите на 
едвам ли до половината са напъл- общините Житораджа, Долавац, 
нени. В Аранджеловац с-ьщевремв- Алексинац и Ниш където досега е 
нно са изкупени само 38, « Книч откупена псшече от половината об- 

а в община Рековац що прибрана пшеница.

купено 40 на сто), където пазарна
та цена е ге^годяма отколкото в 
краищата.

О. К.

*★★★★★★******незасегнати от суша
та.

22 на ст°,
От година на година, бе изтък- 

заоВДанието ц Републмка- 
данията и междуобщиноките кон- н0ката конг^ренция на ССТН на 
форентдии на Съюза на комунисти- Сърбия, обществената акция то 

Повече от 60 на сто ноличест- те и Социалистиччео»ия съюз, гла- откупа на пшеница потвърждава 
вото на пшеница от планираните вна причина за големите пропуски убеждунието, че селянинът все но- 
162 000 тона досега са поместени в откупа на пшеницата трябва вече се ръководи от занонмте па 
в силозите на стопанските комби- да сс търсят в субективните слабо икономическата логика. Като до 
нати в Подринскотколубарски ре- сти на откуп гчиците. Какви слабос- минангон собоувеник на аемлта «

задънени, 
8,3 на

складовете не са нито 
защото са изкупени едвам 
сто от планираните количества.

Според опенмите, чути на засе нато на



4 Комунист
ТЕЛЕВИЗИЯ

Нс са,мо за оня/«а стадиона. Мая- Преди няколко години с-цщиуск», 
любитслиггв откритие бе Мшюрад Джуркович, 

но и той тюгнна във всеобщата си 
/Юта и рутинерс7'»о. Инак талантм- 

би вият Божко Сушец изчерпателно сеЮесей« олимпиада мо повече 'внимание на 
ма спорта
при определянето на термините на 
о|'дели н спортни с'ьстсзания 
йшю добра работа.

» край малките екрани

трудеше да изговаря чуждите» осо 
бено английските имена и слорей-

ГСакдо бе приносът на нашия ли вербално с колегата Милойко Па 
олишшен телевизионен пул? Пол- нтич, а той е отделна притча в те- 
зу.1заГькш се с положителния опит зи игри.
от Сараево, нашият телевизионен Амбициозният Г/антич се тол- 
мс-нгр успешно завърши работата кова трутеше да дава подкрепа за 
в технически и организаторски американските с порти еги, така че 
смисъл на думата. Но тази олим- ни изглеждаше как Стейт деларт- 
пиада гюказа повече отколкото мант'ьт или Питер Юберот лично 
другаде» нс у нас малко внимание ще го оставят „отвт,д океана". Ако 
се обрьша на издигането и подбо- прочутото негово из явление че гим 
ра на каментагорските кадри,, поне настинката е завършила 
катета стана дума за спорта. Не нието си „върху нартнера 
може за коментатори, макар 
спортни да се приемат хора без 
образование и елементарна клуту- 
ра, с твърде беден речник.

23-ТА ОЛИМПИАДА в Лос Ан
желос имаше множество синони
ми. Наричана бе „Холпмпиада" от 
сния, които в нея виждаха голя
мото влияне на едно от предгра
дията на града домакин — фаб
риките на мечтите в Холивуд. Дей 
егвително церемониалите на откри 
ването и закриването на Игрите 
бе замислено и осъществено в духа 
на най-хубавите традиции на най- 
голе.мия филмов град на света- 
„Олимпиада на страха" я наричаха 
сния. конто в знак на протест не 
присъ;ствуваха, по този начи най- 
вече навредиха на себе си и свои
те спортисти. Неотдавна ние я на 
рекохлге „Олимпиада на знамена
та" и изглежда не сгрешихме, за- 
щото никога не се махало с тези 
национални символи като през из
теклите шестнадесет олимпийски 
дни. Изглежда че нац-добре я оце
ниха ония, които я нцРекоха „ЮЕ- 
СЕй ОЛИМПИАДА". Благородно е 
тежнението на всяка страна да се 
окичи с на й-гол ям брой олимпий
ски отличия, обаче гладът на аме
риканските организатори и спорти
сти за победи се граничеше с алч
ност- С помощта на големите ин
вестиции. публиката и особено съ
диите те получиха 174 .медали, от 
ксито много разбира се са заслу- 
жено спечелени, обаче бе изгубе
на. голямата възможност щото до- 
макинаът пред света да ее пред
стави като непристрастен и госто- 
любив организатор.

В американизацията на Игри- 
те най-далече стигна телевизията.

Някак се помирихме с неестестве
ния обичай домашните камерматм 
и реализатори смекчено да 1 ироте- 
жират своите спортисти, така нане
то стана 'редовно неписаното нра
вило съдиите на големите световни 
състезания да помагат па домаки
ните, обаче онова което се случи 
в Лос Анжелос 'Надминава 
ко мидено досега. Така на нашите 
малки екрани можахме да гледа
ме лица от първи и втори ред.

ПС'Н ч-

упражне- 
1" може

и да се нареди в катетрите на гре
шките, какво да се каже за под
дръжката му на американката 
Мери Лу Регон, на която изп 
песничката „Мери Лу. онли ю 
за която бе по-гслям запалянко от 
съдиите и камерманите заедно. Та 
ка както е незабравим и комен
тарът му на финалето на баскет
болистките от Китай и домакина, 
в което китайските гладко победи
ха и бяха супериорни във всяко от 
ношение1. а за нашия Пан-гич съ
ществуваше само един 
канският отбор. .

Какво да се каже за телеви
зионна га олимпиада от нашия юго
славски ъгъл след шестнадесет 
пробдени нощи? Преди всичко 23- я и 

" ита поредна олимпиада не отговаря 
I не и а нашите зрители. Разликата 
във времето бе такава че бяхме 
принудени \да се" задоволяваме' ст;с 
сниши, прегледи и хроники. Същи 
нената телевизия, особено копат.о 
се касае за спортните Състезания, 
съчиняват директните предавания. 
Да се гледа Снимка на едно ейорт- 
но събитие е също когато се гледа 

кри мин а л исти ческ 11

Няма го вече на малките екра
ни Милан Ковачевич, а сега вече 
свободно можем да кажем и един 
Младен Делич, когото колегите му 
Лос Анжелос призоваваха в 
мощ, но той не можеше да им по 
могне- Често прекаляваше и може 
ше да ни разсърди, обаче той бе 
изгънреден коментатор. Все пове
че срещаме четци на информации, 
спортни журналисти без същинска 
индивидуал ност-

по-

амери-интсрессн
филм. а да се знае убиецът- Едвам 
пред края на Игрите имахме въз
можност да гледаме борбите на 
най-добрите спортисти - без помощ-

Ако през пролетта имахме си 
млатии за неговата храброст, ко
гато проговори за „наместването" 
на резултатите вт.в футбола, сега 
не може да имаме нито една ху
бава дума за работата му в Лос 
Анжелос.

От старата гвардия в Лос Ан
желос. бе само Драган Никитович. 
който все още е без 
но ккато че ли се бе поизморил мал 
1СПО. Импресиснират Духът и салю

та на магнитоснопа. 
лиректно и това само ония, ноигго 
бяха готови . нощта -да превърнат 
в д©н, а такива не бяха малко. По

следователно
съперник,

иронията му, неговата непосред
ственост и действуванет0 от втор 
план, обаче кегато говорилг за от
лива на добрите коментатори на 
телевизията не тРябва да се прене
брегне и неговата вина. защото 
той с години води главната дума в 
белградската

времето когато олимпиадите ста
ват толкова зависими от телевизи
ята, така че някой ги нарече теле- 
визиони олимпийски игри, трябва 
ло би повече да се поведе смятка 
за този зрител навред по света- а

От многоброт ните телевизион
ни радетели, които помагаха 
сараевския пул не можем 
един да отделим, защото 
един не се изтъкна.

от
нито
нито

спортна редакция. Душан Ч. Йованович
БЕЛЕЖКА
СЪВРЕМЕННИЯТ МАКЕДОНСКИ РАЗКАЗ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК век, неговия нов живот и негови

те нови. светли хоризонти".

Отзвук от далечен свят Този преглед на „Съвременни
те македонски разкази" в един те- 
лавивски вестник е значителен 
салш зт това, че Аарон Асса пава 
положителна оценка 
ската проза, но затова че и в

не
И Нв ПР’иятна изненада-за .издателите мени в неговия художествен из-

СТ ”ЙРатс™° №?и в на -Съвременния ,македонски раз- раз”, казва Аа,рон Асса Тон пол. 
началото «а наи публикува сборни наз” бе вестта, -че в телавивския чертава, че македонската хгаоже
ка „Съвременни македонски Разка- вестник „Израелски фар” е пуб- стаена ли1ерат“ра след Втовдто
зи на български език. В този па- лекуван изключително хубав орег- световна война Р
норамен преглед на съвременния лед, конто написал Аарон Леса из
македонски разказ са представени раелоки писател и публицист Пгое

писатели от всички поколения: гладът е публикуван на 24 май,
ог еорли Аоаджиев и Иован Бож предимно е предназначен за евреи-

Ко"еС1К’и' те, които в Израел се преселили от народ”. В най-новия 
Солев, до Живко Чинго и наи-мла- България. Според приблизителните

. тя Паскал Гилевоюи. Разказите преценки в Израел такива има око
от македонски на блгарски преве- по 60000 души.
доха Денко Рангелояв и Овободан 
Николов, а голямото значение 
тази книга е в това, че това

на лгакедон-
увод

ната част твърде обективно пише 
за борбата на македонския народ
за национално самопотвържение и

може да се срав
нява „с внезапно отворен бент. ко- 

^ йто с векове задържавал огромна 
потенциална сила на македонския

защото отхвърля всеки тезис сва
рен в „научните кухни” на София 
на македонския език като диалект 
на българския език. Поетап младата 

македонска литература, счита Ас
са. „още повече е разширила сво-

време ко
гато от София и от други 
ве се слушат най-различни неточ
ни оценки за македонците, техната 
история и литература/наистина е 
хубаво да се чуят и по-инак ви то
нове, честит и обективен глас от 
далечен свят.

иентро-
ите идеи, своя тематичеоки и ети- 

промени, които чеоки обем, обхващайки нови
„ е макеИ°'Нс*илт народ направи в то- тер.еои и проблееш, отразяващи «е
първият превод -на художествена- зи «ек с повдигането на Илинден- Сам® новите надежди на тону-шо
та проза от македонски -на бълга-р- окото въстание и с формирането създадената държава, но и двдбо-
оки език, не сам-о у нас но и в. на автономна македонска републи- ко хум;анистическата и и опти-мис-
° еТа" ка доведоха ,и до исторически про- тическа концепция на

„Епохалните«а- ии-

но®ия чо- В. Филипович

Комунист ворен редактор влвйко Ирнвокапич, глав- тел Драггапа Павлович.
сХ ^1ГкР^„^вРИ "8анГ^ЛИ^: * ЛДРТ На Реда.щиите: з. всички издания 
риво^ Пчрич 1ГР Пп и ИЗА *||1Я Доо- на „Комунист • Площад ,Д1аркс и Енгелс"
д р^^Живсфад Джорщкевич (СР^Г^бия ' " БвЛГРВД’ Т6ЛефоНна «ентрада 335-061; ад-

(СР Словения), Мирко Михалевич (СР Хър- • Издава Издателска 
ватско), Матия Новосел (СР Черна гора), „Комунист”
Калман Пегкович (САП Войводина), и Ал- • Печата 
берт Души (редактор на изданието за ЮНА).

• Председател на Издателския съвет на .Ко
мунист” — на изданието за СР Сърбия Д-Р 

^Богдан Трифунович,

• С уназ на Президента на Републиката от 
23 декември 1964 година „Комунист” е 
отличен с Орден братство и единство със 
златен венец. трудова организация• Директор и главен и отговорен редактор на 
всички издания на „Комунист” Велко Ми- 
ладинович. се в четвъртък на сърбохърватски, 

относно хърватско-схрбеки (кирилица и ла
тиница), словенски, македонски и албанс
ки езици, а в съкратени издания на бъл
гарски, унгарски, словашни румънски и 
русински езици.

• Урежда единна редакционна колегия: 
ректор и главен и отговорен редактор Ве- 
лко Миладияович. заместник главен и отго-

ДИ-

заместнин председа-



БОСИЛЕГРАД: ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ МЛАДЕЖКАТА БРИГАДА „БОСИЛЕГРАД" СЕ 
ЗАВЪРНА ОТ СЪЮЗНАТА АКЦИЯ „БЕЛГРАД — 84"

НА УЧЕБНАТА 1984/85 ГОДИНА

Нов интернат при подведом
ственото училище в Бистър

Прензпъление на нормата 

с 32 на сто
• Тринадесет ударнически значни, 13 похвални гра
моти и 7 предложения за приемане в Съюза на ко
мунистите • Завоюваната преходна лента дава въз
можност и през следващото бригадирско лято босиле- 
градските бригадири да участвуват на някоя от съюз
ните акции.

Дадените обещания пре
ди заминаването .на петата 
поредна съюзна младежка 
трудова акция, бооилепрад- 
оките бригадири напълно 
осъществиха. Именно, от 
тазгодишната съюзна тру
дова акция .Белград —- 
84”,
бригада „Босилеград" се 
завърна е извънредни тру
дови резултати и много- 
бройии бригадирски и об
ществени признания. В ре 
зул-гат на извънредноого 
трудолюбие бригадата е 
провъзгласена за ударна 
пъ.т пъти. Удостоена с 
признание на Градската 
конференция на ССМ в Бел 
прад с преходната лента на 
акцията, което на бооилег 
редената бригада дава въ 
зможност и следващата го
дина да участвува на една 
от съюзните
трудови акции. Покрай то

Една седмица преди за- Инак, що се касае до въ 
проса за кадрите- почти 
по всички предмети има 

въведен съответни професионални 
кадри. Може би някои ще 

та (около един милион) и работят с намален брой ча 
за електрификацията на сове.

лищните сгради в селата: 
почването на новата 1984/ Паралово, Гложие, Мусул, 
ьз учебна година коридо- Горна Ръжана, Белут и 
рите на основното 
Ще и

Плоча ще бъде
средношколския обра ток. Средствата за интерна 

зо.в ат-елен център в Боси
леград са пълни. В

учили-

Инак, въ© втората смяна 
освен бригадирите от Боси 
лепрад, участвуваха и бри
гади от Мойковац (Чер
на гора), две бригади от 
Загреб (Хърватско), по ед
на от Скопие (Македония). 
Боеан1(жа Крупа (Босна и - 
Херцеговина) ь Бабушница 
(Сърбия), младежка трудо
ва бригада „Югославия" 
(26 градове от Югославия) 
и бригада от Университета 
в Прага (Чехословакия). 
Между деветте бригади, 
младежката бригада 
силеград” се е класирала 
на четвърто място със сре 
дно изпълнение на норма
та 132 на сто.

ход
е втория срок на допълни
телното обучение и попра 
вителните изпити за учени 
ците, които не успяха да 
поправят слабите бележки 
през юни. Наред с това, Се 
вършат и последните под
готовки за новата учебна 
година, която както 
уведомиха в двете образо 
вателно-възпитателни ведо 
мства, ще започне на 1 се 
птември. Инак броят 
паралелките и в едното, и 
в другото училище Ще бъ
де на миналогодишното ра 
вкище. Поради малък брой 
на деца, най-вероятно, под 
ведомственото училище в 
Зли-дол „Нови" ще бъде за

В заключителен етап сапосочените училища

младежката трудова

ни

на
„Бо-

По време на акцията бри 
гадирите от Босилеград'* са 
посетили няколко истори
чески, културни и общес 
твен о-поли.тически 
и заведения- Между друго 
то, младите от Босилеград 
са посетили

крито, а трите ученика ще 
училището 

Зли-дол „Стари”, а учител
ят и прислужникът ще бъ 
дат разпределени в други 
училища. Училището в се
ло Росен, където 
думите на заместник —ди 
ректора Владимир Михай
лов ще има 6 или 7 учени 
ка. .<В Образователния цен

посещават в

младежки обектаНовиях интернат в Бистър

подготовките и в Детската 
градинка, която с редовни

печи основното училище 
..Георги Димитров” от соб 
отвени източници. И сред 
ношколският образовате
лен център „Иван Караива 
нов” през новата учебна 
година ще има по-добри 
условия за работа. Имен
но, в заключителен етап е 
изграждането на по-мощ
на сграда за рабогштница, 
с което безспорно до зна 
чителна степен ще се по
добри практическото обу
чение на учениците, преди 
всичко от металната спе
циалност- Средства за та
зи сграда също обезпечи 
центърът от собствени из
вори.

Поради малък брой на 
учебни стаи средношколс
кият център и тази година 
ще работи в две смени, 
докато основното училище 
в една.

според Скупщината 
СФРЮ, Военния музей. 

Мемориалния комплекс ,.Йо 
син Броз Тито" и други 
обекти в столицата.

Носители на 
ничесни значки са:
Васил Пейчев, Влади 
мир Захариев. 
Рангелов, Пенка Ма- 
насиева, Деян Кру
мов, Яшно Стаменов, 
Васил Захариев, Мин-, 
кю Стаменов, Лиляна 
Янева. Небойша Сто
йнев, Любиша Йор
данов; Ленчо Трай
ков, и Тома Костади
нов.

наУдар-
занятия ще започне около 
20 септември.

СашоМ. Я.
тъ.р въпросът с открива
нето на селскостопанска 
паралелка все още е неиз 
вестен. а и вторият срок 
на записването (до писане 
то на информацията «е бе 
проведен. Значи броят на 
паралелките и учениците 
все още е неизвестен.

За отбелязване е, че и 
двете просветни ведомства 
новата учебна година пос
рещат с два нови обекта. 
При подведомственото ос 
новно училище в Бистър е 
завършен нов интернат, в 
който има 8 помещения за 
около 30 ученика, а е учи-

Всички бригади от тази 
смяна на СМТА „Белград 
—84” се сбратимили с ко
ето на практика потвърди
ха, че младежките трудови 
акции дават 
принос за развитието и за 
дъпбочаването на братство 
то и единството на югос
лавските народи и народно 
сти.

БОСИЛЕГРАД

КХД „Радко 

Йович“ в 

Кюстендил
извънреден

В рамките на гранично 
то сътрудничество между 
Босилеградска община — 
СФРЮ и Градския народен 
съвет от град Кюстендил 

а В7>з основа на 
програмата за сътрудничес 
то между Центъра за пул 
тура в Босилеград и ан
самбъла за народни 
ци и хора от Кюстендил, 
таи 1 пешият ансамбъл 
и ул тур н о-х уд ожест воното 
дружества „Радко Йович" 
от Ниш в миналата събота 
гостува в Кюстендил 
НРБ.

Пред любителите на оРъб 
ския народен мелас в град 
Кюстендил гостите от Нищ 
се представиха с фолклор, 
изгорили народни песни и 
хумор, с което бройните 
зрители останаха 
доволни.

Да кажем и това, че кю 
стендидският ансамбъл 

през октомври ще гостува 
аз Босилеград с което таз
годишната програма за. тра 
нично сътрудничество в 
областта на културната Де 
йносг ще бъде цялостно 
реализирана.

Самодейците от Нищ с 
програмата се представи
ха, и в Босилеград на 19-ти 
вечерта в голямата зала на 
Културния дом.

в а 13 бри гади ри 
наха с ударнически 
ки, 13 с

се завър- 
знач-

Над 60 на сто от брига
дири гте по време на акция 
та са завършили отделни 
курсове: за водачи, първа 
помощ, фотография и про 
чие.

похвални грамоти 
с предложение за прие 

мане в Съюза
и 7

на кому ни с-НРБ тите.
М. я.

Смп?ж1/°»^1«ОЛСКМЯТ ОБбазов ате лен
мИВЛН КАРАИВАНОВ"

тан- ЦЕНТЪР
В БОСИЛЕГРАД

при
ФИЛМОВИ СРЕЩИ „НИШ 84” втория 

срок на записване
Преглед на 

артистичните постижения
Югославския-,- преглед на артистичните пос

тижения, известен като „Нишки филмови 
щ'и" ще бъде открит на 25 
ние на осем вечери любителите на филмовото 
изкуство ще имат 'Възможност да видят 16 фи
лми, миналогодишно производство.

Древната Нишка крепост по деветнадесети 
път ще бъде арена на артистичните постижения. 
Прегледът ще бъде съпътствунан от редица 
ма/нифестации, като контакт-програми, ще се во 
дят разговори; съвещание с младите за филмо
вата култура, а Фестивалът ще гостува -л Блаце, 
Бела ' палатка, МТА „Ниш 84” и гарнизона на 
ЮНА, За прът път ще има „Видеснновини” и

Съгласно плана и црогра 
мата на Републиканската 
самюулратпелна общност 
по средно насочено обра
зование и лъзпитание в 
средношколския образова^ 
телен център „Иван Кара
иванов” в Босилеград, на

стоящата учебна 
тряова да има три слеЦиал 
ноеш, от. конто селскосто
панската, все още не е из
вестна. Инак, в машинната 
специалност има свободни 
места още за 14 ученика, 
и то 9 в машиношлосерс-’ 
ната паралелка и 5 в пара 
лелката. за аIеталостругари. 
В паралелката по природ
но-техническа специалност 
иаиа свободни още 9 места.

В четвърти клас в нара 
лелката с машинна специ- 

още

оре-
август т.г. и в тече-

годпна

твърде

август ще се про- 
вторият орок на заведе

писвай а. Както вече е из
вестно, след първия запис 
вателен срок в този Сред
нощ колони център има ощ,е 

-слободии места.
пр.

Накрая и«е бъдат раздадени традиционните 
награди за най-добрите артистични постижения: 
„Челе кула", „Дар Констатин", „Царица Теодо
ра" и друш.

и то: в
Iгьрви млас има свободни 
още 32 места, а вщв втори 
още 70. В

алност има свободни 
9 места, а в природно-тех
ническата още 6.Ст. Н. трети клас, къ- 

дото според плана през наМ. Я. М. Я.
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ГСЛМОУПРЛВИ'ГЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТ 
Г БОИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИ. 
Л.ИТЛД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА ____ _

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА САМО 
УПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩИ 
ОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ

1У УСЛОВИЯ: ВКВ и/ги КВ работиин 
4 ОТГОВОРНИК В МАГАЗИНА в село Милев- 

_ 1

в /ърговивга

ци, изпълнител
УСЛОВИЯ; ВКВ или КВ работник в търговията, 
с трудов опит от 1 година
5. МАГАЗИИЕР В село Бистър, изпълнител — 
'УСЛОВИЯ: КВ работили в търговията или ДР:

подготовка, с трудов

Строят се
редица
обекти

1
Поради оказалата сс потреба, а въз основа 
член 9 -на Закона за тР^ДОви - отношения -и член 
23 -на Самоудр^витедноте сВДРвзумоние за СЦру- 
жвизсмне -на хпрУН, на работници из ГО „Автотрон- 
спорт"» кант© Ъдолвм 5 -на Правил шина за трудови 
апношанигя. Работническия съвет на „Автотран
спорт" из Босилеград на заседание от Ш юли 
1У84 по дина взе реДюние да даде

■ Ч1]

за попълване «а следните работни места за Нео- 
иреаелвно време:
I, ЛВТОШЛОСЕР — иопъднител 
ДОВ ОПИТ ОТ ЕДНА ГОДИНА 
ЖАНТ
и, мияч—СМАЗОЧИИК, изпълнител — I, С1А-

ш/нАЗАЧ ИЛ ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ. 
УСЛОШ1Я: исизен общите условим,

Закона. кандидатите трябва да .изпълняват

на

га съответна с^вцивлиа 
опит от 1 година.

За работните места под 1, 2 и 5 трудово 
заснежава за определено времеСадюуправттелната обад 

ност на аинтереситв за ко
мунална дейност, пътища, 
водно и електростопанство 
в Димитровград през пос
ледните няколко години на 
територията на общи-ната 
разгърна интензивно «кому 
нално строителство. Съвмс 
стно с местните общности 
по селата, армейците, мла
дежта и друш, построени 
са голям брой межд-усел- 
сни и махленска тдаща, 
електрическа мрежа, водо
проводи, мостове ш прочие. 
1ози темп на строителство 
в момента на територията 
на общината -и в града в 
процес на изграждане са 
няколко обекта.

отношение се 
от 6 месеца.

Молбите, с доказателствата 
ис ма условията, уверение, че не сте под след ... 
стние и кр/дделно свидетелство подаваиЧ*# ,
адрес: ТО „Босилеград", до Общата служба в 
Босилеград, в срок от 8 Д*,и °т Деия на публи- 
куваието на обявата.

Непълните и закъснели заявки няма да 
се разглеждат.

Избирането ще стане в законен сР°к-

за изпълнява-».' •

— 1, С ТРУ- 
ИЛИ СРА-

Основната организация 
стопанство -,Нал

'Грунтовата общност на 
на сдружения тРУД за селско 
редт.к" ст Босилеград дава

утвърдени
със
и 1 следните условия: 
пид 1.

ТРАКТОРИСТ, изпълнител —1— Да имат -завършено средно стопанско учи 
— КВ ШЛОСЕР или КВ АВТОТЕНЕКИД

за приемане на
УСЛОВИЯ: Съответен положен излит за водач 
на трактор ’и селокостопански машини, с грудов 
опит от 2 години.

Молбите, с доказателства за изпълняване
то на условията, уверение, че не Сте под след
ствие. и кръщелно свидетелство подавайте^ 
адрес: ТО „Босилеград”. до Общата служба в 
Босилеград, в срок от 8 дни от Деня на публииу 
ванего на обявата.

Непълните и закърнелите молби няма да

ли ище
укинИя — да -не -са отговарял-и за углавни Дела 
и да не са под следствие — да са -отбил и воен
ната си повинност 
иоД п.
— да имат закършено сРеДно стопанско 

КВ авт-омеханин
ВОДОПРОВОД В ГОРНИ 
КРИВОДОЛ се строи съв
местно с граничните части 
и -местната общност от 
с. Горни Криводол. Този 
водопровод е дълъг три ни 
лометра, чии то землищни 
работи възлизат на 50 на 
сто от целокупната стой
ност на обекта, а които ця 
лостно са дело на младите 
армейци. Каптажът и ре-. 
зервоарьт с вместимост 30 
кубически метра вода са до 
верени на строителната ор 
ганизация „Градил” от Ди
митровград и те в момен- , 
та се строят.

Общо обектът Ще стру 
ва над два милиона динара 
заедно със землищните ра 
боти. Наскоро няколко де 
сетни домове в това висо 
чко село ще получат по 
домовете си свежа пла
нинска питейна вода.

ВОДОПРОВОД .ГОРС
КИ РАСАДНИК I” на ед
ноименната улица в града 
на дължина от 350 метра 
се строи от средствата за 
уреждане на строителни
те места, отделени за кому 
кални работи. Стойността 
на този обект -възлиза на .

хиляди динара, а -със ч 
строителството му приклю 
чва ООСТ „Комуналац” 
към услужната организа
ция ,,Услуга" от Димитров 
град.

Веднага след това 
се пристъпи и към изгра
ждането на самата ули-ца, 
за к-оегго ще бъдат израз 
ход вани един милион ди
нара, а строителството й е 
доверено на строителната 
организация „Градня”.

учи- на
личц е
— да -не са отгова-рялн за углавни дела л да не
са под следствие
— да са отбили военната ои повинност 
ПОД Ш.
— да имат завършено основно училище
— да не са отгоиюряли за углавни дела и да не

се разглеждат-
Избирането ще стане в срок от 30 дни от 

деня на изтичането на обявата.са пор, следствие
С молба, обгербвана с 4 динара админи

стративна марка, кандидатите гРябва да прило
жат и следните документи:
I. Диплома за завършено средно стопанско учи
лище — КВ шлосер или КВ автотенекиджия
II. диплома за завършено средно стопанско учи- 

КВ автомеханик

Въз основа Решението на трудовата общ
ност на трудовата организация Детска градинка 
.Детска радост” в Босилеград, обявява

Конкурс
лище
Ш. Свидетелство за завършено основно учили
ще, а всички кандидати за всички работни .ме 
ста, покрай посочените документи, необходими 
за съответните работни места, оЛдблбйте 
изпратят и следните документи:
— кръщелно свидетелство
— съдебно уверение
— уверение за отбита военна повинОаЙг Мк
— лекарско уверение и / Я? У?
— уверение от СОИ за
а кандидатите под №* ^ЯРрпзпратят и
— док азателство за трудовия опит от 'Най-мШко^

за следните работни места:
1. ГОТВАЧКА-СЕРВИТЬОРКА за определено 
време, до завръщането на работничката от от
пуск по майчинство
2. ЧИСТАЧКА-ПЕРАЧКА, за определено 
до завръщането на работничката от отпуск по 
майчинство
УСЛОВИЯ: од 1. КВ работник, готвашка специ
алност и трудов оштт от една година 
Под 2. Завършено основно училище ф ;

Срок за подаване на молбиа^» е 8 (осем) 
дни от деня на публикуването на конкурса.

Непълните и закъснели молбф^Гяма да се* 
разглеждат.

си да
време.

*
\

една година на тези работи^. Д*-
Молбите _с необхр^№е документи 

подават в срок бт 8 дни от Публикуването на об
явата във в-к „Братство" на а|н?ес ТО ,Автотран 
спорт” — Босилеград, до Комисията за работа 
и трудови отношения.

Неизпратенй е срока -и некомплектувани -мол
би .няма да се разглеждат-

се

Молбите подавайте на адрес: ТО 
Р^сот”, Босилеград, „Иво Лоиа Рибар"

..Детска
бб.

овЛшята за приемане на.--1 работници в Основ- 
'олганизашш на сдружения труд ..Услуга" 

Бос№теграГТ дава—— -

л К
на;
в

540 /
Комисията за приемане на работници при Осно
вната организация на Търговия на дребно „Сло
га" в Босилеград, дава

за приемане на СТАЖАНТ — за работи и за
дължения на магазинер, изпълнител — 1
УСЛОВИЯ: Средна професионална подготовка.

Молбите, с доказателствата за изпълнява
не на условията, уверение, че не сте под след
ствие 1И

Обява
за приемане на:
1. СТАЖАНТ — за работи и задачи на келнер 
е хотела в Босилеград, изпълнител — 1 
УСЛОВИЯ: ВКВ или КВ работник с гостилни- 
чарска специалност
2. СТАЖАНТ —г за работи и задачи на магази
нер в село Зли дол, изпълнител
3. СТАЖАНТ — за работи и задачи на магази- 
неР в село Плоча, изпълнител

кръщелно овидетелство подавайте 
адрес: ТО „Босилеград’', до Общата служба 
Бооплеград, в срок От 8 дни от деня на публи
куването на обявата.

Непълните и закъснели молби няма да 
р а вглеждат.

Избирането ще стане в орок от 30 дена от 
деня на изтича-нето~ на срока.

на
в

се
1

1
ТРОТОАР НА УЛ. ,МАР 

ШАЛ ТИТО” от ПОДОБРЯВА СЕ ЗДРАВНАТА ЗАЩИТА в ДИМИТ 
РОВГРАДСКА', рБЩИНА

таналата част Здравният 
дом. Реконструкцията ще 
бъде доверена -на една ат 
трите строителни органи
зации ,.обадил!И се наконку 
рса: „Градня" от Димитров' 
град, „Прогрес 
и „Изградба' с 
ззавмсимост от това коя 
ще предложи най-добраI
условия.

Наскоро се очанва да за 
почне и изграждането на 
две но(ВИ амбулаггории: в 
Поганово и Долна Невля,

С изграждането им на те
риторията на общината ще 
бъде напълно покрита с 
такива обекти, в които цо 
стоянно ще има медицин
ска сестра, а лекар по об
ща медицина и лекар сто
матолог ще идват в опре 
делени дни. С това, разби
ра се значително ще се по 
добрят условията за рабо
та, а същевременно до на
селението ще се доближи 
здравната защита.

лявата
страна от железопътната 
гара до първата бариера 
на дължина от 760 м. ин
тензивно строи ..Нискогра 
дня” от Пирот. Срдсгвата 
на стойност от над три ми 
лиона напълно е обезпечи
ла местната общност в гра 
да от местно самооблага
не- Според договора -тро
тоарът трябва Да бъде го
тов до средата на идущия 
месец.

Още две нови амбулатории
" от Пирот 

от Скопие, вТези дни трябва да започне реконструкция на 
старата част на Здравния дом в Димитровград и из
граждане на амбулатории в селата Поганово и Дол
на Невля.

Средства от около 25 
лиона динара обезпечават 
Републиканската самоуп-

равителна общност по 
здравеопазване (85 на сто), 
общинската 10 на сто, а ос

ми

А. Т.Ст. Н.
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БАСКЕТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА ИЗТОК

Поражение и победа на 

баскетболистите е старта
(ТУТКПТТИАД: ФК .МЛАТОСТ” ПРЕД НОВОТО ФУТБОЛНО ПЪРВЕНСТВО

По-силни или по-слаби ; <шДимитровград 18 август!984 г.

ше игра, главно поради 
обстоятелството, че не е 
тренирал. Твърде блестя- 
щ|ия полусезон набързо мо 
же да потъмнее- Този мач 
е предупреждение, че тряб 
ва далеч по-сериозно да 
се работи, за да се отстои 
първото място.

раха без 3—4 главни игра
чи, което се почувствува 
осезаемо в резултата и 
играта- Първото полувреме 
домакините леко спечели
ха с десет точни разлика- 
През второто полувреме 
пък гостите заиграха мно
го по-добре и не се преда 
ваха все до три минути 
пред нрая на средата, а ра 
зли ката бе ми нимална в 
полза на доманиния отбор. 
Едва в края те създадоха 
разлика от осем точиш.

ВПо-силен, .или по-слаб е продължение на пър
венството в междурегио!на 
лната лига — „Изток’' бас 
кетболистите на „Асен Бал
кански” изиграха два ма
ча като при това един за
губиха, а един спечелиха. 
Най-напред на П август 

ч т-г- гостуваха във Враня, 
където загубиха дерби-оре 
щата от домашния отбор 
„Юг” с резултат 
(54:39). Това бе слаба игра 
на водещия отбор е лигата 
.А. Балккански”. Отборът, 
който първата част завър,- 
ши се четири точки преди 
мство просто не можеше 
да се

от Търговище. „Челик” от 
доминиращ въпрос между Сурдулица и ,Минералац” 
люощ-глите на футбола 
Босилеград, пред началото 
на нещото футболно първен 
САво_ на Меисдуобщинежага
футбелма дивизия Враня —
I рупа ,,А \ което започва 

’ка /0 този месец. Босилег- 
Р щеките футболисти в
II грвия кръг гостуват в Бу 
яг.С1Ваи на новия

в
ст Вранока баня. Разбира 

тях приобщавам и 
„Младост”, а може би и но 
б сфо|рмирания отбор в 
Прешево „Дунавец”. Що 
се касае до амбициите ни 
за първото място, имам и 
ние шанс. защото посоче
ните Отбори Не Са ПО-ОШ1Н И 
от нас- Мже би те имат 
по-добри условия за тре
нировки. А успехът зависи 
ст нас. Доколкото сериоз 
но и дисциплинирано излъл

в
се към

Във втория мач, кОйто 
се състоя на 18 август 
Димитров град, баскетбо
листите на „А. Бал.кканс- 
!ки” победиха последния в 
листите на ,,А. Балканс- 
во с резултат 79:61 (36:26). 
И а този мач баскетболно 
тите на ,,А. Балкански” иг

102:82 вчлен на 
дивизията ФК ,.Трън°вац” 
от Търновац. Въпросът е 
с Де, гю-актуален,
►ша

ако се 
предвид, че през мина

лото гсрвенство „Младост” 
бе един от потенциалните 
кандидати за първото мяс
то. Отговор на въпроса по
търсихме от треньора Ге- Георгиев, 
рги Георгиев. Инак, за

— През тазгодишното 
първенство ще бъдем по- 
силни за един Васил Тасев,
Методи Чипев и Блажа Во 
инович, а по-слаби за Р. За 
хариев и В. Глигоров. Лич
но считам, че отборът ни 
ще бъде по-силен. Инак, 
пашите амбиции са сами
ят върх на таблицата, а по 
знавайки силите и възмож 
костите на останалите от
бори няма да бъде нереап 
нс и първото място.

Кои отбори ше бъдат 
най-г°ле.\ги конкуренти на 
„Младост” и върху какво 
се обосновава тази ваша 
ембиция?

Най-добър в отслабения 
тим на „А. Балкански” бя
ха Спасен Рангелов в пър
вото, а Златко Захаров и 
Владислав Сотиров през 
второто полувреме. С та
зи победа баскетболистите 
на ,А- Балкански” запази
ха първото място на класи

нява.ме задачите и отговор 
но се отнасяме във всяка ознае: тврде лопрепигра, първото място може 
да бъде наше — подчерта

13 11 2 1050:907 (+143) 22
13 9 4 1107:927 (+180) 18 

13 9 4 1111:1019 (+92) 18
13 9 4 1013:957 (+56) .18
13 8 5 1033:1002 (+26) 16
13 6 6 1091:1008 (+83) 12
13 6 7 1051:1032 (+19) 12

(13 6 7 943:955 (—12) 12
13 6 7 919:971 (—52) 12
13 4 9 969:1042 (—73) 8
13 2 11 841:1042 (—201) 4
13 2 11 708:969 (—261) 4

1. А. Балкански
2. Юг
3. Омладинац
4. М. Весна
5. Леда
6. Партизан (АР)
7. М. Каблови
8. Партизан (Вл.)
9. Бубан

10. Т. Райнович
11. Майданиек
12. Гердап

предстоящите 
срещи босилеградските 

футболисти вече приключи
ха с подготовките, а и ус
ловията за тренировка, с 
изграждането на сграда за 
съблекалня с две бани, чи 
ето изграждане трябва да 
започне тези дни, значител 
но ще се подобрят- 

Да кажем и това, че и 
в настояще футбол ният от 
бор от Босилеград ще има 
две срещи с „Велбъжд” 
от град Кюстендил — НРБ 
в рамките на граничното 
сътрудничество, а ще бъ
де повторно раздвижена 
инициативата за футбол
на среща с отбора на Елек 

— Най-сериозни канди- тробосна от Яйце и „Асен 
дати за първо място, по Балкански” от Димитров- 
мея преценка са „Пчиня” град.

рането.
В следващия кръг дими 

тревпрадоките баскетболно 
ти ще гостуват в Алекси- 
нашки рудници, където Ще 
се срещнат с „Партизан”.

Д. С.

ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРА ЕАБУШНИЦА
ТА

Летни вечерни турнириТрадиционен
младежки

турнир

На 28 юли вечерта в Ба- 
бушница приключи летни
ят футболен турнир, в ко 
йто участвуваха 30 отбора 
от територията на община
та. След десетдневни бор 
би под светлината на про
жектори във финалния1 
мач се срещнаха футболи
стите от МО Калуджеро- 
©о и Пресека. Пред око
ло 1000 зрители (3000 бя
ха дошли от Пресека) с 
минимална победа от 1:0 
се наложиха футболистите 
с г Кал уджерово.

На същата дата в Звон- 
ци започна вечерен турнир 
по футбол на .малки врата. 
т.н. „Джефов мемориал”, 
който младежите от Звон 
ци организират в памет на 
починалия им другар Дра
ган Милее. В турнира взе
ха участие 22 отбора от 
Пиротска, Димитров граДс 
ка и Бабушнишка общини. 
Първо място спечели отбо 
ра от с* Нанушковица, Зво 
нско.

М. Я.

В РАМКИТЕ НА ЧЕСТВУВАНЕТО НА 15 АВГУСТ 
В БОСИЛЕГРАД

През лятото в Димитров 
град в организацията 
ПО на ССМ се състоя тур 
кир по футбол т малки 
ерата- Участвуваха 21 от
бора ог Димитровград и 
околните села, Пирот и чи 
сл.яЩите се към ЮНА. Та
згодишният турнир и по ка 
честно, и по организация
та си бе най-добрият досе
га. Особено качествен бе 
занлючителн1ият етап ша 
1’урнира. Във финалните 
групи играха далеч по-ка
чествени отбори, които 
глри(вля1КОха голям брой 
зрители.

Първото място спечели 
отбораВласажи АлеКсов'' 
от Димитровград. Във фи
налната среща те победи 
ха „йокшина махала". За 
най-добър голмайстор е 
провъзгласен Новица Кос
тов от „Вл. Алексов”, а за 
най-добър вратар Зоран Го 
лубвич от „Манта" от Пи
рот.

и а

Турнир по футбол, 
волейбол, баскетбол и шахмат

По повод 15 август — 
Деня на граничаря и 40^о- 
дишнината от формирането 
на КНОЮ, в Босилеград 
се проведе турнир ло фут 
бол на малки врата, волей
бол, баскетбол и шахмат. 
Организатор на турнира бе 
Конференцията на ССМ в 
граничното поделение в Бо 
силефад.

Най-голям интерес пре
дизвика турнирът по фут 
бол на малки врата, е кой 
то участвуваха 9 отбора. 
Три отбора на ЮНА, по 
два от село Райчиловци и 
ФК ..Младост" и по един 
от село Белут и Босилег
рад. След вълнуващи к ин
тересни игри, първите три 
места спечелиха отборите 
на ЮНА, а на ггкрвокласи- 
ралния се „15 август” лре 
дседателят на Конференци
ята (връчи специална гра
мота.

На турнира по (волейбол 
участвуваха пет отбора. 
На първо място се нласи- 
ра отборът на граничното 
поделение, на второ отбо
рът

трето отборът от Босилег
рад.

Турнира по баскетбол, в 
който участвуваха само 
два отбора, отбор на 
ЮНА и Босилеград, първо
то .място зае отбор-ьт от 
Босилеград.

Сравнително голям инте 
рее предизвика и турни
рът по шахмат, с участву
ващи пет отбора. Първо 
място зае отбор-щ- ,на 
Босилеград, второ отбо
рът от село Райчиловци, а 
трето отборът на ЮНА.

Фактът, че на турнира 
гго повод Деня на грани
чаря участвуваха над 20 
отбора потвърждава, че ин 
таресът към спорта в Бо
силеград и селата му нара 
с-](ва, а това се потвърди и 
на летния турнир по фут
бол. който организира фут 
болният отбор „Младост", 
в който взеха участие 10 
отбора, между които че™ 
ри бяха от селата. На то
зи турнир първо място спе 
чели отборът на „Мла
дост" а (второ отборът на 

М. я.

т. п.
ФУТБОЛ

А. Балкански" стартува на 26 ргут1Г
Лятната пауза за футбо

листите от Димитровград 
11'ри КЛЮЧ И. П ОД ГОТОВИОИТб
са в ход 'И се очаква ново 
то първенство, което ще 
започне на 
В пъ<р.шия кръг „А. Балкан
ски” ще се

пални и кадрови промени 
в клуба няма и ще играе 
почти същият тим, който 
през изтеклото първенство 
спечели седмо място, 
ход са контролни 
най-често с „Партизан” 
Желюша, за да се посрещ

В26' август т-г. срещи,

срещне с от
бора „Лужшца” от Бабуш 
нища на свой торен. Персо

не първенството подготве-
Д. С.но.

На 23 август 1984 година се навършиха 
ПЕТ ГОДИНИ

ог смъртта на нашата мила и незабравима май
на, съпруга, дъщеря, сестра и леля

Руса СоколоваВсички отбори, пачето >и 
огбО|рът да МТБ „Братст
во-единство”
„Плавци” (съставон

От Долна Любата
и отбора 

от чн г Смъртта те отвлече от нас 
безмилостно, на ранно младини.
Но докато ,се чуе «а твойте 

дечица глве,
иЙА Ж1И1вееш, жиивееш чг. ти!

сл'я'Щн-1 се към ЮНА) полу 
чша подходя.щ1и 
Д1ИПЛОМ1И .и купи.

награди,

НАЙ-БЛИЗКИТЕЮНА.нц ^Младост", а на д. с.
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%ь/лцер • сатира • забава
— Майко, можеш ли да 

ми кажеш какао нещо е 
статист? — пита малчуган 
майка си.

— Статист е човек, кой 
го само стои, нищо ,не го
вори и слуша какво му «а 
жат.

— Значи и татко е ста
тист тогава...

на 40 година, ами нагО 
мъ,ж на 38 години!

— Кога сте родени? — 
пИта съдията обвинения.

Обвиненият мълчи.

— Кога сте родени? — 
сега с по-рязък тон 
съдията.

— Нима и годините ще 
ми натоварите,.'.

— Съседите ти нали са 
честни хора?

— Да, частни са.

— Защо тогава държиш 
зад вратата пълна пушка?

— За да си останат чест 
ни и по-нататък.

— Какво се подразбира 
когато Се говори за изпол 
знамето силата 1На водата

пита Има вола, ама■■■
3

Овала лето ни изеде жегата. Освен жицето 
що роди добре, морузата йе слаба, скоро нема 
нищо, а имамо и много друЬи проблеми, йедън 
оди им йе и водата.

Оди силният пек — водата секну. Намале
ше реЬе, гаресушише потоци, бунарйе. И град- 
сЬия-г водовод у Димитровград има проблеми, 
по Забърдийето некоя села немащ воду, па се 
муче човеци.

Муку мучи и Желщша — най-големото се
ло у опщинуту. Ете, оди неколко године яао- 
вамо. осеча се дека че требе йош вода у во- 
доводат. Местната общност предузима мерЬе 
да се пояча водата, ама накиио трудно иде. У 
Грапу, и,ма вода, ама грапчане некико отезаю 
с н>у. Еве две години они се погаджаю с месну- 
ту зайедницу у Желюшу. Те че даду воду, те 
нече...

— Мода лелнчке, ще ни 
пратиш ли и тази неделя 
гъска?

— Не, ще дойда лично.

— Съпругата ми Вече 
три месеца редовно спор
тува, за да се подмлади.

— Естствано. Сега вече 
не изглежда като жена — мита учителят.

— Когато мама плаче 
■Стт все докаго та-гко не й ку- 
КО гш нова рокля! — отговаря 

Петърчо.
шш\РОСТТА ПРЕТВЕКОВЕТЕ
I 8Честта на човека се крие в труда.8 8
8 А. Фидероуси 8
8 8

— Моята съпруга 
ш исяна вещ ставя на он- 
рещелено място.

8 вина-
8 8

8Да правиш добро на глупак 
ли ваш вода в морето.

е все едно да на-8
8 8 — И моята също. Само 

после никак не може да 
намери това място...

Сервантес8 8
8 8 У Грапу има шест-седъм куйе у кое има 

човеци. Скоро сви грапчане су слезли у Желю
шу, ама водуту си не даващ- Готови су У Же
люшу да се муче за воду, ама онуя у Грапу 
— не даващ. А горе у Грапу има неколко из
вора из койи дурляе вода. Йедън извор с че
тири дула сакащ Желюшане, ама грапчане га 
усукущ.

Добре е всичко, което свършва добре.
Английска

— Чували че успешно 
сте се разделили? Кан се 
споразулгяхтс?

— На мене останаха де
цата, на жена .ми жилище-

По-добре сам. отколкото между зли.
Немска Тия дни бео у Димитровград, кига йедън 

гралчанин, кико У име на грапчане дойде и 
започе:

то.
— А имуществото?
— На адвоката! — А бре, другари, защо Желюша грижи 

водуту. Па оиа пресъну. Бъш гущ воду кою тра- 
же —. нема више. Тая вода се стича горе оди 
Рудинуту, ама нели йе жега — престаде. Я не 
знам кво оче желушагье — продължи да рас- 
лравля грапчанинът.

Реко си.
що говори. Ка излезо у Грапу — имаше Що и 
Да видим. Па вода дурляе из четири дула, бъш 
на тия извор що тражи Желюша. Имаю си во
да и на ония извори.

И съга си нещо мислим: кико нейе га сра
мота гралчанинатога да прави тека. Уместо да 
узну и СЪС своите съселяни да помогну на Же- 
лщшу, они се праве улави.

Значи

Добродетелта не остава сама. Който 
ва, ще има съседи. я упражня-

Конфуций — Ако ловех риба без 
книжка дали ще направя 
углавно дело?

— Не. но това би било 
чудо!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

че да видим верно ли йе товаКойто има много недостатъци, гой лесно ги на
мира у другите-

Адигска

Лошата трева бързо расте.
Сръбска

они решили да не даващ водуту. па 
макар и с лъжу да си послуже. Да може 
нико — они би Ву скрили, само и друЬи да н,у 
не нористе. Забоварлящ грапчане дека 
йе общо добро и никой

ни-
Когато виното влезе, излизат чудновати неща-

Шилер водата
на н>ега не може да 

тури руку и да га присвая. Значи, у Жел>ушу су 
ша, у Гдалу вода до гуша,
Е, убаво ли йе тека?

Виното и немия прави славий. адга си не даваю.
3 Арменска:■
■н«*п

ЧI 41
ШШоит* Лятна вананцияВЕСТНИК НА БЪЛ

ГАРСКАТА НАРОД
НОСТ В СФР ЮГО

СЛАВИЯ
Урежда редакционна 

колегия
Директор и главен и 

отговорен редактор 
БОРИС КОСТАДИНОВ 

Телефони: 
директор (018)46-454, 
Редакция (018)52-751 

Годишен абонамент 200, 
а полугодишен 100 дин.

Текуща сметка 
62500-603-9529 СДКНиш 
Печатница: „Вук Ка- 
раджич” Ул. Ог. Пау
новия”, № 72 —■ Ниш. 
Адрес на Издателство- 

Кей „29 декември”, 
м? 8, Ниш_______

I

~-
»<■>

N
то:

4- '


