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ЛГ
Заседание на Председателството на Централния комитет на Съюза на югославските комунисти

ДА УКРЕПВА 1В0РЧЕСКА1А КРИТИКА
бствените идейни, организационни и кадрови ба, политика и постижения на СЮК. На тази 

Белград под председателство на Алп слабости и явления .на неединство, на ноето линия действуват и клеронационалистическите 
Шукрия «а 17 септември се проведе заседан- беше посочено и на 13-то заседание на ЦК къртове, стремейки се да представят себе 
ие на Председателството на Централния ко- на СЮК. За тази цел Съюзът на комунистите си като единствени защитници и пазачи на 
митет на Съюза на югославските комунисти, трябва да се разплата с опортюнизма и па- националното богатство, култура, на национа- 
на коет° бяха обсъдени актуелни задачи на давността в собствените редици.
идейната борба на СК, както и на дейегву- Силите .на СК във всяка среда са отго- Важна и интегрална 
ването на отделни лица и групи от антисоци- ворни, най-призоани са и с оглед на ио-широ- ,адейно-политическа акция на Съюза на ноаду- 
алистически и антисамо управителни позиции, кото и ло-всестранно запознаване, 'Най-квали- 
Уводни изложения изнесоха Киро Хаджи-Ва- фицирано обективно да съгледат и преценят 
смлев и Милян Радович. - “ ----

В

ямите че-рти.
част на широката

чистите в противопоставянето на носителите 
на антисоциал'Истически и антисамоуправите- 

идеините явления, с които са мм пряко се ст-- Л1НИ Телдонции представлява дейността на сре 
Както е оповестено, Председателството ълкновяват- Те при това са задължени да се ДСтвата за мас0(ва информация. И покрай то- 

отново е подчертало значението и актуалност придържат нъм общата линия, принципи, ста- ва отр|ИЦател1Н|И теняеНции си прокарват път и 
тта на оценките и становищата на Петото и новища и мерила на цялостта на СЮК в .редактороката политика на отделни сред-
Шестото заседание на ЦК на СЮК и на свои ^ Дъдгът на всяка организация на СК да ства за касова, информация, отделно в някои 
те Заключения от 29 май настоящата година се °бъ;рне предимно към проблемите на сво- ревюТа и НЯкои издателства. Затова отговор- 
за подобрение действуването на Съюза на ят* сРеАа |Не 513ключва' н° подразбира -и поТ- 
комукиегите в областта'на идейната и теоре- ре°*та отделни организации, отноотго Съюзът 
тичната работа.

Председателството е оценило, че в пери
ода след Дванадесетия конгрес на СЮК по
ради «зостреността «а обществените противо
речия и стълкновения до които се стигна _ 
борбата за по-нататъшно развитие на соци-

иостта на Съюза на комунистите в средства- 
- та за масова информация и техните издател-

на комунистите по републики и покрайнини ски и програмни съвети трябва да бъде още 
във ■взаимните отношения, както и в сВ0|ите 
връзки с ЦК на СЮК, сочат и предупрежда
ват за отделни явления в други среди, ако 
считат че са от по-широко или общо значен- 

в ие, относно да са занемарени или нъм т*х па-

поярко изразена е тяхното активно участие и 
приноса в борбата за осъществяване полити
ката на Съюза на комунистите-

Във всички среди трябва решително и 
безкомпромисно да се стане на път на опия 
нападки и акции, които имат контрареволю-

сивно да се отнасяме-алистическото самоуправление и за осъщес
твяване на Дългосрочната програма за ико
номическа стабилизация, идейната борба ста
на по-усложнена. По-нататъшното проникване 
в развитието на социалистическото самоупра 
вление изисква последователно ангажиране в 
реализирането на тази програма. За още по- 
успешното развитие на стратегическите опре-

При това е съществена и отговорността 
на ЦК на СЮК, отделно на неговото Предсе- шионен характер и с ноито се^ ооезценяват 
дателегво, комисиите и работните тела, зад- и застрашават основните придобивки от Рево 

идейно-теоретична работа, инфор- люционната оорба на югославените комунис
ти — братството и единството и равноправие
то *на -народите и народностите на Югославия, 
федеративното обществено устройство, ооци 
алистическото самоуправление, необвързана
та и независима политика и териториална ця 
лост на страната. Нападките върху тези при
добивки представляват и нападение върху кла 
совата основа на общественото устройство и 
демократичните права и положение на труде 
Щ1Ите се. Съюзът -на комунистите в Югославия 
•изхожда от това, че задължението на номпе- 
тонтните органи е да самостоятелно. в унисон 
с Конституцията и законите, да прилагат сп-

ължени за
миране и идейна борба на СК, та повече от- 
колкото досега, да предприема конкретни ин
ициативи, да съгласува и координира акциите 
от общ интерес и по-активно да се внлючва в 
процеоите на осъществяване на единната ли
ния в идейната- борба на СЮК.

деления на нашата революция и разкриването 
на по-дълбоките причини на противоречията 
и проблемите на общественото развитие, как 
то и за разкриването на слабостите и пропу
ските в нашата работа от изключително значе бходтшо Съюзът на комунистите «а по-органи 
ние са критиката и предложенията на труде- зиран начин да продължи системно да разре
шите се, техния опит и -инициативи, вдъхно- шава откритите идейни проблеми на настоя- 
вени от всекидневната борба в самоуправите- щата фаза на нашето развитие, за да може в 
лните органи, делегатските скупщини. мест
ните общности. Такава творческа
Съюзът «а комунистите трябва постоянно да -ва и на действуването 
развива и укрепва. Общопартийните разиск- стане по-единно и по-действено.
вания върку Заключенията от 13-то заседание } ' 1 V ' ■ * ___
на ЦК на СЮК е удобен момент да се изяв- ВРАЖЕСКИТЕ НАПАДКИ ВСЕ ПО-ОТКРИ- САМОУПРАВИТЕЛНИ СИЛИ 

насърчава конкретна обществено-поли- ТИ

Председателството подчертава, че е нео-

по-голяма степен да се стеснява пространст-
критика вото за техните различни тълкувания, а с то

на комунистите да ршо такова поведение предвидените мерки.

ДА СЕ АКТИВИЗИРАТ НАЙ-ШИРОКИТЕ

ява и 
лпческа акция. Организациите и органите на СК трябва 

Необходимо е Съюзът на комунистите по Да действуват с активизирането на най-широ 
стоянно да води и насърчава най-широки ак- гоите соцпалистическн самоуправителни сили 
тигшости към решително и открито противо- и целокупния потенциал на културни.

ДА УКРЕПВА РОЛЯТА НА СЪЮЗА НА КО
МУНИСТИТЕ науч

ни и д-р. творци. В осъщестпането на пелите 
на идейна-

поставяне на разни вражески идеологии, ко 
На заседанието беше изтъкнато, че гла- Ито пропагандират буржоазни, нациопалисти- 

)всички стремежи на Съюза на чесюи и стапгстичеоко-централпсггичсоки кон 
по-нататъшното развитие на цепти на обществено развитие. Вражеските

борба, Съ10зъг на комунистите
изхожда от определенията н интересите 
Ч'РУдещ|И'ге се и гражданите за развитието на 
системата на социалистическото самоуправ
ление.

га
навна насока на

комунистите е.социалистическата революция, укрепване на нападни са все по-открити. по-орган изпрани и 
^ ^ идейно-политическа роля и един- по-агресивни. В тях участвуват отделни лица

ство^на Съюза на комунистите в борбата ко- и групи. ноито от подъл-го време се противо- 
ято, съвместно с

неговата
Сумирайки резултатите от разискванията 

п организациите на СЮК, .както и най-новите 
по ложи-тели- м отрицателни опити в усили
ята за преодоляване на забелязаните слабос
ти, Председателството още веднаж подчерта 
необходимостта от по-бързо и по-решително 
осъществяване на .заключенията за подобре
ние действуването на СК в областта на идей
ната чг теоричиата работа.

Председател ството реши предстоящето 
14-то заседание на Централния комитет ня 
СЮК да се проведе на 16 онтомири. Центра
лният комитет на това заседание «не обсъди 
и'осъществяването на «ноно-мичеката иомпм- 
1ка в 1984 -дина и ше утиъоди задачите «а ОК 
и .приемането и осцщестшг.ването на икономи 
чеоката политика за предстоящата година.

.всички социалистически си- поставят на политиката на СЮК и иа нашето 
вода"за* осъществяване на основните об- общество и които пропагандират граждански 

щес-гаеми. а с това и програмни определения, и политически .плурализъм и многопартийна 
за разрешаване на противоречията в развити- система, относно 
ето на обществото, за сломяване на отпорите ъзм, национален хегемонизъм или оепарати- 
на антисоциалистическите и антикомунистиче 3.ьМ, технокретически либерализъм, унрепва- 

преодоляване на субективни- ме (На групово-собственически и частвохобст-

ли,
статистически адошопали-

онита сили и за
-гс препятствия, ноито изникват на този път веничеоки отношения, все до открит антиюо- 
„ Обществого, дори и в редовете иа Съюза на мунизъм. Нападат сс авноювоките оопови на 
иомуиистяте. ’ федеративното ш обществено устройство,

С целокупното си действуваие СК трябва социалистичесното самоуправление и воде- С целокупно ш си ис у н щата 'роля иа работнмчесната класа и нашето
да б-м-е „"Леките облици на по- общество. Изправени см,е и с преки напа-
тъплеиие демократичес исдаческот0 даи на Съюза на югославските комунисти и
литичес-ата система на добРе дд се по- за тази цел се правят опити да се обезцени 
самоуправление. За да м ' / и ^ )ад_ прин0СЪт „ ролята на другаря Тито и отделни
дготви за такова дейстщгаа» , ахва с0. изтъкнати .революционери и целонутната бор-
муниетите трябва решително д УV



НАС |И У

В КРИВА ПАЛАНКА ИЕ СЕ СЪСТОЯ СЪВОР—СРЕША НА НАСЕЛЕНИЕТО 
ОТ КРИВОПАЛАНЕШКЛ ОБЩИНА И КЮСТЕНДИЛСКИ ОКРЪГ

Неприемливи искове на 
кюстендилски представители

Представители на Кюстендил търсили да бъде закрита изложбата по слу 
чай юбилеи яа АСНОМ и да бъдат отстранени книги на някои македонски ад 
тори

отхвърлила всички искове на българските 
представители, като подчертала значение 
то <на изложбата, с която се ознаменува 
най-светлият юбилей «в дългогодишната 
борба та македонския народ за социал 
на и национална свобода — 40 години От 
Първото заседание на АСНОМ. Предста 
вителите на Кюстендил твърдоглаво от
стоявали становищата си, вършейки на 
тиок от изложбата да бъдат отстранени 
паната, на които е представено участие 
на българската окупаторска войска в 
Македония по време на Втората свето
вна война от 1941 до 1944 година.

В неделя, на 23 септември т-г-
Крива Паланка не се състоя насрочени
ят събор—среша 'На населението от Кри 
вопалан/ешна община и 
окръг (ПР България). Причина за отказ
ването на събора са неприемливите ста
новища на кюстендилските представите 
ли, които търсили да бъде закрита излож 
бата ио случай юбилея на АСНОМ и да 
бъдат отстранени иовестен брой книги на 
македонски, публицисти и облнсепвено- 
пол.итичоски работници.

Комисията за гранични събори към 
Общинската скупщина и Крива паланка

в

Кюстендилски

НЮ ЙОРК

Среща Рейгън—Громико ГОДИШНА СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА НА СВЕТОВ
НАТА БАНКА И МЕЖДУНРОДНИЯ МОНЕТЕН 
ФОНД

• НА ПАНАИРА В 
ПЛОВДИВ

ф Кратък „сърдечен" разговор по време на 
тържествения прием за премиерите и министрите, 
участвуващи в сесията на ООН ф Днес официална 
среща на шефа на Белия дом със съветския вън
шен министър

Живков посетил 
югославскияДва основни проблема

В центъра на днешната криза се намира не 
само презадължеността на развиващите се страни, 
но и стагнацията //а стопанското им развитие

Тази седмица във Ва
шингтон се провежда годи 
шна сесия на Скупщината 
на Световната банка и Ме
ждународния
фонд, на която участвува 
и ю гос л а века дел егация, 
оглавявана от съюзния сек 
ретар на финансите Владо 
Клеменчич и гувернера на 
Народната банка Ра.дргван 
Ма кич.

На предварителните за
седания на отделни коми
тети. проведени през пър-

щандПет минути .сърдечен" 
разговор между а.мерикан- 
ския президент Роналд Ре 
йгьн и министъра на външ 
ните работи на СССР Ан
дрей Громико в нюйорш- 
кия хотел „Валдоф — Ав- 
стбрия" безспорно са по- 
инакви „пет минути” о-р 
петте минути, достатъчни 
да се вдигне тревога в слу 
чай ..противникът" да запо 
чне ракетно нападение. От 
тези пет .минути обаче не 
може да се очаква „чудо”: 
техното най-голямо значе
ние е във факта, че са 
станали, че „лице срещу 
лице" са се намерили пре 
зидентът на САЩ и външ 
ният министър на СССР и 
то в периода на подчерта
на конфронтация на двете 
велики сили, коят° сериоз
но застрашава световния 
мир.

Но затова пък много се 
очаква от днешната офици 
ална среще между Рейгън 
и Громико. Може ли тя да 
бъде начало на известно 
разведряване в отношения
та между великите сили и 
оглавяваните от тях воен
ни блокове? „В ерата на 
електронни комуникации 
и висока технологии — 
каза Рейгън в ООН — вре 
мето и далечината не мо
гат да бъдат пречка на ди 
алога, това могат да бъдат 
само хора". Ако двама ви
сокопоставени човека от 
две конфронтиращи се 
стРа-ни решат да водят 

•официални разговори, оз
начава ли това няканав 
стРемелс на тия хора да не 
бъдат пречка на диалога? 
От трибуната на ООН Рей- 

. тън. отправи поръчение до 
Москва: „САЩ желае ре а

особено ядреното, което за 
страшава света". В Мос
ква и досега много пъти 
се изтъкваше готовността 
на СССР да води със САЩ 
истински преговори за на
маляване на оръжейните 
арсенали, за разведряване 
и истински мир в света. 
Днешната среща между 
Рейгън и Громико и пери
одът след нея трябва т 
покажат дали това са са
мо дипломатичеоки ходо
ве за извисяване на соб
ствения си авторитет или 
истинска готовност за ди
алог в мирни цели.

В българския град 
Пловдив в началото 
на седмицата е от
крит традиционният 
.международен пана
ир на техниката, на 
който участвуват 30 
страни. В едно от па 
наирките халета са 
изложени произведе
ния на 47 югославс
ки производители и 
външнотърговски ор 
ганизации.

Председателят на 
Дъожавния съвет на 
НР България и гене
рален секретар на ЦК 
на БКП Тодор Жив
ков разгледал югос
лавския щанд, който 
по броя на експона
тите е по-богат от- 
колкото през изтек
лите години. Живков 
проявил особен ин 
теРес за програмата 
на „Цьрвена застава” 
от Крагуевац. Крагу- 
евашкият автомоби
лен завод се предста 
вя на пловдивския па 
наир с ,.Юго 45", кой 
то е твърде популя
рен в България, ^ас- 
тава
,рианти „Застава 850", 
както и с изложба на 
стро ител н и м ашини.

вите тт>и дни на сесията, 
бе изтъкнато, че заздравя
ването на икономиката, за
хванало някои развити 
страни (САЩ, Япония и 
Канада), все още е далече 
от развиващите се страни, 
които са натиснати от те
жка икономическа криза. 
В центъра на тази криза 
се намира не само преза
дължеността на развиващи 
те се страни, но и стагна
цията на стопанското им 
развитие. А без съживява
не на стопанството не е. 
В7.3.МОЖНО да се разреши 
и острият проблем във 
връзка с дълговете.

монетен

ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ЮЖНА АФРИКА

Полицията избива миньори
ф Националната стачка на великобританските 

29-тата седмица Ф През този меминьори навлезе в 
сец паднали 57 жертви в стълкновения между поли
цията и миньори в Южна Африка

И тази година сесията 
на Световната банка и 
Международния монетен 
фонд започна при доста 
остра поляризация на ста
новищата между високо
развит*^ и развиващите се 
стРани, макар че и едни
те,. и другите не отричат, 
че някои от съЩествува- 
кщите проблеми могат да 
бъдат Решени само със 
„съвместни сили".

са па
днали общо 57 жертви. В 
близостта на Йоханесбург 

160 ми

течение на месецаБруталността на полиция 
та в разплатата с протес
тиращите миньори във. В е 
ликоб,рита'ния и Южна Аф 
рика продължава да нас- 
кърбява прогресивната ме
ждународна общественост.

полицията ранила 
ньора. До неделя полиция 
та арестувала 470 миньо
ра, повече от които били 
закарани в затвора напра 
во от погребението на два 
ма техни другари, почина
ли от полицейски бой.

1100"Националната стачка. на 
великобританските миньо
ри навлезе в 29-тата седми 
ца, а пред,и няколко дни 
отново избухнаха стълкно
вения между стачкуващи
те миньори и полицията. 
Най-жестоко било стълкно 
вение.то в йоркширския ру 
дник Мелтби, в което са 
повредени 6 полицаи и ня 
колко миньори от общо 
5000 стачкуващи.

и три ва-

СЛЕД АТЕНТАТА СРЕЩУ АМЕРИКАНСКОТО ПО СОЛСТВО В БЕЙРУТ

Нови акции на „Свещената война“
„Ислямски дж1ихад" („Ове е осведомена по телефо- 

щена война”), който пое на, че първата следваща 
отговорността за неотдав- акция ще бъде отмъщение 
нашния атентат оРеЩу за масакъра в село 
американското посолство мор в Южен Ливан. В то 
в Бейрут, не прие намере- ва село, намиращо се под 
нмето си да извърши още израелска окупация, мина- 
РеИВДа такива и подобни лата неделя били убити 12 
акции. Редакцията на Ле- и ранени трима шиитоки 
винарския вкн „Ар сафир” мюсюлмани. Представител

ят на организацията не ка 
зал как и къде ще бъде 
извършено нападението, а 
само предупредил, че аме
риканското посолство в 
БейРУт „ще бъде вдигнато 
във въздуха” и че ще бъ
дат „разбити американски 
те интереси в Близкия Из 
ток”.

Сох-|
' листични, конструктивни и 

отношения 
Съветския съюз, кои- 

еъзмож-

През . минал ата седмица 
в многобоойни стълкнюве- . 
ния между ми1ньор;и и поли 
цията в Южна Африка за 
гинали 10 миньора, а през

дългосрочни
със
то ще създадат 
но1Ст да не увеличавам^, а 
да намаляваме оръжие^.

•| •
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ И СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ В НИШ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СР СЪРБИЯ

ПРЕВИШЕНИ гаШПНШНТЕ РАЗПОПИ Съроия срочно 
изплаща дълговете

©лява 46% ,от плана- Под-, 
готовхата за есенната се
итба върви тто плана и ка- 
кто се очаква, към 60 000 
хентара площ <в региона 
трябва да бъдат засети с 

• пшеница.

Актуалйните икономически процеси в СР Сър
бия <и саниране последиците от земетресението на 
Колаоник. бяха доминиращи теми на проведеното на 
24 т.м. заседание на председателството на СР Сър
бия- -

# За командировки в чужбина в Нишки 
Регион в първите шест месеца са изразходвани 
към 140 на сто в повече средства в сръвнение 
със същия период на 1983 година.

ф Износът намален с 0,1 на сто. а било 
запланирано увеличение от 33%> Промишленото производство в Сърбия се уве

личава,. а съществуват пювечето пунктове където се 
чувствуват положителни процеси — каза подпредсе
дателят нД Изпълнителния съвет на Скупщината на 
СР Сърбия Светозар Риканович. Същевременно, тон 
предупреди на две крайности в преценяването на 
тези резултати — едни ги подценяват, други над
ценяват. а и първото и второто е не оправдателно.

Сърбия намали обема на стокообмена с чуж
бина, а когато се касае за конвертируемите пазари 
почти е постигнато равновесие въ.в доноса и износа. 
Все пак планът на износа не се осъществява^ 
отрицателните последици на съществувалата валутна 
система и занапред се манифестират. Освен, това 
Сърбия навреме изпълнява задълженията си към чу
жбина, а целокупният дълг на Сърбия през последни
те осем месеца е намален с 67 на сто.

Л. Г.
Някои показтели в тру

довите организации в Ни
шки регион в 
шест месеца на 
сочат, че се чувствува из
вестно съживяване на сто
панската дейност- Но това 
е все още далече от жела 
ното и тези процеси все 
оше не могат >да обезпе
чат излизане от затрудне
нията. Затуй подробният 
анализ и разграничаването 
на обективните труднос
ти ох субективните слабо
сти
стта. бездейств\тзането. бе 

трябва
да се направи във всяка 
среда.

Това в най-къси черти е 
оценка на заседанието на 
По<г'Дседателстзсто на Ме
жду общинската конферен 
пия на Социалистическия 
ст.юз и на Ст юза на бой- 
ните. проведено на 24 сеп
тември в Ниш.

Износъх е намален с 
0,1%, а според плана е 
трябвало да бъде по-висок 
с 33%! Разноските за сто
панисване не намаляват., до 
ри растат по-бързо от об
шия доход, така че иконо 
гсгчността и по-нататък е 
в гладък. Не е спряно и 
сядането на реалните лич 
ни доходи, както ни ин
флацията и това са съв
сем достатъчни причини 
за сткрито разискване и 
посочване на конкретна от 
г'дорност.

първите
годината

а

С тази глобална оценка за някои положителни 
необходимостта от по-дъл-тенденции изтъкната е 'и 

баки и по-дългосрочни преломи, а за такъв дрелом 
са необходими и задълбочени анализи на ..черните 
точни" в стопанството на Сърбия, както и конкретни 
мерки за премахването на проблемите.

Разискването на отчета за предприетите мерни 
миналогодишното и па

на производител но-

зотгов орн остта

ТРЯБВА ПОСТОЯННО ДА СЕ УВЕЛИЧАВА ПРОИЗ 
ВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА

за саниране оследиците от 
раншните земетресения на Колаоник. стигна и ново
то силно земетресение на 7 септември т-г- Това значи, 
както бе изтъкнато на заседанието на Председател
ството на СР Сърбия, че помощта трябва- да бъде 
още по-ефикасна. Помощта на обществото трябва 
да бъде насочена към това, че на населението «а 
запрашените краища да се създадат условия възмо
жно по-безболезнено да прекара зимата. Но тя тряб
ва да има дългосрочен характер с Дел населението 
да остане в тези краища- Средствата с които разпо
лага Сърбия не са достатъчни, особено ако се има 
предвид, че помощта тРябва да стигне на време във 
всички застрашени селища и махали. Затова трябва 
да се води сметка и за тяхното рационално израз
ходване имайки предвид и факта, че това са главно 
старчески домакинства без необходима трудоспособ
на ръка, а и без по-гол ©ми възможности за ползуване 
на кредити за изграждане и поправна на домовете 
си. Председателството възобнови предишното си за
ключение за необходимостта от формиране на някоя 
професионална институция, която да се занимава са
мо с проблемите за саниране последиците от земе- . 
тресението на Кбпаоник и с развитието на тези нра- 
ища. Защото, очигледно е, че само от професионал
ните комисии, които само „прелитат'’ над тази об
ласт не постигат желаната ефкиасност в събдюдава-

В НА 30 СЕПТЕМВРИ В ДРАГОМАН (НРБ)
§5 Граничен събор 53
§§
8§
8Последният граничен събор в настоящата 

година на населението ог Димитровградска об- 
0 щика (СФРЮ) и Драгоман и Годеч (НРБ) ще 
§ се "роведе на 30 септември в Драгоман (НРБ).

Съборът ще бъде открит ог 7 до 19 часа, 
югославско време. За отиване на събора всеки 
гражданин е дължен да вземе позволително в 
Секретариата на вътрешните работи в Димит- 

§ ровград. При взимане на позволителното граж- 
8 даните трябва да покажат и личен паспорт. 

Позволително е валидно само с личен паспорт-

§
5

5а з:
88
88
8
8

:
88 Югославски

в Димитровградска община, а искат да посетят съ 
бора трябва да извадят позволително в своето 
местожителство.

Граждани, които искат да пътуват 
собствена кола, на време трябва да си обезпе
чат знак „С”, който също Ще получат в Секре
тариата на вътрешните работи.

Както и обикновено. на събора ще бъде
програма, в

граждани, които не живеят 88
88
88
88

Отделно внимание беше 
посветено на разноските 
за представителни разходи 
и командировъчни в чуж
бина и в страната, коит° 
през настоящата година са 
нараснали значително. Са
мо за представителни раз
ходи в първите шест мег 
сеца на годината са израз 

180 милиона дина

8със
88
88
88
8 нето и премахването на последиците-

Още «веднаж бе изтзъднато, че Сърбия покрай 
всички трудности, които има в икономическото раз
витие «е е в състояние сама да се справи с после
диците от земетресението на Коиаоннн. С оглед ак
туалността на проблема с право се очаква да се 
приложи съответна солидарност в страната както и 
в някои предишни случаи в други републики.

88
88 изнесена културно-художествена 

която от югославска страна ще участвува кул
турно-художественото дружество „Бранко Кръс 
манович” от Белград.

8
88
В8 (В8 3 IА. Т.Входрани 

ра в повече, макар че за 
това няма оправдание. За 
пътувания извън страната 
са изразходвани 140% в 
вече средства,

първото шестмесечие на 
1983 година. Ако към това 
се добави че и разноските 
за пътувания са увеличени, 

остава Социалисти- 
в общините

8 IЬаоаоаааоооаооагюаооаоороаоаоаосвоаоооаоасюастаооаоосюасшаас]|1т|

В ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗНОСНАТА ПРОГРАМА ?

ПО

Лесновац-промет" — все по-забележителен износителОТКОЛКОТО

в 11
На заседание на Пред

седателството на скупщи
ната на Регионалната сто-

Леоко-

донтзлнещието ще се отне- «а труда, а оттук и за 
сл до търговия с канелари- увеличение на износа от 

пограничен стокооборот), йни материали, ппшущи и , тази територия «а -Репуб- 
„Леоковац-прамет" се е учебни прибори, бои, ламо- ликата.

Регионалната не и химикалми, кожа, но- 
жни изделия, дърво и про
изведения от- дърво, строи 

■грация за вършене на вън тении материали, оборудва 
шнотъртоизски стокоСюрот не, резервни части, едек- 
да се доилни с оборот на -дооборудваме, -металопре 
стоки, птици и изделия от работващи и 
птици, оборот на алкохол
ни и безалкохолни напит
ки, индустриални — храни
телни стоки, тютюн и т>о- препарати и др, 
тюневи модел пя в онази С това „Лесиовац-про- 
част за )сраиителн,о-1В'куоо- мет” аде допринесе за по
ен изделия. В онази пък пълно включване на Юок- 
час г — външна търговия нпморансюи регион ш меж 
с нехранителни изделия, дународното разделение

нция и трикотаж, стоки за 
широко потребление и ма-

тогава
ческият съюз

Нишки регион да обър- 
сериозно внимание на

ланска камара -в 
вац, състояла се неотдав
на, е разгледан искът «а 
„Леоковач-промет" за до
пълване на програмата за 
външнотърговски работи.

Констатирано е, че тРУ- 
организация „Лес-

Делегатитс на Предсрда 
телството на .скупщината 
на Регионалната стопанска 
камара са заключлтлн про
фесионалните служби нд 
Камарата да се консулти
рат с по-забележителшгге 
износни организации, аа 
да приеме Председателст
вото съответно решение

в отнесъл до 
стопански камара за мне
ние съществуващата реше

нат
този въпрос-

На заседанието беше об 
съден и планът по изкупу
ване на пшеница и подго
товката за предстоящ'ат а 

сеитба. Отчетено
технически 

стоки, порцелан и керами 
чии стоки, както и с фар- 
мацетивчии и козметични

девата
ковац-промет", е регистри 
рана за взуршене на външ
нотърговски сделки с хра
нително-вкусови 
(овощия, зеленчуци и изде 
лия, горски плодове и ле
ковити - билки) и нехрани- 

(те-кстил,

есенна
беше, че жътвата и върши 
гба-га са минали при доб
ра организираност 
изкупуването
не върви добре- Досега, оп- 
заплануваните 
пшеница , са 
37 000 тона, което прейста

на едно от предстоящите 
си заседания н опровда- 
ност за допълване на ре
гистрацията за външен сто 
кооборот.

изделияно с 
на пшеница

количество
откупени телни изделия 

текстилни суровини, .коифе Сг. Н.
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По следите на заключенията

НОВИ ДНИ ЗА 

ЗАКОННАТА ПРАВДА?
МАКАР ЧЕ НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОИ 
ОЦЕНКИ НА ОК НА ССТН, ОТНАСЯЩИ СЕ 
ДО РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪД В ДИМИ 
ТРОВГРАД, ОТГОВОРНО СЕ ОТНАСЯМЕ КЪМ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА, 

ЗАЩОТО Е ОБЩ СТРЕМЕЖЪТ НИ РАБОТАТА 
НА СЪДА ДА БЪДЕ ПО-ЕФИКАСНА — КАЗВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪДА АЛЕКСАНДЪР 
НИКОЛОВ

Към края на юни тя-. Общинската конференция 
на ССТН а Димитровград обсъди въпроса за осъщес
твяването на конституционната роля не правосъдните 
органи и помирителните съвети в Димитровградска 
община и прие заключения за по-успешно действу- 
ване на тези органи в предстоящия период. В оцен
ките па ОК на ССТН .между другото бе подчертано: 
„Особено ни загрмжават слабостите в работата на Об
щинския съд. които се отчитат в ненавременното и 
некачествено гледане на делата, внасянето на субек
тивизъм в присъдите, разтанането на процедурата в 
някои случаи и цр.". Затова колективът на съда бе 
задължен да повиши качеството на работата си, ооо 
бено дри. решаването на дела от областта на стопан
ската и политическа престъпност, а да реафпрмира 
положителната роля на наказателната политика

. 9 Кан се осъществяват тези и други заключе
ния на ОК на ССТН, отнасящи се до работата на 
Общинския с»д? — попитахме председателя на съда 
Александър Николов.

.Макар че не сме съгласни с някои оценки На 
ОК на ССТН, отговорно се отнасяме 
та й,-защото е общ стремежът ни работата на съда 
да бъде по-ефикасна — отговаря Николов. —По инм 
циатива на първичната организация на СК всеят 
служащ на,съда е поел задължението да положи .мак
симални усилия, за да бъде минимален броят на не
решените спорове. Определихме съдебни вещи лица 
по селскостопански и строителни въпроси. Увеличи
хме паричните принадлежности на съдебните заседа
тели, така че сега е по-добър отзивът им.

Сурдулица

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ И СУРДУЛИШКА ОБШИНА

Местните общности - действени звена
Особена дейност на Об- 

ицшеката ннференция на 
Социалистическия съюз и 
Сурдулишка община и фа
кторите на фронта е била 
подчертано насочена нъм 
обогатяване и разширява
не методите на работа и 
съдържанието на дейност 
на местните общности. По 
лагани са усилия за 
движване и решаване на 
редица жизненотрешггящи 
въпроси от дейността 

на трудещите се и гражда 
ните- Всъщност, основа на 
тази дейност е осъществя
ването на конституционна
та концепция на местните 
общности, понататъшното 
Развитие на самоуправле
нието върху делегатската 
основа и осъществяване 

общ ествено- идон ом и - 
ческата функция на мест
ните общности.

дневен ред в местните об
щности. С други думи: сто 
ланската дейност, селско
стопанските работи, мест
ното самооблагане, мани
фестациите по повод забе
лежителни дати и прочие 
са постоянен обект за ра
зискване, приемане и реша 
ване в .местните общнос
ти. Т\гк трябва да отбеле
жим, че местните общно
сти са решавали и по въ
просите на здравеопазва
нето. образователното де
ло, цените и снабдяването 
и др. Освен това местни
те обшности дейно са уча
ствували в строителството 
на коммнално-битови обек
ти, които през тоя период 
наистина са много: 
трифинация, 
на мехленски и междусел 
ски пътища, мостове, водо 
преводи и други обекти.

Казано с най-общи думи: 
местните общности в Сур- 
дулишка община през из
теклия двугодишен период 
наистина са станали дей
ствени в обществено-яу>ли- 
тическия живот на общи
ната.

те се и гражданите непо
средствено в съгласуване
то на интересите, планира 
нето и решаването.

А областите, в които те 
се изявяват са много. Ка
сае се преди всичко за 
претворяване на дело цели 
те на икономическата ста
билизация и стопанското 
развитие на общината, за 
социалистическото преоб
разование на селото, за ко 
мунално- битовото 
телство, социалната 
тика и за организационно
то Устройство на самоупра 
вителните общности на ин
тересите- Немалко внима
ние е отделно н на физи
ческата култура и култу
рата, задълбочаването на 
делегатската система, на- 

равноправие 
самозащи-

раз-
към заключения

строи-
поли-

$лек- 
строителство• В оценките и заключенията на ОК на ССТН 

се казва, че съдът не оказва професионална помощ и 
не сътрудничи с помирителните съвети. Какво сте 
предприели в това отношение?

— Задължихме всеки съдия да оказва профе
сионална прмрщ на помирителните съвети. Открих
ме е®иденция на делата, които ще бъдат връщани на 
помирителните съвети да бъдат решени договорно. 
Досега 'изпратихме две такива дела — по едно в Сми- | 
ловци и Горна Невля. Готови сме Да изпълним за- * 
дълженйята си във връзка с насроченото 
томври съвещание с членовете на 
съвети.

на ционалното
обществената
та.

В тази насока .местните 
общности в общината са 
изиграли през двугодиш
ния период твърде важна 
роля. Почти няма въпрос, 
по който е разисквано в 
Общинската скупщина, а 
преди това да не е бид на

При това трябва да се 
отбележи, че особено в ни 
мание е отделяно на фун 
нционирането на облиците 
на непосредствено решава- 

| не (събрания, Референду- 
* ми. публично изясняване), 

за да участвуват трудещи
през ок- 

помирителните
Ст. Н.

Ф Как ще повишите обективността на съдиите 
при гледането на делата?

' . — И занапред “Де уважаваме всеки иск делото 
да гледа друг съдия, а не °«я. който е определен 
от съда. Доколко се окаже да се съди пристрастно, 
а това ще покаже броят на анулираните решения, ще 
утвърждаваме конкретна отговорност.

РЕЙС И ЗА ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ

ПЪТУВАНЕ 

С РИСК!ОК на ССТН оцени, че е недостатъчно сът
рудничеството ви с останалите правосъдни органи...

— Сътрудничеството с общинските инспекции 
продължава да е слабо поради простата причина, че, 
.инспекциите не подават заявления. В борбата против 
стопанската престъпност ни създават 
самите организаци на сдружения труд. яато настоя
ват да защитят злоупотребилите с обществено иму
щество-:.-Подобрение в това отношение очакваме след 
съвещанията с общинските инслекци и с членовете 
на всички юргани, компетентни за защитата на обще 
отвения интерес и имущество в някои организации 
на сдружения труд. И двете съвещания ще бъдат ггро 
вещани др края на тази година.

В ждрелото някога беше 
така___________________

трудности и
След 518 дни прекъсва- минаване на рейсове, оба

че при голям риск, защо- 
то теренът, където и ста
нало срутването е само са 
ниран, а окончателно реше 
ние е 'В прокарването на 
650-метров тунел под Гре
бен планина.

По такъв начин се е из- 
лезло насреща на искане
то на населението от Дере

'пътят по ждрелото на р. 
Ерма е единственият про
зорец към света за този 
край. Именно, затова . с 
нетърпение се очаква и из 
граждането на тази шосей 
на връзка която да бъде 
безопасна за движение на 
.моторни превозни средет-

не, тези дни започнаха да 
пътуват рейсовете на 
„Ниш-експрео” от Дими
тровград за Трънони Одо- 
,роюци. Получено е разре
шение за установяване на 
съобщенията в ждрелото 
на р. Ерма, което беше 
пренъснато на 14 .март 
1983 година, паради срут
ване на огромна маса ока 
ли и земя.

Дадено е разрешение за

За окончателни изводи във връзка с отношени- 
Общщнсния съд към заключенията на ОК ва и хора.

От Димитровград до ,Тр. 
Одоровци има четири рей 
са дневно.

наето на
ССТН е Димитровград все пак . трябва да се почака 
краят на годината, защото тогава ще бъде видим 
истинският ефект на предприетите ме^и'Георгиев

кула, което при трудни Ус 
ловия 
кадата

през дните на „бло- 
" се онабдяваше, а М. А.

Братство ф 28 септември 1984СТРАНИЦА 4



ПРЕД ИЗБОРИТЕ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЗАЕТОСТТА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА
БОСИЛЕГРАД: ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО И ПОЛИТИ
ЧЕСКИЯ АКТИВ НА ОК НА ССТН ЗА ИЗБОРНАТА 
ДЕЙНОСТ ДА СЕ ОТКРИВАТ ПОВЕЧЕ РАБОТНИ МЕСТА

• ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА НАСТОЯЩАТА ГОДИНА НА РА
БОТА СА ПРИЕТИ НОВИ 335 РАБОТНИКА, ОТ КОИТО^02^ГА^Ю^^НШ^За избиране спец 

широни и демократически 

консултации

А 168 НА ВРЕМЕННА РАБОТА « ЦИФРАТА ОТ 
ДОСТА ВИСОКА — ТЪРСЯТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ

В досегашната практика 
на трудоустрояване са се 
откроили и (Някои неправи
лно,сти. Все още голям 
брой новоприети са на 
временна, а «е <на постоял 
на работа, над половината 
от новоприетите през полу 
годието са «©квалифицира 
ни и приучени работници, 
вместо да се трудоустроя
ват две трети млади прр-. 
фесио1нални кадри. Налице 
е явлението „да се превеж 
дат" работници приети ©ре 
менно на постоянна рабо
та, без обява, че се прие

ма постоянна работа, 
а има примери да се при
емат нови работници без 
обяви — конкурси. Има яв

На проблемите за зае
тост на населението в Сур 
дулиижа община се отделя 
особено внимание. Изхож 
Дайни от становището, че 
този ипроблем е с повече 
измерения: социално, ико
номическо 'и политическо, 
скупщината и останалите 
обществено -пол1ИтичеС1КИ 
сили и субекти предприе
мат редица анции и мер 
ки да се увеличи заетостта 
и да се премахват отрица
телните яав ления.

Според направения ана 
лиз от страна на самоуп- 
раюителната общност на 
интересите по настанява
не на работа, през първо
то полугодие на 
на работа са настанени 
нови работника, от кбигго 
102 души ма постоянна, а 
168 на временна работа. 
От общия брой на новопри 
етите — 65 са стажанти 
и то 43 на постоянна и — 
души на временна работа.

до края ма годината ще се 
оспособят и ще бъдат ТРУ 
доустроени 
работа, което ше долриме 
се за значително намалява 
не броя «а безработните-

на постоянна

Ина1К според сегашната 
търсят 

това
евиденция работа 
общо 1345 души, а 
изисква от всички субек
ти да предприемат допъл
нителни мерки, относно да 
се организират разисква
ния и намерят начини да 
се открият повече работни 
места, за да се реализират 
набелязаните задачи в об

Изборната активност в Социалистическия 
съюз в Босилеградска община, която започна 
през миналата седмица ще трае до началото 
на месец ноември. При утвърждане и избиране 
на кандидатите трябва да се спазват общоприе
тите нритерии.

мат
ластта на трудоустроява 
нето за 1984 година.РазбираНа състоялото се през 

миналата седмица разши
рено заседание на Предсе 
дателството и членовете 
на Политическия актив 
при ОК на ССТН в Босиле 
град бяха обсъдени и при
ети предложенията на из
борните документи за пред 
стоящите избори в Социа
листическия съюз в общи
ната. Освен това чле
новете на Председателст
вото обсъдиха и утвърди
ха изборните срокове и не 
посредствените задачи в 
предстоящите избори в ме 

на Со- 
съюз, до-

тези дъл ЖНОСТ1 г • 
се, е предложението тряб
ва да се изяснят и мест
ните конференции.

В анализа, проблемът на 
(незаетостта се съблюда
ва от различни страни. По 
сочва се. че броят на тьр 
оещите работа по отноше
ние на миналата година е 
нараснал с 16,34 на сто, а 
между тях с професионал
на подготовка с 
сто. От друга страна меж
ду безработните наемното 
са жени 
Посочва се също така, че 
действително търсещи ра
бота от общия брой на 
незаетите са 69,8 на сто.

годината ления конкурсите да не се 
провеждат в предвидения 
със закона сР°к (© момен
та 39 работника и 17 ста
жанти не са приети, въп- 

закон-

335

Инак в предстоящите из
бери на Социалистическия
съюз трябва да се води 
широка демократична кон
султация при участие на 
всички организирани соци 
алистически сили в местни 
те общности. Зашото раз-

реки че е изтекъл 
ният срок). Да напомним 
накрая, че голям 
ОСТ само формално съчи 
няват ранг-листи, не са ги 
доставили на самоуправи- 
телната общност по наета 
няване на работа и пр.

22 брой47,88 на

Следва да се напомни 
още, че от листата на без 
работните в момента 
преквалификация и оопосо 
бяване се намират 134 ду 
пги. за които се счита, че

— 58,81 на сто.говорите, решенията и ра- 
• зличните комбинации в те
сни кръгове и там където 
цялостно не се спазват из
борните критерии предло
женията ще бъдат отхвър 
ляни, а изборите повторе
ни. Всъщност на това ни 
задължават и Проектозак- 
люченияуа от 13-то заседа 

ЦК на СЮК и пред

на
Разбира се, с това не се 

изчерпват слабостите при 
трудоустрояване на нови 
работници. Оттук в общи
ната е налице готовност 
на всички обществено-поли 
тически ръководства, орга
ни и тела, проблемът за 
настаняване на работа за
дълбочено да се проучва 
и да се търсят най-целе
съобразните решения- За 
такава решимост най-Д°б- 
ре говори обстоятелство
то, че всяка година, осо
бено през поел едните — 
две, се изготвя анализ как 
се реализират задачите в 
тази област и кои мерки 
трябва да се предприемат 
за в бъдеще.

стните организации 
циал истическия 
говор за изготвяне на от
чети за работата през из
теклите две години и кри
териите за избиране на ръ 
ксводни лица.

Според решението на 
Председателството на ОК 
на ССТН в Босилеград, а 
съгласно утвърдените и 

страна на Репуб 
конференция

ние на
стоящите задачи на Социа 
листическия съюз в сред-

обществено-
развитие.

носрочното 
икономическо 
където са необходими сло-

приети от
ликанската 
изборни срокове, предлага 
него и утвърждаването на 
лица за ръководни посто- 

конферен- 
ции и подружници в общи 
ната трябва да приключи 
до 28 този месеД, а -изоор 
ните събрания,

собни и отговорни кадри в 
задачи-изпъдняването наве в местните те-

Ст. Н.Съдбата на незаетите е в Ръцете на заетитеМ. Я-
на които 

бъдат избрани ръковод 
и обсъдени отче ДИМИТРОВГРАДще

ни лица 
тите ще се проведат Д° 
октомври. До 24 октомври 
Председателството на 
на ССТН в Босилеград 
обсъди отчета за двугодиш 
ната дейност и прадстоя- 

акционна активност
на Социалистическия съ
юз, както и отчета за лро- 

изборна актив- 
местните конфеРен 

ССТН, Изборното 
Общинската 

ССТН в

1 Увеличават се отпуските|тю болест
ДЕСЕТ НА СТО ОТ ЗАЕТИТЕ В СТОПАНСТ

ВОТО ВСЕКИ ДЕН „БОЛНИ" — НА ЧЕЛНО МЯС
ТО В НИШКИ РЕГИОН

па хартия- Тъкмо тук, тря 
бва да се осъществи най- 
добро сътрудничество със 
здравната сяужба. Липса
та на стРУДничество резул 
•пира в повишение отсъс
твията по болеел'. Това е и 
особен дестабилизиращ фа 
нтор в стопанството, но-га- 
то самоуправитеянмте ор
гани в трудовите ортамиза 
цни трябва премахнат. 
Част от отговорността, ра 
збира се, понасят и ле
карите в Здравния дом, к.о 
пато дават преценка за то
ва дали трябва да се да
де или ме олсъствие по 
болест. Разбира се, че все
ки болен трябва да получи 
съответна лекарска помощ

и отсъствие, но последно
то трябва правилно и да 
се използува-

Ак0 се изгоши анализ 
•на осъствията по болест 
за всяка трудова организа 
ция сигурно ще има по- 
убедителни факти, от кои
то да се направят съотве
тни заключения нак да се 
•намалят „боледува|НШята” 
на здравите- Също тана и 
факта че 146 ,работника
миналата година са .. били 
2259 дена отсъстващи по 
болест поради разни повре 
ди на работното място, го- 
вори за недостатъчното ан 
гажиранс на съответните 
отговорни лица, стараещи 
се за защитата на заети
те да време на работа.

щата
шкм регион. Както бе из
тъкнато че заетите

ак-Обсъждайки „някои 
туалии вътгроси в здравео
пазването «а наевдениело го често ползуват отсъс 
в Димитровградска общи- твия по болест, особено ко 
на”, Председателството на гато са в течение зомедол 
Общинската конференция ските работи. От друга 
на Социалистическия съюз. страна броят на пансиони 
на съвместно заседание със ралите се да болест (като 
секцията за здравеопазване инвалиди на труда показва, 
и •секретариата на «онфе- че условията за работа в 
ренцията за обществена де димитровградското стоага 
йтгост на жената констагпи- нетно не са щай-подходи- 
ра, че ежедневно от рабо . ши. Така натр. миналата 
та отсъствуват 321 зает в година на иивалидна коми- 
стопанегвого на Димитров оия са били 93 |работ»И1ка. 
,прад. Това е 10 на сто от ат които 46 са чремъонали 

4,7 па ст° °т с работа. Факт е обаче, 
че в организациите на 
сдружения труд, КОМ1ИЮИ1И-

мно-ведената 
кост в
ции па 
събрание на 
конференция на 
Босилеград, на което Ще 
бъдат приети всички избор 

документи, ще се про- 
2 ноември газини

веде До ^ ,
година. На това събрание 

бъдат избрани преАсе- 
дател и секретар на ОК 
,и ССТН в Босилеград за 

годили. За

ще

следващите две 
тези постове Председател- заетите или

число на обхвапредложило досе 
Иван

съвкупното
напи-ге със здравна защи-

Димитродарадоките те- исоито следят правилите 
' то гюлзунане «а болнични
те дни, съ|Щесня*Уват само

ството е
гашният председател 
Лазаров и досегашният се 

Раде Пенев и зана- 
бъда-г избрани на

та.
„болни” по този начин са 
абсолютни първенци в Нм- А. Т.нретзр 

преД да
СТРАНИЦА 31984Братство • 28 септември
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износът - СТРАТЕГИЧЕСКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В ИОСИЛЕГРАД

Икономическата стабилизация на 

практика не се потвърждава
Възможностите не 

се ползуват докрай
Въпреки чо физическият За сметка на тях разходи 

■обем ща Iпроизводството
през първите шест меоеца 
на настоящата делова го
дина е изпълнен, стопанс
ките резултати на Горс
ките секция е Босилеград 
за периода януари 
ме са на равнището на мла 
ниранояч). Когаго говорим 
за това имаме предвид не 
изп ълнение го «а фипа^со- 
•ния обом за първите шест 
месена от го;дината. Като 
причина за тона в Торена
та секция изтъкват нареди 
всичко прекомерното уве 
лцчепие цената на сурови
ните, а продажната цена 
на произведенията, конто 
изработва иа мин ало годиш 
ното равнище. Поради това 
въпреки, че обвинят доход 
е уверлпчен в сравнение с 
.миналогодишния през тоя 
период с Ю на сто и въз
лиза на 35 486 000 динара, 
доходът и чистият доход 
в сравнение с гоя през ми 
палата година отчитат на 
маление с 8, т.е. 9 на сто.

частни лица. Тук еирред 
с думите на Мицов, планът 

е изпълнен само с 50 на 
сто. Причината за това Не 
е в изкупвателната цена 
на дървото, а в безтугие- 

на степен в тази организа го до горите иа частните 
ция< която преди беше ед собственици. Изходът 
па от пай-примерните сто 
нанени организации в об- в с/нзместно 
в (ината, е отслабнала тру
довака дисциплина, а цели

• СРАВНИТЕЛНО МЛАДОТО СУРДУЛИШКО 
СТОПАНСТВО С ИЗНОСНА ПРОДУКЦИЯ ПОСТЕ
ПЕННО, НО СИГУРНО ОВЛАДЯВА ЧУЖДЕСТРАН
НИТЕ ПАЗАРИ

те отчитат увеличение 
51 -на сто и възлиза]- на 
15 207 000 динара.

Тревожи обаче обстоя
телството, че до значителЕдно от стратетичесигге 

определения в дългосроч
ната икономическа стаби
лизация е увеличаване иа 
износа, както на комвертн- 
руемия, така и на клирин
говия пазар. Сравнително 
младите стопански органи 
зации в Сурдулшика общи 
на полагат доста усилия то 
ва стратегическо определе 
ние да претворят в кон
кретни резултати. В това 
отншение вече има добри 
постижения, въпреки че 
възможностите не се пол
зуват докрай.

изведените през полУ1Х>дпе 
то 4938 тона на пазарите в 
Герм анската демократична 
Република п Италия са 
пласирани 978 тона — МО 
тона в ГДР и 178 тона в 
Италия. От този износ о 
осъществен доход от око
ло 33 милиона динара. С 
оглед на обстоятелството, 
че износните цени са с 80 
на сто по-високи от йена
та па минералната вълна в 
страната, в тази ООСТ за
напред ще се положат 
още по-големи усилия за 
оиге по-гол ям износ.

шни сло
ред мнението на Мицов е

прокарване 
на пъти/ца до но-големите 
блокове частни 
течение на изтеклите шест 
месеца Горската 
С'/>с собствени средства е 
очистила и построила 6 до 
7 километра пътивга, а спо 
ред плана до края на годи 
ната трябва да 
или очисти още толкова.

Вгори.
те па икономическата ста 
биллзация в практика не 
се подв-ьрждаваг. Поради 
топа производителността в 
сравнение на миналата го 
дина през тоя период е на 
мадона с 8 на сто, до като 
Рентабилността с 23, а ико 
помичността с 27 на сто. 
Тези, и още някои други 
субективни причини, както 
казва директорът на орга 
низанията Драга// Мицов,

секция

прокара

За отбелязване е. че лла 
новите задачи по залесява 
не през първото шестмесе 
чие са цялостно реализира 
ни. Именно, залесени 
около 22 хектара, а на 25

ООСТООСТ .»5 еептембар”, 
стопанисваща в състава 
на автомобилните заводи 
„Цървена застава", безспо
рно е една от стопанските 
о-ргзнизашш в общината, 
която има най-ботата из
носна традиция. Години на

..Народна ради- 
ност", известна още като 
..Фабрика под хиляда пон- 
риви”, произвежда ръкоде 
лни изделия. От общо до го 
ворените .12 хиляди, през 
първото полугодие в Ита
лия са пласирани 4000 хи-

сазле в ъ з д ейств ув ах а върху 
общите стопански резулта 
ти в организацията. Сред хектара е извършено око- 
тях трябва да посочиу и паване и лооредяване на ве

че залесените площи.неизпълнението на плана 
по изкупуване на дърво от

Понастоящем в Горската 
секция, където все още 
цялостно не е завършена 
зтората фаза на дързосбра 
ботвателния цех (поради 
\галки технически недос
татъци на парния котел) 
се изработват дървени еле 
менти за различни 
поеди всичко за потреои 
те на мебелната фабрика 
..Симпо” 
обработващия 

от Лесковац и мебелната 
Фабрика ..Прогрес" от Свър - 
лиг, с които Горската сек 
цпя вече години наред има 
добри делови отношения.

ляди пуловери, от които е 
Осъществен приход от над 
пет милиона валутни дина 
ра. Известно количество е 
пласирано и на пазарите в 
Америка и Канада. Очак
ва се до края на годината 
да бъдат доставени 2000 
вълнени якета. Полагат се

Ред тя с \гспех пласира в 
СССР .,13микромотори 
ГМ" за Волжките автомо
билни заводи. Средногоди
шно се изнасят над 100 хи 
ляди бройки. През изтек
лото пъ.к полугодие «а 
СССР са доставени 67 165 
боойки, относно за 10 165 
бсойки повече от заплаиу 
виното количество. Освен 
тева в НР Полша са изне
сени 40 172 мотори за „Фи
ат 125-П". От 
СССР са реализирани към 
1 6 милиона долара, а в 
НР Полша над 14 милиона 
ли нара. Прибавим ли към

мебели

усилия да се проникне и 
на западногерманския па
зар, а се водят преговори 
за доставката на 600 яке-

от Враня, дърво 
комбинат

износа в
та.

ООСТ ..Кощаяа” (цехът 
в Сурдулица) над 60 на 
сто от полугодишната ^ си 
продукция е реализирала 
на пазарите в Швеция. Съ 
ветокия съюз и Италия.

Средният личен доход в 
сгопанска организаВ цеха на Горската секциятова и осъщественият из

нос с вградени части в мо 
торни возила чрез „Дърве
на застава” на стойност 
от 40 милиона динара, мо
же да се заключи, че 
ООСТ „5 еептембар” пос
тига завидни -резултати от 
износ. Естествено и през 
второто полугодие износни 
те планове са доста «впре
гнати, па се очакват в 
края на годината добри 
финансови показатели. Сле 
два да се отбележи още, 
че досега за доставените 
мотори не са правени рек 
ласмации, което ще рече, 
че качеството на износна
та продукция е на сравни
телно високо равнище.

тази
пия, в която според прес- 
метните трудочасове пона 
стояЩем работят - 149 ду
ши, възлиза на 11 809 ди

СТОПАНСКИ НОВИНИ ОТ СУРДУЛИЦА

СПОРТНИ ЯКЕТАРадващо е, че за изнесе
ната продукция също не 
са правени 'рекламации, ко 
ето е гаранция, че и зана
пред има изгледи за уве
личен износ.

■нара и в сравнение със съ 
щия през миналата година, 
сега считат намаление с 
5 на сто. В различните 
Фондове и за резерви са 
отделили 1 286 000 дина
ра, в сравнение със същия 
перггод миналата година, 
отчитат намаление.

В единицата на сдружения труд (цеха) на 
вран пения Памуков но.мбинат в Сурдулица в мо
мента се ушиват спортни якета за широно по- 

август и септември трябва 
да бъдат ушити 20 хиляди бройки якета от то
зи вид.

требление. През

ООСТ „Мачнатица”, сто
панисваща в състава иа 
„Иво Лола Рибар”, води 
преговори за износ «а 1000 
тона стоманени лагери в 
Сирия, което означава, че 
и тази ООСТ (на сурдул?):- 
шкото стопанство се насо 
чва към износ-

През последните ,три месеца на годината, 
както се предвижда с плана, ще се шият също 
якета, но за износ на чуждестранни пазари. 
Инак в този цех твърде успешно се реализира 
предвидината труидва норма.

Изходът от положение 
то, както назва Мицов е в 
укрепване преди всичко 
на трудовата дисциплина, 
пкономисването и премах
ване на всички субектив
ни слабости. За целта тряб 
ва да се ангажират воич 
ки организирани социалис
тически сили, а преда вси 
чко членовете на Съюза 
на комунистите.'

МИНЕРАЛНА ВЪЛНА ЗА „ПЪРВИ МАЙ”
Основната организация на белградена „Га 

леника” за производство на минерална 
„25 май” в Сурдулица достави на металяо-монта 
жната организация „И октомври” в Кумаяово 
4000 квадратни метра минерална вълна за изо
лация ,на ювцефермите в Пирот.

Освен това тази организация ще достави и 
юв метра вълна за шротокия „Първи май" 

за изолиране «а новопостроените халета.
М. Редженович

вълна

От казаното личи, че су 
рдулишките стопанени ор
ганизации наистина отдел - 
ят Доста грижи за увели
чение на износа.

ООСТ „25 май” на хими
ческата промишленост „Га 
леника" произвежда 
рална вълна, която намира 
добър прием и на чужде
странните пазари. От ПР°-

мине 7000

Ст- Н. М. Я.
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Пуо«|И»1 •» г* а*_______ , Година ХШ■Комунист
Орган на Съюза на югославските комунист». ^ и на Съюза на комунистите в Сърбия

г

Има ли недосегаеми
О ще самото начало на публичното об- ГХроектозаключенията, според което" комуни Ще може ли ръководствата да преодолеят та 

съждане на Проектозаключенията на стите, а особено ония на видни обществени зи болест и откровено самокритично да ана- 
ЦК на СЮК показва колко е точно, че „стьл постове, които не провеждат становищата на лизират своята работа и извлекат яони пау-. 
кновението между самоуправлението, само- СКЖ, отново откриват разисквания за вече ки? Самокритиката като съзнание за собст- 
управителните обществено-собственически про приети ста!Новища от тази Програма (програма вените грешки 'винаги биваше минимално 
изводсгвени отношения и силите, които в 33 обществено-икономическа стабилизация) предусловие и известна гаранция, че хората 
обществото и работническата класа са тех- и безотговорно се отнасят къ.м задълженията (при комунистите някога бе постоянна прак- 
ни носители, от една страна, и държавно-соб 0т неговата реализация- трябва да носят за тика), които са в състояние да утвърдят соб
ственическите и групово-собственическите от това последствия, в^е до сменяване и изклао. отвените ои грешки ще бъдат в състояние 
ношения, т.е. етатизма. от друга страна, при- чване от СК." Подкрепата на това становище и да се поправят. Самокритиката е и вид 
добива по-резки черти и има все по-ясно кла- не е Вдъхновена толкоз от желанието да се самоотговорност, най-оигурен път да 
сово съдържание-” Тук, естествено, могат Да покаже с пръст на виновниците за много не- репнат мо-рално-политическите връзки и до- 
добавят и ония мощни частно-собственически изпълнени задължения и неизпълнени задачи верието между хората и между ръководст 
тенденции, от които страда общественото (мака’Р че има и такива) колкото в желание- вата отделно. Несамокритичността обикно- 
имущество. па да спин е до самия източник на т0 Аа се Ускори развръзната на ония възлове, вено е израз на страх за своята кариера и

които в името на частичните бюрократични и известен знак на бюрократизация на отдел- 
разни антиооциалистически интереси, блоки- ни хора или форуми.

Такова формулиране на основните про- рат борбата за обществено-икономическата 
тиворечия в нашето общество не е новина; стабилизация. Повишаването на отговрността,
'го може да се намери в известните писма на като цяр, като решение, е лайтмотив почти 
Ръноводствата на СЮК от по-раншни годи-, вън всички разисквания.
ни. И тогава разискванията се водеха от- конструктивна критика, която и когзто е ос-
крито, остро, рязно, с много очаквания, но Членът на СЮК при това мисли и на ръ тра изгражда нови, по-хуманни социалистиче 
ако гледаме от днешна перспектива събуде- ководспвата. Тях най-често ги счита за ви- ски отношения- Ако ръководствата не проя- 
ните надежди не са до голяма степен осъще иовншхи за бавното договаряне и за незачи- ват тази сила, много от въпросите остават 
ствени, а много критични думи са останали т3не на договореното. Това не вината е из- без отговор- Истинските отговори на въпро 
напразни. Може би този опит навежда уча- гс,воР 33 собствените пропуски, но и източ- са защо няма договор за провеждане на 
стниците в настоящите разисквания да на- ник на една силна тенденция грешки да се първия етап за икономическа стабилизация, 
блягат към свързване на дискусиите, крити- гьрсят при други, а не в себе си. Това е гол- задното и нататък нефункционира 
ките, предложенията с акцията за промяна яма опасност разискванията да се деформи югославски пазар, защо не обуздавахме инфла 
на отношенията и практиката, за премахване Рат- толкова по-голяма- защото ръководства цията, защо пада стандартът, 
натрупалите се отрицателни явления и по- та 33 своята раоота засега мълчат- 
бързото разрешаване на нарастналите проти
воречия. Не. разбира се. каквото и да било 
решаване, но такова, което да изхожда ..от 
становището на работническо-класовия инте
рес”.

ук-

главните противоречия в настоящия момент-

Дъл го годишн ият опит на СЮК потвър
ждава', че способността за самокритика оби 
кновено бива придружавана от смисъла за

единния

защо и на- 
групово-соб-татък частичните интереси и 

ственическите поведения вилнеят в нашетоНа дебатата в настоящия момент липова 
самокритика, а критиката без самокритика 
може да се превърне в миене на нечисти ръ
це- На това най-вече долренесоха ръководст 
вата, които досега се държеха, като 
които „направляват” дебатата които я ор
ганизират. оценяват но не и като значителен 
сегмент на организацията на СЮК, който е 
дължен критично да преизпита своята рабо 
та и оцени колко с работата или бездействие ВЗт ‘°т организациите и с тях да представл- 
'го си. с добрите или лошите почини е допри- яват органическа цялост- Членовете, имат 
несъл за положението каквото е сега и пора- много критически забележки за работата на 
ди което едни такива и така широки крити
чни и творчески разисквания са раздви
жени. Не съществува деление на грешки чле Ръководство според принципите на ^змокра 
нове и безгрешни ръководства и обратно- Ни- тичеокмя централизъм има право и дълг да 
кой в нашето общество, а в СЮК специално оценява работата на други Ръководства, а 
не бива да е пощаден от оправданата кри- това мълчи по този въпрос, 
тика, «ито в този смисъл да бъде недосегаем. „ бааата няма отз,ву,К| там където ^

стопанство и т-н- можем да получим преди 
ГС1ГЧКО от ръководствата. Като, например, 
за несполучливите инвестиции, за които не

ония. решават работниците, отговори можем да 
търсим само в основните организации. А та
кива и подобни въпроси има много. От дру
га страна, ръководствата трябва да израст-

Съдейки по онова, което говорят работ
ниците. те схващат същината на класовия 
конфликт в наше-ро общество днес. Те в 
програмата по обществено-икономическа 
стабилизация забелязват много становища, чие 
то провеждане в живота би допринесло мо
менталните сълкновения да се разрешават в 
полза на укрепване на самоуправител ната по 
зиция на работника, но твърде картинно ил
юстрират неподготвеността на отделни ръ
ководства в СЮК и в обществото за после- 

лровеждане на съвместно дого- 
като при това оставят 

и несоциалис-

Ръководствата и обратно, обаче ако някое

дователно
ворените становища, 
широк простор за безделие

критиката

За да може дебатата да бъде 'общопарти ло да го има. 
йна. 'комплектна и всеобхватна тя трябва да 

От мноежетво разисквания, които про- излезе от рамките на първичните органта- 
никват в обществеността избликва известно ци,и, защото нужно предпоставя пълна 
чувство на безсилие и страх пред все по- т©грация на ръководствата и органите 
силната стихия в обществено-икономически СЮК в единствената акция. Председателство 
те отношения и пред безоттоворностга. коя- то ш ЦК ,на СЮК на заседанието ои от 
то при условия на неспазване на договорите септември ясно подчерта как ,,смята че би ва да раздвижат разисквания за обстановка 
и задълженията, все поведе взима раз- било потребно същевременно да се организи- та в републиките и автонолгните покрайнини, 
мах. Бюроюратяческо^татистичеоката сти- рат разисквания във всички органи ш СК, макар започнаяи от Словения и да оценят 
хия, подхранва на друг 'план анархолиберали а специално е централните комитети «а Съ-
егични тенденции на гражданска реставра- юза ,на комунистите « в ЦК на СЮК за осъ-
ция, което всичко заедно внася неразбория ществаване на тяхната роля и отговоркостта
в по-ясното оценяване на актуалштс явла- Им в Съюза на комунистите и обществото, за тото добри заключения, а повече за това дали 
мия и тенденции, обкръжващи всеки работник активностито и отношенията върху притчи оме ши не сме провели същите, а ако не
и член «а ОЮК. Не е лесно Днес да се пи 1На демократичния централизъм", Това сме—защо”. Мнозина комунисти мислят, че
конструктивно разискване, особено в среди-
- е които са обременени с проблеми и едва становище би могло да бъде силен импулс това е един от ключовите въпроси в осъщест 
излизат^на нрай с всекидневните трудности, за разширяване и задълбочаване .па съдържа вяване на водеигата роля на СЮК. А това. без 
Разрезът между нормативното, договорено, ,нието иа дебатата по осъществяване та воде съмнете, би бил «ай-голям принос към 
то и действителното е много голям. Той.цро ,туа |роЛя на СЮК. укрепване на водещата роля на СЮК и би
чи. Той сс напада хато болест, коя го ъй. 8 довело до необходимата диференциация, без
да се лекува, «о сел^еФакт е, обаче, че СЮК и в тази акция и0„тО ,н,ма съ1щоСтвади промени.
'НОСТНИГГС облици на е и ще се орагда с оиор-понизма. «оит-о е шел
ждет ДО подвреш на становището от замах и сРеИ членовете и в ръноводешата.

тически поведения.

Вече по-дълго ©реиме — заяви неотдавна 
ти- Мчьха Равним,

1Н® то ма ЦК на СК в Словения, — предлагаме 
11 че Претссдателството м ЦК на СЮК тряб

секретар иа Предсодателс-гво

къде .каисво е сторено >и къде оа слабостите- 
Тогава по-малко бихме гоеворил п за множест

Джуро Джурашковнч

УV



2 Комунист
АЛИ ШУКРИЯ

Решително за интересите 

на работническата класа
и затова една от централните то- ята на буржоазната 
чки на йопнгеи наши прогресивни т. нар. либерална левица подмолно 
определения и трайна задача на ползуват нашите вътрешни 
организираните 
сили в нашето общество 
със Съюза на -комунистите- Не би- пансната нестабилност и осмцест- 
ва да отслабваме акцията см в няването «а Дългосрочната програ- 
Усилията в настоящите условия, ма за икономическа сабилизазция, 
тясно овъ-рзан-и с народа, с нашата застоя в развитието на самоуправ- 
риботшчеока класа и

десница и

труд-
еоциалистичеоки ност-и и слабости, бавността и дво 

начело уменията в преодоливаното на сго

Влизайни в политическа акция, започната с Тринадесетото
заседание на ЦК на СЮК, Съюзът ня комунистите потвърди готов
ността си и потърси подкрепа от класата за анцня, в 
се направи крачка напред от постигнатато досега п ще 
нови, качествени самоуправителни демократични пробиви

трудещите лението. недостатъчната стенен
се. с -нашето младо поколение, из па идейно-политическото и акцион 
тра-йно да 'действуваме върху раз ното единство на Съюза на кому 
витието на предпоставките, пъти- пистите и други пропуски и труд- 
щата и средствата оа осъществява- пости ...

която ще 
се сторят

СЮК ТРЯБВА ДА УКРЕПИ 
СВОЕТО ЕДИНСТВО И 
АКЦИОННА СПОСОБНОСТ

За да може успешно да тгзпъл
нява своята роля, СЮК трябва да общопартийна дебата и акция 
укрепи своето идейно-лол-ипИеско трябва да стигнем с големи Рсзул-

билизшшя, тека че всякъдо да за
почне да се 1 юдобря ва състояние
то. На 13-п'я ‘конгрес на СЮК — преобладава деструктивното нри- 
ч-и-ято под-готовна

Искал бих, също така, да под 
оред-и. обаче, още ‘.гртая, че в последно време все

пето на тази задача. 
В Ня'К.0 л

по-пресивно се явява и клерона- 
почлкиме е тази тикар-ство на вее ,и вся, а липсват ционализмът, който се опитва да

— собствени усилия и творческа рабо политизира вярата, налагайки се
„ та в -разрешааа-нсто на проблеми- като политически партньор, уж

ггДа с™!? акчионно я°- тати ма всички полето, топа да то и промяна на наличното сте- кагг. зашитни-к и пазач на култур 
способен. Калното бъде по-сдинен, бъде конгрес на агодаон, по-ефи- тояние. Вместо да запретнат рьна ното, националното и другите на- 
тои ще може да мобилизира тру- «осен и по-сдинап Съюз ц0 кому- ни за борба с актуалмите о&цс- 
довите хора и творческите оили в нистите, революционен авангард стноно-икономически проблеми в кгзоднос-г.
ооществото в борбата за икмо- канъвто на -нашето общество щем- своята среда, нерядко дори и ня- Трябва, обаче. ясно да се ка- 

стабилизация. Ето защо ствпгсл«о е потребен. кон но-мунисти обръщат гр-ьб на жс. че'дейността на всички тия
^ ° и Демократично приети В идейно-'политическата ек- усилията за разрешаването им и сили няма опора в работническата

те ановищд и политика .на Съю- чи^я. раздвижена с разискванията своята неспособност 'скриват зад класа, сред трудовите хора и най- 
за на колгунцготите трябва обеза- върху Проектозаключен11ята от Три обобщени критики, главно отправе голямата част от нашата младеж 
телно единствено да се провеждат, надесетото заседание на ЦК на ни към други, внасяйки по този и граждани които остават Дълбоко 

ъществена предпоставка за СЮК, се включват не само кому- начин сами елементи на драмати- привързани към делите на нашата 
това е последователното прилага- пистите, но и все по-широк кръг заци-я, конфузия и -дефетизъм в революция и към социалистическо 
не на пртщипите на демократпп- на трудещи се и граждани във вси политическата акция. Да, в обще- то самоуправление- 
ния централизъм на всички равни- чкн области на живота и труда и егвото е потребна остра критика, Тези тенденции и сили най- 
ща в организирането на Съюза на другите оргаеизи-ра-ни социалисти- обаче -само ако същата е конструк ефикасно ще побеждаваме и изтла 
комунистите. Реафнр.мацията -на чеоки оили. Работническата -класа тивна -и творческа и ако помага екваме на маргините на обществе- 
тозп принцип всъщност е недвус- и трудовите хора -нищо и -никой не да -намерим отговорите за опреде- ките процеси толкова по-успешно 
мисленото определение за едно та може да поколебае -в -решимостта ляне -на по-добри направления на колното по-бързо и по-цялостно 
кова развитие на Съюза -на ному- им и занапред да укрепват и раз- а«цията и по-решителни крачки в развиваме социалистическото само 
нистиге, които на дело ще се по- ви-ват -придобивките и стойности- борбата за по-нататъшно развитие управление чрез по-нататъшна де- 
твърждава като единна революци- те. завоювани със собствена борба, на социалистическото самоуправ- мскратизация и хуманизация 
онна организация. начело на -която бе Съюзът на ление. обществените отношения, чрез за-

тРяова още повече да комунистите. В тази акция и деба Нашата борба за развитие на силвгне на материалната база и 
развиваме такива де.мократични и та трудещите се посочват и -на ба- самоулрпавлението сьпътствуват властта на работническата класа и 
комунистически отношения, мето- -рмерите. отпорите и негативните и все гю-агресивните -нападки на трудовите хора. При това трябва 
ди и облици на действуване в но- явления, .конто -им пречат в стре- антисопиалистическите и антисамо отделно да подчертаем 
иго всеки член, всяка организа- межа да станат делотворителен Фа управителните сил-и, специално ог 
ция и всеки орган съзнателно ще ктор в постоянното укрепване 
поема отговорност за осъществя- социалистическото 
ва-не

следства на своя народ, относно

на

• че за со
циализма няма по-голяма опасност 

-на позициите на т. нар. радикална ле- °т губене на перспективата, кое-
самоущра-вле- вица и догамтично-бюРократична- го веди към бюрократизиране на

решенията -на болшинството. ние и д-ругите съществени лри-до- та и буржоазната -десница. Свое- Съюза на комунистите и общество
приети върху принципите -на демо- бивки и -на революцията. Затова временно Кардел предупреждава- то цялостно, в отделяне на работ-
к-ратичния централизъм. Съюзът тази акция същевременно е крити ше, че самоуправлението у -нас се ницито от управляването над тРУ- 
на комунистите трябва да изграж- чен и самокритичен анализ на раз развива в голяма степен в атмо- да, обществената собственост и
да такива отношения, в -които все личните причини-, довели до труд- сфера -на идейни и политически Де дт.ожавната власт, до отделяне на
ни негов член ще се чувствува по- ностите, с -които се борим и кри- ления, конфликти и -диференциа- Съюза на комунистите ОТ работни
требен на организацията като съз- тика -на нашите собствени слабос- ци-и възникнали в Народоосвободи ческата класа
нателен комунистически опреде- ти, -но и -посочване на възможнос- тел-ната борба и -социалистическата гзангарднага му революционна ро
ден бс-рец, -готов пожертвовано да тите -и средствата за преодоляване революция. Ясно е. че съотноше ля.
Се бори и даде всичко от себе си за на тези трудности м слабости. вието -на сил ите, интензитетът -на Имайки всичко това предвид
осъществяване на идеалите на Голяма е отговорността -на Съ противоречията, облиците на дейст необходимо е да се организира 
работническата класа и револю- юза на -комунистите и на всички вува-нето и социално-класовите ют благовременна и ефикасна идейна 
цията. Затова Съюзът -на комунис ерганмзи-рани социалистически ои- точшщи на диференциацията са борба против велгчки видове анти- 
тите трябва да дава подкрепа -на ли да се осигури един такъв курс значително променени. Идейните социалисигческо. антисамоуправи- 
всички ония членове и въобще на на идейно-политическата акция и ко-нфликти в много области значи- телно и вражеско -действуване. в 
всички ония трудещи се и граж- Разискванията. С такова съдържа- телно са омекчени, относно преоб която Съюзът на комунистите има 
дани, които отговорно се отнасят ние и смисъл, тези активности разени. с нови облици на проява, особени задачи. Впрочем, необхо- 
къ-м обществените задачи, крицич- ще щ ..дставляват значителен при- но ад старо съдържание. На мм- д;г.мо е постоянно да се оспособя- 
но съгледават практиката, раздви- нос за рбединя-ванеТО -и мобил-и-за стото иа старата буржоазия -настъ ват членовете, организациите 
ж-ват -и предлагат, търсят -най-доб ц-ията на всички -сили, отдан-и -на п-ват нови носители -на -идеология ганите на СК за редовно следене 
р-и решен-ия. И -на Съюза на кому социал-изма и самоуправлението, а та й и -на пол-итиката, която заго- и анализиране на идейно-политиче 
кистите и- на обществото трябва с това -и за по-ефикасното -разре- варя идейно-политически плурали- ските процеси в своите среди, да 
свободна творческа личност. шаване на актуалиите -проблеми в зъм, многопартийна система, .иаци- откриват -и квалифицират и-дейни-

За Съюза -на комунистите има нашето -развитие, за- по-дълбоки опален хегбмюнизъм ил-и сепарати- те явления и специално активност- 
-особе-но з-начевие фа-ктът да -въз- иаз-на-ния за -пътищата -на пощата- зъм, чрез идеята за частната соб та на нашите идейни и политичес- 
обнов-и своята способност за ак- тъшното развитие -на социалисти- ст-веноот -и техиократич-ни-я либера юи противници и съобразно с това 
ция. Той и досега в голяма степен чеокото са-м-оуправлен-йе, по-после лизт-М -до прикрит и открит антико да предприемат съответни. на- 
угагаваше да изгради становища, дователното преодоляване на от- м-унийъм. В -не -по-малка степен се временни и ефикасни .«дейночюли 
на които -нямаше какво да се въз- критите слабости -в нашите редове, стремят да наложат -и победените тичес-ки мерки. С ангажирането 
рази, ,но тез-и свои заключения не по-успешното изтласкване н-а про- бю-рократично-догамтични сил-и с.и СК трябва да раздвижи цялост- 
Успя-ваше в практиката винаги, да ти-аните сили и тенденции.
-реализира. Тъкмо с акцията по по-
-вод Тринадесетото заседание Сю,К КОМУНИСТИТЕ НЕ БИВА 
тРя-бва този -недостатък напъл-но ДА СПИРАТ
да премахне -и да се потвърди като Ос-обен дълг -на Съюза -н-а ко- ве-ни
революционна организация, способ м-уни-спите в тази -акция е да се контра-революцията искат да се -из- и делегатската система, така че 
-на своите стано-виша -да превръща избори непосредственият оамоурра яват в сферата -на политиката,-иде ця-л-ата -наша обгцествена самоупра-

вителна демократична оистома да 
стане решаващата бариера и истин

бан-ия и бездейност трябва час по- действуване -и .критиката -на работ НЕОБХОДИМА Е БЛАГОВРЕМЕ- сми начин за ■ осуетяване -на дей-
и трудещите -се, ИНА И ЕФИКАСНА ИДЕЙНО- ствув-ането -на носителите -на чуок-

дите -и вражески идеологии и по-

и отслабване на

и ор

оличен-и в не-оинформбюровско по- ния самоуправителен -и самозащи- 
в-едени-е на отделни хора -и групи, тен .меха-н-изъм -в обществото, в ор- 
Тъй като нямат икономическа и ган-изациите на Социалистическия 
обществена сила тези -непооредст съюз, Съюза -нл синдикатите, 

-ил-и преобразени остан-ки -на СУБНОР, ССМ, в сдружения труд

в-ителе-н опит -и израсналото -върху олопията и -културата... 
В-ремето. на оплаквания, -коле- него сьз-нателно -социалистическо

в дело.

скоро да -се превъзмогне -и «веина- ничеоката класа
га да се стъпва в акции, в полити- още -по-делотворно да се -изяиат ка ПОЛИТИЧЕСКА АКЦИЯ . 
ческа офанзива -на всички .-полета, то носители -н-а развитието -на со- ‘Охра-брен-и от неблагоприятни- веде-н-ия. 
решител-но да -сломяваме всичко, циал-и-стическите сам-оупра-вител,- те процеси -в международните от- 
което се -изпречва -на лътя 'на Раз- ни отношения и на -нашата соци- -н-ошен.ия, от -нарастването -на а-нти- 
вптието па социалистическото са- злистическа дем-окра-ция. Т-ов-а е комунизма и с обляга-нето върху 
моуправлен-ие или оказва отпор !На една от съ,ществен-ите задачи -на -о-пределени -реакцио-нн-и -кръгове в 
политиката за икономическа сга- нашата борба за -самоуправление с-вета, протатон-истите -на идео-ло-ги’

(От изложението пред тазго
дишния, десетгодишен пореден 
випуск на слушателите, ка 
Политическата школа ..Иосип 
Броз Тито” в Кумровец)



Комунист 3
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК

Да унрепва творчесната критика
а заседанието на Предоеда- подтикне конкретна обществено- 
телството «а ЦК «а СЮК. политическа акция, 

състоял о се на 18 септември, бяха На заседанието. бе изтъкнато, 
разглеждани антуалните задачи на че главната насока на всички стРе 
идейната оороа на СК, както и дей межи на Съюза на 'комунистите е 
Ствуването на отделни лица и гру- по-нататъшното развитие на соци 
пи от антисоциалистагчеоки 
самоуправителни позиции. Председа 
телството, повторно

наобезценят приноса и ролята 
другаря Тито и отделните изтък
нати революционери и съвкупна 
та борба, политика 'й постижения
та н а

считат, че са от по-широко или 
общо значение, т-е. че са занема 
Рени или пасивно да се отнасяме
към тях.

Председателството подчертава, 
необходимо Съюзът на кому

СЮК. На тази линия дейст
вуват к л ерон ацио нал истическите 
кръгове, настоявайки себе юи • да 
пр едставят като един стени защит 
ници и. пазачи на националното на 
следство, културата- националните 
особености.

Въ1в всички ореди решително 
и безкомпромисно трябва да се 

онези нападки,

че е
ни1Стите на по-организиран начин 
да продължи съР системно разреша 
ване -на откритите идейни пробле

и анти- алистическата революция и у креп 
ването на неговата водеща идей 

посочи върху но-политическа роля и единство в 
значението и актуалността на оцен- борбата-, която води 
ките и становищата от Петото и 
Шестото заседание на ЦК на СЮК 
и своите заключения от 29 май та-
зи ^година, за усъвършенствуване те програмни определения, за раз 
действуването на СК в областта на решаването на противоречията в 
идейната и теоретическата работа, развитието на обществото, сломя 

Председателството оцени, че ване съпротивата на антисоциално 
в периода след 12 конгрес на тическите и аншеамоуиравителни 
СЮК. поради остротата на обще сили и за преовладяваие на субез> 
отвените противоречия и стълкнове тивните пречки, които на този път 
нид с които се среща в борбата за 
по-нататъшно развитие на

М1И на сегашния етап от нашето 
развитие, за да колкото се може с 
по-голяма степен да се намали про 
странството за техните различни 
тълкувания, а ведно с това да до
принесе и действуването на кому
нистите да бъде по-единно и ло-де 
лотворно.

Необходимо е Съюзът на ко
мунистите постоянно да води и по>д 
тиква най-широки активности вър 
ху решително и явно противопос
тавяне на различни вражески иде 
словни, които пропагандират буржо 
азни, националистически и етати- 
стичес ко- центр алистически конце
пти на общественото развитие. 
Вражеските нападки оа все по-от 
нрити, по-организирани т по-агре 
сивки. В тях участвуват отделни 
лица и групи, които вече 
го време са. противопоставени на 
политиката на СЮК и на нашето 
общество и които пропагандират Щ 
аждански политически плурализъм 
и многопартийна система, т-е. ета 
ти етически монополизъм, нацио
нализъм, сепаратизъм, технонрати- 
чески либерализъм, укрепване на 
групово-собственическите и част- 

н о - с с б ств еничес ките отн ош ения - 
все до открит антикомунизъм. На

съвместно с 
всички социалистически сили за 
осъществяване на о-новните обще 
егвени, а ведно е това и собствени

стане на пътя на 
и акции които имат контрареволю 
циюнен характер и с които се обез 
ценяват и застрашават основните 
придобивки от революционната бо 
рба на югославските комунисти 
— братството, единството и рав
ноправието на югославските наро 
ди и народности, федеративното 
обществено устройство, социалис 
тическото самоуправление, необвър 
заната и независима политика и 
териториалния интегритет на стра
ната. Нападките върху тези придо 
сивки представляват посегателство 
осеиГУ класовите основи на общес 
тв е н ото ллстройство и демократиче 
оките права и положение на тру 
довите хора. Съюзът на югославски 
те комунисти тръгва от това, че 
дълг на компетентните органи е 
самостоятелно, съгласно с консти 
туцията и законите, да прилагат 
предвидени мерки по отношение 
на такова действуване.

Организациите и органите на 
СК т рябва да действуват кс^о ак 
тивират най-широките социалисти 
чески самоуправителни сили и съв 
купеия потенциал на културните, 
научни творци както и хората на 
изкуството. В осъществяването це 
лите на идейната борба Съюзът на 
комунистите тръгва от определе
нията и интересите на трудовите 
хора и граждани за развитието 
на системата на социалистическо 
то самоуправление-

се явяват в обществото, па и в ре 
соци а довете на Съюза на комунистите.

С цялостно действуване ОКлис тическото самоуправление и 
за осъществяването на дълшероч трябва да бъде насочен и оспосо- 
ната програма за икономическа ста бен за активно настъпване в демо 
билизация, идейната борба стана крапгческите облици на полмти- 
по-сложна. По-нататъшните прони ческата система на социалистичес 
квания в развитието на социалис- кото самоуправлекние. За да може 
т/ческото самоуправление изискват да се оспоообява както трябва за 
последователно ангажиране в про такова действуване Съюзът на 
веждането на тази програма. За комунистите трябва решително 
с-ше по-успешно развитие «а стра да преодолява собствените идей-

по-дъл

тегическите определения на наша ни, организационни и кадрови ела 
гз революция и разкриване на бссти и явленията на неединство 
по-дълбоки причини на противо- върху което е посочено и на 13 за 
речията и проблемите на общест- седадие на ЦК на СЮК. За тази 
вей-то развитие, както и за иден цел Съюзът на комунистите тряб- 
-ифициране на пропуските и ела ва да се разплати с опортюнизма, 
бостите в нашата работа от изклнт пасивността и колебливостта в сво 
чигелно значение са критиката и лте оедове.
предложенията на трудещите се. Задължението на всяка орга

низация на СК е да се обърне пре падат се авноювеките основи на 
ди всичко към проблемите на своя Федеративното обществено устро 

де та среда, не изключва, а под разби йство, социалистическото самоуп-

техките опити и инициативи, под 
буждани от всекидневната борба 
в са-моуправителните органи, 
легатскиге скупщики. местните об ра и потребата отделни организа- равление- и водещата роля на ра- 
ш.нссти- Такава творческа крити-' ции, т-е- Съюзът на комунистите бзтническата класа в нашето об- 
ка Съюзът на комунистите трябва на републиките и покрайнините, в н ество. 
постоянно да укрепва. Общопарти своите взаимоотношения, както и 
йната дебата върху Проектозаклю вт.з връзките си с ЦК на СЮК да ствените нападки, отправени към 

13 заседание на ЦК на посочват и предупреждават на °т Съюза на югославските камукис
ти, па за тази цел се опитват да

Изправени сме пред непосред

чекията от
СЮК е момент да се афирмира и делни явления в други среди, ако

ПО ПОВОД ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК

ПО-РЕШИТЕЛНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЯСНИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
отделни малки групи по случай 

стденето на Шешел или арестува 
нето и оповестеното съдене в Бел 
град на групичка недоволни, които 
безуспешно настояват да играят 
ролята на опозиция. На определен 
начин това е и атмосферата, съз
давана около поклонението в „Ма
рия Бистрица" и освещаването на 
православната черква в Ясеновац.

Та нива и по^юбни усилия не 
са без неблагоприятни последици 
върху нашето съвкупно положе
ние. инак притиснато от неволи 
следствие недостатъчното динами
чно прилагане на мерките от Дъл
госрочната програма за икономи
ческа стабилизация и друго. 'Но, 
трябва да се каже, че не същест- 
стяуват опасности, че в широката 
обществено^, сред работниците и 
младежта например, ще бъдат при 
ети грубите нападки па шпкои 
стойности на

ческите и други отпори. Всъщност, 
в целия следвоенен период на иде 
йния Фронт бяха присъствуващи 
различни опонентни тенденции и 
Съюзът на .комунистите толкосво 
по-успешно им оказваше съпроти 
ва колкото биваше съзнателен за 
всички, а не само за една от тези 
опасности.

Разбира се. за действуването 
на Съюза на комунистите сега. ка 
кто и преди, все пак е най-важно 
акциите ои да изгражда върху про 
пеждането на Дългосрочната прог 
рама за икономическа стабилиза
ция, по-нататъшното укрепване на 
социалистическото самоуправле
ние, обезпечаването на по-стабил
но атол ожени е на производствения 
труд, укрепването на равноправие
то и правата на народите и народ
ностите. Това ни е недостиж.ното 
предимство. Трябва умно да го 
ползуваме- И трябва да се отхвър
ли, и постоянно да , се отхвърля 
всичко онова, което пречи на това 
настояване. И нашата недостатъч
на организираност, недостатъчна
та свързаност, честата неефикас- 
носг и опортюнизъм, като се бо
ри. всъщност за тю-голя.ма сте
пен на единство на всички -места 
па партийното (и обществено) ор
ганизиране.

прояви, обаче, не бива да се под
ценяват. защото не е трудно да 
се забележи, че техните актьори 
взаимно се подтикват с Цел да за
бавят или спрат самоуправителни 
те социалистически цроцеои и раз 
клатят основите, върху които по
чива нашата 'многонационална со 
цпалистическа общност. Те се

наВ организациите и форумите 
на Съюза на комунистите и сега 
се изказва недоволство от състоя
нието на идейния фронт- При това 
най-често се имат предвид агреси 
вните нападки на политиката на 
Съюза на комунистите и основни
те обществени определения и още 
нелревъзмогнатите собствени нде 
йни, организационни, 
други слабости, за 
зиекваше на Петото заседание на 
ЦК на СЮК, в майските заключе
ния на Председателството на ЦК 
на СЮК за идейната работа и на 
последното Тринадесето

С основание се предупрежда 
константира, че Съюзът на 

социа-

СIП|Итва'!• и в някои ореди успяват 
да тровят атмосферата и 
климат на деморалагзация, всеобщо 
забавяне, -критика на всичко съЩе 
с-щупащо. Така затрудняват еже
дневното ангажиране върху редица 
трудни задачи на избавяно от сло

жните стопански ш обществени про 
блоМ1И. И не само това. С това, че 
са обърнати срещу социализма, са 
моуправлениет0 и .Съюза на кому 
пистите, с нищо до-малко 
шават и културата, творчеството и 
всички хуманни и -морални стойно 
стй.

кадрови и 'налагат
които се ра-

заседа-
ние-
ва и
комунистите и останалите 
листичеоки субекти -все още недо 
статьчно Успешно со ангажират на 
идейния фронт, че в това т«ъ1рде 
бавно се напредва и че това йгга- 
гоприятегвува на атмосферата, в 

умножават оценките за 
слабостта, бърко 

1 и отслабване на авзоритега 
Съюза на комунистите.

застра-

Яс-революцггята. 
но е. че няма и не могат да тю- С една1Кво В‘нима111ие и » готов

ност за акция Съюзът на 'комуни- 
стите и останалите субекти на со
циалистическото развитие трябва 
да се отнасят ‘Къ,м явленията и тре 
|Ц(цо(В0те на гражданската реставоа 
ция. ,на |М1НО1’О1Т0|р'гГ1йигата система, 
сс1 юр ва нето на со ци ал истичеокюто 
само управител но развитие, но 'и 
към статистическите догматичес
ки , стал1И'Нистми аг 'прцовти разби
рания; е'Д'На!Кво към агацпонолтегл

лучаз1 подкрепа тезисите на една 
част от. католингките 'Клери, че са
мо добрите католици могат да 

Хърватско. Не 
това ни религиозните 

|цито останалите- Напро

която се 
иеефикаснпта и
тия та носят знамето на 

приемагг 
хъркат и,
шв, тези тезиси се осъждат и се 
оспорват, накто това тези дни и

на
СъщдаРвмето «а общес-лвеяа 

та сцена упорит» се -налагат силя
ге с антисамоуяравителна и анги-
срциалисгическа "зсоЧеН“и1' гега мери на подобни тендймии, сета
в края на лятото, са № 
„Кшжевна реч , някои протсс.

стана-
Такива и подобни антисоциали 

и а1Нтисамоупрашггелни (На 4-,-а стр.)етически



41 Комунист
МЕЖДУ ДВАТА БРОИ

Необмислено одобряване или критична подкрепа
бия са изкупени 560 хиляда тона, 
а тона са три четвърти от 
нуваното. 
последваха това число, се твирде 
шс, че все Още има време планът 
да се реализира, зашото изкупува 
него трае от една до друга жътва. 
Практиката обаче показва, че еъ 
щииското изкупуване е когато сел 
ямите от нивата пшеницата 
ра в изкупувателната станция; ако 
я закара в хамбара си по-късно тру 
дно се решава да я предаде. Зато
ва па тези които от канцелариите 
предсказват, че планът те се Ре
ализира не тРябва да се вярва.

орех”. Особено
и ловкост в този работи показаха формация, която е противоположна 
онези, ноито с 'нетърпение чакат в а 
такива моменти своят нариоризъм водещата роля на Съюза на юго- 
да промъкнат като привързаност сламените комунисти”. 
къа1 Съюза ,на комунистите. Няма съмнение, че тези и мо-

Ие беше добре когато тирез та добил становища шс дадат принос, 
„отбрани' СЮК. главно ле- превес да получат онези членове, 

ко и тихомълком минаваше. Дра

БЕЗ ЕТИКЕТИРАНЕ голяма скорост тически и тосногръден тезис. и де-
залла-

В коментарите, коитовсичко на което е обоснованаР азиенванията върху Проек- 
- тозанлюченията от 13-то засе 

давие на ЦК на СЮК, които започ 
наха през лятото са в етап на пъ
лен интензитет. Им» 
предвестия. че публичното 
сцване върху този документ на 
СК по много неша ще се отлича 
еа от предишните. Най-значштолна

повечето 
рази кина

които еа способни и готови 
| села в Маркович, член на НреДсо критична подкрепа на СЮК над 

ЦК на СЮК е

1
ка-

дателството па онези. 1соито са готови само за не 
един от Редките, който предупре- обмислено одобряване. Общопар- 
дп па изключителната важност ма тайното разискванета разлика е д това. че сегашни 

те разисквания са по-откровени. 
по-прецизни и със значително мо- 
гошша самокритнчноот отколното 
досега. Няма съмнение, че подти 
кът за това дойде от самото 13-то 
заседание на ЦК на СЮК.

Ето, например, една от оцен
ките на Али Шукрия, председател 
на Председателството на ЦК на 
СЮК изнесени на посоченото за 
седание на Централния комитет 
на СЮК:

■върху Пррек
толерантността и публичните ра тозаключенията от 13-то заседание 
зискванич. Тона направи п нинтер на ЦК на СЮК про.иггавява истии
ню то на ..Комунист" (в брой от ски момент Съюзът на комунис-
29 юни), в който покрай останало тиге да се освободи <гг дългогоди
то каза, че „необикновено о маж- шното бреме тъкмо от онези чле
на толерантността в публичните поне които ненритично „гълтат вси 
разисквания в обществото. Тона е чко” и само с тона доказват своя 
едно от важните условия същите та си привързаност към организа- 
да успеят. Чести са обаче явле
нията, вместо силата «а аргумен 
тиге да се посяга към политпчес 
ка квалификация и да се слагат 
етикети. Разбира се. с това не мо 
же да Се подобри диалога (В наше чрез миналата седмица бяха сьоб 
то общество. Нужно е решително щени данните за изкупуването на 
да се противопоставим на тезиса: пшеницата. И тази година изкупе- 
тоя, който не е с нас е против нас- ннте количества са по-малки от 
Това е една сектантскн, бюрокра планираните. Например, в СР Сър

Известната приказка за пшени 
пата се повтори и гази година: за 
есенната сеитба няма достатъчно 
тор, гуми и резервни части за 
селскостопанските машини. След' 
това. макар че бе обещано, още 
не са определени цените за идва 
шата година, така че селскосто
панските производители и тази 
сеят пшеница или някоя друга 
култура, която предлага по-добър 
доход.

цията.

ПОВТАРЯ СЕ ПРИКАЗКАТА ЗА 
ПШЕНИЦАТА

Всред работническата класа, Трябва да се каже и това, чевсред повечето трудови хора и 
граждани в твърде изразена затри 
жеността и критиката срещу небла 
■опрпятните процеси в общестм 

ТО... Критика се отправя а към Сь 
юза яа комунистите поради не- 
ефикасност. опортюнизъм, неедин 
ство, недостатъчна бойкост и Ре
шителност на идейния фронт. Та
зи критика идва и от неговите соб 
ствени 'Редове, от първични орга
низации. особено от комунисти- 
работници”.

Откровеното признаване на ела 
бостите и самокритиката отвинаги 
са първите крачки за премахване 
на тези слабости, защото ако чо
век е съзнателен за грешката ще 
бъде готов и спсобен за акция та
зи грешна да се поправи. Тъкмо 
с това може да се обясни защо 
тези оценки на Али Шукрия, ка 
ТО и други подобни, в журналис 
тическите коментари са провъдгла 
сени за най-голяма стойност на 
това заседание. Няма съмнение, че 
това заседание на ЦК на СЮК по 
самокритичността с ,.три копия” 
е надхвърлило повечето предишни.

Но, към това трябва да се до
бави и едно друго явление. Имен
но, някои критики отправени до 
Съюза на комунистите, опоцесте-

Растно Йоветич

ПРЕШЕВО, БУЯНОВАЦ, МЕДВЕДЖА бите и черногорците.
Под натиск на албанските на 

ционалности и иредентисти пове
чето души продават земята .си в 
безценица. Например, Бора Стои 
лкович от с- Равна баня. недадгч 
от Медведжа през 1981 година е 
продал над 10 ха земя. две сгради 
и Есденица на Байма Бйичу за 
само 70 000, а комисия това иму
щество е преценила на 610 000 ди
нара. Има повечето случаи когато 
общественото имущество е мина 
ло в частни ръпе. Само в Буянова 
шка община са присвоени 485 ха-

През последно време бивши 
жители се завършат на старите си 
огнища, но все оше са малко та
кива. Затова се счита, че с изгра 
ждането на стопански обекти, ка 
то и с по-благоприятна атмосфера 
могат да се създадат. условия за 
съвместен живот на сърбите, ал 
баншгге, черногорците, ромито и 
останалите в тези общини Е Коцич

Преселването не прекъсва
равски регион, проведено в Леско 
вац. От 1971 година от Прешево, 
Буянсвац и Медведжа са се пресе 
лили 6220 сърби, черногорци, роми 
и числящи се към други народи и 
народности. Само през тази година 
от Прешевска община се пресели 
ха 80, а от Буяновашка 40 сърби 
и чер.чотории.

Повече са причините за пресе 
лването от тези среди, като се за 
почне от малтретиране в рейсове 
и търговски организации до причи 
няване на полени щети и други 
форми на «атиок. Държавните и 
съдебни органи не са достатъчно 
ефикасни, забелязани са повечето 
хиляди случаи на давност на пос
тъпките от което вреда имат. сър

ТТ реселването яа сърби, чер- 
ногоршг, роми и на други 
народи и народности от 

щиннге Прешево, Буяновац и Мед
заг-

об

веджа все повече възприема 
рижаващи машаби. Повечето села в 
тези неразвити общини в южната 
част на Сърбия сега са изцяло „ет 
нически чисти” и, ако преселване 
то продължи с досегашния темп, 
след няколко години няма да има 
ниго едно сръбско, черногорско и 
ромско семейство нито в онези се
лища, в които 'доскоро те преАстав- 
яваха мнозинство.

Такива драматични предупре
ждения се чуха и на неотдавнаш
ното заседание на Председатолст- 

МОК на ССТН в Южнамовото на

По-решително осъществяване на ясните определенияни във вестниците или изказани в 
разисквания и на трибуни, по-ня
кога дори и значително 
от онези, които се чуха на самия 
Централен комитет на СЮК, са 

еретични.

по-меки ■наети. Оправдано е и да се очак
ва, че и всички органи на Съюза 
на комунистите с висша степен на 
отговорност и по-сплотенно ще во
дят идейни и политически акции. 
Това, разбира се, Се отнася и до 
ЦК на СЮК и неговото Председа 
телство, техните комисии и работ 
ни тела, които1 трябва още по-нас 
топчиво и с повече инициативи и 
самите да разгръщат и съгласуват 
отделни активности в изграждане
то и осъществяването на единстве 
ната линия на идейната борба.

Велко Миладинович

(От 3-та стр.)
Ироектозаключенията от 13-то 

заседание същ° така достатъчно 
ясно набелязват задачите на Съю
за на комунистите в идейната бод 
ба. Трябва всичко да се направи в 
започналите разисквания да се по
стигне целта Съюзът «а комунис- 

подтиква идейната работа

щюналистическа или някоя трета.
Това не е нито лесно нито 

просто да се осъществи. Но необ
ходимо и възможно е да се на
прави завой в подхода, разбира се, 
с големи усилия на всички в чи- 
ито сърпа тупти бъдещето и до
брото на, нашата социалистическа 
самоупправителна общност А те 
са огромното мнозинство във вси
чки наши среди. Възможно е. и 
трябва по-добре да бъдат ангажи
рани навсякъде — от селища, тру-. 
дови и школскн колективи, до «си
чии обществено-политически общ-

охарактеризирани нато 
Подобни реагирания имаше и сРе 
щу онези, които, с малка доза на 
дръзост. търсеха по-решително осъ 
ществяване на записаните цели в 
Конституцията и Програмата на 
СЮК. Не рядко последваха 
лични „тълкувания” и 
на тези хора в една или повечето 
вражески групи и групички. Поня
кога се отиваше и по-далеч от 

■употребяваше „голям 
?»алък

тите да
и идейната борба от позициите на 
собствената положителна програ
ма, а не само да разисква за слу
чките, които настояват да натрап 
ват ту една или «руга тенденция, 

буржоазна, на-

раз- 
■нареждане

това и се 
чук с цел да се счупи догматическа или
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ПРЕД ЗАПОЧВАНЕ НА ЕСЕННАТА (ТИТКЛ в 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ПРЕД ПРИБИРАНЕ НА ЦЕРЕВИЦАТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

НАМАЛЯВАНЕ НА 

ПЛ0ЩН1Е НЛН 

РЕАЛНО ПЛАНИРАНЕ?

ДОБЪР ДОБИВ, МАЛКО 

ЗАСЕТИ ПЛОЩИ
• С ЦАРЕВИЦА СА ЗАСЕТИ ОКОЛО 40 ХА ПЛОЩ, И НА НЯКОИ 

ОТ ТЯХ ДОБИВИТЕ ЩЕ ВЪЗЛЕЗАТ НА КЪМ 6000 КГ ОТ ХЕКТАР ф НАУЧ 
НИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ МАКАР ЧЕ СЕ ПОТВЪРЖДАВАТ НА ПРАКТИКА 
ВСЕ ОЩЕ НЕДОСТАТЪЧНО СЕ ПРИЛАГАТ

9 За сеитба п0д пшеница запланувани 1005 ха

С плана за миналотодиш 
ната есенна сеитба са би 
ли предвидени 1128 ха да 
бъдат засети с пшеница.
Тази есен ще бъдат засе 
ти с пшеница 1005 ха. На 
пръг- поглед личи, че пло 
щиге са налгаленп за 
123 ха. По време, когато 
обществото се старае да 
произведе, колкото е въз 
можно повече храна, та
кт з план като чели не е 
в духа на стабилизацията..
Дали това е така или е са 
мо реално заплануване на 
площите- по-добре казано 
на възможностите?

тор ,не занемарявайки ци 
частния, обаче -възрастова' 
та структура на население 
то не дава изгледи за по- 
оттс\шст1гчни планове сред 
частните производители.

Що се отнася 
обезпечаване на 
може да се нкаже. че са 
обезпечени достатъчни ко
личества. Според заплану
ваните площи нужни 
около 75 тона сортово се-

Пред предстоящото прибиране на 
царевицата в Боеилеградска община в 
ООСТ ,,Напредък" в Босилеград съобща 
ват една хубава вест^ на поливните пло 
щи лг на тези, които незасегна засуха, до 
бивът ще възлезне и на <към 6000 кг от 
хектар. Ако пък с тази селсностопанока

ва, че с царевица са засеяни само око
ло 40 хектара.

Благодарение научните постижения, 
преди всичко засяването на различни 
хибриди, царевицата започна да се от
глежда и в някои по-високи планински 
села в общината. От значение е да се 
подчертае предимството на хибридите 
на царевицата — казва Захариев. Всич
ки ранни и средноранни хибриди успя
ват и дават относително високи доби
ви и на надморска височина от 1000 до 
1100 метра. Това потвърждава и тазго
дишната реколта. На огледната 
от един хектар в Босилеград, която ,,На
предък'’ зася с 12 различни хибриди ре 
зултатите също така потвърждават то
ва. Тези, така да се каже. първи хуба
ви постижения са резултат на сътрудни
чеството на тази селскостопанска орга
низация е Институтите за царевица в Зе 
мун поле, Нови сад и Загреб.

пък до 
селгена,

са

ме-
В „Кооперант” в мамен 

та разполагат с 1.0 тона 
сортна
вия", а обезпечени са пое 
Редством „Нишава" и 25 
тона „Краинка”. „Безостая" 
е обезпечена около 15 то
на. Споменатите количест
ва посредством „Нишава" 
трябва тези дни да ирис 
тигнат в .магазините- Като 
особен проблем и -тази го-

площпшеница „Югосла-

От заплануваните мина
лата година 1128 ха, след 
завършената жътва е кон- 
статиоано, че са били засе 
ти смоло 1034 ха. (Сведени 
ето е точно, понеже изхо 
жда от комбайнираните 
площи). Ако се има пред 
вид, че плачът на частния 
сектор от 900 ха е напра 
всн въз основа на проведе 
ната анкета соед частните 
селскостопански произво
дители, тогава става яс
но, че не се касае толкова 
за намаляване на площите- 
кслкото за плана въз осно 
ва на Реални възможнос
ти. Дали същото може Да 
се каже и за обществения., 
като се знае, че 
надата година са би

ли засети 132 ха, а тази са 
запланувани само 105. Ед
ва ли. Още повече ако се 
знае и това, че на общес, 
твеяия
шествени
добиви от 3200 кг от хек 
тао (получени са около 
3000 кг). Тази година са 
запланувани добиви от 
3500 на обществения и 
2500 на частния, койт° '^и 
налага година почти е 
ос'Ь1 и. е стви л запл ан упанрто 
(250, а са получени 2444 »кг 
от ха). Ясно е- че залла 
нуванйте 2617,5 тона пше 
иица са обосновани въз 
основа на добивите на об 
ществения сектор, но това 
все пак «яма да бъде дос 
татъчно да се откупи ко
личество от 
при условие задължението 
на общината към репиш 
Ниш да остане, както и 
тази година. Казваме то

Какво занапред? С оглед на досе
гашните постижения — подчертава За 
хариев — на производството на цареви 
ца трябва да се обърне по-голямо внима

дина ще се яви недостигът 
на изкуствени торове- Засе 
га са обезпечени (и нами
рат се в магазините) 
„НПК" само около 41 на 
сто от нуждите и „КАН" 
21 на сто. Това значи, че 
трябва да се обезпечат 
оше около 400 тона изкус 
твени торове. В противен 
случай, пшеницата и та-

ние, т.е. да се засяват много повече пло 
щи отколко досега. ..Напредък” ще уве 
личи площите, • а това трябва да нап-

В. Захариев на огледната парцела с 
царевица

култура бяха засеяни повече площи жи
вотновъдите в общината зимата щяха 
да посрещнат по-подготвенп, запазване 
то «а животновъдния фонд 
бъде
хариев, агроном в тази организация каз

равят и селскостопанските производите 
ли. Имайки предвид откритите мини— 
Ферми трябва да се засява 
силаж. Едни от високодобивнмте за то
ва са хибридите ЗПТЦ — 196 и ЗПТЦ 
- 206/2. В. Б_

царев!ща за
нямаше да 

доведено под въпрос. Васил За-
зи есен ще остане „глад
на” в самото начало.ми- А. Т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В РИКАЧЕВО Освен ел ектрификация- 
та. която е задача номер 
едно, местната общност в 
село Рикачево еЕлектрификацията приключвасектор не са осъ 

заплануваните раздви
жила инициатива за разши 
Ряване на махленските пъ
тища. За целта всяко до
макинство трябва да даде 
най-малко по 2000 динара, 
а може и повече. По този 
начин в местната общност 
считат, че ще съберат над

Когато подготовките за 
една акция навреме сс пре 
дприемат и когато за ре
ализирането й се включат 
всички организирани со<ци 
алистически оили тогава в 
изхода й не трябва да се 
съмняваме. Още повече, 
ако акцията е от общ ин
терес за една или повече 
местни общности и ако ши 
роната общност й даде 
пълна подкрепа. Именно, 
с такава отговрност и усъ 
рдие бе схваната акцията 
по електрификация в село 
Рикачево. В подготвител
ния период се проведоха 
редица махленски събра
ния и договори. Съдегьт 
на местната Общност и 
комитетът по електрифи
кация с всестранна помощ 
на .първичната партийна 
организация, обобщиха ма-

най-безггьтнитс махали. За 
това много им дължим — 
с удоволствие казва Чедо- 
мир Димитров,
Двтел
местната общност в това 
село.

Ни.жогоковата 
Конго кок-го ни 
Димитров, вече 
чителен етап. Дължимата 
и е 12 850 
прафопоста, а 
на мч>ежата с високо 
сражение. чнето изгражда 
не с в ход, е 3964 метра. 
Стойността на електрифи
цирането възлиза на 18 511 
000 динара, от конто 
голяма част обезпечава об 
щносттл от различни нзто 
чиици. Изп1Лиител на ра
ботата е строителната ко
операция 
от Босилеград.

хленените договори и изго
твиха общ план. Така съв 
сом подготвени носрещна- 
х а ел онтр иф| «са ци «та 
селото, която понастоя
щем е в пъден разгар.

— Засега в акцията са 
включени 70 домакинства. 
Всяно домакинство участ
вува с по 12 500 динара и 
по 8 трудодни. Има и та
кива, ноито не са и със- 
тонние да участвуват с ра 

1 бота. Те пък и трудовите 
дни заплащат с пари (за 
всеки ден по 2000 динара). 
Това са преди всичко на
шенци, ноито засега не 
живе»т тук, но имат къщи 
и искат да ги слснтрифи- 
цираг. В разкарването на 
стълбовете голямо удесне 
ние ни направи ЮИА, коя
то с помощта на въртоле- 
та прекара стълбовете до

на предсе- 
на Скупщината на

динара м с полк>- 
1пта на Общинската 
щина
есен ще отпочнат с рабо-

скуп-
мрежа, 

уведоми 
е га заплю-

през настоящата
та.

За отбелязване е. че по
ради ефикасното действу- 
ванс преди воичко в акци 
ята по електрификация, а 
и в останалите комунално- 
битомг акции в селото, Об 
щадената скупщина в Бо
силеград, по случай Де«я 
на освобождението на Бо- 
силегратска община от фа 
шизма, тази местна общ
ност удостои с Осмосепте 
мвриГюка похвална грамо-

мегвра с два
дължината

«а-1000 тона,

попа като имаме предвид, че 
тази година са произведе
ни 2593. о-г заплануваните 
2893 тона. Ясно с също, че 
перспективата за пол./чава 

високи добиви трябва „Градежвинар” та.не на
да бъде общественият сек м. Я.
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По пътеките не свободата Поредна реконструкция 

на културния центърв трович. Между другото 
гой каза: „От създаването 
па до днес Съюзът на пи
онерите в Югославия вита 
ги о имал свое място и ро
ля п активно се включва и 
дава принос, преди и На- 
Родоосвободигелпата бор
ба, а след това в социшнис 
тичесиото ни изграждащо. 
Походът о удобен момент 
да си припомним за заги
налите по време )па ИОБ 
пионери Бодено Буха, Си- 
ма Йовановнч — Опрогой- 
но, Десанта Петрониевич, 
Братко Драгпчевич, Бате 
Деслогович, Петър Виш- 
шгч, Миланна Благосвич п
ДРУГИ.

Днес на!пето социалисти 
ческо общество ог вас. от 
пашата организация търси 
да бьдсто добри ученици, 
да тачите и задълбочавате 
революционните 
цип на ИОБ и по-нататък 
да укрепнаге братството, 
единството и съдружието

тазгодишния четвърти 
Поход на пионерите от 
СР Сърбия, който се про
веде в рамките на четири 
недесетите пионерски иг
ри ..Да растем под знаме
то на Тито” и ,.Да живей, 
живей труда”, пионерите 
от основното училище „Ге 
орги Димитров" в Босиле-

През изтеклите години, 
благодарение на проявеното 
разбирателство за култур
ните потребности на' насс 
лението от българската на 
родност. от страна на Ре
публиканската културна об 
щност ,бяха извършени ре 
дина поправки на .култур
ния дом в Димитровград. 
Доизградена с библиотека 
та, направена е малката 
сцена, диско—клуб (клуб 
на самодейните), направе 
на о санацня на покрива с 
Пурмоотводи, фасадата, въ 
водено е отопление и пр.

Републикансната култу 
рна об щност и тази годи 
на откликна на иска за 
поправката, относно адап
тацията на сцената и гол
ямата зала. За целта са 
отпуснати три милиона ди
нара. Според ръководните 
хора в културния център, 
налага се спешна рекон
струкция на голямата сие 
на. която освен че е дот- 
раяла и има опасност да 
рухне (особено когато иг
раят фолклористите) е не- 
функционална за организи 
ране на съвременни пред 
сгавления-

В досегашната практика 
и организирането на кул
турния живот в' града, ку
лтурните дейци наистина 
са се срещали и се сре
шат с непремостимия про

"ЩОицм кан да организират 
.гостуване например на све 
товноизвестните ансамбли и 
танцови състави „Коло” от 
Белград или „Танец" От 
Скопие, косато бината не 
дава ни минимална си 
пост на танцьорите.

От друга страна, когато 
е строена бината и залата 
са имали друго предназ
начение: да бъде зала за 
конференции. Днес не мо 
же да отговори на изисква 
кията за организиране на 
концертни, драматични и 
други представления, в ко 
иго участвуват по няколко 
десетки души.

Следва да се напомни, 
че и застарената електри
ческа мрежа е постоянна 
заплаха от избухване на 
пожари, па оттук необхо
димостта час по-сКоро да 
се извърши цялостна рекон 
стРУкция.

В културния център ве 
че извотвят проекти по 
кой начин и как да се Ре . 
конструира бината и гол.я 
мата зала. Ще бъде необхо 
дима и помощта на общин 
ската културна общност 
и останалите субекти, за 
.интересувани Димитровг
рад окончателно да полу
чи един съвременен обект 
за културни цели.

трзди-

можду нашите народи 
народности, поето с и ос
новна цел на Похода, 
който вие сега ще тръпне
те'-

и
град посетиха повече пето 
рцчеоки места и гранични 
застави в общината.

В рамките на общата ак 
тивност на тазп масова пи 
онврека манифестация, пе 
тдесет пионера и пионер
ки (по петима от подвело 
мстведмте отделения в Би 
стъп. Долна и Горна Лю- 
бата и Горна Листна и три 
десет от бооилеградского 
училище, конто всъщност 
представляват сдруже

ния пионерски отряд „Бо
жко Буха” присъствуваха 

. при Формирането на Сдру 
жения републинански от
ряд „Сирогойно” в Църна 
трава.

Инак, в Босилеградока 
община, най-масово бе на 
планина Църноон, край па 
метника на загиналите пар 
тизани в местността Кин- 
стан, където пристигнаха 
пионери от босилеградско 
то, бистьрското « от дол- 
нолюбатското основни учи 
лшца. Тук пред паметника 
на загиналите спомени за 
тази най-голяма бтатса в 
Босилеградска 
пред надошлите говори Ев
тим Миленов, преподава
тел по история в Долна 
Любата. След това се про
ведоха спортни среши по 
футбол.

И останалите пионери 
от бооилеградското и дру
гите основни училища по
сетиха различни знамени
ти места в близката окол
ност. или пък посетиха ме 
стните гранични застдаи. 
къДето проведоха незабра
вими часове на другарст 
во с войниците-граничари.

Учениците от борил етра 
дското училище съвместно 
с учениците от село Райчм 
ловци посетиха гранична
та застава „Славче” в се; 
ло Извор. Учениците От 
горнолюбатакото основно 
училище с учениците От 
Колчииа гарина пооетиха 
паметника «а „Буков -рид”, 
а учениците от Горна Ли- 
сина местността „Пади- 
1Нье”, където също така бе 
проведен час по история.

Преда тръгването- на пи 
етерите от Босилеград, по 
вече утвърдения маршрут 
в двора на босилеградско- 
то училище се проведе ма 
яко тържество, на 
щабните .командири рапор
туваха за готовността на 
отрядите за тръгването им. 
След това пионерите 
драви и
тен поход, новият 
дант на градения гарнизон 

Босилеград Милунча Пе

на

Тържеството 
с хоровите «песни: „В Ужи 
ивна 15" ц „Друже Тито, 
пий' ти даваме обет!”

приключи

М. я.

Участници в Похода
Ст. Н.

лобщина,

Гоикдблското нале“ - богато находище?ДИМИТРОВГРАД
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„Гоиндолското кале" нато археологическо находи
ще, доста отдавна е известно в научната литера
тура. Досегашните познания са се обосновавали са
мо на онова, ноет° може да се види по повърхността. 
Тези дни обаче за първ път на този локалите-г са на
правени разкопки които трябва да дадат поне части
чен отговор на въпроса: Какво представлява Гоиндол
ското кале.

В научната литература този локалитет е Регистри
ран като военна крепост на тогавашния трвнебалкан 
ски път, който е водел от Виминациум (днешен Кос- 
толац), през Наисус (Ниш) за Сердика (София) и Кон
стантинопол (Цариград).

В началото на октомври 1983 година по иници
атива на Самоуправителната общност на интересите 
за култура в Димитровград и професор Александър 
Гигов, Гоиндолското кале е посетил Петар Петрович, 
сътрудник на Археологическия институт в Белград. То

гава е и констатирано, че се касае за значителен ар
хеологичен обект на десния бряг на рена Нишава, край 
село Гоиндол. Тогава също е констатирано, че крепо
стта има неправилна четириъгълна форма на площ 
от почти 1 хектар. Във вътрешността на крепостта 
се разпознават останки на срутени сгради. Изнесена 
е предпоставката, че локалитетът датира от V—VI 
век. За да се утвърди по-точно какво представлява то 
предложено е да започнат сондажни изследвания.

Въз основа на всичко това през май месец 
тази година Археологическият институт в Белград и 
Самоуправителната общност за култура в Димитров 
град подписват самоуправително споразумение за на
чина и условията на изследване на Гоиндолското кале- 
Според това споразумение, в рамките на проекта за 
систематично изследване на територията на община
та предвидено е сондажно археологично рекогносци 
ране на Гоннското кале- Самоуправителната общност 
за тази цел е обезпечила средства от 210 000 динара. 

Тези дни група сътрудници на Археологическия 
"“'14 институт, начело е професор Александър Гигов (вън 

ше« сътруднин на Института) направи първите разкоп 
<й& ««и на този локалитет. Откопани са част от камени 
;;|1| стени (зидове) с дебелина почти два метра, нои-го 
й® представляват горната част на крепостта. Намерени 

са множество предмети от керамика, една фибула, 
ШИ една монета и останки от късноантичен съд от сива 
|||!| керамика. Това потвърждава изнесените предположе 
Ля ния, че тук е била военна крепост през V и VI век, 
Ж| която е била без постоянна военна охрана и ноято през 
Нп нризни ситуации е давала прибежище на нлселенн- 
Н ето от долината. Предвидено е изследванията да 
ЯН продължат, за да се осигури достатъчно време за 

йаи| проверка и верификация на началните резултати. 
ЩЦ Гоиндолското кале и изследванията, потвърждават- 

че Димитровградска община има интересно истори
ческо минало и богато културно наследство, коет° 
все още не е достатъчно изучено.

■■

х '

У-гГ
;'Ф

което
ж

поз-
им пожела прия- Гоиндолското кале обърща вниманието на културните 

работницикомен- А. Т.
Ув
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трибуна*

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ССМЮ ЗА ДОБРО 
ВОЛНИЯ МЛАДЕЖКИ ТРУД

НЯМА КРИЗА, 

НМА ПРОПУСКИ
Тази година стана ясно, че досегашният 

подход в организацията на младежките, трудови 
акции е отживял и че трябва да се менят мно
го неща.

ф Интересът на младите поколения, за 
доброволния бригадирски тРУД съвсем сигурно . 
не е намалял. Под въорос не е и икономичес
ката стхравданост на младежките трудови ак
ции. Ню закостенелите методи в организирането 
на доброволния младежки труд трябва да бъдат 
заместени с по-ефикасни.

ф Младите не са наивни. Те са готови 
и занапред да изграждат пътища и водностопан 
ски обекти, да залесяват голини... Искат да 
бъдат не само строители, но и самоуправители, 
творци и креатори на живота в бригадирския 
стан. Стереотипният диктат „отгоре" вече няма 
изгледи за успех.

ф Опитите от тазгодишния бригадирски 
сезон опровергават мненията, според които до
броволният младежки труд е западнал в криза. 
Няма криза, но има доста слабости. Голям 
брой младежки трудови бригади постигнаха на 
акциите неподгогвени, нвкомплектни и неорга
низирани. В известно число бригадирски стано
ве дисциплината на бригадирите не беЩе на 
необходимото равнище. -

Това са няколко основни акценти от рази 
скванията, водени на състоялото се през мина 
лата седмица заседание на Председателството 
на Конференцията на Съюза на югославската 
социалистическа младеж. Тези разисквания 
предвестя®аг активист в организацията на юго 
славоката младеж за задълбочено навлизане в 
причините за явливащите се слабости и пропус 
ки в областта на доброволния младежки труд.

•- -....
ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ

Шанс за прелом в младежката дейност
В ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА 20 000 ПЪРВИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ССМ ТАЗИ ЕСЕН ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБЕРАТ 250.000 МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ, 
КОИТО МОГАТ. РАЗБИРА СЕ ПРИ УСЛОВИЕ ДА БЪДАТ ИЗБРАНИ 
НАЙ-СПОСОБНИТЕ И НАЙ-СЪЗНАТЕЛНИТЕ, ДА ВДЪХНАТ НОВИ СИЛИ 
НА МЛАДЕЖКАТА ОРГА НИЗАЦИЯ 

Кан да се повиши анга
жиментът на младежката 
организация? Какво тряб
ва да се .мени и замести 
с ново в метода на дей
ствувай ето и съдържание
то на младежката дей
ност, та Съюзът на социа 
листическата младеж да 
стане авторитетна органи
зация на всички млади хо
ра? Как да се създаде в 
организацията на лгладите 
повишен интерес за интек 
зивно трудово и обществе 
но-политичерко ангажира 
не. а да се изтласне равно
душието и апатията?

Тези няколко въпроса не 
съмнено засягат същност
та на положението, място

ди за това. В нашата ре- 
тюл и ка действуват около 
20 000 първични организа
ции на ССМ, в ръководех 
вата на които тази есен 
трябва да бъдат избрани 
около 250 000 младежи и 
девойки. Кадровото засил
ване на младежките Ръко
водства очевидно е извън
редно голям шанс за осъ

ществяване на истински 
прелом в предстоящата де 
йност на ССМ. Защото, 
при условие да бъдат из
брани най-способните V 
н ай- съзнателните, 
млади хора е истинска ар
мия от активисти, които 
могат да вдъхнат нови си
ли на цялата организация.

К. Г.

250 000

РАЗГОВОР С ПРИМЕРЕН ВОЙНИК-ГРАНИЧАР

ВСЕКИ ДЕН НА ПРОВЕРКА
ТОША МЛАДЕНОВ, два 

десетдвегодишен младеж 
от Кратово СР Македония 
е един от десетина вой 
ници от граничното поде- 

! ление в Босилеград. По по 
вод Деня на граничаря 
— 15 август, генерал-ма
йор Александар Сггирков- 
ски го отличи с най-висо 
кото войнишко отличие- 

! за което мечтае всеки во 
йник — значка „Примерен 
войник". Тези дни го по
сетихме на граничната 

| застава „Симо Погачаре- 
вич", където Младенов 
съвместно с другите вой 
н ици—гран ичари,, д ом ши 
тук, на граничната линия 
от различни краища, се 
каляват в опазване грани 
ците на родината. Завари 
хме го, току-що беше при 
стигнал от редовна задача 
на границата- И докато 
отиде да остави част от 
сн аряжението, ком андирът 
му Драган Йюванович. ни 
каза, че наистина Младе-

сощшлистическата ни ре 
волюция — независимост 
та, братството и единство 
на нашите народи и народ 
ности. Порад1и това, както 
изтъкна Младенов, от гра7 
ницата и живота в застава 
та, ще понесе най-хубави и 
незабравими спомени.

Инак, Тоша Младенов, 
е задочен студент в педа
гогическото училище, - а 
две години преди да дой
де в ЮНА е бил учи
тел. И след отбива
не на военната ои по
винност, като задача номер 
едно, ще бъде каза т°й, 
успешно да завърши обра
зованието си и изцяло да 
се посвети на възпитание
то и образованието на под 
растващпте поколения, 

мнозина от които Утре ще 
бъдат пазачи на нашите 
граници.

Разделихме се с нашия 
събеседнице, с пожелание 
да му се сбъднат всички 
негови мечти и да бъде и

която ми връчи генерал— 
майор Спирковски, /което 
ме прави още по-горд, 
значи че успешно изпълня 
1вам овоя граждански и 
патриотичен дълг. Това за 
всеки войник па и за 
мен е особена чест, но 
ведно занапред и голямо 
задължение. За да оправ
дая доверието, тРябва още 
повече да се ангажирам 
във всички насоки, да бъ 
да В'ппаги в челните реди
ци. Имам оше едно жела 
ние което като на Тигов 
войник искам да ми се сбъ 
дне — да стана член на 
Съюза на комунистите. Всъ 
шност. тези две желания 
си поставих още когато 
тРъгнах в ЮНА — с удовол 
ствие казва Младенов.

В разговора, Младе-ной- 
изтъкна, че 
да дойде 'На границата, мно 
го е знаел за граничния жи 
вот. Но все пак животът 
в граничната застава, тун 
•иа самата гранична лития 
има своя специфичност- 
Граничният 'Колектив всъщ 
мост представлява голямо 
семейство, с една единство 
на цел — отбрана на вой 
чки придобивки от ИОБ и

Републ и кан ската 
конференция на Съю- 
зза на социалистиче
ската младеж в Сър
бия утвърди възмож- 

«редседателиността
те и секретарите на 
младежките ръковод- 

преизби-ства да се 
рат за ошв един ед
ногодишен мандат-

то и ролята на младежка
та организация в 
тите избори в ССМ могат 
да получат епитета „успе
шни" само аясо дадат ис- 
тински о'гг°вори преди вси 
чко на тези, а също така 
и на редица други важни 
тгцпрсюи. От тези отговор» 
естествено трябва да про
изтекат нови, по-животвор 
ни насоки на дейността в 

период. Но

Тоша Младеновнастоя-

Винаги е готов и да гюма 
гне или пън да се посъазет 
ва с останалите другари—
войници. Заради това е обт 
чан от ‘‘всички, а и гюшод 
на колектива да го гпредло 
жаг за това отличие. 

Винаги

още ггреди

се стра1ех 
всички задачи съвестно и

нов притежава всички ка
чества на усърден оюй- 

войшиш-
ди1СЦИпли'нирано да изпълня 
вам. Отличието е доисаза-

прелстояишя 
състоялото се 
заседание на 
ската конференция иа 

Сърбия бе изтъкнато, че 
«.ществуват реални изгле

неотДа®на
Републинан- ник: осестраина

ССМ ка дисциплина, шнапи го
по-нататък за пример в 
средата нъдето утре се 
намери.

телство, че съм успял а 
това! С трупи думи, знач 
ната , „Примерен

навреме и цялостно 
да изпълни всяка задача.
тов

войщик, М. Я.
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поводи н разговори принос н това — с 1'ордосг капва Йовева.
Нашата съ&кхядничиа не е себична и 

цриянамисто -нато че ям иска да дели с ко
легите см. Знае 'че личен успех не може даПризнание за 

успешна дейност
се постигне ако липсва колектиьен дух и ад 
ленти вие работа. Колегите й ш-к, учениците 
и близките х знаят като скромна, но твърде 
взискателна в работата. Колегите й често 

„т, че не се облята на натрупалият 
. Той й е само крачка в прилагане-

ДРА1АНА ПОВЕВА, преподавателка в ос
новното училище в с- Торна Листна вече йод 
ЗТ години долага усилия и постига резулта
ти във възшвдтелно-образователиия процес 
на подрастващите поколения- За постигнати
те извънредни розудтати в тази благородна 
и твърде отговорна обществена дейност по 
случай 40-годишнината от освобождението 
на Босилеградека община от фашизма бе удо
стоена с най-високото бщиноко признание — 
Септемврийско публично признание- Буриите 
аплодисменти на делегатите на Общинската 
скупщина при връчването «а признанието 
бяха още едно сашю потвърждение на само
отвержения й труд и на извървяния, богат 
житейски път.

Житейският опит на този просветен тру
женик е наистина богат, а сломените са й 
свързани с повече места. След завършавансто 
на учителско училище йовева през 195.1 го
дина постъпва на работа в Долна Любата, 
а след шината заминава в Бросшица, нъдего с 
тукашните тогавашни .малчугани споделя всс 
кидневието три години. Цели пък 30 години 
работи в основното училище в Горна Днсина. 
През т°ва време жаждата за знания, които 
тъй успешно пренае» в съзнанието и живота

те кажат 
се опит
то на пови съдържания и методи в работата. 
От учениците обаче търси и нещо повече.

— Като просветен работник разбрах, че 
възпитанието не бива да се разделя от об
разованието. Известно число преподаватели

Драгана Йонова

на младите, но я напускат и през 1972 годи
на тя завоюва още една битка 
полувисшо педагогическо училище и стана 
прешдарател по сърбохръватски език. След 
обединяването на основните училища а общи 
пата започна да работи и в Босилеград. Сега 
тук в една паралелка в шести клас тя пре
подава .сърбохърватски език.

— Общественото признание, което полу
чих бо П01ЮД още ееднаж да си спомня на 
всичките тези години, за ентусиазма и ра
ботата в някогашните трудни услония, за по
коленията ученици които станаха строители 
в изграждането на €амоуп|>лвиге;шото соци
алистическо общество, Лио уснепшостга на 
човешкия живот се измерва с богатството, 
което той остави зад себе си. тогава ние нро 
светииге работници в общината има с какво 
да сс гордеем. Ако някога имаше малко шко 
луваиии кадри сега почти няма неграмотни. 
Пристигнаха и пристигат школ улани 
1 го всички области. Радва ме, че и аз дадох

завърши
тъй да се каже търсят да се научи урока, 
убедени че са постигнали целта. Уроки, ко
тето и да е, те се научи — утре догодина, 
през живота <и<о стане нужда за това. Ако 
настигнем успех в образванието, а изостане 
възпитанието, успехът е частичен — подчер
тава Йовева, ка то добави че на нашето обще 
сиво са необходими кадри възпитавани в духа 
на социалистическия патриотизъм, на придо
бивките от НОБ и революцията, с една дума 
казано трябва ни — пълна социалистическа 
личност.

Макар че е вече в напреднала възраст 
Йовева все още има сили да дава принос 
във възпитателно-образователното дело на по 
драстиашите поколения. Наистина има труд
ности за ноито не може да се каже, че й 
каляват живота — пътуването от Босилеград 
до Г. Лисина и обратно все по-трудно се из-

В. Б.
кадри

държа.

ИМА-НО СКЪПОДИМИТРОВГРАД

г САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТ] 
РУСИТЕ ПО ЗАЕ1;,АНЕ НА РАБОТА В ЬОС1Л- 
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

\У
ра, а вътре едва ли има 
50 чушки. Доматите не са 
акъли, по 20 динара и има 
по-добър избор.

Така „виждат’ Димитров 
градския пазар неговите 
редовни посетителки. Оце
нката им е на място, оба
че пените на зеленчука ед 
вам си намират -място в 
домашните бюджети на 
значителен брой дидштров- 
градчани. Затова миналото 
дишната практика на ня
кои трудови организации, 
като „Тигър — Димитров
град”, посредством синди
калните организации да 
снабдяват работниците с 
по-евтин зеленчук, би тря 
бвапо и тази година да 
се приложи, въпреки мне
нията, че синдиката по 
друг начин трябва да за
щищава стандарта на зае
тите. Точно е и тола. но 
не може да се наже че и 
по този начин не се пе
стят значителни средства.

Димитровградският 
лен пазар” до преди «яко 
лно години „важеше” за 
един от най-евтините паза 
ри. Но това е вече мина
ло време. Сега на пазара 
в Димитровград може да 
се намери всичко (или по
чти всичко), обаче цените 
на плодовете и зеленчуци
те са, в сравнение с Пи
рот или Ниш, доста висо
ки. И докато преди няко
лко години лесковчани бя 
ха най-редовни снабдите
ли, а също и произволите 
лите на чушки и домати 
от Македония, сега «е ид
ват вече. Последните за 
пръв път тази година .се 
явиха на димитровградския 
пазар в .миналия петьн. А 
известно е, че те са глав
ни снабдители с чушки за 
приготвяне на лютеница. 
Една от причините за тях
ното отсъствие сигурно е 
и цената на бензина. И та 
ка без по-осгра конкурен
ция, главни снабдители на 
Димитровград сега са гра

динарите от пиротоните 
села.

Все пак за еортимента 
л цената на пазара най- 
компетентни са дамакини- 
те, които тези дни пригот
вят зимнина.

Антица Мипич: Всичко 
има, което е необходимо 
за приготвяне на зимнина, 
обаче пените са много ви
соки. Чушките са по чети 
ри динара една чушка, а 
това е скъпо.

„зе-

решението на трудовата общностВъз основа
от 20 септември 1984 година, Трудовата органи
зация детската градинка „Детска радост” в 
силеград обявява

Бо-

Конкурс
Троянка Милева: Хубав 

пазар, но много окър. Ако 
и искаш да направиш по
вечко зимнина трябва ти 
.„милионче и повече”- А то 
не е само зимнина този 
месец-

Снежана Заркова: Не е 
евтино, но не е ни много 
добре снабден пазара. По- 
рано, миналата година 
напр., изборът беше по-до 
бър, имаше много по-каче 
отвени чушки. Сега едно 
чувалче македонски чуш- 

струва 500—600 дина-

за един възпитател — стажант за определено 
време за учебната 1984/85 година (до 31 август 
1985 година)

УСЛОВИЯ: Завършена педагогичесна академия 
за образование на възпитатели или училище за 
възпитатели и обезателно познаване на оълтарс- 

Понрай професионалните квалифика
ции възпитателят трябва да притежава положи 
телнн хюрално-политически качества, физичес
ки и психически наплъно да е здрав и да е без. 
говорни и телесни недостатъци.

Срок за подаване на заявките е 8 (осем) 
дай от деня на публикуването на но-нкурса.

Непълни и не' навреме подадени заявки ня 
ма да се разглеждат.

Заявките изпращайте на адрес: То детс
ка градинка „Детска радост” Босилеград, ул. 
„Иво Лола Рибар” — бб.

ки език.

А. Т.-ки

Може да се изпусне шансът
защо? !От две-три селогодини насам 

Поганово има проблеми с водоснабд
яването. Търбите в частните водопро 
води (поизсъ,х!наха поради неблагопри
ятните климатически условия. И осо
бено тази година — продължителната 
суша съвсем „разстрои" някои

Постоянната

Армейците, които бяха поели за
дачата да прокарат главния водопро 
вод от Чеда (за т°зи извор сс опред
елят гюгаеовчани), може би ще ангаж 
ират механизация и работна сила на 
други обекти а Димитровградска об
щина и погановчани ще останат 
къси ръкави!

А ще загубят много, ако не изпо
лзуват шанса. Армейците биха им из
вършили работа за около 150 000 ди
нара. 'Които друг обезпечава, 150 000 
динара ще обезпечи самоуправител- 
ната общност по 
Ниш, а по!гановчани ще трябва да вне 
сат по 5-6000 динара- По-добре е №а 
се пюлажат воични сили, но да 'не се 
изпусна шансът за обезпечаване на 
хубава питейна вода.

мах-
сводопроводи.Левски

нужда от повече вода наложи ца то
зи въпрос да с© обърне повече вни
мание. От една година насам — в ме 
стната общност в Иогоново ативно се 

Отначело акцията Продавам нива — 53 ари, една част овощна 
градина в Димитровград в непосредствена бли
зост на града — удобно за строителство на 
вила. Цената е 100 до 150 динара за квадратен 
метър. За по-близки осведомения обърнете се на 
телефон 010 - 81-390.

тръгнаразисква.
добре, но после възникнаха някои не
доразумения. и сега, може да се ма
же че е в застой.

Тези дни получихме сведение, че 
ако в срок от -един месец не се завър 
ши с изясняването и записването на 
лица, които искат да довеждат вода 
— акцията може би ще спре. А ето

здравеопазване в

М. А.
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1С1УТБОЛ
МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА ,,СЕВЕР”Шизическа култура ®д<0>р<т
Заслужена победа на гостите

„А. БАЛКАНСКИ" - „ХЕМИЧАР" (ПРАХОВО) 1:2 (1:1)БАСКЕТБОЛ

МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА _ ГРУПА ..ИЗТОК”
През второто полувреме 

гостите продължиха със 
стабилна ■игра и с посто
янни контраатаки застра
шаваха вратата на дома/ки 
ните- От едно такова напа
дение отбелягаха и вто
рия, победен гол.

Димитровград, 23 септемв-ри 1984 г.
Спортният център „Парн": теренът тревист, 

времето облачно. Зрители около 300 души. Гол
майстори: Душан Нанич (12 м.) - за , 
женски" — 1:0, а Зоран Петров ич в 35 
и Небойша Бърсанович в 61 м. — 1:2. Жълти 

. картончета: Пегар Йованов-ич от »А. Балкански" 
и Драган Морганович от „Хемичар”. Съдия на. 
срещата: Ратомир Чирич от Пирот.

,А. Бал- 
м. (1:1)

шампионска титла Следователно, продъл
жава традицията на слаба 
игра на футболистите от 
„А. Балкански” на свой те
рен. От три срещи у дома 
те спечелиха три точки. 
Сядаш домашният им те-

.,А. БАЛКАНСКИ” — „МЛАДОСТ— КАБЛОВИ” (ЗА 
ИЧАР) 94:91 (39:43)

Димитровград, 19 септември 1984 г. Спортният 
център „Парк”. Зрители около 200 души. Времето 
приятно за игра. Съдии на срещата Марнович и Радо- 
ванович от Бор.

„А. БАЛКАНСКИ”: Зоран Геров 31, Иван Леков, 
Зоран Тодоров, Горан Миланов 3, Влада Сотиров 22, 
Иван Симов 16, Драган Петрович 2, Сърджан Тошев, 
Златко Захаров 20.

предпоследния кръг 
(за отбора на „А. Бал кане 
кп" последен, понеже тряб 
ва да се срещне с диоква 
лиф:: цицания отбор на .,Ма 
йданпзк" и тази среща 
печал ят със служебен ре- 
ззултат с 20:0), баскетбол и 
стите на „А. Балкански” с 
доста тр уд ности дойдоха 
до победата срещу отли
чния отбор „Младост—на 
блеви" от Зайчар. Млади
ят и ентусиазиран отбор 
на гостите води през пяла 
та игра срещу отслабения

Още една слаба игра на 
футболистите1 на „А. Бал- 
н пан ски". Нещо повече: то 
ва бе една от най-слабите 
игри на димитровградския 
отбо.р през последните ня
колко' години. В началото 
като ли че личеше, че то
ва ще бъде интересна оре 
ща, понеже постоянно 
атакуваше и към двата го

ла. От един полушанс до
макините с гол на 
тралния нападател Душан 
Некич поведоха с 1:0- И 
котато всички очакваха, че 
домакините ще разгърнат 
офанзива и осигурят побе- 

Това

Ц0Н-.
|КО(мплекс нарен стана 

малоценност- 
В следващия V1 кръг Фу 

тболистите на „А. Балкан
ски гостуват в Кладово 
на 29 септември срещу от
бора на „Бродоремонт’'-дата — те спряха, 

оползотвориха гостите и изВ в Ниш. Следователно, по
бедата им бе твърде (важ
на, но отличните гости не 
позволяваха домакините 
Да си стабилизират редо
вете и да направят разли
ка, с която по-спокойно 
да очакват края и развръз 
ката. Едва през последни 
те няколко минути домааси 
ните успяха някак си да 
превземат водачеството и 
да го запазят до края си.

Така приключи този ин 
тересен динамичен мач, не 
известен до края, който на

се Д. С.равниха резултата.

БОСИЛЕГРАД: МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ — ГРУПА „А”

Висока победа иа „Младост“
„МЛАДОСТ” (БОСИЛЕГРАД) : „НАПРЕДЪК” (СУРДУЛИЦА) 5:0, (0:0)

Петият гол, беше най- 
хубав. Добре нахвърлената 
топка от дясната ъглова 
линия още по-добре захва 
на Б. Воинович с глава и 
вратарят бе безсилен. До 
коая на играта М. Цветков 
и Р. Венков имаха още по 
едно извънредно голово по 
ложенце, но техните УДа- 
ри вратарят успя да спре-

Босилеград, 23 септември 1984 годила. Иг
рището на „Младост” край Ддраговищица. Вре
мето и терена подходящи за игра. Зрители око
ло 150 души. Съдия на срещата М. Илич 
Сурдулица. Голмайстори: Г. Иванчов — 2, Р. 
Захариев, М. Цветков и Б. Воинович по 1.

от

Слаба, неинтересна и не- гол зрителите не чакаха 
много. Голмайстор бе Р. 

резултатна Захариев, след като в на
казателното поле излъга- ня 
колко футболисти на „На
предък”.

Голмайстор «а четвър
тия гол е М. Цветков, ко
йто също така преди да 
упъти удър нъм вратата 
излъга три-четири футбо
листи.

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ ПРЕДИ ТОЗИ КРЪГ
1. А. Балкански
2. ЮГ
3. Охмладияац
4. Партизан (АР)
5. Леда
6. М. Весна
7. М. Каблови
8. Партизан (Вл.)
9. Т. Райкович

10. Бубань
11. Гердап
12. Майданпек

резултатна игра през първо 
то й добра и 
игра през второто полувре
ме е най-нъсият рапорт рт 
неделната футболна среща, 
която двубоя поделиха до
машният отбор „Младост" 
от Босилеград и футболни
ят отбор „Напредък” от 
Суодулица. При това тряб 
в а да отбележим, че по
ради неспортно поведение, 
съдията Милован Илич от 
Сурдулица може би малко 
престрого показа на Б. Во 
инович жълт®, а иа П. Сто 
янов червено нартоиче.

За играта през първото 
полувреме няма какво да 
се каже- Домашните фут
болисти имаха преимущес . 
тво. При това и няколко 
извънредни голови лоложе 
пия, обаче в критичните 
моменти, вратарят или пък 
някой от съиграчмте му 
винаги се намираха ,там 
нъдето и топката. Колко 
бооил оградените футболи
сти имаха игрово преиму
щество най-добре потвър
ждава факта, че прев тази 
част на играта те изведо
ха 7—8 ъглови УД^Ра- дю- 
като футболистите от Оур- 
дулица само два.

И началото на второто 
полувреме не обещаваше 
много. Първите десетина 
минути всъщност бяха ре- 
приза на първото полувре
ме. Обаче в 16 минута от 
една не така опасла ата
ка, централният’ нападател 
на „Младост" Горан Иван
чев със силен и точен 
удар откри резултата. 
След този гол, бесилеврад
ските Футболисти притис
наха още П0-СИЛН10 и след 
десетина минути Иванчев 
(повторно накара вратаря 
иа гостуващия отбор на 
капитулация. И на третия

19 15 4 1441:1250 (+191) 30
18 13 5 1417:1182 (4-235) 26
17 13 4 1285:1124 (+161) 26
19 12 7 1418:1290 (+128) 24
18 12 6 1282:1194 (+ 88) 24
19 10 9 1410:1384 (+ 26) 20
18 9 9 1305:1270 (+ 35) 18
18 9 9 1213:1188 (+ 25) 18
19 7 12 1318:1397 (— 79) 14
19 7 12 1112:1263 (—151) 14 
19 4 15 1073:1352 (—279) 8
19 0 19 0:380 (—380) 0

Следващият шести кръг 
на първенството, „Младо
ст" гостува на „Индустрк- 
йоки" от Владичии хан — 
среща от която босилепзад 
ските футболисти ще бъ
дат доволни и с нерешен 
Резултат-

М. Я.

ФУТБОЛ — ПИОНЕРИпълно задсво л и л юбите ли - 
те на баскетбола.

Накрая требва да нало 
мним, че доколкото .,А. Ба 
лкански" спечели първото 
място отива на квалифика 
ция за републиканска ли 
га( тРета степен на състе 
зания), обаче за това са -не 
обходим и офомни финан 

. сови средства. Следовател 
но сетне Димитровград- ка 
то град, ще има думата.

Д. Ставров

домакините- Наотбор на 
домакините победата беше 
необходима, понеже само 
тези две точки им обезпе 
чаваха титлата и минаване 
то във висш ранг на със 
тезание, или пък да играе 
квалификационна среща с 
отбора на „Омладинац” од 
Лесковац, който има още 
три срещи и доколкото с^е 
чели всички мачове и два 
та отбора ще имат по 32 
точки и ще се състезават

Расте подрастващо поколение
ДИМИТРОВГРАД, СЕПТЕМВРИ.
Отдавна Димитровград не е имал толкова

качествен пионерски отбор, какъвто има сега. 
Именно, още преди няколко години започна да 
работи пионерска футболна школа под водаче
ство на ПОРА ГЮРОВ и СИНИША ДЖОРИЧ. 
Димитровградските ..петлета" започнаха 
държат уроци” на своите връстници по всички

>>да

МЕЖДУОБЩИНСКА ЛИГА — ПИРОТ спортни терени.

Победа в гости Досега те победиха „Сеняк” от Пирот с 
3:0, „Единство” от Пирот с 2:0, „Лужница” от 
Бабушница с 5:2, и то като гостуващ отбор (в 
тази група се играе по системата на трунири).

Трябва да ни радва обстоятелството, че от 
този отбор са излезли преди 5—6 години и ня
колко играчи, които днес играят в първия фут
болен състав.

Следователно, създадена е нова школа, коя
то ще влее пресни сили п първия тим.

За този успех безспорно голяма заслуга 
имат ветераните Гюра Гюров и Синиша Джо- 
рич, които с успех предават своя богат опит 
на малките футболисти.

„МЛАДОСТ" (СУВОДОЛ) — „ПАРТИЗАН" (ЖЕЛЮ 
ША) 1:3 (0:2)

Мали Суводол, 23 септември 1984 г. Теренът 
неравен. Голмайстори Зоран Василов в 4 м. — 0:1, 

56 м., а Добривое Яначнович вв 29 м. — 0:2 и в 
63 м. 1:3. Съдия: Крум Филипович от Пирот.
Футболистите на ,,Шр 

тизан” продължават да «и 
жат победа след победа. 
Този П7„т те сразиха отбо 
ра на „Младост” от Мали 
Суводол с 3:1.

Това е трета поеледола 
телна победа, с която 
борът на „Партизан" се за 
препи иа първото място. 
Едновременно 
на от по-добрите игри на 
новия член ма лирата. Це 
ляят отбор играе твърде

добре, а особено се изтъ,к 
«аха нападателите Зоран 
Василов (отбелязал три 
гола) и Зоран Зарков, От
борът стана вое по-стд|би 
лен и представлява страх 
за всички очбори в 
лига-

В следващия кръг Фут
болистите па „Партизан” 
играят на свой торен с от 
бора на „Темац” от Теме

тази
от- Следващият турнир на пионерите ще се с»- 

в Димитровград на 30 септември, а пионе
рите на „А. Балкански” ще играят срещу връст
ниците си от „Единство” — Бела паланка.

стоп
това е сД-

Д. С.ко.
д. С,
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хуи#р • сатира • забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Пашо, не плаши мечка с решето!
По вр©,ме «а турското робство в 

село Райчиловци, Бодалеградоко 
заселила една фамилия от Егри пали 
«ка (Крива паладака), от Македония. 
От това семейство по-късно се прос
лавил тераията Риеха. Той ушивал на 
родно обленло с пъ|ртани конци и с 
напръстник (на цръст. Отглеждал две 
крави и с това се препитавал.
Един ден в Райчиловци се отбил тур
ският паша да види как работи насе
лението. Минавайки край кърпата па 
Рието. забелязал хубавата му булка и 
му рекъл:

слел, че той е та егрек при добигъ- 
ка. Като го 'видял му казал:

— Ристо. айде отивай 
при овцете

, се
на еграк

Убав пазар, ама 

нещо ну фали
— Аз имам само две нрави и те 

са ои тук — отвърнал м;у Рис-го.
— Ако нямаш твои, ходи при ком 

шийонитс! — настоявал пашата.
Риста разбрал каква е работата.
— Аз съм господар от -моята къ

ща и моята булка, а не ти, ако си 
наша! — срязал го Рис-го.

Пешата силно се ядосал м повда 
шал машихерка-га да заплаши Ристо.

— Пашо, не плаши мечка с ре
шеш — отрязал му Ристо. грабнал 
триножната и с все сила го троснал 
ио главата, грабнал му след това пу 
идната и с нея го набил. След това 
взел уларите на кравите, натоварил 
ои багажа, хванал булката за ръка и 
се отселил далече в гарата, в Кисели 
ца. къде-го, ои направил нова къта. 
С пушката, която Ристо отнел от па
шата наследниците -му до скоро бие
ха дивеч по Киселица и Мцлевока 
планина.

Убаво народ каже Дека жена не греба да 
се слуша, ама що ми чавка испи 
послуша у петак бабуту, и я не знам.

Оно малко йс незгодно да ви разправ.ъам 
това, ама на се тия с пазар не су сетили за 
това-, бел Н им лгойта бсл>а че Ьи йод сети.

Радиле се туйа годин малко повечйе сливе 
и я си мислим ко зимуска че има убава грея- 
на реЬия. Арно ама бабата 
на пазар да продавам на грацагье за пекмез.

я Сс отеза. оди че нама.ти за РеНийуту, ама 
она ми главу лровъртс. Надиго се сабале с зу- 
тобусат та у Димитровград.

Оно там напрайен нов пазар, истина йош 
не.ма бетонске клупе, ама асвалтиран. Простре 
сливете яаземи и поче да продавам.

Кока Ни оскупи та много грацагьете Ьи не 
налагаше, ама бабата одреди иеяуту. По йедно 
време огладне. па реко да 
ла позагаснем додека лродздем,
■купим симит, та и на бабуту че однесем.

Ама оно мойта -мешина сливе ме-ъе само 
на Йе превърнуга у реНию. Ка ме съди меши- 
на... Замоли -готова до мене що продаваше 
шушпе и патлицан>е да ми припази на сливете 
додека о-гидем да се курталим. Тражи, тражи. 
алта. ни где нема заход.

Бугну V това до пазарат що су га напълни
ли с машпне а йош не работи, ама види се. 
Нема надека че варкам до морузуту на школу- 
ту. Додека да стигнем...

После комшията ми 
вете поправили старите заходи.

они далеко — колко до морузуту. 
Па си мислим, ко направшпе убав пазар, а 
не се сетише затова.

Па народ се зблра тука, това най-напред 
требало да се направи.

Е-го защо жена не требе да се слуша.
А тия то удравляю с пазарат, ега проче-

— Чорбаджи Ристо, диес при те
бе ще бъда ша обед!

Майстор Ристо казал на булкатп 
да направи баница, да заколе кокош
ка и да подкваси кисело .мляко, До- 
лгакинята се постарала да посрещнат 
нолкото се може по-хубаво уважае 
мия гост. Обядвали и пашата си тръ
гнал, но никак не напускал селото. 
Все се навъртал в него. Освен че му 
харесала гозбата при Ристо, 
повече му харесала Ристовпца.

. Вечерта когато паднал мрак той 
се отбил в къщата на Ристо, като ми

мозак та

дала зор да носим
МНОГО

Забележил: Стоян Евтимов

ХОУМОР
— Искрено да си приз\РЕЗ ВЕКОВЕТЕ ^2 пая, много съм разсеян в 

последно време. Представе 
те си, преди някой 
отидох на лов без пушка.

— И кога

Който има пари, и в огъня на ада ще яде 
сладолед.

С пробен камък изпитват златото, 
то изпитват човека.

ден изедем некою сливу
па после чеАрабска

а със зла- забелязахте
това?

— Когато на жена си 
предадох заека, а тя ми 
вр^ьчи пушката!

Хилон
Нечестната печалба нанася вреда на добро

детелите.

Хитростта е нато дребна монета —
—може да се клупи много нещо.

Сянката на лавровите 
-приспива.

Демокрит
с нея не Внимание!

И. Гончаров
дървета опиянява или Молим всички або 

нати, които не са из
дължили семите си 
за за вестник „Брат
ство” за настоящата 
година,да направят 
това в най-скоро 
време.

Питагор
Когато кучето куче величае, нарича го лъв.

к Монголска
Устата говори зза любопитството в сърцето.

Френска
Разпространявайки се мълвата набира оили.

Вергилий
Ох саблена рана ще оздравееш, но от рана, 

нанесена с клевета — никога.

каже дека куде мосге-

Ама ка и

Сумите се изпра
щат на пощенски за 
пие на следната джи 
ро сметка: 62500-603- 
9529, Издателство „Бр 
атство”,
Кей 29 денември 8.

! Африкансна
Когато го-вориш -за чуждите, ще чуеш -и заЕ■

ту това.своите-: Руска 
Асирийска

:
Раната зараства, но белегът остава.г 18000 Ниш,

■
а

гие
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