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НИКОЛА

СФРЮ^«»П|^Г^* “
и февруари 1975 г. Иадател- 
ствв „Братство” е удостоепо 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта П1 
информативната и графиче
ска дейност и 
развитието на братството и 
единството
народи и народности.

ва

ТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ^ аа принос в

между нашите
БРОЙ 1182 » 14 ДЕКЕМВРИ 1984 Г. * ДЕНА 10 ДИН.

ЛЮБИЧИЧ В РАЗГОВОР С РАБОТНИЦИТЕ В „ЗМАЙ”
рЯ5РАДСКА ОБЩИНА БЕ ПРОВЕДЕН 

РЕФЕРЕНДУМ ЗА СДРУЖАВАНЕ В 
НАТ НА РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕЕдинството - АГРОКОМБИ

наша перспектива всички - „ЗА",
ВЕТЕРИНАРНАТА 

СТАНЦИЯ — „ПРОТИВ"
СИСТЕМА

мени в стопанския 
но пред нас стои задачата 
Да ги пренесем, пък

— Едно от най-важните 
-Изисквания от общопартий 
ните разисквания 
ване на

живот, ва да се побърза с приема 
нето на някои закони, как 
вито са валутният закон и 
зтконът за общественото 
планиоане- Не бива и по- 
нататък да се допусна ча 
етично

е унреп- и. да
ця. ги подобряваме в следва

щите години. Доколкото 
Ръстът на производството

единството в 
страна- Безлата 

Югославия
единна 

не може да има 
незгщ-гсимост и необвърза 
ност.

• ООСТ „Хлебопекарница” 
се реши положен и е?о на >*Комуналац” и тъкачния 
цех „8 май"

Ще се изясни след като

развитие на нянои 
системи, като железница 
та, ПТТ—съобщенията и 
ДР-, а трябва да се Реша
ват на югославско равни 
ще, за да станат по-ефи
касни.

Привеждайки, че проме 
ните в икономичесната и

не .могат да 
вуваг основните 
ния на нашата самоуправн 
тел на, ,социалистическа об 
шност, водеща роля на ра
ботническата 
икономическата и полити-, 
ческата система ние тряб 
за да меним всичко 

'ва, което

същест
М.анъ,р че подготовките 

за провеждане на референ 
дума бяха сравнително нъ 
си, резултатът е над очак 
ванията. В състава на бъде 
ЩИя

опреде-ле Височко Одоровци също е 
било успешно. От 105 гла 
соподаватели обадили са 
се Ю0, от 
гласували „за".

Ветеринарната станция е 
единствена против и

които 98 - саВкласа.
агропромишлен ком

бинат „Ниш" бе предвиде 
но да влезнат селскосто
панската

този
изход е и очакван, имайки 
предвид сегашното поло
жение на

оно-
на практика не 

се потвърди като добро,
. НО е сигурно, че тези осно 

системни определе
ния не смеем да засегнем. 
Нашата перспектива е в 
единството и съдружието.

Тези думи произнесе не 
отдавна пред работниците 
в земунски „Змай” Нико
ла Любичич, член 
дателството на 
говорейки за икономичес
кото и политическото раз 
витие на страната. Люби
чич също подчерта. че 
оте сега можем да гово
рим за положителните лро

политическата система тря 
бва да се наблюдават 
стно, Любичич

трудова органи 
зация „Сточар", земеделс
ката кооперация „Видлич” 
от Височко Одоровци, ве
теринарната станция и 
„Хлебопекарницата", която 
се намира в състава на 
„Услуга”. Както бе предви 
дено, най-напред трябва 
ше да се оформи един ат 
рономплекс в общината, 
но понеже подготовките не 
..мръднаха” много не само 
в Димитровградска, но и в 
останалите общини в ре
гиона* то „отгоре" бе ре- 
шено в а гр окомплекса на 
Регионално равнище да вле 
знат
субекти при съществува
щото положение. Изяснява 
нето бе насрочено и про
ведено на пети декември. 
За влизане в сложната ор 
ганизация най-щ апред се из 
ясниха трите основни ор
ганизации в състава на 
„Сточар”: „Кооперант",

„Нишава” и „Търгокооп”. 
От общо 629 заети в тези 
три организации на рефе 
Рендум са излеанали 590. 
(останалите са отсъствува- 
ли поради различни при 
чини). За сдружаване са 
гласували 559, 21 са били 
против, а 10 листчета са 
били несъстоятелни. Това

цяло 
подчерта, 

че последният пленум на 
ЦК на СК в Сърбия даде

заетите тун.
А то наистина, е ,*от добро 
по-добро”, .имайки предвид 
личните доходи на седем
те заети, 
около 19 800

снп
голям принос и начерта ос 
носните насоки на проме 
ните в политическата сис 
тема.

които средно са 
динара. Въ 

обеща-преки „твърдите” 
ния, че референдумът 
успее, само двама оа би 
ли „за” останалите 
„против”.

Никола Любичич ше
— Сега тРябва да се^про 

дължи с разработка и нон 
кретизапия на становища 
та на Пленума. Ако сега се 
спре, ше се измени на оча 
кванията на комунистите, 
трудещите се и граждани
те — изтъкна между .дру
гото Любичич.

Предсе
СФРЮ,

и износа от 1984 
продължи и през 
шите години, 
година
ност би могла да се сведе 
на една четвърта от валут, 
ния прилив. За да успее 
в това начинание Ще тряб

пет
Такова опреде

ление на заетите във Ве
теринарната станция не е 
в унисон с общо приета
та политика за обединява
не в по-големи системи. А 
това сигурно в предстоя
щия период ще се отрази 
върху работата им.

На проведения референ
дум същевременно са из
брани и делегати на раба 
тничеоката скупщина

година 
следва 

вече в 1990
нашата задълже-

всички предвидени

ИЗ ИНТЕРВЮТО НА МИЛЕНКО БОЯНИЧ НА ТАНЮГ

Намален външнотърговският дефицит на
сложната трудова органи
зация на сдружения труд. 
ООСТ „Нишава” избра Ан 
гел Басов, „Кооперант” 
Йован Владимиров, „Тър- 
гокооп” Велин Николов и 
„Вмдлич” Дойча Петров. 
Както е предвидено в ре 

агрокомплекс 
влезне

,,Хлебопекарница", Но най- 
нштред трудещите се в 
„Услуга” трябва да се 
изяснят 'за отделяне на та
зи ООСТ, а след това тя 
да гласува за влизане в 
агропромишления комби
нат „Ниш”.

• МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ОЧАКВА ТЪРГОВСКИЯТ ДЕФИЦИТ НА КОНВЕРТИРУЕ 
МИТЕ ПАЗАРИ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА ДА СЕ НАМАЛИ С 500 МИЛИОНА 
ДОЛАРА ■ .... -----

странни лица в домашни 
организации са подобрани 
условията за чуждестран
ните вложители и тук се 
вижда един от „канали
те” ва трансфер на чуж
дестранна технология и 
модернизиране на 'домаш
ното преработване за из 
нос преди всичко 
черта Боянич. Предложе
ните изменения на Зако
на зд оборот "а стоки и 
услуги с чужбина съдър
жат възможност за взима 
не на чуждестранни Съоръ 
жевия в закуп.

шия период на изтенлата 
година. Сумата му няма 
да надмине 13 милиарда 
долара, което ше бъ.л 
със «тотина милиона дола 
ра в повече и от плана. 
Това сигурно ще донривс 
сс в настоящата година 
да осъществим суфицит в 
платежния баланс прибли
зително с планираната су 

800 милиоиа долара

През изтеклите едииаде 
годинатасет месеца на 

стойността на износа на 
стоки е уве- 

със 7 процента и 
достигна 8,9 милиарда до 
.тара. Износните цени през 
същото време спаднаха с 4 
процнта спрямо миналата 
година. Има изгледи да Сс 

същия

гионалния 
трябва да и ООСТюгославски 

личена

значи, че тук сдружаване
то е прието с голямо бол
шинство от 95 на сто.

Изясняване в земеделска 
та кооперация „Видлич” от

йод

ПРОДЪЛЖИ СЪ.0
темп и до края на година- ма от

— задни между другото съ 
юзният секретар за външна 
'гъящовия д-,р Миленко Бо
янич пред Танюг*

А. Т.
та.

• РАЙЧИЛОВЦИВъпреки че не е достиг- 
планираното равни-нато

ше, от тези рвзултагя 
можем да бъдем недовол 
ни, ,защ0То продължава да 

ВъН1ПНОТ7>Р попс
кия дефицит на страната 

повише-

Помощ за Копаоникне За изгледите за подобре 
ние на износа в идната го 
дина Боянич каза, че те 
вай-голяма степен ще за
висят от това дали те ус
пеем да обезпечим усло
вия за поддържане на ус
корения ръст на промиш
леното производство и по.

качеството на

Във връзна с често мзма 
ся ните мнения, че много 
се губи и поради необеДи 
йената и скъпа мрежа в 
чужбина Съюзният секре
тар за външна гръговия 
Боянич изтъкна, че в отра 
вата имаме неорганизирана 
и неулециализирана вън
шнотърговска мрежа и за 
това напоследък се взимат 
мерки полещрнието да се 
подобри.

в, намалява
Вкдючавайки се в общоюгославената акция 

за събиране на солидарна помощ за пострада
лото от зелгеетресението население в подкопао- 
нцшките села, местната общност в село Райчи- 
ловци нрай Босилеград внесе като помощ 2017 
динара.

при чувствително 
ние уравновесяването на 
размяната, особено с раз
витите страни на Запада. 
Може да се очаква външно 
търговският дефицит с 

- : пазари 
годината да бъде 

500 милиоиа ДО

Акцията за събиране на помощ за Копао
ник е а, ход и в останалите местни общности в 
Босилепрадска община.

вишението 
производството за износ.

кон
ввертираУемите

края на 
намален с 
лара в сравнение с'ьс

м. я.В неотдавна приетите из 
менения 
1-ане на средства на чужде

на Закона за вла
с'ъ-



I ПО СВЕТА Н А С |И У
мирАТИНА: МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАИЗ ИНТЕРВЮТО НА ВЕСЕЛИН ДЖДУРАНОВИЧ 

ПРЕД КУВЕЙТСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ

Преговорите — единствен изходКоренните принципи 

пазят необвързването
инат. Гръцкият премиер 

най-важната
УЧАСТВУВАХА И11А КОНФЕРЕНЦИЯТА 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮГОСЛАВСКАТА ЛИГА ЗА 
МИР, НЕЗАВИСИМОСТ И РАВНОПРАВИЕ НА НА
РОДИТЕ

твърди, че 
причина е липсата на кон- 

диалог, Зато-структивен 
на. казва той, преговорите

15 столицата на Гърция 
со П!ронед(. трилион на Ме
ждународна конференция 
за мир, ма коя-|0 участву
ваха дедегати |ца б2 движе 
нии за мир от 28 европей
ски и американски страни- 
||0Д111ИСНИ»Ж11 на документа 
ог Хелзинки. Сред участ.
циците бяха н представи
тели на Югославската лига 
за мч 1р.

Откривайки конферен
цията, грт.цкият премиер
Дн.трецс ПапандрсУ поу
чил четири основни причи
ни за кризата на междуна
родни ге отношения. Огром 
гиге количества ядрено и 
друго съвременно оръжие 
представляват най -голяма 
опасност за човечеството. 
Например, САШ могат на 
всеки половин час да ак
тивират по една ядрена

за разоръжаване са един
ственият изход. Като на
помнил. че 1/5 милиард3 
хора Гладуват, а _ годишно 
от ;лад умират 
на души, гръцкият преми
ер казал, че този проблем 
може да се реши само с 
2 долара дневно, които, 
вместо за оръжие да се 
дават за храна.

На конференцията тз Ати 
на бяха оформени три ра
ботни групи, които обсъди 
ха политическата обстанов 

освобождаването на 
стария континент от ядре
но оръжие и мерките за 
укрепване на доверието и 
сигурността в Европа. Във 
всички работни групи бяха

бомба със силата на »хиро
тича — бомбата". Разби
ра Се- и другата страна 
притежава ооъжие със съ
шита или приблизителна ра, 
зорнтелна мощ. Втората 
причина е таканареченият 
..смъртоносен удар", кой
то не оставя възможност 
за иощатагьшно сълпеству 
вамс, тъй като сьвръ! лени
те ракгти пристигат на 
мел та' само за няколко ми 
нутн и непременно улуч
ват целта. Повишаване* 
го на .международното на
прежение, спорел. Палав- 
ДРеУ, е третата причина

Председателят на Председателството на 
| СФРЮ заявил, че осцнлацните в активността на 

необвързаното движение са последица от вло
шаването на международната обстановка 33 милио-

В края на посещението това подчертал, че Югос-
си в Кувейт председателят лави и остава верна па но
на Председателството на обвързаната политика, пн- 
Социалисъпчеока федера- тс наивно се бори за детанг. 
тивна република Югосла- активно участвува н рабо 
вия, Веселин Джурановнч гага на Конференцията за
отговорил на повече вън- сигурност п (уьтрудничест- 

‘роси на репортери на ку- г.о в Европа, ноди полити
вейте ката телевизия и ка на добросъс&лство с
агенция К\ГНА. В минало- гекчкп балкански страни., 
то се правеха опити необ- снезва подкрепа на всич- 
вързаното движение да бъ кп освободителни движе

гия, кои го се борят за сво 
бедата на своя народ п ре 
шигелно се противопоставя 

' ~........П—Ш| В —

ка,

за кризага в съвременния 
сняг. - Психологическите сре 
дегва играят голяма роля

де отклонено от оригинал
ния му курс, заявил- Джу 
ранович и добавил, че и 
днес съществуват такива 
тенденции. ..На тези тен
денции се противопоставя
ме решително" — казал 
Чел и подчертал, че борба 
та за спазване на коренни 
те принципи на необвърза
ното движение трябва да 
се води в самото

и осуетяват преговорите. 
Преговарачите все повече 
прибягват къ.м сплашване, 
обвинения.

включени и представители 
на Югославската лига за 
мир, независимост и рав
ноправие на народите.недоверие и

ИНТЕРВЕНЦИИТЕ

Опасната теория на Джордж Шулцдвиже
ние.

Джуранович не се съгла 
сия с нонстагацията на ре
портерите. че отначало не 
обвързаните завоюваха гол

кой I

,
Според амерннанския държавен секретар, нн- 

тервенциите в независи.ми страни могат Да се оправ
даят, ако са извършели „съгласно отговорността иа 
Алчерпка за световния мир”

масови стсрадания". но то 
ва. според тях, не иожа 
да послужи на САЩ като 
..лиценз за интервенции”.

Шефът на американска- 
тз дипломация очевидно 
оформя теория, която да 
сгтразддва (бъдещите) ■ ин
тервенции на САЩ на чуж 
да територия. Времето те 
покаже дали опасната тео 
рия на Джордж Шулц 
ще стане и официална на
сока в американската вън
шна политика или ще ос
тане празна приказка на 
■ зароден с военщина” ми
нистър.

И за САЩ,

ям престиж в света, 
то „напоследък не се чув
ствува”. В някои периоди
имаше осциалиии в акти Веселип Джуранович 

необвързаните
В речта си на еврейския 

университет „Ешива” в 
Нщ Йорк Джордж Шулц 
посочил три вида оправда
ни интервенции в други 
страни, за които и не тряб 
ва да се търси подкрепа от 
Конгреса и американската 
общественост.

• Не може Да се оправ 
лае интервенция, извърше
на с цел да бъде задушен 
човешкият дух и свобода
та, но е легитимна интер
венцията, с която се под
помага освобождаването 
на народа или се засилва 
желанието му за свобода.

• Не .може да се на
мери оправдание за интер
венция, с която се натрап
ва чужда воля па народа, 
но има оправдания за ин
тервенция, извършена с 
цел да Се открият пътища 
за мирно уреждане на спо
ровете и да не се позво- .

употребя- X 
агресии |

фът на Пентагона заявил, 
че САЩ не могат и няма 
да интервенират никъ
де, а ако някога и ня
къде се окаже нужда 
да бъде извършена военна 
интервенция, това не мо
же да бъде направено без 
подкрепа от Конгреса и 
американската обществе
ност. И американските 
средства за масова цнфор 
мания, взимайки за повод 
изборите в Гранада, кри- 
чикмЛт американската ин
тервенция в тази малка ка 
шгорка страна. Те наисти
на „различават” интервен
цията в Гренада от интер
венцията в Афганистан, за- 
щото „в Гранада нямало

Еността на 
страни. Причините за това 
са многоброния и трябва
да се търсят преди

влошената между- 
обстановка. Не 

обаче,

на всички видове натиск 
и намеса във вътрешни
те работи на независими 
страни. „Следователно, 

Югославия остава аерна 
че на политиката си, изгра

дена начело с Тито”.
Ю го ела воко-к увейтекч I- 

те отношения са изключи
телно добри и се разви
ват по възходяща линия 
— заявил Джуранович. 
„Това се отнася и до поли
тическите отношения, и до 
икономическото сътрудни 
чесч’во, а също така и до 
сътрудничеството ни на ме 
ждународен план: в дви
жението на необвързани
те, а Обединените нации 
и,във всички форуми, в ко 
иго се търсят решения за 
актуалните световни ггроб- 

След заседанието леми". Югославия и Ку- 
. на Палестинския на_ вейг се числят къ,м група

циснален конгрес в та основоположници на не
Аман, заявил Джура- обвързаното движение и за
нович, започна сплот» това лесно стигат до съвме
ване ча редиците в стни становища по крупни
Организацията за ос- те въпроси иа междунаро-
побождение на Пале дните отношения и по въд
стина, но също така росите иа двустранното съ-
е необходимо и спло трудничество.
тяване на арабските Веселин Джуранович
страни в борбата за оценил, че съществуват ре
мир и Близкия Из- ални възможности за усъ,
ток. Необходими са вършенствуване на икоио-

I самостоятелни и коле мическото сътрудничество
| ктивни усилия на не между.Кувейт и Югосла-

сбпързаните страни вия, по-специално в обла- 
! за мирно прекратява 0тта на стокооборота,
| не на войната в За- вестици«те и банково-фи

нансовите отношения.

всич
ко във
народна 
съ.ч съгласен 
общо-взето може Да сс го 

отслабване на не
обвързаната политика, 
говорил той- 

Отговаряйки на

взри за
от-

въпро-
- външната 
Югославия

на другаря Ти

си във връзка с 
политика на

и за света 
обаче бъдещото ще бъде 
много по-хубаво без прак
тичното прилагане на тази

Джуранович 
„Не съществува [..
опасност от' проме- 

югославската

го, ниназад:- 
каква 
ни в
на политка след 
Председателят на 
дателството на

външ-
Тито". крайно опасна теория.

Предсе 
СФРЮ &лед

! ДО КРАЯ НА XX ВЕК ♦
♦

♦1,147 МИЛИАРДА МЛАДИл:и на други да 
ват силата си за 
м поробя ваше.

• Не може да се опра- 
интервенцмя,

♦
♦
♦♦

До края на XX век броят на младите на $ 
нашата планета ще нарасне на 1 милиард и 147 }
милиона души. Преди четири години на Земята ♦ 
е имало 936 милиона младежи и девойки. 4

Статистиците ва Организацията на Обеди |
♦ пените нации преценяват, че до края на века ще X 
$ се увеличи до голяма степен и Зроят на млади- 4 
! те майки на възраст 15—19 години. Вече Сега в |
♦ Етиопия 53 на сто от омъжените жени са в пе

риода на
мала 28, Тунис 12 и във Франция 5 на сто от 
омъжените жени също така са много млади.

►*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

КОЯТОвдае
не държи сметка за неви
нните же.рпви, но е оправ
дана интервенцията, която 
е швтюшеиа с минимални

♦.

:
4
4

жертви, при условие оня, 
който я извършва, да знае 
последиците, ноито не мо
гат дл се осуетят. 

„Теорията" па Ш
♦

♦ адолесценция. В Пакистан 31, Гвате-улц е в
разрез с неотдавнашното 
изя!влен1ие на министъра на X
отбраната на САЩ Каспър ж
Уайнбъргьр. Именно, ше- |И

ин- 4
пива.
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НОМИЧЕСЖАТА^ГЮЛИтикд ВР19С85РГОДИНА ^

ОТ ОБЩОПАРТИЙНИТЕ РАЗИСКВАНИЯИма възможности 

увеличен износ
за ок НА ек В БАБУШНИЦА 

в ОБЩИНАТА Ц ЗА ОБЩОПАРТИЙНОТО РАЗИСКВАНЕ

Изнесени конкретни забележкиПредседателството
„ сьрбия на Ю декем- 
ври Т.г. очеши, че нашата 
Република има -въаможнос 
1 и да увеличи 
особено на
мия

«а гами и доколкото хората 
тях не са в състояние 
дадат по-голям принос, да 
бъдат извършени 
подмени.

в
да

Общопартийното 
нване върху. Проектозак- 
люченията от 13-то засада 
ние иа ЦК на СЮК за 
осъЩ'есгвяв ан е

бижването със суровини ре общината, 
щателно е лотърсено да се а ДВОЙНИЯТ МОРАЛ 
мени производствената про ЗАБАВЯ АКЦИИТЕ 
грама.. Във „Вътрешна ав- В дискусията на прове- 

рояя на СЮК и В~Г тагл/ма" Разискването по- ден-ото заседание пак бяха 
н©то на ипрмнпт уКР & каза, че тряова да се ре- подчертани повечето не- 
®н ,н„ тото му._и ан" “и от основните про- ща, Слободан Митич, сен- 

«аГп™»™ 8 ШИН' блемм ^ _ л°шите -вза- ретар на Председателсгво- 
штя н Бпщ ™ организа- шини отношения. В ТО „6 то на ОК на СК подчеота,
но приключи ' ^Ня уМ1еш' септеМ1ВР|и" търсят помощ че положението трябва да 

*• Наистина,по от по-щироното общество, се мени, но че оъществу- 
пигк ъ*стаеиет0 на ИЗВеС защото „сами не могат да в а, нерешителност, че по 
бя\-п и Л° ^ЛеИ0Ве’ КОИТО Решават за съдбата си’'. В име не се посочват носи- 

н-а раСюта въдз вътре- трудолюбивия колектив на телите на отрицателните 
.. тта' в е^но число пар „Лиюца е подчертано, че прояви, че в редовете на 

шини организации дойде не са използуващ всички СК -в" общината 
до отсрочване на събрани възможности в пестенето фегр'31нциация. 
я а* съдържанието па .рази на материал и че стабили- 
скването, бе подчертано зацията търои да с§ скъса 
на заседанието на Общшн- със слабостите. В „Елек- 
ския комитет на СК (кой- гроразпределитепното” пре 
то неотдавна сумира резул- дупреждават, че не може 
тапите) показа че са съЩе- да се взимат решения из- 
ствували оправдаеми при- вън делегатската база, а
чини зараддвилш^ето му. в „Балкан" критикуват со- да се анализира положе- 
ТЪРГИДА гт гкгА бствеаии самоуправителен нието в младежката орга-
СЪС ГТ1ЛКПГ*ПГ1ЛТ^ЪСА Работн1И1че'ски контрол и низания. Станко Велкович

ьь ^ЛАьисгиТЕ дисциплинарната комисия, псдчерта че в поведението
Стабилизацията, кадро- Неизградената система за нг комунистите съществу- - 

вата политика, въпросът за възнарраждаване в „Текс- ва двоен морал, а Драго- 
отговорността и социални- тилколср" бе главна тема люб Чмрич изтъкна, че то- 
те разлики бяха едни от 0с на комунистите в този ко- 
нов1Нитс теми в дебатата лентив. 
на комунистите в община
та. В Детската градинка,
например, комунистите по- йни организации в местни- 
дчертаха, че 
възможност за обединява
не на професионалните 
служби на всички СОИ в

разис-кадровиизноса си,
пачя тт к°Н'веРтируе- Сега, 

чож ? Р' ЧеЛта обаче не Резолюция“
е °същвстви със Чкребич ’ 

съществуващата организй , 
йаност. А без увеличен 
нос не може
жизненото

•кюгато се приема 
каза Душан 

не смеем да до
пуснем да се водят пре- 
калени разисквания, а след 
тсва „да си остане всичко 
по старому. Сърбия разпо
лага с големи производст
вени мощности и тя може 
п трябва да осъществи по- 
голям стокообмен с чуж
бина. Още

из-
Д.а се запази 

равнище на населението и да Се 
маляването (на спре на-

Реалните 
лични дохода, нито пък да 
се разчита на по^и нтензив- 
Но заемане на работа. Пре 
дседателството отправи се 
риозна кригина по адрес 
на Републиканския коми
тет за икономически отно
шения с чужбина 
публика н<жи:ге 
потентни за износа, поне
же задълженията си не 
изпълняват както трябва. 
Желателно е

повече, че тя 
дава на износителите 
ми стимули и данъчни об
лекчени* и че има *най-ра- 
звита

голе няма ди-

МтсД|раг Ристич подчер
та, че никой не бил (и да 
ли ще бъде!)- извикан на

външнотърговскаи на ре- 
органи, ком

мрежа.
Чкребсич също така из

тъкна. че Сърбия не тряб 
ва да си позволи да внася 
пшеница, по време- кога- 
го снабдява с електричес
ки ток краищата, които я 
произвеждат в достатъчни 
количества.

отговорност поради лоша
та политика в областта на 
капиталовложенията, а Бо
гдан Цветкович потърсиизпълнител

ният съвет на Скупщина
та на СР Сърбия да оце
ни активността на тези ор

ЗНАЧИТЕЛНО УВЕЛИ 1ЕННЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ

НА ЦЕНИТЕ
зи морал е характеристи
чен и при известно число 
членове на Общинския, ко
митет ,на СК и съЩЛя спи
ра и забавя акциите 
СЮК.

Въз основа на дискуси
ите наскоро ще бъде из- 1

Най-много поскъпнаха 

текстилните изделия
В земеделските коопера

цип и в първичните парти-
на

съществува те общности основна тема 
бе как да се увеличи сел
скостопанското производ
ство и, свързано с това, 

общината. В „Лужница" обединяването 
пордди трудностите в сна-

гствена акционна протра 
ма за по-нататъшно дезгст-

М. Аптич.
Производствените 

на промишлените 
през ноември се увеличи
ха с 60,9 на сто в сравне
ние с ноември миналата го 
дина.

През ноември най-мно
го поскъпнаха текстилни
те изделия — с 19.5 на сто. 
Цената на нафтените де

ривати е увеличена с 18, 
на земния гас с 13,4 на ко 
жните обувки и галанте
рия със 7,6, на химичеоки 
те произведения съ.с 7,4 и 
на произведенията "а ме
талообработващите отрас
ли с 6 на сто. Само 5 от
расли не са покачили цени 
те на изделията си.

цени
стоки на селско

стопанските организации в вуване-

В ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА НА ООСТ „ДИМИТРОВ 
ГРАД" ЗА ОБУВКИ, ПЛАТНА И ФОЛИИ

Заключенията вече 
дават резултати

През октомври и ноември бяха осъществени 
бри производствени и финансови 
всичко личи, че и декември Ще бъде месец на увели
чено производство

села”: хем беше навакса
на загубата, хем бяха осъ
ществени 14 милиона дина 
Ра печалба. Успешното сто 
панпсвгне продължи и през 
октомври и ноември, а по 
всичко личи и 
ше бт-де месец на увели
чено производство и доб
ри финансови показатели.

до-
УСПЕХ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ЦЕНТРАЛИ Резултати, а по

Предсрочно изпълнение 

на плана декември

Досега са произведени 24,7, а до края на годината Ще 
бъдат произведени още 2 милиарда киловатчаса еле
ктроенергия

Секретарят на първична 
та организация на СК в та
зи трудова единица Миро
слав Стоянович, обяснява 
положителните промени с 
увеличените усилия на 
номуннстите и останалите 
трудещи се в трудовата 
единица. А тези усилия са 
съсредоточени върху ор
ганизацията на производ
ството, производителност
та па труда и качеството 
иа продукцията. Изостре
на е отговорността на все 
ни зает за рационалното по 
лзуване на възпроизводсг 
вения материал и са нама 
лещи отсъствията от рабо
та. Според думите на Сто- 
янович, комунисите са пРед 
водители на колектива си 
в тези стратегически насо

лтат, понеже слец; пробно 
то производство бс извър
шено дълготрайно „докар
ване'' на 
процес.

Термоценгралите и водо 
централите в нашата 
публика изпълниха 
дишния си план 22 дни пре 
лсрочно. Досега, са произ
ведени 24,7, а до нрал на 
годината ше бъдат произ
ведени сше 2 милиарда 
киловатчаса електрическа
енергия-

Водоцентралите

ре-
тазго-

I граизводствени я

Досега са изпълвани «си 
чии задължения нъм потре 
бителите на електроенер
гия в СР Сърбия без тери
ториите на социалистичс
ските автономни пюкрай- 
ниии. Освен това, на 
електростопанствата в Хър 
ватоно, Войводиига, Маке
дония и Черна гора са до 
ставени договорените 8,6 
милиарда киловат часа еде 
ктриЧеона енер[ия и още 
1,2 милиарда киловатчаса 
над плана.

В цеха на „Тигър—Димитровград”: След общопартий
ните разисквания — с по-висок трудов ентусиазъм

ница. От откровената де
бата произтекоха съЩест* 
вони заключения, кощго ве
че дават положителни ре
зултати.

В потвърждение на гор 
-лото' твърдение Ще приве
дем няколко основни дан
ни. В края «а шестамсеу 
чяего загубата възлизаше 
на над 19 милиона динара, 
но вече деветмесечната ра 
вносметка бе много „по-ше

За 70-те комунисти в тру 
довата единица 
„Димл-шровград” за произ
водство на обувни, платна 
и фолии обсъждането на 

Проект-заключенията от 
ХШ заседание на ЦК на 
ОюК бе удобен момент за 
откровено посочване на 
причините за слабостите и 
за изна1миране на решения, 
с които да Се подобри по
ложението в трудовата еди

преиз- 
1984 то на ООСТпълниха плана за 

дина с 3,5, а термоцентра- 
3,2 на сто. Новата 

1" в
л ите с 
термоцентрала „Б — 
Обреновац преизпълни 

си план дори
го
сдишния 

28,1 на сто. като произве
де 3,4 милиарда килотзатча 
са елентроемергия! Това е 
изключително

ки.
А. Т.висок резу
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СУРДУЛИШКА ОБШИЛА ВьКОМУНИСТИТЕ В 
1*ХУ ПРОЕКТОЗАКЛЮЧЕНИЯТА ОТ 13 10 ЗАСЕДА 
НИЕ НА ЦК НА СКЖ

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА 11А КОМУНИСТИТЕ В БОСИЛЕГРАД

Необходими нови методи иа работа Прието оперативна 

програмаЗа да може да организира, любил п- 
насочва садюулра1Ш1телнатп и 

обЩестввно-.тюл^итичвска активност, 06- 
щинсдоигг каште,т на Съюза на «ому- 
нистите в Босилеград, с органите и те
лата си, занапред трябва да направи про 
лом в своята работа. Разбира 
иа работата на всекш член 
иа според «неговата активност 
ния му принос в процеса на салюупра- 
аигелното разрешаване на всички проб 
леми. Още повече, ако се има препш-щ, 
чеЛс досегашния метод и съдържание на 
работа, често пъти с обременени засе
дания. с повтаряне на .вече приети 
Рслепения и заключения и незаинтере
сованост за изпълняване на 
становища и решения рри отделни 
членове на ОК на СК, Предсодателст- 
вото му и отделнагте комисии, труд
но иге могат да се надделеят слабос
тите в степан и свалете и икон омичесн а - 
га пола тека. Това неотдавна бе под
чертано на разширеното заседание 
Общинския

А тъкмо идейноч политическото 
акцпонНо единство, с пълно приложение 
но демократическия централизъм, чрез ра 
ЗВИТЦ0ГО на демократически 
и сП)И1|1сгво в реализирането на приети- 
те становища и решеш» о най-сигурна 
та гаранция и ‘Офиисасом начин за и роти 
нопоставяно ма всички тесамоупратигел 
ни и незаконни прояви, лнборалистични 
и догматични доващамми.

Оачелинт0 комисии, действуваини 
към Общинския номитет на СК и тох- 
ната роли, за реал<из1Н!ра)Нс на приетите 
заключения и становища в информация 
та и разионтанията се подчертава, че и 
гсхпия принос е нозодоволителеи. Мно-. 
зина от членовете на комисиите са на 
мнение, че комисиите са помощни гела 
и че не е и тяхна компетенции да обсъ
ждат и дават оценка на материалите, 
иго обсъжда Общинският комитет.

Изхождайки ог досегашното дей
ствува не на Продседателсчиочх) и Об 
щмнекия

и

РОЛЯИНА ” К1 И ^ТА ИДЕЙНОТО1 И ^АКЦИОННО 
ТО ЕДИНСТВО

0'гнол гения

Всестранните и задълбоче 
ни разисквания върху Про 
ектозаилюченията от 13-то 
заседание на ЦК на СЮК 
дадоха възможност на ко 
МУНИСрИГе В ПърИИЧВИТС 
организации на СК откро- 
исно, критично и само
критично да посочат спь 
патите развитието слабос
ти, «яронуок/ите и несполу
ките. Тези разисквания по 
назцха и готовността на ко
мунистите да менят съше 
с1вуван(О10 полжение. да 
изострят отговорността до
ри и да прилагат наказа те 
лни мерки срешУ онези, 
които умишлено 
ват нормите на 
В1 ггелното социалиегическо 
поведение-

Обсъждайки отчетите за 
хода на разискванията и 
посоченото на събранията

стите единно в акциите и 
да изпълняват задачите от 
общ интерес за всички 
трудели и се и граждани е 
необходимостта за съживя 
пане дейността на облици
те на идейно-лолитиче^о 
действуване и организира 
»»е на комунистите, като 
се започне от постоянните 
акционни кезнференции-до 
съвещания, тематични кон 
феревции и събрания на 
комунистите в .местните 
облгности. При това се за
дължават комунистите да 
ангажират членството вър 
ху конкретни задачи, да 
следят изпълняването на 
тези задачи, а за неизггьл 
нянането им да търсят от
говорност и предприемат 
идейно-политически меР-

се, при га
да се измер- 

и С лпч-,

X

011-

ириспито

ко

коджтет на СК, а /имайки пре 
дпид пропуските в реализирането иа при 
етите заключения, при това и незачи
тане на демократическия 
нсобход!ьми са сериозни промени в ме
тода и съдържанието на работата им, 
като се тръгне от подготовките за засе 
ланнята.

на
комитет в Босилеград!, ко 

гага сс разисква за съдържанието и 
метода на работа на общинския коми- 
гет и неговото Председателството.

Наистина, Председателството на ОК 
на СК, като

наруша
самоулра

Пентрализам.

ни.а 13ПЪДннтел но-политичеокл г 
орган е участвувало в изграждането 
становищата и заключенията, които Об
щинският комитет е взимал и приемал. 
Също така Председателството 
Държателен и всеобхващащ начин е об 
съждало всички съществени въпроси, на 
влизало е в същността на проблемите и 
е полагало усилия същите в практика
та да се реализират. Но и покрай това 
много становища и заключения не ,са ре
ализирани. В това отношение демократи 
ческият централизъм все още не е на
мерил пълна изява в работата на ОК 
на СК и Председателството му. С други 
думи, отделни членове на Председател 
ството взимат участие при съблюдава 
не на отделни проблеми, но не и в раз

изготвяне на материалите, на
чина па обсъждане и приемане на зак 
люпения. Особено

на Задлъжават се комунис
тите — членове на самоу 
правителните органи и те

на първичните организа
ции на СК. Общинският 

на СК в Сурду-
вкимание, като се

изтъкна на заседанието, комитет 
лппгка община прие опера 
гивиа програма за работа

на съ* занапред тряб
ва да се посвещава към реализирането 
на заключенията и предприемане 
конкретна политическа

ла. делегации и други са
УСтРОЙСТ-
общности

з управителни 
ва в местните 
да раздвижат инициативи

на на органите и организаци
ите на СК за осъществява 
не водещата роля на СК и 
укрепване на неговото иде 
мно и акционно единство. 
Изходна основа са по
сочените бройни явления 
п поведения на отделни 
лица. органи и организа
ции на СК и на останали 
те организирани субекти 
в общината, които твърде 
често представляват спън 
ка за последователно осъ
ществяване на обществе
но-политическите цели и 
задачи в организациите на 
сдружения тРУД. трудовите 
и местните общности.

Членовете на СК търсят 
състоянието спешно да се 
мени, понеже натрупалите 
се проблеми пречат и ко
мунистите не са съгласни 
да толерират поведенията 
на отделни лица, които 
нравят така, както на тях 
им отговаря.

В приетата програма за 
действие на първичните ор 
ганизадии на СК конкрет
но се посочват кои са за
дачите на комунистите в 
местните общности, в ор 
ганизациите на сдруже
ния тРУД и трудовите общ 
ности, в обществено-полити 
ческите организации и ор
ганите и службите на ОС. 
както и в органите на пре 
следване, правосъдието и 
инспекционните служби.

За да действуват комуни

отговорност сре 
ШУ всяно ^лиие което не се застъпва за 
това. Разбира се, занапред трябва с 
по-голям а отговорност да се върши под 
бор на теми които Ще се обсъждат и 
много по-голямо взаимодействие между 
Общинския комитет, Председателството 

комисиите и първичните организа
ции. При това от особено значение 
ционното единство.

във всички среди да се 
слени качеството на из
пълняване на задълженията 
и задачите, а след това да 
се предприемат .мерки за 
премахване на онова, кое
то спъва и зле се отразя
ва върху тяхната ра
бота.

му.
е ак

решаването им. М. Я. Приносът на комунисти
те в организациите на 
сдружения труд ш>к тряб
ва да се преиенява спо
ред приноса им в осъЩест 
вяването на Програмата 
за дългосрочна икономи
ческа стабилизация. Тряб 
ва да се прилагат конкре 
тни мерки, с които се по
стига нарастване произво
дителността на труда, ефи 
к е: н ост. по-добро стопани 
сване с обществените сре 
летва, намаляване разходи 
те на жив и обществен 
труд. енершчно прел1ахва- 
де на социалните разли
чия извън труда, последо
вателно разпределение спо 
ред труда и резултатите 
на т^уда. прилагане на 
приетите критерии «и прин 

. ципи на кадрова политика.

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШНИЦЛ ЗА ПРОЕКТОДОКУМЕНТИТЕ 
ЗА РАЗВОЙНАТА ПОЛИТИКА В ИДНАТА ГОДИНА

Да се увеличи производството за износ
/ • Делегатите на Общинсната енупщина ведяо 

с проекта на обществения план за 1985 година обсъ
диха и оцениха осъществяването на обществения ра
звоен план в текущата година

ше възлегнат на около 275
милиона динара, които не 
ще бъдат достатъчни за 
подсигуряване на нуждите, 
и .покрай рационализация
та им.ни., Ракита и Мало Бенин

ци. а изградена е нова мре 
жа в селищата „Лозщце", 
„Плужина” в Бабушница.

В „Тигър" — вътрешна 
автогума е започнато раз
ширение на производстве
ните мощности, а в „Лис- 
ца” разширението ,на про
изводствените мощности 
наскоро-трябва да приклю
чи. Също така строи се и 
овцеферма на кооперация 
.„Ерма" на Дърти връх.

С проента се предвижда 
през идната година „Тек- 
стилнолор" да извърши ре 
конструкция и разшире-

Уводно изложение вър
ху посочените развойни

Мило- В общинския бюджет за 
1985 година Се предвижда 
общият доход да расте с 
24 процента,' като общата 
бюджетна сума ще надми 
не 100 милиона динара.

Допълнителни 
от'републикански 
ниШ! ще възлезнат на 44,5 

. мшиана динара.
Публичното

документи направи 
рад Попович, секретар на 
Секретариата за стопанст
во и финанси при Общин
ската скупщина. Основна 
характеристика на стопан- ореисша

източените процеси в настояща 
та година, и покрай уве
личените усилия върху про 
веждането на стопаноката 

- стабилизация, е намалеми-

Комунистите в служби
те, органите, правосъдните 
и следствените органи тряб 
ва да подобрят ефикасно 
стта в откриването и при 
лагането на наказателни 
мерни срещу общес^тве 
вредните явления и опи
ти на посегателства среЖУ 
обществено имущество..

обсъждате
на проектодокументите ще 
продължи още двадесети
на дни.

ят ръст на промишленото 
производство. Застоите в 
промишленото 
ство поради недоимък на 
суровини продължава да 

производстве-

производ-
М. Антнч

но-

ПОПРАВКАнарушава 
вия процес. И в първите 
девет месеца на текущата 

загубени 4000

ние на производствените 
мощности, а кооперация 
„Слога’' във В. Бенинци 
.трябва да построи ферма ' 
за 1000 овце и 500 кози, а 

Най-гол сми инвестицио кооперацията в Люберад-
жа ще построи Ферма за

В статията „Обнадеждващи промени” 
страница 4 в миналия брой на вестника са допу
снати две грешки.

В предпоследния 
печатано

нагодина са 
трудодни поради застои. В оперативната програ

ма изобщо се търси далеч 
по-голяма активност и от
говорност на всички кому 
нисти в средите, в които 
работят и действуват.

ред на първия абзац е от- 
„успоряване”, а трябва да се чете 

„УСКОРЯВАНЕ". В седмия абзац, седми ред от
горе, е отпечатано „проблеми", а трябва да се 
чете „ПРОМЕНИ".

Молим читателите за извинение.

нни активности през наето
угояване на юнци. 

Средствата за задшоля- 
на мрежата с ниско напре ване на общо потребление 

няколко села: Ка- и за

ятата година са реализи
рани в реконструкцията

са мо управителните
интересите

же^ие в
луджерево, Студена, Звсж- общности иа Ст. Н.
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МИТРОВПЧД ЗА1НЕЗАЕТОСТТДСЪВЕТ в ди-
• | БОСИЛЕГРАД: ПРЕД ПРАЗНИКА НА ЮНА

Кои са незаети? Свещи с войниците граничари
\..о^СТ0Угт0НегО на ^ даке В такава обстановка Ще 

Р Деня на Югослав бъде честовуван 
сната 'народна армия, в Бо 
си леградска община 
година на година е

нЯма"ГЪбДПе° ~еВеНн? ^ГГс^зХ

някои предвидени обекти са ИЗгра

ван©то и ролята на ЮНА в 
изграждането на страната 
ни ще изнесе командирът 
на граничното

и тазгоди
шният Ден на ЮНА. Всъ.дени

от щност, в повечето места 
в общината 
ше започне още през нас
тоящата седмица с редица 
спортни състезания и кул
турно-забавни програми. В 
навечерието на празника в 
залата на 
в Бооилеград ще се прове
де тържествено събрание, 
на което доклад за създа-

поделение 
в Бооилепрад, Милунча Пе 
тровим. В

по-ма
сово и тържествено. Това 
е още едно потвърждение, 
че ЮНА

В чествуванетоначалото на тази го-
ьалюурпавителната 
по заемане 

въз оонова на пред
капиталовложе-

промишлеността бе
запланувала работни 
за 3/3

т остта и нуждата от гшбо- 
та. В подкрепа на това е 
и - сведението, че за само 
четири свободни места 
митницата са .се обадили 
над 70 кандидати. „Не е 
незает този, който в' Же- 
люша, например, има соп- 
ствен имот, добитък, трак
тор и всички останали 
шини, а се намира на спи
съка на незаети", катего
ричен бе Иванов. Какво е 
положението в тРУДоустро 
яването, може би най-до- 

ереализираната бре представи 
запл анувания 

пех на „Нитекс” 0т Ниш, 
където е трябвало да бъ
дат заети 310 лица.

На описька

дина 
общност 
ботата, г 
видените
НИЯ в

продължени© на 
тържеството армейците, 
учениците от основното и 
средно училище и члено 
ве на АКХД „Младост" ще 
изпъднят 
турно-забавна 

В рампите на чествуваНе 
то, делегация на ЮНА ще 
посети трудови органи
зации в общината, а на 
централното тържество, ко
ето ще се проведе на 20 де 
кември в казармата, деле 
гация от представители На 
общ ествено-политичеоки-

е част от народа, 
живее с живота на 

народа. Разбира се, сигур 
на гаранция за по-нататъш 
ното ни ;самоугьравително 
социалистическо изгражда

на ра
и,че

Е,

КултУР1НИЯ ДОМ подбрана кул- 
програма.Места 

лица. До 
декември

незаети 
началото На 
работа ©а получили 
лица. Ооновна 
н е изпълняван е 
кто бе

не.
206 ма-лричина за

на плана, ка 
изтъкнато на засе

данието на Общинския с 
дикале овет в Димитров
град е 
програма на

син

един от чле 
новете на Общинския синди 
кален съвет, 
твърдението на Иванов до 
бави, че най-често тези се 
и настаняват 
Това

те и трудови организации 
и ОС ще посети войници
те в казармата, нъдето по 
тържествен начин на зас
лужили вйници и коман
дири ще бъдат връчени ра 
злични признания, похвали 
и грамоти.

На същият ден среши с 
войниците и подобни. тър
жества в присъствие на 
местното население . ще 
се проведат и на гранични 
те застави в общината.

който към

на работа, 
повлия още един път 

да се раздвижи инпциати- 
с полу- вата най-сетне да се изго- 

с виеше, а 62 
работ

на незаети
сега се намират 870 
от които 239 
но образование, 37 
виеше, 19 
са квалифицирани 
ници. Основно

лица, 
са със оред-

тви точен списък на така 
наречените 

впечатле- чай”,
ние е. че намалява броят димство при 
на неквалифицираните, за расота. 
сметка на които значител
но се мвеличава броят на 
среднистите- А тъкмо това 
до значителна степен и ,за 
грижава. Както

•директорът на ООСТ „Ти- това, че на заседанието 
гър Димитровград Ми на Общинския синдикален 
хаил Иванов, особено за- съвет от повиканите пред- 
грижава фактът, че незае- ставители (директори) на 
тите все по-често избират трудовите организации; при 
работа, което говори, че те съствуваха само от „Ти- 
все пак не са наистина не- гър — Димитровград", Еле 
заети, т-е- без средства за ктродистрибуцията и „Сто- 
живот. Това той подкрепи чар". Макър че бяха по

викани, поради разни при
чини не гтрисъствуваха ни- 
го от младежката органи
зация, нито от Общинска
та скупщина, нито пък от 
останалите обществено по 
литичеоки организации. 

Значи ли това, че за гри

„социални слу 
които да имат пре- 

заемане на

Разискванията Войниците и младежите са често заедно и в залеси 
тглните акции

за незае
тите никога не могат да 
минат без разисквания за 
стажанти. Но този път те 
изостанаха, може би и за-

М. Я.

ОТ ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТНизтъкна

Повече внимание на местните 

общности
с конкретни данни: неотда 
в на гум арата публикува 
конкурс за 15 вакантни ме 
ста, на които предимно ра 
ботят жени. От 539 другар 
ки на списъка на незаети
те се обадиха само 
Това, според него, красно
речиво говори, че сгтисъпи 
те на незаетите не дават 
реална картина на незае-

• ЗА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК НА ССТН 
ПОБРАН ДУШАН РИСТИЧ, А ЗА СЕКРЕТАР 30 
РАН МИТРОВИЧ

В разискванията Новица 
Стгнкович се спря върху 
дейността на местните об 
щности и необходимостта 
от тяхното материално и 
организационно преустрой
ство и подготовка, за да 
могат наистина да станат 
основни клетки на нашата 
политическа система. Стан 
кович съ^до така говори 
и за начина на финансира 
нс на Социалистическия съ 
юз, който до голяма сте 
пен не му дава възмож
ност да изпълнява своята 
контролна функция- Р$И- 
мило Чиргч, секретар на 
М ежд уобщинската конфе 
ренция на Социалистичес
кия съюз в Ниш се спря, 
върху конституционната ро 
ля и задачи на ССТН. В 
разискванията участвува 
ха още и Толш Милич, 
Джордже Милкович, Ми 
рко Глишич и Милован Ми 
лойкович.

!!
ки (различните облици на 
действуване, все пак в пре 
дстоящия период е необхо 
димо още по-пълно да 
се ангажира в осъществява 
нето на делегатските от
ношения. Слабостите в 
лействуването на делегат 
ската система,, както под
черта досегашният предсе 
дат©л на Общинската кон- .
Фсренция на Социалисти
ческия съюз Славолюб Ми 
ладинош гч, се ^изявяват при 
утвърждаването на програ 
мата на работа, в която ня 
ма достатъчно съчетание 
в заемането на становища 
и п съгласуването на мне
ния. както и в следенето 
па тона в каква степен 
договореното се претворя- 
на в живота при решава
нето.
съюз през изтеклия пери 
од, както подчерта Мияади 
нович, беше ангажиран в 
множество акции 
оазвл ш-ето на социалисти
чеоките' отношения на се избран Дущан Рис-гид, ди-

И покрай големите 
ЗVЛтати, които 
тнческияг съюз в Бабушни 
шна община 
през изтеклите две години, 
преди всичко Съживявай-

Рс-
Социалис-25".

е постигналжата за незаетите е задъл 
жен само Синдикат-ьт?

А. Т.

БОСИЛЕГРАД: ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ДОКУМЕНТИ ЗА 1985 ГОДИНАЗА ПЛАНОВИТЕ

Развойните програми на публично 

обсъждане
радока община ще се ос
новава върху ло-яататъшно 
то развитие на 
стопанство, преди 
чрез реализирането на иро 
ек.та „Морава — П” в час-

чесните организации, пре
дмет на обсъждане бяха и
ироектодокументите за за
доволяване на общите и 
с-ивмеспнк потреби па ре
гионалните и общински са 
моуправителии общности, 
които се финансират от 
средства на общинския 
бюджет. За отбелязване е. 
че облаганията при повече 
то самРУПРаиителни общ
ности остават на равнище 
от настоящата година.

Покрай тези, членовете 
на ИС на ОС обсъдиха и 
приеха и Обществения до

Членовете «а Изпълните 
на Общинскаталния съвет 

скупщина в Бооилеград на 
проведеното на 8 декемв
ри т.г. разширено 
ние обсъдиха и дадоха свое 
мнение за развойните иро 

1985 година. Ме

селското
всичко

заседа
Социали етическият

изгражданетогния . и 
на ферма за овце и кози 
в обществения сектор. Зна

г-рами за
жду другото, на заседание

намериха развойните чители 
на СР Сърбия,

регион и гьшнил-е
вания, в областта на

откапиталовложения 
са запланувани и в погнатато се 

документи 
Ю жноморавски 
Босилеградска община, в-ь 
рху които в течение на на 
стоящата и следваше сед 
мида мнението ои где 
жат и трудещите Се и г-ра 
жданите в общината-

За нов председател бе
геоложки изслед 

горе
кого и водното стопанство, 
както и в инфраструктура

ло — до осъществяването ректор на ооновното 
на концепцията по всенаро литне „Иво Дола Р1ибар” в 
дна отбрана и обществе- Бабушница, а за секретар 
на самозащита и снабдява на Председателството на 
ггето па населешгето. Една ОК на ССТН — Зоран Ми 
от предстоящите задачи в трович. който-и досега нз 
този смисъл о засилване на пълняваше тази длъжност, 
активността на ССТН като 
контролен фактор.

учи-

ка- та.

На заседанието, гга кое
то ггрис-ьствуваха и члено-

говор за данъчната тюлити 
на през идущата година и 
проектопредложението 
общинския бюджет за 1985 
година.

огг- нне на изпълнителните 
бори на самоуправлявай
те общности И ръководите 

обшественощолити

. За отбелязване е, че и 
годинаггрез следващата 

общ ествено-инодом тес
ня Бройлер- ли па М. АнтичМ. Я.кото развитие
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Идват по-хубави дни? най-много безработни без
ПРОФЕСИЯ

ИгМ'К ■>■I

.ш Ш
ЗА КОЖАРА ..ВРАТСТВО" В ЖПЛЮША ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО В 

СУРДУЛИШКА 0В1ЦИНА

Приемайки аю 1Иои на
програма за по-нататъшно 
дейетвупане, изготвена въз 
оонова на разискванията 
за положението в собедвс 
мата оРича в овстаинаРга 
но Прооктозакяючонията 
ог ХШ заседание на ЦК
на СЮК, членовете на
СК и кожара „Братство” 
се съгласиха, че народ с 
изготвянето ма план за
1485 година 0 необходимо 
до со подложи на серио
зен анализ волно работно 
място с пол да се намали 
броят на „ражиеригге". От 
аспект на стимул аги впого 
щ., (награждаване трябна 
да Се направи анализ на
разпределението на дохо.

Търсейки изход «т незавидното 
нне. ръководството на 
подписа протокол за сътрудничество с трудо- 
вага организации „Кръзнара" от Панчеви

положе 
кожарата неотдавна

Заетостта и трудоустро
яването на безработните 
е въпрос, който постоянно 
се намира в центъра «а 
вниманието на воични су
бекти и организирали си
ли в Сурдулишка обвщ- 
на. Съюзът на синдикати
те, СК и останалите
п I еетв ено -и ол итически ор
ганизации полагат доста 
усилия да се Реши този 
проблом. По въЛРсни че 
годишно ев грудоустроя- 
нат към 50 души, списъ
кът на безработните не °® 
намалява. Напротив, бро
ят на безработните леки
чко се увеличава. Откъ
де идва това?

Налице е миграцията се
ло—град, ноя‘0 все още 
не е спряна. Все повече 
следващи (поради изостре
ните условия за следване) 
заменят индексите с кар 
гонче на безработен при 
самоуправителнага общ
ност на интересите за тру 
доустрояване. А не е ма
лък броят на онези, кои
то завършват специално 
сти, за които стопанството 
не проявява интерес, от
носно въпреки профилира 
ното образование все още 
изпълнителските кадри не 
се школуват за потребно 
стите на сдружения тРУД 
в общината.

В момента на сгагсъците 
се намират 1434 безработ
ни лица. И тази година спо 
Ред резолюцията заетост
та е трябвало да расне с 
осем процента. През девет 
месечния период от насто
ящата година чрез конкгр 
си и обяви са търсени 908 
работника, като при това 
на постоянна, работа 527

и за временна — 581 души. 
Приети са обаче 452 на по- 
стоянна, а за определено 
време 282 души. Следова
телно, не са приети на ра 
бота всични търсени 
ботници.

Подобно с положението 
и със стажантите: почти 
редовно всяка година не се 
приеме определения брой 
със закона стажанти. 
През дсветмесечието са 
приети 84, а са търсени 
119 стажанти. Според пла 
на обаче тази година 
трябва Да се трудоустроят 
177 стажанти. За отбеляз
ване е, че едно число ор
ганизации не спазват зако- 
ноиредписанията в тази об 
ласт, а немалък брой ча 
на последните месеци на 
годината, па тогава прие
ма стажанти, за да нама
ли разходите, относно за 
плащанията.

Според данните най-гол 
ям брой безработни са без 
професия — общо 769 ду
ши. На второ място са 
средношколците — 450, ка 
то при това 68 са тхгнази 
сти. 45 машинни техници, 
42 електротехници 40 техни 
ци за неогранична химия, 
а селскостопански техни
ци с различна специал
ност има безработни 90 ду 
ши. Голямо е числото и на 
среднисти—икономисти, ко 
ито търсят работа
ДУШЙ.

След като бяха наруше 
ни до голяма степен 
ношенияга й с „Котено" 
Сплит, кожара „Братство 
в Желюша изпадна в тру
дно положение. Поради не 
достит на оборотни! 
ства. „Братство" не е «съ
стояние Да обезпечава су 
рова кожа за преработка, 
което доведе дотам заето

че през януари трябва да 
со направи договор за цени 

от ш, конто ще се щрилагат 
до края на 1985 година. 

Безспорно

от-
ра-

е че по то- 
кожара „Брат ов.:ч| начин

сред- егно" щр обезпечи поне 
пълно натоварване на мо
щностите. На също гана е 
безспорно, че това 
да бъде достатъчно за пре 

иге в производството да махвана на 
бъдат чести, а „режисти" Народ с 
да станат почти една тре
та от общия брои заети.
Търсейки изход от затруд
ненията, ръководството на 
кожарата неотдавна под
писа протокол за сьтруд- 

трудовата ар ги 
низация „Кръзнара" от Пан 
чево. На 5 декември т.г. 
протонолът бе обсъден от 
членовете на СК в кожа-

пяма

трудностите, 
това трябва да 

се търси възможност за 
обезпечаване на оборотни

5?с.

§1Е5
ничество с

1 5
(в

рата, които се съгласиха, 
че реализацията му дава 
шанс Братство” да изпол 
зува мощностите си с 90 
на сто ,не са.мо до края на 
тази, но и през 1985 годи
на. Дали ще бъде използу 
ван този шанс. най-много 
зависи от самия колектив 
на кожарата. С други ду
ми, необходимо е .макси
мално ангажлгране на всич 
ки заети, а най-напред на 
ръководните хора и орга
низаторите на производст
вото, за да се повиши ка
чеството на преработената 
кожа. На членовете 
СК е ясно, че само с по- 
високо качество могат да 
осъществят по-висока цена 
на така наречения „пелц— 
велур”, 
по-висок доход.
ПРЕД ЗАЕТИТЕ — САМО 
С ТОЧНА СМЕТКА 

Членовете на СК прие- 
подписа- 

Но, за да

I
1§
а а з 
“? с. ™

да. Тъй като проблемите в 
техническия отдел невед
нъж са посочвани като го 
ляма пречка в работата, 
следва да се изучи док
рай положението в този 
отдел и да се предложат 
конкретни решения- За 
този, както и за много дру 
ги въпроси, набелязани в 
анционната програма, са

дредства и за реконструк
ция и модернизация. Защо 
то, колкото е решаващ фа 
ктор за качеството на про 
дукщ!ята непосредствени
ят тРУД на работника, тол
кова са и машините, с но 
ито работи той- А в кожа 
ра ..Братство” се произве- 

на жда със оравнително заета 
рели машини, монтирани 
оше по ереме на основава 
нето й-
• ЩЕ СЕ ПРЕРАЗГЛЕ 

следователно и ддТ ВСИЧКИ РАБОТНИ 
МЕСТА

56

Естествено в общия брой 
на безработните има нема 
лък брой, които имат сРе
летва за препитание, осо
бено между работниците 
без професия, относно до 
шлите от село.

определени срокове и но
сители на реализацията. 
Сега се очакват конкретни 
резултати.

А. Ташков Ст. Н.

ООСТ „УСЛУГА” В БОСИЛЕГРАД
ха единодушно 
ния протокол, 
бъде приет документът и Без оборотни средстваот всички заети в кожара
та. налага се на нолекти- 
ва да бъде представена то 
чната омегка: „суровата 
кожа, която ще ни доста
ви „Кръзнара" от Паиче- 
во, щр. Струва толкова па 
ри, ако я преработим ка
чествено, другарите от 
Панчево ще ни заплатят то 
лкова и толкова-А, за 
да имат интерес да произ 
•веждат по-качествено, ТРУ 
-девите хора трябва да бъ 
дат възнаграждавани сти- 
мулативно. „От нас се тър 

_си средно качество, но 
ние не трябва да се прими 
ряваме с това. Трябва да 

много по-

Средствата за лични доходи на работещите 
увеличение със 71 на сто, така че сега средният

организацията възлиза на 15 536 динара

са ход в организацията въз
лиза на 15 536 динара. Оба 
че символична е сумата, 
огделенп за разширяване 
на .материалната основа, на 
труда — само 585 дина
ра!?

дява с резервни автомобил 
ни части, но въпреки то
ва оказва бързи и качест
вени услуги. Хлебопекарни 
пата осъществява висо
ки доходи, но и тук има 
проблеми. Все още не се 
ползуват цялостно капаци 
гетите й, необходимите ко 
личества дневни хляб не 

, могат да се определят то 
чно, така че понякога про 
изведеният хляб недости
га. а друг път останат не 
продадени големи колнче 
ства. Хляба произвежда
ме ние, а го продава „Сло
га", и на т°зп план се яв 
яеат несъгласувани дейст 
вия. Недостигът на лгате 
ряадм и високите им це-- 
ни най-много засягат дей
ността на танекиджийско- 
шлосероката работплни-

ли
чен доход в

Недостигът и високите пента от тази сума е осъ
дени на различните видо шествила Хлебопекарница 
ве материали зле се отра та, 22 комуналните услу- 
з«ха върху общите резул ги, Щ,5 тене.кдиджийско-

шлосерската работилница 
и само 1.4 процента 
шката работилница. Ви- 

отчете поло- сок процент на увеличение 
отбелязват и останалите на 
тетории доход: доходът 
— 47 чистият доход 50 на 
сто. Обаче голямо е и уве 
личеШето на разходите — 
43 на сто. Над 13 милио
на динара, са изразходва
ни за материал.

— Мобилизирахме се за 
по-успешна дейност — спо 
дели директорът на орга 
низанията Иван Пенев. — 
Настояваме да 
вим по-високи 
на материала, да уплътня 
вад-ге работното . време и 
да оказваме качествени и 
бързи услуги, но все още 
сме далече от целта, осо 
бено косато става дума за

тати на комунално-услуж- 
ната организация „Услуга" 
в Босилеград. Наистина, ор 
ганизацията

кова

осъщест-
икономии.жителна равносметка в 

края на деветмесечието, но 
<не успя да обезпечи сред 
ства за оборот и акумула
ция. Това е“ основната при 
чина, че в Услужяия цен
тър не се откриха нови от 
дели.

произвеждаме 
качествено, за да има мно 
го повече и за нас" — гчра 
тко и ясно каза Борис Ву
чков. Да кажем, че с „Кръ. 
знара” е направен договор 
гя да обезпечи сурова 
жа до февруари идущата 
година и да поеме прера
ботената кожа по предвари 
гелно договорени цени.

хигиената в града, и водо.
За лични доходи на 37 снабдяването. Във връзка

заети са разпределени 6,34 с тезм две дейности съ-
милиона динйра или със 71 ществуват редица неуред
на сто в повече по отно- ни, както технически, та
шение на миналогодишно- ка и едмоуправителни въ
то деветмесечие, така че проси. Автосервизи ата ра
сега средният личен

В сравнение сьс съшия 
но период на миналата

дина общият доход па „Ус 
луга” е по-висок с 45 на 
сто и възлиза на над 26 

Ве милиона динара. 62,8 про

то

на, която засега има дос 
татъчно работа.

богилнипа трудно се снаб-до- М. Я.
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Ш ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
“ ‘ — Белград, 14 декември 1984

ЦЕЛИ И КОМПРОМИСИп възможно по-голям ефект. Но остапза 
вият въпрос^ кой по този път ще върви пеш, 

ще стигне. до целта с автомобил. В 
на страната в 1985 го- подкрепа на едно такова размишление доста-

е и това че ™ годината' 1ъчен е "Регледът. например, за работата натова. 1е тзи документ ще се Стопанската камара на Югославия в разче
те ирите сложни цели: подобря- кванията за положението 

на стопанисването и по-на- — всеки доназва, че тъкмо 
кзса ^ ичение на производството и нз- цпяе най-неблагоприятна. 
г к: уеловия за обуздаване на Едно е сигурно: в настоящите условия на

т ' пиране упадъка на реалните ли- стопанисване и в тана оитуирана 4 и доходи и, четвърто.

очти е сигурно, че
ооществено-инонольичеокото 
номическата политика 
дина ще бъде 
Сигурно

же би до ключовата причина за бавността, а 
това са споровете по почти всични спомена
ти въпроси.

Решенията на много въпроси са оставени 
за по-късно. Приемане на решения е дело на 
политическата система и естествено на обще
ствено-икономическата система цялостно. До
кога и колко дълго може да се отлага прие
мането на решения по ключовите въпроси, 
отговор може да даде задълбочен анализ «а 
политическата , относно на обществено-иконо 
мическата и стопанската система. Ако въз 
оонова на Дългосрочната програма знаем, по
не приблизително, какво би трябвало да се из
меня в стопаноката система, защо тези про
мени липсват? Може в тоя контекст да се 
постави и въпросът — може ли в сегашните 
обстоятелства да се извършат промени?

Далече сме от това да пренебрегаваме 
значението на усилията за оформяване на 
плановите документи за идната годила. Все 
пък. кратко и без кръшкане, колкото и не
приятно да ни е това, ще получим един до
кумент, безкомпромисен в целите и с не
малко компромиси за предпоставките, върху 
които почива осъществяването на поставени
те цели. защото накво друго, е ако не ком
промис, отлагането на решенията, без които 
изгледите за осъществяване на тези • цел» 
практично не са известни. Все докато. напри
мер, в Скупщината на СФРЮ се правят ком-

ключо-Резолюцията за 
развитие и и:ко- а кой

основава на
на отделни отрасли 

неговата повиване качеството 
пойно

стопанска
чпуппяр разширяване на са- система някой по-леко, някой по-тежко ллу-
* а р , едната интеграция, относно засилва- ва. Някому дори водата е дошла до гуша, 
■ - на икономическите критерии и премахва- а стопанството в страната цялостно тежко 

е на административните интервенции. Следо- Функционира. За да може стопанският меха- 
ат елно, става дума за крупни цели, чнето низъм да функционира лесно, необходимо е 

осъществяване определя съдбата на Дълго- да се осъществят целите, залегнали в пла-но- 
срочнага програма за икономическа стабили вия документ за идната «година (да кажем, те 
запия, специално на така наречената й пър- с години се повтарят). Всичко това е познато, 
ва фаза. Досезите в осъществяването на про- Не са непознати и причините за неосъщест- 
I рамата са мерило на мобшшзаторската спо- вяването на поставените цели. Впрочем, тях- 
ссбност на СК въ.в всекидневната му акция ното осъществяване е в тясна връзка с ре
да следи правилния курс, трасиран със соб- дица други предпоставки. Например, каква е 
ствената му програма и определен от дълго- позицията на работническата класа в сдруже- 
срочните интереси на работническата класа, ния труд, по какъв начин и средства да се 
И това е ясно, като е очебиещо, че в досе- извърши интеграция на стопанството, какви 
гашните разисквания (където и да било) по са решенията за отделни части на стопанска- 
план^вия документ за следващата година ни- та система, което ще рече каква е и как 
.то една от споменатите цели не е поставена Действува валутната система, какво съчинява

същността на кредитно-монетната и данъчната 
се подчертава система, как се финансират така наречените 

това обстоятелство. Само по себе си т0 няма непроизводствени дейности, каква е система- 
ндиое особено, специфично значение. Една та на планирането и т.н. Тук са още и въдро- проми  си зарад „мир у дома" за пътищата, по 
поговорка казва, че до всяка цел водят най- сите за политиката на недостатъчно разри- които ше се стигне до целта, относно в прие
мал ко две пътеки. Поголяма продукция и из- ти те. стратегията на техни чеоко-технологичес- А18нет0 на решенията, от които зависи съдба- 
нос, по-ниска инфлация, по-високи лични до- кото развитие, социалната политика' и да не

всеки привеждаме нататък. Макар че отговори, по- 
ООСТ и всеки дял на страната желае. Което не по принцип, на много от тези въпроси има

И в Дългосрочната програма за инономичес- по отношение на осъществяване на заплану-

пед въпросителен знак.
Може би е излишно да

та на развиието, ще имаме илюзия за успе
шно завършена работа и голяма неизвестностходи. .. всичко това е нещо. което

се осъществии да е от това не може да
без лишения и усилия. Целите не са спорни, ка стабилизация, животът върви, очевидно, ваното. Било би по-опасно от когато и да1
спорни са пътищата до тях. Целите в плано- по друго течение, което е под силно влияние ̂ ило,
вия документ и за предстоящата година са на инерцията на старите отношения. В поло-
в интерес за всички. Оттам и абсолютното жение елге да имаме ясни цели и почти абсо-
ст-гласие за тях. Който и да било път да се лютно съгласие за тях, обаче тежко може да
избеРе. поставя 'се въпросът за степента на се оспори твърдението, че пътищата до тях направи, това е докрай да се зачитат утвъР-

изтрае по този още не са прецизно дефинирани (по-лошо от даните тзече срокове (от които някои вече до-
това е стремежът дефинираното и приетото 

осъществява). Факт е, че

ако този планов документ доживее 
съдбата на пдобните от предишните години. 
Най-малко което трябва обезателно да се

лишенията и усилията да се
Тук де явяват интереси от Друг вид — сега но няколко пъти са отлагани) за приема

не на решения по всички въпроси, чиито ре
шения се отлагат за по-късно.

път. отсе да не сес колкото по-малко лишения и усилия да
И това може да се разбере всички пътища един е най-изгоден. Но. без-стигне Д° делта.

„ е в унисон с основните постулати на ико опорно с и. това, че тъкмо този път не от- 
еднаисво. И тук идваме мо- Слободан Игнятовичкапиталовложения, товаря на всички Упо-малкомомината:

система. За сова в последните ме
сеци твърде интензивно се разгова
ря. а своето становище за харак- 
гора на тези промени изложи пре
чи две седмици и Централният ко
митет на СК и Сърбия, След мно 
тирим нит е налучквания за това 
какво се цели и какви „ревизии" 
се искат, с твърде ясните си зак
лючения.

Централният комитет на СК в 
Сърбия посочи потребата да се съ- 
здадат условия за безпрепятствено 
решаваше на. работническата класа 
за дохода, за по-лоследователно 
развитие на делегатската система 
и единството на Югославия върху 
огневите на социалистическото са
моуправление и осъществяването 
на Дългосрочната програма за ста 
оплиз,шията. С това заседание ЦК 
на СК п Сърбия и приетите зак
лючения бяха отнети всички адута 
от ръцете на ония сили, които се 
борят за запазваше на спечелените 
позиции, изтъквайки при това, че

(На 4-та стр.)

ИЗМИСЛЕНИ’ ДИЛЕМИ

Кой застрашава системата
съществуващите от- и друш статистически центрове на 

обосновани върху моно- силата разкъсаха единството на 
привилегиите, говорят в работническата иласа и й постави- 

хор: важшо е да се развива социа- ха барикади на пътя до самоуира- 
л.иетическото самоуправление. Оба кителното решваше. Ето защо из- 

от поборниците за запазване тъюването на лозунга как е най-ва
на всичко съществуващо не чухме жно укрепването па социалисфиче- 

а кой е. окото самоуправление, а същевре- 
развитието на менио да не се създават конкретни 

самоуправле- условия за това е най-обв-вкиовоно 
ние и как работническата класа да- демагогическо заменяване на тези 
дойде до власт въз оонова па со- сите. Съюзът на комунистите тряб- 

самоуправлепие. ва обезателно да> разобличи ..тази

Революцията с жизнеспособна, 
постоянно открива решения в 

въпросите и потребите 
на актУалния момент. Нашата ре
волюция винаги успешно отстоява

на различни клопки, а и сега 
иово

и пазачите на 
н огнения, 
полите иако 

съзвучие с

че,ше
изпитание:се намира пред 

трябва да се разбият укрепления- 
блокадите, поставени от ета- 

пентрове на силата. 
Борбата за запазване на спечеле

на те-

отговор на въпроса 
този, който спъвата на 

ти етическите социалистическото

монополи и приви легии
на силата е главната 

носи
ите I щ ал)Ист ичоокото

Трябва да се разбере, че от по- лъжа и да предложи тгдоцла скица 
си,телите ла републикаиоко-ткиерай за разрушаване па тази барикада 
ниненага автарким и от другите и за безпрепятствена афирмацмя на 
статистически структури не можц работни чешката класа върху осио- 
да се очанва -ионрен отговор, за- и/те на социалистическото самоуц 

едткн такъв отговор би раз- равнение-
Т-цкмо Това е именно смисълът на

ли центрове
причина, че историческият 
тел на прогреса — работническата 
к/аса — с изтласкана "а мар/ш/и- 
■ге на общественото решанане.

Случва се, впрочем, на 
поглед парадоксалното явление: и 
ония, които 'Искрвно се «>РЯТ - 

на работническата класа, а

/гръд
игото
обличал тяхната позиция.

р0цу’бли'ка1нско-покрайнивс,ки иска за промени в псшггическатаза
тези

властта



КомунистГ.Л

ПРОФ. Д-Р ДРАГОЕ ЖАРКОВИЧ

Привилегированите оказват отпори
ПГОГ.

СКО ПОЛОЖЕНИЕ СТАВА ВСЕ ПО-ТРУДНО
Светло нетно в нашето стопа

нисване през 1984 година всякак шато 
представлява Ръстът на индустрия малянат. 
лното производство и

пиато на покупателната сила па 
НАШЕТО СТОПЛИ- гражданите. Финансирането на все

мо-големите запаси става с все 
показатели на" на- по-скъпи кредити за оборотни 

стопанисване и по-нататък-на ®Реяствв и онези организации на
сдружения ТРУД. които така (край
но нерационално) се отнасят (поели

Кане стаените

Вътрешните
главозамайваща скорост. тат ццнитс наред с натрупване из

Загубите в стопанските л по- непродадената стока), сигурно мо- 
проми вънстопанскпте дейности стават папа"- във все ио-големи затуби. 

вносно зависимите отрасСГм^ш“ !,со ,Р°-‘™рми- Но 1111 «* »и»‘° «ошо няма да се
вестнортта за продълженото на ВЗо ио!иГ^н„*'в;ИК,МН,ЛИ,1а ° НЯ ДвЛ° С С0П^

™^Г~ жнод™ °: "Г8' Чезавтостта и ' всс по-,•олял,а;
на суровини и в-кзппоит.шлг » ° имвхгв ««й-голцм ръст На незае- компрометира ед"а тъй добра мяр- 
тштериат к0е™ ,Г 11 т°ст 8 Е"Р°''«- а сшсвроменно «а - либерализация на пените,
изхода на новите т.1п^аН<> с 11аИ"олвгоприягна квшш<|>икацион- '«сто бюрократическите сили из 
шите'^^чуадестраншГкродитоои от На и вк,раС1рва структура ма меза. гле*» делят и да постигнат, за 
носно Г тпт Рпл,1 ,РеДИ °ри' ° ' е и' кш,т° на някои места чак е да запазят яловото си арбшриране 
знХт^тГодлГшГоГлаГнХ ,;^06Р0 ит структурата на заети- «-> Формирането 
на основните дългове, които тряб- Защо положили,-т „
ВЛ Дк'яС° 8ърнат Б тоднна. стопанство е такова’

Като наш успех през тази го- Според наше 
дина се изтъква и известният су- защото постоянно се отлага 
фициг в текущия платежен биланс Ксното прилагане на 
И ръста на валутните резерви, ко- белязани 
нто от това произхожда, пък и фа
ктът. че тази година не се увели
чиха нашите дългове в чужбина.
Но при това
забравим, че за следващия 
од отложихме връщането 
новен дълг на стойност

увеличение
то на добивите в земеделието, по
ради извънредно родната гадта, 
ба ръста на индустриалното 
иодегво

дългове растат с

зоцията на загубите и несполуки
те! И такива условия очевидно се

на пените, те
за да запазят обществената с.и 
лд. Сънно така за да може да ла
ва положителни ефекти свободно
то формираше на цените, необхо
димо е да бъде прекъснато инфла- 
торното финансиране на иотребле-

нашето

мнение затова, 
, компле

.мерните, на-
в Дългосрочната програ- ни°то» което у нас за съжаление, 

ма за икономическа стабилизация, и по-нататъка се прави и което е както вече 
особено на отнасящите сс до пър- най-драстичната манифестация 
вата фаза, които трябваха да бъ

да дат приложени в края на литналата 
година.

казахме, , е направено 
на под натиска на нашите чуждестра- 

волунтаризма. нни кредитори, на ггьт
Ориентирането къ-м положителна компрометира.

е да &е 
защото в нерацио-

рсална лихва, с която се цели да палната стопанска система отделни 
натиск на бъде преодляна абсердната ситуа- рационаши мерки не могат да да- 

залоч- пия, в която реалния лихвен про- дат положителни резултати, а ра- 
; ми- пенг е отрицателен, при нашите се или късно ще доведат до нови 

към гашни хмеловия на все по-голям абедрди.

никак не смеем
пери- 

на ос
три мили

арда долара, който трябваше да 
бъде върнат тази година. Понеже

Някои .мерки под 
чуждестранните кредитори 
наха да се прилагат вече през 
налага година (ориентировка 
политиката на положителни 
ни лихви,

с-Ме много дължнн, щеше да бъде 
успех ако бяхме намалили дълга, 
а не това,

ръст на цените и все по-големия 
къдг * реален валутен натиск на извънстопанството вър- 

1е не го увеличихме. курс, а в тази година и либерали- ХУ дохода на стопанството.

реал-
ОТКЪДЕ ИДВАТ РАЗЛИКИТЕ

може
зация на пените). Обаче, прилага- Да се стигне до нов абсурд — в Отпори на Програмата

значи- някои дейности почти целият до- ват всички онези обществени и 
«е отлага, хрА Да бъде даден за връщане на стопански ечнжгери, които при съ 
нелегален лихвите! Ако това стане

ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ДИСКВАЛИ- 
ФИКАЦИИ

оказ-нето на останалите твърде 
телни .мерки постоянно 
бихме .казали, по един 
начин.

ето юествуващите условия имат
компрометиране и на тази инан чни привилегии, които не са свър- 

Трите споменати мерки, при твърде оправдана мярка. Навярно зани с трида и рез\'Лтатите от не- 
запазване на решенията в стопан- и това отговаря на някого — на г°. а За мояополитически и подоб- 
ската система, които са прагово- онези, които чрез отрицателен ре- ;л-и позиции. Но. преди да обясним 
положни на елементарната логика ален лихвен процент с години са геза. необходимо е да посочим ня 
на рационалното стопанисване, не експлоатирали кредиторите си! кси значителни моменти, които по- 
могат да дадат положителни ефек- Безспорно е че, повишаването на сгоянно трябва да имаме предвид, 

* Маховото колело на нашата ин ' които при нормални условия лихвените проценти, оез об\'здава- когато обсъждад1е тази проблема- 
флация все по-силно се върти. То- сиг\Т>но би последвали. Напротив, не на инфлацията, без освобожда
ва, че увеличението на цените 'на тези оголенм мерки още повече ване на стопанството ог твърде Пързо, в нашата страна са ви-
дребно ще бъде приблизително съ- аатрудняват положението и ще до- големия натиск на общото и съв- Дими огромни разлики в степента 
що както и лани (около 60 на сто) йде до абсурдно положение- което местно потребление и без напус- на материалната и културна разви- 
никак «е означава, че сме остана- напълно ще ги компрометира, а с кане го на принципа на социали- тосг на рещрликите и покрайнини 
ли на същото, защото 60 на сто от това и Дългосрочната програма за зиране на загубите сипано води те. както и в структурата и харан- 
100 е 60 а 60 на сто от 160 е 96! икономическа стабилизация, която до нова абсурдна ситуация. теристиките на стопанството

отделни лица вече Редуцират на „ тях.
някакви 0и временни, противопо- ориентирането към реалния Второ, в Съществуващата сто 
жарни мерки, а други настояват вал9тен курс, ноеТО съвсем е оп- панска и подптическа система на 

Реалните лични доходи в об- идеологически да я диоквалифици- равиан°, защото волунтаристичес- едни беше съвсем лобпеното оцеляване на динара не,
несе огромни вреди, в такава 
панока система, която

Всичко казано дотук като, по
ложително в нашата стопанска де
йност в тази година, все пак по
тъва в сянката на много отрица
телни трендовехв нашето стопанст
во, които с неотслабваща сила ра
здухват нашата криза.

щщли-

пгка.

в
Значи, апсолютният ръст на цените
е все по-голям.

а на дру
ги това не се сдаваше. Безсъмне

но- пие е. че това произтече
нпяга в системата и посочените ра
ЗЛИК11.

нейното приложение ни на-шествения сектор продължават да рат. защото 
падат и за първите, девет месеца уж ще ни върне в капитализъм, 
на тази година те, са намалени с защото, както е известно, в него 
около 10 на сто. 'В 1983 година оправдано се настоява за уважа- 
средният реален личен доход пад- нане на икономическите законноме 
на- на нивото от 1969 гонина, а в рности, пазарната принуда, а това

от реше-вече
имаме, не подтиква

Десет години я 
износа (което логично 
очаква), но затова може да се Трето, стопанско-системните 

бма о сголемя- закони на равнище на Федерация-
края на тази година ше падне на уж не съответс-гвува на социализ- ва °Фмцатемните курсови разлики, та могат да се взимат 
нивото от 1967 година. Смята се, лщ. Това сигурно не отговаря на каит° а края на 1983 година .възли- консенсус.
че сега средният личен доход е политическите и останалите волун за>^а на около 1300 милиарда дина- Изхождайки от тези моменти 
даже под екзистенциалния мини- таризми, които са ни довели в та- ра- ГьСта на отрицитателните кур- а особено от втория не е тяпттнп

кова положение, в което натри- 00011 рааликн ^чети: загуби, гтора- да *е обя0ни откъде' и за.гГшм 
мер, при решаването за инвестшци ди предишни несполуки) ще дове- различни тълкувания за причинн
ите (много от които се оказаха Де до нови аосУРДи, защото, как- те на нашата икономическа кои 

прикритите ррлгпрр ттд ■несполучливи) грам власт беше ™ казахмевдна дело е социализа- за, които се манифестираха в о* 
гп ЛГОСРОЧНАТА РАГ ПРОГРАМА 1'п0-тежък" °т едиа ока памет, ра загубите. С това и тази од- ботатана„Крайгероватаколшсия"
РАЗШИРЯВАТ И ПШЗИИРЧРРГЪГ Както това «еотиавна твърде ху- ра*зда1на мярка сигурно ще се ком а частично са изразени и в Дъл-
ГГОЛЕМРНИЯ ВНОС НА СУРО ?тав° 66 казан0 на ^ецачието на прометира! госрочната програма за икономи^

■ Жи иЕН“зшоюводсгага цк - « "* "Г -ЯГ*

НИТЕ МОЩНОСТИ И ИЗНОСА С.обадното " СС'
И ТАКА ЩЕ ОБУЗДАЕМЕ ИН- ните (вместо административни усу Неотдавна един наш изтъкнат ,л ’л1»,ГГ.« Г Съюзша
ФЛАЦИЯТА И ЩЕ РЕШИМЕ нвайия: замрази - размрази, сголе икономист каза, че реа®,Нането об.ГствГо™ ’ ‘ “ ЧИЯТ° Раб°Та 

ПРОБЛЕМА С НЕЗАЕТОСТТА! ми с толкова или с онолкова), у на Дъл-годрочнато п^змаТежн оододол^ва ™ВД6
СПОРЕД ТЯХ НАИ ВАЖНОТО Е нас при съществуващите абсурдни ствшият демократически изход от " Нп
ДА ОТЛАГАМЕ ВРЪЩАНЕТО НА ■ условия на стопанисване се изро- кризисната обстановка, в която « Нт „1 „“т“ КШ СьВДНата
НАШИТЕ ДЪЛГОВЕ, ПА И БЕЗ дява в това, че цените се сголемя намираме. Обаче в периода от юли „1Т ™ За ,какви привиле- 
ПРОМЕНИ НА СТОПАНСКАТА И ват и когато запасите растат, за- 1983, когато е приета РПротршатч РИ аСае’ на кои социални сЛ0' 
ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА ЩЕ ,цото продажбата на някои стоки па до днее, твщце м^ко е „Тир^ пшто потоГни^''83
НАДДЕЛЕЕМ ВСИЧКИ БЕДИ! все по-слабо върви, поради намале- вено тя да заживее. И това. което положение.

само чрез

мум.

за-

из-

малхо се

съществува-
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=5гН?=3#5ад=«?5= ^==~ л=ВД?ожрХОДа’ което няма .ГъГ или '“крайника внася‘онезЛтши тбп аДМИНИСИ>ат»»но.теХяичес^ите 
въжения труд; едни - и НОТ1Т0 Л ДО^а Ваоотниц" в стопанството

ои Окъпо продават а чу ^^олика или покрайнина, 
евтино купуват. Онези кои °~н'Ите Нени са с 10 до 40 

това отношение са привил е- С,'° гто'големи °т износните!

“г с«: крайно време

****★★★★★
В

лелж
вестно

труда, на 
тво-рец на стойност

та, докато не реа формирам е пазар- 
н-ите закономерности като подтик 

работи'
на 5отаиц1и

Услугите 
лодото 
то в 
сировани. 
стъпват да

защо то единния
югославски пазар и не премахнем* 
таканаречените национални в държавни- мин; докато 

е увеличен на на концепция души, а броят на заетите 
— от 21 500 на 44 800! Съз- 

и дааен е, значи, огромен 
на стаен

ра-
„ . е увеличен само с 38 на 

сто, ороят нт заетите 
' е 0Ргани от 120 400 
182 500 
в СОИ

иконо-
не утвърдим единст^е 
- на стопанското раз

витие на страната и стратегия на 
нашето включване в международ- 

апаоат кой™ - непР°изз<>Д тото разделение на труда. Всичкиапарат, коцго с малка рабо- тези определения га запигянм и
га осъществява Относително голе- Дългоорочката програма нп оггое-
п^ТтшГсГзаогъпв™ Пр;ИрИЛе- яелени оби<тотвени сили ’не позво
лени положение™^ Хоп Д3 т”еДе Ляват те се Реализират. Крайнора о този е време, както неотдавна бе изтък
апарат често са твърде оилни и нат-о в Председателството, на Съю- 
влиятелни и се противопоставят на зна'та конференция на ССТНЮ. да

започнат да се посочват тези 
ли (с име и презиме). В 
шение особено значение

Притаените противници на Дъл ®ож даването на СК и ръководства
опортюнизма, с .когото

Въ.н
леги!ровани са '
износителите, а'

“^ж^еГзаС"::

дГразп°~ н °нез«' «сито 
я Разполагат (износителитр1 

.отлично положение и ’
МО защо оагт „о Се застъпват да Зят. В такива условия 
родно застъпване, 
се явяват като

система приви, „еспол^и, « ята на зв1Хбиге 
Финалистите, относно ”е^пол^ките благоцрштствува

-зи. които ги съ3да1Ват и затова 
те полагат особени 
наггоед към тях - 
лидирност", която
ставлява

валутната

н ебл аго приятнов
, усилия и за- 

да сс прилага „со-
всъщност пв.ед- 

^експлоатиране на онези, 
кс/то добре работят, 
те излизат наивни.

г
са в 

е разбирае- поради /което
го запа-

в ноТп ДО при' - Монополът на работните в което всички олагопрпятствува
ва влияят и това логенииоат с* Т° тСВа„ те могат и да кръшкат, да 
стз\;е?щите кръгове за връшан^нп ?3‘Ш1ат болнични макар че не 
чуждестранните дългове цЪ Ппя* "3 б°ЛН'и’ да Се наслаждават 
чеоки всяка република и -Тн--лентяизтвото си, докато почти ми'рещолика и покраини лиси. предимно млади хора

една ,!»!* И И3_ СЯТ Мб0та' Н°- тяхната съдба една ме^кдународна отношение 
ВС1ГЧКИ стоки

класифицирани в 
групи; докато Швеция 

П групи, а Италия 18, 
страна изнася 150

промените, които биха си-могли да
това отно- 
има осво-

места 
на заетите и за- им донесат неизвестност.

та му отгосрочнага програма разширяват 
илюзии, че с увеличен внос кризата не може да 

•Това търсят широките 
си, особено работническите,

се надделее, 
народни ма- _ 

които

на су-
възпроизводствени мате- 

ползуването 
мощности

ревини ина води с-Метна 
нос. Според 
класификация 
се изнаСят са

тър.
по риели ще се увеличи 

заемането им на рабо- на производствените 
та е в Ръцете на заетите, а

и кризата най-много засяга, а ное'то 
показа и разискването върху Про-които

те износа и с това да се обуздае 
значи този монопол нередно злоу- флацияга ц да се реши пробле-ма ектозаключенията от Тринадесето- 
потребяват за сметка на Цялото об за незаетостта! Според тях най- то загеДаниа на ЦК на СЮК. По- 
Н’ество- важно е да отсрочваме връщането слелнот° заседание на ЦК на СК

Хиперинституционализацията и На ^ждестранните дългове и че в Сър0Ия влива доверие,
и без промени в

ин-170 изнася
нашата 

групи произведе 
ния! Вероятно сме рекордьор 
ва отношение в света. Разбира 
че в такива условия

че е въз-
и можио най-висшите партийни ръ.

в то-
се, хипернормативизма, като съЩестве 

ни характеристики «а нашата сис- 
страте- тема, през последните

стопанската
политическа система всички тРУД- ководства да се оовободят от опор 
мести ще Се преодолеят!

не може ни
Да се говори за нЯКаква тюнизма, че единството може да 

се изгражда не чрез гнили компропетнадесе- 
огромно

се увеличава административния апа раз 
рат в организациите на едружения ние «е

гия на износа. Напротив, 
се всичко и каквото и да е и за

изнася гина години търсеха Инфлацията, нато всеобщ из- 
на нашата целокупна

може да премахнем дона-

да миси, но с откровени, смели борби 
криза на мнения, противопоставянекоято и да е цена! Счита се, че И ИЗ-

мерзане на аргументите.

РАЗИСКВАНИЯ ВЪРХУ 
КРАГУЕВАЦ

ПРОЕКТОЗАКЛЮЧЕНИЯТА ОТ 13-ТО заседание НА ЦК НА сюк

Поток от думи и енергия на акцията
„Няма отстъпване от стратега- са проведени 1400 

ческите определения
събрания на организиране на производствения 

социална- първичните организации, на кои- процес и възнаграждаваше според 
ма, самоуправлението, братстааго то са присъстаували над 16 000 трудови резултати”. Мнението на 
и единството и независимостта. Но членове, а във връзка с Проекто комунистите в 121 първична ор- 
онова, което не е потвърдено на заключенията евос мнение са из ганизацня - в автомобилната фабри 
практика, което не издържа про- пеели към 10 000 комунисти. Гла- ка „Застава'': „Съществуват 
верка в политическия и иконо.чиче пиа порока на комунистите в Кра- Е'иАа комунисти, коагто мълчат. Пър

гусвашка община с, че много не в'игс са Разрешили 
ша трябва да се менят: „СК се жизнени проблеми,

Томислав Йо отдели от народа, приспа 
вгнович, председател на Общинс- ли всичко Централният 
кня комитет на СК в Крагуевац, който трябваше да дава обща 
на заседание посветено на анали- пия” — констатират 
за «а разискванията въ.рху Про- » ^ първиична

Анализирайки собственото 
ртийно организиране и действу- 
ване, много първични в организа- 
цип на Съюза на колгунистите в За 
ведите „Цървена застава” са оце
нили, че в големите системи е 
обходпмо да се създадат пот.здрави 
облици на действуване. Сполгенават 
се Фабрични комитети или нонфв- 
ренции, които да бъдат в пряка 
ВРЪЗШ! с първичните организации 
на СК, каетц според това хгнение. 
би съдействувало за по-добра рабо- 
та о Съюза на комунистите.

Многобройните инициативи и 
разискванията

па-

два г

сния живот, е на изпит на крити- ВС1ГЧКИ свои 
други нямат, 

ю, мълчат н се борят за 
гел живот". Зйтуй се предлага смен 
ялане на броя на членовете на Съ- 

комунистите юза на комунистите, „защото в ие- 
организация в то има и такива, които ни социал- 

ектопредложенията от 13-то засе- местна общност „Бубань”, а като мо, ни идейно, пи акционно «е при, 
да ние на ЦК на СЮК, най-много н*р за това положение членовете подлежат към него”, сетне офрого 
гс-врри за характера на самите ра иа 186 първична организация в Да се Опазват критериите при 
зиенвания в тази общинска орга- СОС 1' на „21 октомври” в Заводите приемането, да Се съЖ1*ви идейна 
низания. При пълна подкрепа .«а -Дървена застана” предлагат: раз- та активност в първичните 
Централния комитет на С!ОК защо граничавапето т]тябва да започне низацни и другите видове на - .ор- 
отстъпи от дългосрочната лоша веднага, и то отдолс. Там горе" ганпзиране, )зеафирМ|Иране на мо- 
правтика и отправи Проектозаклю изобщо, не се осъществява, и Ралния образ па комунистите и та
ченията до най-широните членове, никой за това не е отговорен, 
н Крагуевац е подчертано, че „пре нищо, което V нас се направи, пи- 
дложените заключения са непъл- к°й не с виновен — нито в общи
ни, че парливите въпроси в об-. пата, кило в Републиката, нито във тичеокия централизъм в Съюза на 
шеството са бегло засегнати, че Федерацията. Излиза, че е винов- комунистите е посветено отделшо 
има много обобщени формули- на работническата класа”. внимание. Във връзка с това е по-
ровки, които дават недостатъчно Е'ДДон вопроса: „Защо органи , на
критична представа на действи- Комунистите в Крагуевац оба- СК не се допитват с членовете на 
телността и отношенията в Съюза че' са били критични и към себе Съюза иа комунистите при решава 
на комунистите". Изнесена е и за ои. В 34 първична организация него, а ш задължават да прошеж- 

„Проектозаключс »ш Фабриката за предиазначено дат приетите становища? „Кому- 
производство в Заводите са зан- мисиите във втора първична ор- 
лючиди: „Стабилиоацията ще бъде гамизаиия в местна общност „21 
осъществена само ано работим по- октомври” считат, че „решенията

ката и подлежи на промени . 
Това становище почти НИШсе, ире-

номитет.
л«-

идеи, изнесени в 
трябва да Се претворяват в дела 
чрез акцнонната програма, в ак- 
ци„
В IV

канто е подчертано 
рагуевац .— трябва да мени съ

стоянието и отношенията. АтмосФе 
рата, създадена с 
трябва и по-нататък

орга- кояго

разиокванията 
да се разви

ва, потокът от думи трябва да се 
претворява в поток От дела, защо- 
то членовете на СК, както е изтъ 
инато на ОК, в разискванията вър 
ху Проентозанлюченията, показа
ха, че са способни да участвуват 
в създаването на политиката, .По 
мнение на членовете на Комитета,

За ка нататън.

На отслабването на демокра-

опшмизъм в този смисъл предлага 
п разискването на 18 
на Централния комитет на СКС.

Членовете на ОК и по този слу
чай не казаха нивго за своята ра
бота, Поеха задължението за дей
ствувалото ,на органите-, на СК в 
обпшната да се разговоря на едно 
от следващите заседания.

бележка, че в
пията изобщо не се говори за гю- 

поколе-

заседанне

ложението на младегго
ние за меВДУнациовалните отно- _ ,

че няма остра осъда на пече, а безделието стана наше мо- най-напред би трябвало да се осъ- 
° ’ боой националистичес то.” Към това допринесоха и недо щвствя-ват в Централния комитет”.

ипячмттм и нонтраре статъчно енергичните и падивни Обаче елда демократически прие 
Косово ‘което е от ог- членове на СК, защото „се върши т становища, от всички трябва ,а 

№ , • ' ко п0 лшт На незасягане и котето сс се шопска и приемственото им за-
’ ’ община касае за брак в производството, питане и претворяване в 'живота.

повишения 
ни прояви. 
волюция на 
ромно значение за 
муниегите ’. Инак, в тази

М. Сгоилович



И Комунист л.

ние на обществения труд и обща
та ефикасност на стопанисването 
и самоуправлението и не общесг- 
но, в което сувенира производител
ността на труда, не може да из- 
бвгне икономическа и политическа

КАКВО СЛЕД РАЗИСКВАНИЯТА

ЗАНЕМАРЕНА Е ПР01РАМАЕА НА СЮК
илеииего и л.чвинало на отговор
ност комунистите, кои го са пред
ложили такова решение или са 
имали решаващо влияние при прие 
мане‘0 му. Л причини за такава 

ръководствата

За успешното осъществяване е недопустимо занемаривана, и Но 
ма водещата роля на СЮК в общо- е случайно, че в П.роеитозаключе- 
ството, укрепването на идейно- чицта само на едно място мимио- 

и акционното му. едпнетио и ходом се споменато. Ще иршнеда 
по-бързия и безболезнен изход от само няколко становища от Прог

рамата, конто са н практиката :ш

криза.
3. В Програмата на СЮК пи

ше: Елементарните интереси, на 
общественото развитие и материал 
мият напредък на работническата 
класа и трудовите хора на всички 
пароли в Югославия изискват всее 
трайно свързване на тези народи. 
На тази основа се развива социа
листическо югославско съзнание' 
югославският социалистически па
триотизъм, който нс е антагонизъм 

нужно интернационалиегическо

напостъпка на 
СЮК имаше много ...

2. В Програмата на СЮК пи- 
об| I [сетвената собственост

кризата, в която се намираме 
кост° бе и главната тема на 13-то нома^ои-и иди напусна ги. 
заседание на ЦК на СЮК — наоб- В Програмата пише, че 

СЮК, който се е развил от ЮКП, ше, че
над средствата за производство да 
на възможност н търси сгоиансг- 

обществото да бьдс орга-
В’/лРХУ

ходилю е предварително да се ут
върдят съществените причинни 5а остава верен представител "а ин- 
сегашната криза в СЮК и обтесг тереоите и тоженията на работни

ческата класа и на всички трудс 
при се в Югославия.

Дали СЮК 0 и днес цредста-

но го в
нпзирапа цялост, почиваща 
писаното разделение на труда и че 
планирането на развитието на сто
панството е необходим фактор

со1 шал истическото

но го и ясно и конкретно да сс от
говори на въпроса: защо се на- зо

допълнение на демократичното на- 
и гислално стднание ® Условията на 

сс 1 / и зли етическата обвшост на 
родите- Тук не се касае за създа- 

,,югославска на

мерихме в сегашното ■положение.
П роектозакл юч е н и ята от ви тел на интересите и тежненията 

13-то заседаниена ЦК на СЮК на но работническата класа в Югосла 
този въпрос няма отговор. А без вия? Отговорът с да или нс — нс 
него не може и да се утвърдят би бил точен. Май-точният отговор 
същинските мероприятия за по- би бил. че голям брой организации! 
бърз и безболезнен изход от обще- и органи на СЮК, поради пезадо

със-

В
на-

развпгисю па 
общество.

В практиката от това нямаме 
нищо, Вместо стопанството ни да

вгуге на някоя нова 
пия” вмссто съществуващите на
пий, но за ограничен растеж и ук- 

социал магическата об- 
цроизводитслите за афир

е единна цялост, то с разделено 
па осем овтаркичнм „национални 
икономики", затворено в републи
кански. покрапнинсим. общински и 
други граници, без какаото и да е 
разделение па обществения труд 
м с множество негативни икономи
чески и

ствената криза, н която се мами- волителвия класово-социален 
раме, нит° да се подготви пред- таи, наличността и влиянието на 
стоящия ХТП конгрес на СЮК съ- интересите и схващанията, често 
образно с исканията на времето, н противни па интересите на работ- 
което живеем и надеждите на ко- ничеоката класа, в практическо го

на политиката па

Репвавс на 
1Г.ЧССТ на 
мания на съвместните им интереси
на базата на социалистическите от 
ношения”.

Това пише в Програмата. Вмуиистите, трудещите се н граж- осъщесОДадане 
даните в страната. Ето защо наше- СЮК, не са винаги на 
то първо предложение и искане би на работническата класа и самоуп- 
трябвало да бъде: ЦК на СЮК в равнението. Това специално сс 
окончателния текст на заключени
ята ясно и конкретно да отговори ните органи, 
на въпроса: защо сме стигнали в
сегашното положение в СЮК и об осъществяването на текущата

съществените лигика на СЮК. Не ми е познат

страната практиката, противно на това. раз-
могло1 политически последици, 0«

най-тежки са: нерационална делено е всичко, което е
та се раздели, пък и онова коетоксито

та употреба на обществената аку-отнася до политическо-изггьлнител- 
които имат най-голя* 

\:о влияние при утвърждаването и
технолого- се противи на всяка логика и 

развитие голяма безрабо- здравия човешки разми: югослав- 
СРСЧ младежта, стагнация на с:снят пазар, железопътните еьоо-

шения, електростопанството, наука 
та и т.н., на върши се и деление 
на работническата класа на Юго-

муланмя, изоставане в 
ческото 
типа
производителпоста, на съвкупното 

самоуправление-
по-

ществото и кои са 
причини за отслабване на водеща- нито едни случай, че ръководство- 
та роля на СЮК, отслабването на то на СК — от общинското до

ЦК на СЮК н Председателството

с.онанисване и 
Каго че ли се е забравило, че съз- 

организпраното разделе
на обществения труд е съЩе-

славия-нателно 
ние
стнен белег на развитието на соии 
ал и етическото общество и основна 
предпоставка за по-бързо увеличе-

един-идейното и акционното му 
стто и възникването и разраства- му — явно да е застанало против 
нето на обществената криза, в ко- някое решение на държавните ар- 
ято се намираме? ганп затуй, че не е в интерес

. Съзнателен съм, че ясен и кон работническата класа и самоупра-

Живорад Кръстим, 
Белград, >,Бул, на Червенага 

армия” 36на

кретен отговор на този въпрос не 
е лесно да се даде- Необходима е 
значително по-висока
самокритичност 
заключенията и повече
нашата действителност да се съ- (0т ^ ва Стр) работни, регионално

, гледа такава каквато е, а не как- ~ юз_ на комунистите в Сърбия .:и, че работническата класа е из- тевие за
замислили. Не съм си- • * за а промеНи, които тласкана от сферата на решаване- пс-големият и качественият

п-рен. че при всички членове на се 3 страшили националното то. Като че ли тези факти не за- не може да изтласка множество-
Председателството на ЦК на н народиТе и народ- страшават системата, но уж оне- то нередности във функииониране-
сюк — които трябва да изготвят равн° р Югославия. зи сили. конто желаят обществото то на политическата система. Без-
окончателния текст на заключения- чя- че вт онат на коренните източници делието иконолпгчески не е разде-
та — съществува необходимата го: показа се и в юя слу и, революционните определения, лнло югославското пространство,
товност за тзнава самокритика и само чрез открове а деоата ^ Ет0 ЗЕЩО ОСН01вен въпрос е: кой, не е разбило единния пазао и ва-
такова сътледаване на действягел- привеждане на аргументишесо ^ кш.„ за,с1рашава с проме- лтуната система, не е създалогжгкаи™:* гггйггглгга:глг-.-ггглЛ яяйг.-ягкпл -«ййЗ*:ни въпроси и по-успе- снази степен, в която се съглася- тогава ше ни оьде по-дооре, че република
шко да осъществява онова, което а^Т^А нско-покрайнинскп ПТГ

маряванетоНаХна°,^Програмата на ^ГсГв^нГ^зЖ с^а
* СЮК е основната (макар че и не ИР«™ ,"н,Ите да се отбр?- състоянието във всяко, пък и на покрайнина и така нататък. А ре- -

единствената) причина за. °с_ ' революционните стойности, че нашето общество. Ако повече и лицата °т несполуки, които произ
ване на водещата роля на този НяКОй" иска ревизия на Кои- по-добре работим, сигурно е, че тичат от функционирането на о-
обществото, на идейното и а т - _ " п0 ВСЯ|1<,а цена, до го- бихме имали по-малко материални ,
нното му единство и въз -1ЯМа степен разобличава позиция- прудноеги и това изобщо не е Затова не ой тряовало да се
то на обществената криза, о™ос ' онези, На които се клатуш- спорно. Твърде малкото използува промъква дилемата: повече работа
че реафирмащията и после-дов, - 0ПеЧелеиите монополи. За тях не на работното време, ниската или промени в политическата сис-
ното осъществяване «а ир р неубедителни факторите, чеуеме производителност, неизползуваните тема. Нужно е, и еДното, и друго-

най-важно условие з а " най-висока .инфлация в .могнноеги и различните нереднос- то. И тогава тук и няма да има ди
изход от кризата, в - реша, че сме най-длъжни в Ев- ти затрудняват нашата обществена лема.

' най-голям процент на без- действителност. Завоите в сферата

Кой застрашава систематастепен на 
от тая в Проекто- 

храброст
нан-поделе- на тр\ да бяха и остават важно ус- 

излизане от кризата. Но.
трудва сме я

помогнем системи,

лишчесмата система е по-длъга.

е първото и 
успешен 
то се намираме- 

Програмата на
Ж. Джорджевнч

СЮК с години ропа, с
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. Директор и главен и
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ДИМИТРОВГРАД

ЛО БЕЛУТ)СТТА НА МЕстнатаСеитбата не „признава“ ОБЩНОСТ В СЕ

Същите проблеми и праз 

«ината година.празнициI-• В Димитровградска Гр
обищна сеитбата почти напълно Години

Д° седми е завършена вече наред мест
ната общност в село Бе- 
лут, се среща с 
комунално-битови 
ми. Преди

сега и цехът за сушенв и 
преработка на севощия и 
зеленчук, тун изхвърлят от 
падъчните материали и все 
повече замърсяват околно
стта.

— Повече ггьти досег» 
за този възлов проблем 
сме осведомявали не само 
посочените организации, но 
и компетентните от Общи 
ноката снупщина и общвст 
вея о-л ол ищческите 
низации. Но засега всичко 
си остава както и досега 
— заяви Александър Пет

Декември, ко
заселя»! СЪСТ°Я п°сл®й«ото 
аседамие на общинския

раооги „ селскостопански

лените площи на 
вения и около 96 
— частния 
видено бе 
шава"

вид. че тази 
ли дълготрайния 
без валежи

гаго година цора- 
лериод 

трябваше да 
се използуват максимално 
последните няколко 
и■1 Яни. А във Висок 
че -има мразове. Освен 
ва, късната сеитба 

тя,„ „ неблагоприятнотази есен „Нн- 
ла засее 124 

селскостопанските 
производители 900 хекта- 

Нишава”, като гла
вен носител на селското
СектопСТ'В° В обществения 59 сектор, е засеяла 126
ктара с пшеница и още 8,6 
с пшеница за прехрана на 
добитък. Сеитбата на 
шествения

лияло селокостопан ските 
производители да не взе
мат семе. а решението на 
Обвинената

редица
пробле-

всичко, става 
дума за изграждането на 
мост на Изворщица, изгра 
ждането на телефонна ли
ния, въпроси

скупщина да 
това и то да 
мин ап ого дишно 

дошло 
късно. Но 

тсва е само една от при
чините. В

влаж репресира 
остане на 
равнище (1:1,35) е 
сравнително

ггредви-
общест- ве-

то-на сто във връзка 
със снабдяването и опазва
нето на жизнената /среда.

— Всяка година изграж
дането на мост на Изво- 
рщипа е приоритетна за
дача в плановете на мест
ната к;л общност. Обаче 
без съответна помощ на 
Общинската скупщина не 
сме в състояние да разре
шим този важен проблем. 
Затова мостът ще ни бъде 
задача и през идната го
дина. И

сигурно 
Ще се от

рази върху добивите. Към 
тсва трябва да добавим, че 
частните

сектор. А

някои магазини 
сс е случвало по време 
на сеитбата да недостига 
семе, а да не говорим 
иеидването на специалис
тите на терена да посъвет 
ват производителите

хектара, а
орга-селскостопаноки 

пгр оизв оди тели засяват 
ви те си с некачествено се 
ме. Става

ра. ни за
дума за около 

тона сортно семе, кое
то в тази Сеитба е изпол
зувано. А

ров.
Снабдяването със стоки 

от първа необходимост съ
що така е проблем, който 
повече пъти бил предмет 
на обсъждане, с желание 
и в тяхното село ООСТ 
„Слога” да открие мага
зин. Времето обаче мина
ва, а белутчани все още и 
за килограм захар, кутия 
цигари или друга дреболия 
трябва да отиват в Боси
леград или в село Извор.

През настоящата година ' 
с местно самооблагане бе- 
лугчани прочистиха сел
ския път от Изворщица до 
центъра на селото и някои 
махленски пътища. Цялос
тно са изпълнили плана по 
сеитба, а и понастоящем, 
въпреки неблагоприятното 
за оран време, планът е 
Реализиран.

коехе-
ссртово семе да сеят-възм ожностите 

са значително по-големи, о 
гсва и добивите. Защо е 
така, отговор

На заседанието на щаба 
е констатирано, че в тази 
есенна сеитба са били вк
лючени 43 частни собстве
ници на трактори. Но и 
този път, както .и много пъ 
ти до сега, също е конста 
тмрано че все оЩе не е на 
меРен истински начин за 
пълно и ползотворно вклю 
члене на частната механи 
запия. Сегашото е повече 
повод за се избегне данъ
кът, отколкото да се доп
ринесе за пълния успех на 
сеитбата.

об-
сектор е започ 

чала преди последните 
ледове, но главна

дадоха са- 
дъ мпте членове на щаба —

ще вложим уси
лия един път завинаги да 
го разрешим 
председателят на Местна
та организация на Социапи 

Алексан-

изгьнначаст е селскостопански произво
дители. Това е неизвестно
стта ,;до последно”, за ус- 
легията. при които ще мо

засета след това. В 
тл се засяват последните 
площи във Висок, понеже 
заетите в тази трудова 
нгша не са използвали

.момен
етическия съюз,
ДъР Петров.

Свързването 
ни с телефонна линия —

еди же да се вземе или купи 
сортово семе. Както изтъ
кна директорът на „Сто
пер” Димитър Славов, кра 
Г :з е вре.ме да се наме-. 
си причината за това. Си
гурно. че 
ог 100 килограма меркан- 
тилна пшеница за 167 сор 
тно семе в началото е лов

на селото
по-

и тази година остана само 
запланувана задача 
бози Петров.

И още

следния дъжд за сеитба, 
си празнували Деня на 
Републиката. Ясно

а
до-

е, че все 
ки гражданин има право 
на празник, но също така 
се знае, че сеитбата не 
„признава” празници, 
повече ако се има пред

ели н проблем, 
дето се казва, измъчва, на
селението на село Белут. 
Именно, коритото на Изво 
рщица постоянно се за
трупва с боклук. Най-на- 
пред, ООСТ „Напредък”, а

съотношението

още
А. Т. М. Я.

ВМЕСТО РЕПОРТАЖ -• ■■ ... “1ша; и армейците бяха готови да ни помог
~ ■ - • > . -,.уа|„т- ■ наг, за да се прокара водопровода ог извора

, „Чела” до селото. Но се стигна до недоразу- 
4 мение между собствениците на резервоа-

: - Рите. Всеки иска някак си да му бъде по-ле-
‘ й сно, а не гледа и нему и на съседа да бъде 
е добре. Може би затова ще изпуснем шанса 
1 — казва Истатков.
3 Не би трябвало да се случи започнатата 
М акция да се провали. Нима погановчани

Ще се 

„съжнвн,, не
дд доказаха колно могат с акцията по електри- 
Ша фикацтя- Тогава, истина, и.маше и по-млади 
»В хора, но силата им беше в единството. Воич 

ни като един запретнаха ръкави — и построи 
Киха и селоката -мрежа, и 10-к.илометровпя да- 
|Нлокопровод Поганово — Гомндол. Все пак, 
СУ и местната общност, и останалите обществе- 

но-иолитически сили в селото трябва да нап 
ранят по-големи усилия и въпроса с водата 
да се разреша на общо задоволство.

лн
Поганово?
Село Поганово днес и село Поганово пре 

ди двадесетина години 
приличат- В Поганово днес има електрически 
ток домовете са обзаведени със съвременни 
мебели, почти всяка къща е приключена н-/,м 
някой от махленските водопроводи (манар 

някои водата недостига) и — има рейс. 
Дългоочакваната мечта на погановчани да 
получи рейс се сбъдна, след изграждането 
на пътя Поганово — Погановски манастир, за 
който мозииа твърдеха, че никога няма да се 
прокара през Погаяовско ждрело.

За двадесетина години станаха големи 
положителни промени.

Но има и неща, които оставят нелепо вгге 
чатление.

Културният дом, построен с цената на мига

нищо, а като чели този дом днес 0 безсто
панствено имущество, никой и не мисли да 
го поправя. В него засега някои помещения 
ползува „Сточар" и никой повече, Представ 
ления ни се устройват в голямата зала, нак- 
то някога. Няма кой да ги подготвя, а няма 
и за кога. Погановчани са намалели. От 200 
пъпни през 1960 година например, днес .живот 
има и 80 п то Кочани старци; но двама, мин 
но един, Малцина оа хората до 60-годишна 
възраст. Затова в тези студени есонно-зим- '' 
ни дни Поганово дава малко печелена «ар- ^то, и тук наново изниква лъпросът «вода 
типа. Но все пак, още пушат кумиците, та' Амбулаторията, а особено сганатмажда

известна та_слУжба. не могат да работят без вода.
Затова, донато не е -късно, трябва да се

по нищо не си
НОВА ПОЩА И АМБУЛАТОРИЯ

В скоро време в Поганово ще се пост
рои сграда за нова поща и амбулатория. На 
мястото на, някогашната амбулатория ще се 
построи нова сграда, а погановчани получа 
ват възможност да получат телефонни пое 
тово и да се свържат със света направо.

С изграждането на нова дмбулатория ще 
има условия за идване и на Стоматолог. И

че в

пушат и тук—таме мазани, пече се 
та някога погановсиа (ракия.

X,.»- 1 ■*>— разреши този належащ въпрос.
Сигурно, »е е за отминаване и на много

го трудолюбие и усърдие веднага слея оово- - Не сме сговори и - оплаква се Тодор ™ 
бождението, просто с оставен на зъба на Истаков, председател на местната общност в “ ,я ‘-а" в Поганово. 
воемето. Прозорци изпочупени, врати изионър Погамшо, жюгато го попитахме какво стааза ” 1
гпни а над г грялата постоянно се свлича зе- с довеждането на вода, защото в някои до- А условия за това има, само тряОва да се 
мя, която един ден може и по-сериозно да мове ня<ма достатъчно вода за пиене. Имахме, Действува по-енергично защото време о лети.

прилича на подкрепа и от страна на Общинската окугг- М. Андонов

НЕ СМЕ СГОВОРНИ

♦
го угрози. И фасадата на дома не
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1#кадтар а ф прос
СЛЕД ДВУГОДИШНО ПРИЛАГАНЕ ПА ЕКСПЕРИМЕНТА В ДИМИТРОВ
ГРАДСКА ОБЩИНА

Добри резултати на двуезичното обучение
На 6 декември т.г. в Ре- 

гаонадния завод за уовър- 
Шенсгвуеане на възпитани 
ето и образованието „Да- 
рпнка П пилоти гч” в Ниш 
се проведе съдешанне за 
двуезичното обучение, на 
което ирисъствуваха ррод- 
етаантели ра училищата, 
обществено - политически 
организации и общности от 
Димитровградска, Боенле- 
ПЗадока, Сурдулишка и Ба 
бушнишна община, Репуб
ликанския завод зц усьвър 
шенсгвуване на възпита
нието и образованието от 
Белград, Просветния съвет 
на Сърбия, Регионалния 
завод за усъвършенствува- 
не на възпитанието и обра 
зованието от Ниш и Вра
ня, представители на Заво 
да за издаване на учебни
ци от Белград и представи 
тели на Издателство „Брат
ство

-На съвещанието бяха ра 
згледанп осъществените Ре 
зултати от експеримента в 
дв\'еззгчното обучение, ко 
ето от учебната 1983/84 го 
дина се провежда в цен
тралното и подведомстве
ните училища в Димитров
градска община и разгова
ряно за мероприятията за 
неговото усъвършенству- 
ване-

Бе изтъкнато, че оценя
ването на осъществяването 
на експеримента на двуе
зичното обучение лоназа, 
че този вид обучение Се 
провежда без каквито и 
да било възпитателни, об
разователни, па дори и ма
териални проблеми. С въ
веждането на двуезичното 
обучение са разрешени 
много проблеми в учили

щата в Димитровградска 
община: родителите водо 
не търсят депата им да 
посещават обучението на 
сърбохърватски език; уче
ниците от българската, на
родност. исълеоно и цр-доб- 
Ре учат Сърбохърватски 
език, който им е необхо
дим за по-нататъшното им 
школуване, а Депата от 
сръбската и останалите на 
щгонадности в тази оРсда 
по-добре запознават култу 
рата и езика на бътврека 
га народност, децата имат 
възможност добре да пад
нат и български и сърбо
хърватски език.

В разискванията също 
бе изтъкнато, че постигна 
тите Резултати в експери- 
мрнта най-добре гаюрлд;. 
че праграхтте и по бъл
гарски и по сърбохърват
ски език са осъществими 
и в съответствие с възмо
жностите на учениците.

циалистп може да поеме 
задълокетието за издавано 
но художествена литерату
ра.

На съвещанието бе из
тъкнато, чо за по-успешно 
провеждане ва обучениего 
по българенн език и по- 
добър успех на учениците 
е необходимо български 
език да Се изучава още от 

клас на основното учи
лище. Също е необходимо 
да се коригират програми
те по сърбохърватски и 
български език във основа 
ва Общите програмни яд
ра, конто и да се изгот
вят програми за усъдърше 
потупано на преподавате
лите-

На съвещанието бе зак
лючено, че с .резултатите 
от експеримента на дву
езичното обучение в учили 
щата в Димитровградска 
община трябва да се запо
знаят и останалите учили
ща от нашите общини, къ- 
дето обучението сс прове
жда на малчин език.

Обсъждайки 
него на експеримента, уча 
стнишгге в съвещанието из 
хъкнаха, че. се сРещат и 
определени трудносуи. Пре 
ди всичко те се отнасят 
до недостига на литерату
ра за художествена литера 
тура по български език. 
Бе посочено, че този про
блем може да се разреши 
чрез ангажирането на съо
тветни репубикански орга
ни и Издателство „Брат
ство”. Средства за издава
нето на тазн литература 
трябва да ооигурят Репуб
ликанската общност и об
щинските общности за ос
новно образование. 
телство „Братство” с анга
жиране на съответни спе-

осъщесгвя

Портрет на девойнаМладен ЙотовД. Равгелов

ПРЕГЛЕД ПА СПИСАНИЕ „МОСТ” БРОЙ 88

В чест на 40-годишнината
В „Културна хроника" е 

предадено изказването на 
Марян Рожич при открива 
нето на .тазгодишния Меж 
дународен панаир на кни
гата в Белград под назва
ние „Книгата 
хуманност и мъдрост”, а 
в . раздел „Народно творче 
ство” са публикувани две 
партизански народни пес
ни и народни песни от Бо- 
силеградско, записани от 
Ванче Бойкоз, наградени 
с първа награда на Мла- 
тежкия творчески конкурс 
на сп. „Мост” за 1984 ,т 

За съжаление в този 
брой няма художествено

88-.\га ннижна на списа
ние „Мост” е посветена 
на 40-годишнината от ос
вобождението на нашите 
краища от фашизма и 
победата на революцията.

В раздел „Социалистиче 
ско развитие”: „Осъщест
вен подем и равноправие 
върху сигурна материална 
основа” от Петър Тасев, 
„Обществено и стопанско 
развитие на Боснлеградски 
край” от Асен Лазаров, 
„Огромен напредък в обра 
зоваиието и възпитанието 
в Димитровградска общи- 
та" от Кирил Тодоров.

В „Актуално" е поместе
на статията на Иван Ден- 
чев: „Плодотворност на об 
шопартийните 
ния”, а в раздел ..Наука" 
Борис Борисов пише за 
„Стопанското развигий на 
крайграничните общини в 
Югоизточна Сърбия — со
лидарност на практика".

знание,
Изда- В раздел „Публицисти

ка” са публикувани след
ните заглавия: „Военно-по- 
литическото положение в 
Югоизточна Сърбия през 
1944 година от Драголюб 
Мирчетич, ..Развитие »а ан 
гифашисткото движение в 
„Боснлеградски край” от 
Стоядин Стошич — Дичо, 
„Дадоха животите си” от 
Сърбислав Златкович и 
„Създаване и разивтие на 
народната власт в Бооиле- 
граиоюи край” от Васил 
Станчев.

Лъжа лн бе, 
ли зная!

едва
разисква-

Лъжа ли бе — едва ли зная 
Лъжа ли бе|шй|>еалносг!
Знам само това, че беше лудо 
че, писах песни не по шаблони 
и прегръщах} Не със принципи 
и силно вярвах, че те обичам.

Сега е късно. Готово! Свърши 
с нашата обич, а нашите чувства! 
Не вярвам в Бога (който ти беше) 
но, пиша песни (малко по-други) 
със други думи за други хора. 

Зандзвам срещи и много пуша. 
ТъРся вината във всяка .друга 
(но не и в мене) Щ(търся повод

торчество с Революцион
на тематика, за да бъде 
броят всеобхватен.

Ст. Н.

БОСИЛЕГРАД

Вечер на народни песни
На 5 декември т.г. в Бо 

силоград гостуваха гру
па из-вестни изпълнители 
на народни песни, хора и 
хумор. Този път пред лю
бителите на народния ме- 
лас се представиха: Горда 
на Милетич, — Гоца и ду
етът Селюмова — Желчев 
ски, акардеошетът. Вели 
мир Жиокович и извест
ният хуморист Йован Яш 
чиешч — Бурдуш. В рол 
ямата зала на Културния 
дом те се представиха с 
македонски и сръбски на
родни песни, с които въо
душевиха бооилеградока- 
та публика. Особено голя

Инак, досега Центърът 
за култура в Босилеград е 
организирал две 
ни представления и чети
ри концерта на народни 
песни и хора. До края на 
годината, канто ни уведо
ми директорът на центъра. 
Захари Стоянов, 
плана и програмата ще бъ 
дат изнесени още две те 
атрални представления. В е 
че през следващата сеД 
мица ще гостува Култур
ният театър от Ниш, а в

мо въодушевление направи 
известният хуморист йо
ван Янимиевим — Бурдуш. театрал-

■V И този пъ.т, както и ви 
нари досега, когато госту 
ват дружества или отдел
ни групи народни певци, 
недвусмислено се потвър
ди, че любителите на на
родни песни в Босилеград 
проявяват голям интерес 
за народните песни, и хо
ра. За този интерес дос
татъчно говори * и фактът, 
че и на двата концерта го 
нямата зала в Културния 
дам бе изпълнена до пос
ледното място.

за съпрорсва.
Не се обаждаш. Няма те вече! 
Разбирам — свърши! «фиаско. 
Странно. Потъвам в мисли) ^ак 
да се видим, пак да се срещнем 
далеч от всични, тамо където

според

греха дамгосват.
Потъва## мисли и силно вярвам, 
че те се срещнеш със мойта лудост 
и щ© разбереш моито грешки.
Лъжд ди бе едва ли зная 
— знам само това, че беше лудо! ход са преговори и с теа 

тралния ансамбъл на ПКВ 
от Враня.ЗДЕНКА ТОДОРОВ

М. Я.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ок1к ЖЩ*™1 ш

Предстои борба за 

на всеки член
Ция0нГсТсНм в3бос™е^АСЕДАНИЕ на общинската КОНФЕРРН-

антивиране
Необходими са усилия за идейно и 

организационно укрепване на 

младежката организация
След отчетно-изборното 

н избирането на 
за председател на
ссм ,, заседание на ОК на

десимир Тасич, металостругар,
младежта, в СурдулиигеГ^об™^ организация на 
младежната организация °6щина се полагаг усилия 
организационно да укрепне и „е пълноценно, 
Решаването на т, Р ^ " да се интензивира раз- 
дежката дейност*** 3 проблеми’ смтътствуващи

с црограм«о--изборна-етнфе,ренция на ок
етап в

• Обсъден и приет отчет за двугодишната дей
ност • Изабрано Председателство от 11 души ф За 
председател избрал Иван Борски, а за секретар Крум 
Стоянов • Идейно-политическто и марксическо из
дигане на младите и организационното укрепване на 
първичниге организации — приоритетни задачи през 
нгстсящия период.

Дейността на Общинска
та, нонф©ренц1Ия на Съюза 
на социалистическата мла
деж в Босилеград през из 
те'К1П|Ця двугодишен период 
бе насочена към разреша
ването на актуалните въп
роси и проблеми на мла
дите в общината. На пре
ден план бе организацион
ното и акционно укрепва
не на първичните младеж
ки организации в местни
те общности и трудовите 
организации. В това отно
шение в Гложйе, Долна 
Любата, Дукат, Белут и 
още някои села първични
те младежки организации 
ин гензивираха своята акти
вност. В цеха за лреработ 
ка и сушене на зеленчук 
и овощия и. в трудовата 
единица за производство 
на чорапи бяха формирани 
първични организапии. Въ
преки това, заплануваните 
задачи не са изцяло реа
лизирани. В голямо число 
местни общности и в Бо
силеград .младежта бездей 

Затсза. както бе 
подчертано на отчетно-из- 
борното заседание «а Об
щинската конференция на 
ССМ в Босилеград .прове
дено на 10 декекмври т.г. 
този въпрос остава да бъ
де задача номер едно, не 
само на Председателство
то на ССМ, но и на оста
налите обшествено-поли- 
тинеоки организации в об
щината. .

ПоУпай това, в отчета 
за двугодишната дейност 
и в разискванията на Внн-
ко Станоев, Крум Стоя
нов, Йордан Божилов, Сла-

мла 84” бооилеградските бодна 
дири се завърнаха с /реди
ца признания и награди, 
добри резултати са осъще 
ствени и в областта на съ- 
1VVЯ|ничеството с гранича
рите, отделно в спортния 
и културно-забавния 
вот.

младо поколение. В Сурду 
л ишка общи/н а пол о жител
ки са примерите на Фери- 
С-тния съюз и Литературна 
та .младеж, чиято дейност 
напоследън е позаглъхна
ла. Единствено клубът на
радиолюбителите
на”

на
тхриключи първият 

демократизацията 
на отношенията в ССМ и 
о р га н из а ц и ошгото 
ти е. Тази 
че Редом

Разви- 
дейност проте 

с редовните 
оорни активности

жи-джан Николов и др. бе из
тъкнато, че през изтеклиг 
те две години младите са 
постигнали завидни резул
тати в доброволния младе
жки труд. От 
трудови акции МТА „Ясе- 
Н01вац — 83” и ..Белград —

из- „Власи- Предмет на обсъждане 
през отчетния период е 
бил и въпросът във връзжа 
със заамането на младите и 
идейно-лолитичесното и ма 
ркоичеоко издигане. В та
зи насока, както се под
черта на заседанието, 
тивността не е била на 
желано равнище.

В продължение на засе
данието. след нато бе при
ет отчета за двугодишна
та дейност и акционната 
програма за по-нататъшна 
работа, делегатите на' ОК 
на сиМ в Босилеград из
браха ново Председател
ство т П души и то: Све
тлана Любанова, Наташа 
Стойковйч, Никола Заха
риев, Сладжан Николов, 
Крум Стоянов, Стоян Ни- 
колич, Иван Александров, 
Иван Миленов, Наташа 
Димитрова, Иван Борски 
и Биляна Василева.

За председател с едного
дишен мандат с право на 
преизбиране за още една 
година бе. избран Иван 
Борски, зает в ООСТ „На
предък”, а за секретар, съ
що така с едногодишен 
мандат с право на преизби 
ране за още една година, 
Крум Стоянов, селскосто
пански производител от се 
ло Гложйе.

„ и общо
партийните разисквания 

върху Провктоза к люпения
та °т 13-то заседание на 
ЦК на СЮК.

разшири дейността си 
и привлече немалък брой 
младежи. На тях е необхо 
дима финансова 
Има обществени 
зацпи обаче, които досега

съюзните-помощ.Младите 
считат, че това е началото 
на широки

органи-

разисквания, 
трябва да продъл

жат до младежкия
ак-ксито

конг-

НАЙ.ВИСОКО ПРИЗ 
НАНИЕ

В период, когато 
се говори за криза 
на доброволния мла
дежки труд, бригада
та „Пера Мачнато- 
вац” е останала носи 
тел на най-високото 
признание —

| л:а „Велко
бич”, което свидетел 
ствува за готовност- 

; та и способността на 
младите от Сурдули- 

| шка община да пос
тигат най-високи тру
дови резултати.

! Д. Тасичембле
Влахо- не са организирани на об

щинско равнище (Музикал 
на младеж. Народна тех 
ника. Млади изследовате
ли, Извидническа 
зация), и други с платени 
лица. но само формални 
членове на ССМ (СОФК-а, 
Движението на гораните,

Ре: през 1986 година, в ко Червеният кръст). Оттук 
мто да се изкристализират необходимостта с акции и 
досегашните и предстоящи договори да се решат обе 

ССМ — посо щивните трудности и над- 
^делеят субективните сла

бости — сподели Д. Тасич 
оба за активиране на все- , необходимостта за още по- 
ки член. На първо място добра организация на тру 
трябва да се включат мла девите, спортно-вьзстано- 
дите комунисти. От об- вителните и културно-заба 

брой (над 2000 хиляди вните дейности.
СК в обшиня- — Ниго на едно ноколе 

кие шансове за изява не 
сс дават два пъти йосле-

И. Борски

органи.

те задачи на 
чи Д. Тасич.

Предстои решителна бо

За членове на МОК на 
ССМ бяха избрани: Ната
ша Стойковйч, Никола За
хариев, Сладжан Николов 
и Биляна Васиева, а за 
член на Републиканската 
конференция на ССМ е из 
бран Стоян Нинолич.

шия
членове на 
та една трета са млади. 
Парадоксално е, че най-ве

ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ К. Стоянов М. Я.
интерес младите от общината тгро-

Вт,и-
Особен

явяват за трудоустрояването н,т младежта.
обществения договор и кръглата маса иа НОВИНИ ОТ ОБРАЗОВА ЕЛИИЯ ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ" ОТ БОСИ 

ЛЕГРАДреки
младежта, на която присъегвуваха и останалите 

субекти в общината, все още са 
незаконни явления, фамилиарност 

и други слабости. Първичните организации на 
ССМ и останалите обществени субекти трябва 

и решително да се борят за трайно 
правилната политика за тру.

обществени Започна да работи младежка 

политическа ,!школа
налице редица

принципно 
осъществяване на 
доустрояване-

Първата тема бе: „Ролята 
на младежта в политичсс 
ната система на социалис- 

.Iическото самоуправление”
Съгласно решението на 

У чилийската конференция 
на СМ, тези дни в образо 
вателния център „И|ван Ка 
раиванав" в Босилеград за 
почна да работи младеж
ка политическа школа. В 
течение па няколко месеца 
ше бъдат обработени. 15 
теми от областта на .чарк

който бе изнесена ленция 
на една от най-актуалните
политически теми у нас 
„Ролята на младежта в 
изграждането на политиче
ската система на ооциали

ризата, историята, култура
та, всенародната отбрана 
и ролята на младежката ор 
ганизация. Лектори ще бъ 
даг преподаватели от Обра 
завагелния център, юрис
ти, икономисти и агрояю- 
ми от Босилеград. Сред 
курсистите най-многобро- 
й л са учениците от I и
П клас. Обучението се про 
вежда, два пъти седмично.

Ма 6-та денемори т.г. се 
състоя първият час', на

дсватс-лно. Сегашният шанс 
на младото поколение е да 
участвува дейно в осъще 
сгряването на Програмата 
за дългосрочната 
мическа стабилизация. Мла 
дите тгмат широко поле за 
действие и те не бива да 
изпуснат

градскачс бездействува
младеж, която има и 

най-добри условия за ра
бота- Носител на дейнос
тите трябва да стане сред 
ношнелеката младеж, ог 

се очакват изключи

та

иконо-
самоулравле-ешческото 

ние”.. Лектор бе преподава 
тел.ката но марксизъм Ран 
ка Опаскова. Изложението 
на Славкова

която
телнн резултати е идейно- 

образова- 
облас

Техшияттова.марксического 
ние и в останалите

младежната дейност.
е и гаранция, чепринос

Са деен субект във Фоон- 
та На организираните со
циалистически сили.

предизвика 
особен интерес на курсис
тите-

ти на
Колективните членове на 

ССМ представляват широк 
организираното С/. II. Дивна Тасевафронт на

СТРАНИЦА 9* 14 декември 1984Братство



ДИМИТРОВГРАДИЗ ДЕЙНОСТТА ИА СОИ ПО ЗАЕТОСТ В БОСИЛЕГРАД

Започна с работа 

автобазата
Най-трудно за стажантите

• ОТ НАЧАЛОТО .НА ГОДИНАТА ДО КРАЯ НА ОК 
ТОМВРИ РАБОТА СА ПОЛУЧИЛИ 343 ЛИЦА, ОТ 
КОИТО 177 НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ И 15 СТА 
ЖАНТИ • СПОРЕД СПИСЪЦИТЕ НА СОИ РАБО 
ТА ТЪРСЯТ НАД 950 ДУШИ • ПРИЕМАНЕТО ЧЕС
ТО СТАВА БЕЗ ИЗГОТВЯНЕ НА РАНГ—ЛИСТИ, Т.Е. 
БЕЗ СПАЗВАНЕ НА ПРЕДИМСТВО

тона число 463 са неквали
фицирани, 56 
фи-циршм, 131 ииал1Ифицира 
ни II висококвалифицирани 
работници, 270 със орацно 
училите, 40 е цол увиеше 
и 16 дути е виеше обра- 
:ю. и рои е. Числото на търсо 
м|||1го 'работа и занапред °е 
увеличава, особено на не
квалифицираните.

полукналн-

бензин и обмен на валу
та. Освен транзитните ту
ристи, автобазата ще мо
гат да ползуват и 1-ражда- 
ните от Димитровградска 
община. Разбира се, че 
най-голя.мо облекчение е 
възможността туй да се 
върши технически прег
лед на моторни возила, ко 
йто досега се правеше в 
Пирот, а това значително 
поскъпваше самия преглед.

Тази автобаза е еяна от

Тези дни нрай гранич
но-пропускателния пункт 
Градина започна да рабо
ти автобазата Димитров
град в състава на служба 

информа- 
м Автомото съюза

Самоуиравителната общ- сеч юмцри когото бе край 
ност на интересите по 
заетост в Босилеград 
съвместно с обществе
но-политическите и са- 
моуправителни сили в об
щината и организациите на коноирсдиисанилта и обла 
сдружения труд огнрча- цтта ма заемането на ра
ло на годината досега нос 
тигна относително добри 
резултати в заемането на 
нови работници. Докаго 
през миналата годин^ ра- 
бога получиха 243 работиш :|| 
на, от конто 130 на неопре 
делено вре-ме и 26 сгажан 
тн. до края на октомври 
т-г. се създадоха условия н 
работа получиха 343 души.
От рова число 162 са при 
етн на неопределено вре
ме и 15 стажанти (11 на 
неопределено и 4 на опре 
делено време).

Всред приетите на неоп ■ ? т 
РВДелено време са и 79 'у|
работници в цеха за суше . яЦ

ннят срок, не потърси от 
Общинската скупщина да 
бъгде освободено от приема 
него но стажанти.

Често не се спазват за-
та за помощ и 
нии кт» 
на СР Сърбия.

Този нов обект, 
преди почти един 
таил-рнш строителната тру 
дова организация ,.Градия" 

11им игровфад, заема 
млош от 350 м‘. И състава 
на базата е построен 
паркинг
2000 м’. С изграждането на 
тази база се комплектува1

С трета степен училищ
на подготовка най-млого- 
бройии са авч-омехапици, 
\\ ги пи 11 бравар[ I, продавачи който

месец
'

п от
магистралнияосемте на 

път Белград — Димитров
град. която заедно с ново 

гостил пич арс

и
на площ от/л И построените 

ко-туристичеоки обекти на 
гвуващата бензиностанция 
на Югопетрол.
„Ко.мпас—Балкан" и същес 
всичко необходимо на тран 
зигните туристи. Затова 
са реални очакванията и
транзитният
значителна степен да се 
засили, имайки предвид 
грижите, които в последно 
време се полагат . за него 
и очакванията в предстоя
щия период той да заеме

/ у УСЛУГИТС. КОИ'1'О ИреДЛагаТ 
на самия гранично-пропус
кателен нунит за транзит 
ниге туристи.

I предлага

Ш, Именно, тук ще се вър 
иси технически преглед на 
м оторни возила, миене,
смазване и дребни лоправ 
ки на автомобили. Освен 
това тук те се оказват и 
всички административни 
услуги от така наречения 
„туринг—сервиз", а това са 
регистриране на моторни 
возила, застраховка, изда
ване иа зелени картони, 
продажба на купони за

!
ТУРИЗЪМ . до

I

не на овощия и зеленчу
ци, къДето най-много рабо 
тят и приетите досега на бота. Нерядко се приемат 
оггределе-но време — 170 работници без изготвена 
лица, като сезонна работ рант—листа или пък съ- 
на Ръка. Да напомним, ра шата не се спазва. Все 
бота на неопределено вре още не се спазват и нови 
ме получиха и 17 работни- -ре изменения в Закона за

трудови отношения. и тру 
организации в 

конкурсите си тъсРят кан
дидатите да имат трудов 
опит. През посочения пери 
од за 39 работни места ед 
но от условията бе и тру
довият опит, макар че те
зи работни .места не изис
кваха това. Тази безотго

В цеха за сушене на овощия и зеленчуци
и работници за първонача 
лна обработка на дърво, а 
с четвърта 
трудови
иическа химия, 
тори на културни 
мм и най-много завършили 
гимназия. Всред търсещите 
се работа с полувисше об 

най-мною има

значително място в стопа
нисваното на общината-техници за 

отношения, орга 
организа- А. Т.

програ-
ка в цеха за чорапи, кои 
то курс за работа в тази довйте 
фабрика издържаха още 
през 1982 година.
БЕЗОТГОВОРНОСТ НА 
ЗАЕТИТЕ

г САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОЕШНОСТ НА ИНТЕ
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИ. 
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА’ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

разовакие 
юристи и икономисти, а с 
виеше дипломирани юрис
ти.— И покрай това, че са 

Резул
тати може да се констати 
ра, че сдруженият труд в 
общината безотговорно Се

ООСТ Аптека „Босилеград” в Босилеград въз 
основа решението на събранието на работниците 
обявява

постигнати добри Какво занапред? — Въз
можностите на сдружения 
труд в общината за по-ус 
корено заемане са ограни 
чеми. Всички обаче все 
още не са използувани — 
казва Миланов. Но не и вой 
ч геите на списъците са на 
истина без работа. Затова 
СОИ ще устрои евиденци-я 
п .ще уточни на кои е необ 
ходим а работа и за тях да 
се създават условия за за
емане.

верност на заетите се сва 
ля на плещите на стажан
тите. Тя е и причина да се 
отива от едно на дру^о ра 
ботно място — работа да 
получават онези, които ве
че я имат!

Конкурсотнася към приемането на 
-стажантите. Според зако- 
нопредписанията през нас
тоящата година трябва да 
бъдат приети 52 млади шко 

кадри. Разликаталувани
обаче между това число и 
приетите досега стажанти 

казва Боян

за избиране и именование на инокосен делови 
орган

НЕИЗПОЛЗУВАНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ

е огромна 
Миланов, секретар на 
СОИ по заетост в Босиле- 
.град. Въпросът е по-бол е 
знен ако се има предвид, 
че нито една организация 
или общност док рая

ДИРЕКТОР НА ООСТ 
преизбиране

Понастоящем в описъди- 
те иа СОИ се намират над 

на 940 безработни лица. От

Освен общите условия, предвидени със за
кона, нандидатът трябва да изпълнява и следни
те отделни условия:

— да има завършен фармацевтичен факул-

В. Б.

НА ГЛАВНАТА УЛИЦА В ДИМИТРОВГРАД тет.
— да има най-малко 3 години трудов опит,

Йще един нов тотоар — да има морално-политически качества и 
организационни способности за вършене на фун 
нцни на инокосен делови орган,

— да няма пречки от член 511 от Закона за 
сдружения груд.

• Мандатът на директора на ООСТ трае 4

Остава още пощата Да 
гюотави телефонен ка
бел между тротоара и ко
ловоза, за да може и тави 
част да се асфалтира. То
гава главната улица ше 
бъде окончателно завърше 
на. През прлолетта сигур
но ще бъдат засадени и 
дръвчета от лявата стра
на, а стоварищата трябва 
дабъдат изместени.

Главната--улица в Димит работите, които 
„Маршал Ти-

завърши 
специализираната сторите 
лна организация „Ниско-

>
ровфад —

:йто”-,"-от гарата до първата .
железопътна бариера, най- градня от Пирот, е м-и- 

' после получи окончателен 
.изглед. Именно, тези дни 
на тротоара от дясната 

койтО бе

Тези дни години.лиана динара, 
за асфалтирането яа дес- • Молбата за нонкурса трябва да се подаде 

срок от 50 дни от деня на публикуването, как- 
донументация, от която ще

ния тротоар,.(коетр- също 
завърши „Нясн-оградня", са 
изразходвани 1,1 милиона 
та тротоара са обезпече- 
динара. Средствата за два 
ни от местното, самообла
гане на гражданите на Ди 
мйтровград.

В
то и компледната 
се узнае, че кандидаът изпълнява общите и от
делни условия.

• страна на улица, 
направен преди няколко 
години. През лятото бе

тротоарът от ля

V

1
! на адрес: ООСТ• Молбите изпращайте 

Аптена ..Босилеград’’ в Босилеград.
направен 
вата страна -на 
670 метра и веднага бе 
арфалт^рзй- Стойността, на

дължина

IА. Т.

Братство * 14 декември 1984
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Шизитокацущда Що^) ИТ«Е

Връчени наградителистЛЕГРАД: СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С МЛАД и ПЕРСПЕКТИВЕН ФУТБО

За мъжка, но коректна игра
ПЕНЕ СТОЯНОВ, е ието. .г; здагадк , д ™= - - ^-4"'”,0т8КЛЛ'*-®-" "К » с%",™”°ро *•-с . еград. Въпреки орав- изпълнение на

лпте нп гЬ13-' На ‘ л“бите‘ те задачи. така и по
' град е 1«веотед ВВ чБ°°ИЛе ихекие На Д«ошшлияата и 

е ,13весаен вече три- -отношението му
пе^т^аИНИ- Най“напРеД сткграчнте. И ь юношеския отбор, г 
преди една година 
янен член на първия отбор.
ИгРае на мястото 
трален защитник, и 
казва това

°°СТ „5 СЕПТЕМБАР” СПЕЧЕЛИ КУПАТА ТРА 
ИНА СОБСТВЕНОСТ • УЧЕНИЧЕСКОТО ДРУЖЕ 
СТВО „ЕРОЗИЯ” НАЙ-ДОБРО В УЧИЛИЩНИТЕ А 
МЕСТНАТА ОБЩНОСТ СУВОЙНИЦА В СЕЛСКИ
ТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ • БАСКЕТБОЛНИЯТ ОТ 
БОР „ЗАСТАВА ПЕС” — НАЙ-ДОБЪР СПОРТЕН КО 
ЛЕКТИВ

в „Мла-

На въпроса ни кан оце- 
есенното

както в 
възложсни- 

отно-
Всяка година традицион

но се определят най-добри 
те спортни отбори и дру
жества в Сурдулишка об 
Щ;и<на, които през . годината 
са постигнали най-добри 
Резултати и са се изявили 
като най-добри спортни 
колективи. Съюзът на 
ганизациите по физичес
ка култура (СОФК-а) и Ко 
мисията за спорт при Об
щинския синдикален съ
вет съвместно съгласу
ват мненията ои кои отбо 
ри и дружества заслужа- 

понесат званието 
„най-добри”, като при то
ва им връчва съответни на 
гради и признания.

На най-добрите в слу-

нява класиране 
на „Младост” и с кои фут
болисти най-добре съ дей
ствува във футболната иг 
ра Стоянов

провъзгласен спортният 
колектив на ООСТ *5 сеп 
те-мбар”, комуто е връче
на и купата трайна собст
веност. Най-дрбрият спор
тен колектив в изтеклата 
година е „Застава Пес”, а 
в селските олимпийски иг
ри най-добри резултати по 
стигна местната общ
ност от с- Сувойница.

Между учил1И1щата с 
най-високи резултати се 
класира спортното друже 
ство «а образователния Ден 
тър „Йосип Броз Тито” — 
..Ерозия”.

Едновременно в уводно
то си изложение председа 
гелят на СОФК-а Синиша 
Жизич говори и за значе
нието на масовия спорт, 
който тази година може да 
отчете добри резултати, 
понеже в състезанията са 
участвували над 2000 мла 
дежи и работници във 
всички състезания. Разби
ра се, тук не се взимат 
под внимание спортните ко 
лективн (които също се 
състезават на самодейни 
начала), но които имат ста 
тус на постоянни отбора, 
състезаващи се в разшгч- 
ни групи, относно дивизии.

Ст. Н.

спрямо 
не на

празно .мнозина от любите 
П'е на футбола в Босиле

град го считат за най-до-

ни каза:
е от 

е поето — Безспорно е, 
увдеха във футболната иг
ра трябва да се трудят вси 
чки футболисти с добре ар 
ганизи прана 
игра. Все пак

че за

на цен- 0(Р-
кзкто 

място, което 
наи-мягого му отговаря. Мо 
же би и

и колективна
някак си, аз 

най-сигурен се чувствувам, 
когато играем с В. Глиро- 
ров, И. Ранголов и Б. Та
сев. А що се ка<сае до есе
нното класиране на „Мла
дост” смятам, че класира
не го не

затова._ зашото
ооразец във футболната иг 
ра лгу е Георги Георгиев, 
някс-а централен защитник 
на ...Младост”, а днес тре
ньор. Инак въпреки 
гево място в отбора е пен 
тлалзн зайштник, Стоянов 
често пъти прави и набе-

ват да
че не-

е в унисон със си
лите и възможностите ни.

За отбелязване е и това, 
че Стоянов е отличен уче
ник, с което потвърждава, 
че могат в. крак да вървят 
футбола и училището. Уче 
ник е от четвърти клас в 
образователния 
Босилеград.

чая са връчени купи, ди
пломи изи към наказателното поле 

на съперника. Обожател е 
на мъжка, но при това ко
ректна и в границите на 
спсртмекството игра. При- _ 
тежава извънреден начин 
на отнемане на топката, а 
не изостава и при подава- Пене С7оянов

б л агод арствен и 
грамоти. А те са: най-доб 
ри шахматисти в „Мачка- 
тица” в тенис на маса — 
цехът на „Симпр”, в спор 
гна стрелба — „Мачкати- 
ца”, в пикадо —
„5 септембар”, в баскетбо 
ла — Власи нските

център в
ООСТ

м.я. водо- 
Във футбол нацентрали, 

малки врата — ООСТ „Зве 
зда”, а в теглене на въже 
„5 септембар”.

За победител в работниС0К0СИЯТ номер седем
ладост"

Vв
ческо-спортните игри еIвпусна „И

Той започна футблната След казар.хгата с упорити 
юношеския тренировки отново облича 

„Младост”. Още зелената фланелка с но
мер седем. Идва ново по
коление, но с Владимир 
Ч/лев" и останалите също 
сс разбира. Треньорът Ге
оргиев сериозно разчита 
; а него. Тогавашното^ риуо 
всдсТзо: Ратомир Йойи^, 
Алексо Тасев, Драган Ан
донов и Христо Костади
нов считат, че е „остарял”, 
а то ся в а той има само 23 
I елини!

деля Венков. — Там раду
шно бях приет а за' „Че
лик” се знае ,че заема пър 
вото .място в групата, от
носно
футболна дивизия Враня с 
две точки предимство от 
конкурентите-
клуб играх два пъти и вка 
рах три гола. Както вижда 
те- все още не съм за „от- 
писаннте”.' Обичам зеления 
цвят и ми е жал за „Мла
дост”. Поканиха ме да се. 
върна, но засега нямам на
мерение. Хубаво ми приля 
га и синьо-белия цвят (цве 
«а на „Челник”). Все пак 
благодарен съм на „Мла
дост” и на треньорите Ста 
нчев и Георгиев. „Младо
ст” и без мене има своя 
младост, а това са Влади
мир Глигоров, Раденко За
хариев п други футболис- 

11 рик л ю ч и из и о иедта 
си монолог Р. Венков.

си кариера в
състав на 
каш ученик в осми клас 
на оенвнот0 училище под 

треньо- 
Бързо

лгежд уобщи нската
ръководството на 
Ра Стоян Станчев, 
напредваше- Неговите за- 
ложби на талантлив ф\дбо 
ЛИСТ бързо се изявиха и 

играе в .оно- 
на „Мла-

За новия

не само, че 
шесккия отбор 
дезт". но бива поканен и 

отбор на 
14—15-за юношеския 

Сърбия. Макар и 
годишен, тази 
приятна не само за 
но и за треньора 
За съжаление радостта 
н„ споделя и ръководство- 

отбора. Това е при- 
че че настъпва за 

отбор на Сър-

покана е 
т него, 
Станчев.

МУ

го на ДИМИТРОВГРАД1'я* «с 1
у ■ ^ Г

чин ата,
юношеския Лапидариум и боклукПия.

Набързо Станчев напус
ка „Младост”, а мястото 
«V заема младият и амои- 
циозен треньор Георги Ге- 

И с него намира 
Сезонът 1978/79 

„Мла

ти
Всички п Димитровград 

бяха зарадвани, когато 
„Комунален” набави кон
тейнери за боклук, защо- 
то това бе първа крачка 
към подобряване на чис
тотата в града. Наистина 
десет контейнера са мал
ко, но гточцобре и десет, 
отнолкото нито еддш- За 
съжаление местата, къде 
то са поставени контейне 
риге, не са избрани най- на археологическите паме 
сполучливо. За това нан-до ■ гнили и оставки .тогава по 
бре говори оинмката. на не да че загрозяват оно- 
коцто ое вижда контейне- но, носто имаме, 
рът, иосганон зад Култур 
ник дом. Изборът на мяс

тото е отпе по-неподходятд, 
ако се има предвид, ч? та 
зи трепна площ е предви 
дена и почти напълно 
ползувана 
—археолози за поставяне 
на лапмдариум. Те наисти
на са изненадани и огор
чени от постъпката на хо
рата в „Комуналац”, Ако 
не могат по друг начин да 
допринесат за запазването

II допълнение какво да 
нажем? Не е ли прибърза 

на „Мла- из-орлтев, 
общ език 
с твърде 
дозт”, е ГаДе 
един от стандартните игра- 

Едновременно е и ме-
а с 1Ь

ло ръководството 
лост”, защого нонеднаж 
босилеграиските любители 
га футбола са скандирали: 
„Раде-маисторе”! Но. дали 
й Р. Венков с някои сври

от любителите
успешен за

Венкод Раде Венкове

Негоден, пропаднал та
лант и още 
км го завеждат На резер- 
нната пейка, 
взима документите и попе 

за него проявява инте- 
футболния-г отбор „Че 

лик" от Вело поле, Сурду- 
лтнмка община, сс озовава 
там.

— Какво да ,кажа — йю

някои забслежчи-
най-добрите,жду

вкарани гола 
майстор в отбора.

постъпки не допринесе за 
недоразумението с р-цково 
дството ща „Младост”? За 
да се установи взаимно до 
верите, необходимо е и две-

гол-сгава Венков си

сезонПрез следващия 
напусна Босилеград, ноне- 

заминава да следва, но 
„Младост .

Же
РеО те страни да проявяват ра- 

вибрателство.
же

напуска
1982 година, но1'а- 

да отбие воен 
ЮНА.

не
Радко Стоянчов

Все ДР
то заминава А. Т.

повинност вмага си
СТРАНИЦА И
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• сатира • забава
Козари - налемари

В мерата на село Браиковци днес 
има много овощни дръвчета, предимно 
облагородени чрез калемладне. Пазей- 
ни козете, козарите си носели тарчуцп 
е ножове, конци и калеми от хубави, 
благородни круши и ябълки. Облагоро
дените дръвчета те връзвали е тръни и 
глог, за да не ги бръстдт нозете, или 
да не ги докосват птици. Един от най- 
известните калемарп е Ризе Иванов от 
Кумнчка махала.

В околността на Бранковцн има 
овощни дръвчета стари по 200—250 го
дини. Някогашните гори са изсечени и 
Днес тези места са превърнати в лива
ди, в които има 14 вида круши: дърпе- 
нак, топавеи. изворка (расолка), води- 
нпк, масловка, белвипа. околчесгаа, де- 
давен, рашка, епнавпи (бел и черен) 
дългодръжка, л\'беница, бегрум и желта.

Всички са вкусни и ароматични. Изпол
зуват се за компоти и за ракия.

Ябълки има П вида: петровна, ви
сока (мървеиа) ситна, бела, буавица, 
циганка, амапалкя, рускаиица, пцрша и 
(шрмена. Поради сайбите п местностите, 
си наименувани както следва: „Ангело- 
но нинче". „Стефанов валог”, „Та-сови 
държаии", „Мръдна орница”, 
ще”, Спасов кюиар" и йод.

Интересно е ДВ се отбележи и кан 
са създадени някои от нивите. Козари 
те взимали котлета е нресол. Нннръ,с 
вали младите горски дръвчета, а козете 
ги обръспиоли след топа. Такива млади 
гори бързо изсъхвали, а на тяхно място 
хората започнали да орат пшеница, ръж. 
ечемик или лента.

Кико сейемо-тека 

че Ж(ьемо„I 1ладпи-

Тия дни у Димитровградску) ©Смдииу ло- 
привършимо с йесеиугу сеитбу. Истина, вре
мето че беше убаво, нема цело ле/о дъж, ама 
преди изввено време паде, па ударимо на рабо- 
/ у од мраи до мрак — и преко 96 //а сто лосея- 
мо йесенице — пише ми бая Иван оди Висок.

И све С7вше да буде убаво — пише бая 
Иван, ама пак не смо спокойни. Посе*мо, а ма 
нп студено- около сърце ещо си върлямо оди 
нашето семе. Убаво лоше — гекво имамо. А 
защо, че речете? На немамо толкова паре да 
платимо семе »»о ни предлага „Сточар", агрести 
рано, кико га кажу. Лани за Йило семе — узи 
маеше Ьило и 35 грама //ашу пшеницу, а са — 
за кило — траже 1,67!

И нийе повъргамо 
вьрлимо оди нашето, А са се питам друго не
що: кво че буде ако добивите буду лоши. Оно 
и годината пешо пойде шашава, не може 
пооре.мо навреме, него закъснемо, па после и 
със семето; са ако и Ьубре не дадемо кино тРе 
бе — не з//ам кво че излезне — жали ми се 
бая Иван.

Сто»и Евтимов

— А.ю. тона магазин за 
обувки ли е?

— Не, грешка, сбъркали 
сте номера.

— Не. номерът е добър, 
само искам да промените 
цвета.

яштРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
:( лосуиамо, па сиДървото е дълбоки порени не се бои и ог най- 

силния вягьр.
:::Конфуцин : АЗ::Ние често превъзнасяме далечното минало и не- 

дооценявамг настоящето. — Чувам, че постоянно 
печелиш на дарти, а гу- 
бнш на конни състезания?

— И там бих печелил, 
само ако можах мално и 
конете да поразбъркам..

::Тацнт :
— Н(о да правимо — каже он. Ние смо 

па село стари и изнемогли, с муку и това ра
ботим», шо работи.мо. А оди задругуту ретко 
да дойде некой оди агрономи, па да ни поупути. 
Че Рече некой — те толкова године работили, 
и зпали, а са не знаю. Нейе тека. Нели свак 
дън се изу.мейе нещо ново, нещо но-съвремено. 
Па зашо и ние да не идемо под крак с наукуту.

Мислим да поканим и друтариге оди Ша- 
бат за по.ъопривреду у Димитровград. Нека и 
они малко се поразмърдаю. Они ни одържу по 
неконе събрание и само ни накажу требе това, 
гребе онова да се направи, а ка да се направи 
— оно си останемо сами.

Нзивата не че молитву, а магику, кико ка
же народната пословица, та и ние сви що се 
грижимо за по.ъопрнвредуту, требе да се удру- 
жуйемо повече. Да обедшшмо знание и техни- 
ку, та ако може да не ооганую неизоране и не- 
засеяне н>иве. А и онея що посейехю да буду

:
На пресъхлата река не благодарят за мина
лото.

■
■

IТагор

По-добре гълъб днес, огколкото паун утре. 
...Майката на опита пак е леномислието, защо-
„_____ _____ __ ;■*: _л А —

— Докторе, какво 
правя, за да мога да спя 
добре?

— Преди сън изпийте ед 
на чаужа с мляко, или из
яжте една ябълка.

— Но преди половин го 
дина вие ми казахте» 
не трябва нищо да 
през нощта.

— Знам, знам. Но досе 
га медицината се придви
жи доста напред.

да

Древноиндийсна

то ако нямаше лекомислие, нямаше да същес
твува опитът чеБ. Нушич

я-м

Който добре познава пътя, не се уморява. г *
ТурскаI

съглам.
Ещо: кико съга сецемо — тека че на лето 

да жгьемо. И пощо посеямо лошо семе — даАно в света съществува наистина Нешо све
щено и велико, то това е само непрекъснато 
развизващият се чв©к.

Селски лекар поставил 
магнетофон в приемната, 
за да се развличат болни
те- чакайнп ред. 
възприели новото удовол
ствие, само една бабичка 
промърморила:

видимо що да предузмемо, та жетвата да не 
буде лоша — пише ми бая Иван.

Що да му одговорим. Он си сам наже: 
кико! сейсздо — тека че жгьемо.

М. Горки Воички/
Помнете — човек няма избор. Той трябва да. 
бъде само чорек. еЛичиш/Ст. Лец

— Колко хора чдкат, а 
доктори* все см свири на 
китара...~«яаашв ■■■■■■шашава*

Ш!ШШ3
ВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД
НОСТ В СФР ЮГО

СЛАВИЯ
Урежда

келеша
Директор > глккем а 
отговорен редактор 

ВОРИО КОСТАДИНОВ 
Телефони:

директор (018Ц8-154, 
Редакции (018)52-751 
Годишен абонамент 500, 
а нолртодншен 260 дмж.

Текуща сметки 
82 500-003-05*0 СДК 

Ниш
Печатница: „Вук Ка- 
радиптч” У* От. Пау- 
иеияч, 7* — Н*Ш,

те Кей „** декемнрн ",


