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Всестранни резултати
13 ^ишката армейска област преди някол ко дни 

започна честауваието на 22 декември — Деня 
на ЮНА. Пю случай празника, комендантът на Ниш
ка армейска област генерал-подполковник Перица 
Ьучетич със сътрудниците си в понеделник води раз
говор с журналисти, накто ги запозна с всички, на
истина хубави, и всестранни резултати,които през та
зи година са постигнали числящите се към тази 
мейока област.

м— ДРез тази година числящите 
армейска област постигнаха 
готовността и възпитанието. Това потвърдиха много- 
бройните проверки и учения. През този месец, на
пример, бе извършена проверка и на поделението на 
Милько Радошевич, което по боеготовността е 
първо Място в Нишката армейска област и което се 
намира в самия връх на най-добрите колективи .на 
сухопътните оили в ЮНА. Зад него не изостават мно 
го и резултатите на останалите поделения в нашата 
армейска област.

Подготовката за ХШ конгрес на Гюк 
Първо: да дадем решителен пр^шог з» ^ ” започваме с ясни определения,
те затруднения и за по-нататъшно™ - ,^ °пна страната от икономически
необходими услови*Тзад“авале
вишим Д“ УКРеПИМ единството на Съюза вишим идеино-политическата 
??ешно ролята си

всички
на социалистическото самоуправление, 

на югославските комунисти и да по 
и аицион ната му способност, за да изпълни ус- на авангард на югосла зсната

ар-

се към нашата 
високи резултати в бое-Революция.

На петнадесетото си за
седание, състояло се на 18 
Декември т.г. в Белград, 
Централният 
Съюза

ненията. Приехме и ооехце 
ствяваме Дългосрочна лро 
грама за икономическа ста 
билизация- 
към критичен анализ на 
политическата система. По 
дготвихме дългосрочна про 
екция на действия за нрр 
мализация на външната 
платежоспособност «а спра 
ната. С Тринадесетото за 
седание на ЦК на СЮК от 
крихме процес на критично

волюция. Застоят в разви
тието на самоуправлението 
заотрашава не само по-на- 
татъшното ни развитие, 
но и осъществените придо
бивки. В публичните рази 
окванмя комунистите и тру 
довите хора недвусмисле
но казаха, че не съшеству 
ват дилеми по кой път да 
вървим и как да изгражда 
ме този път. Те търсят и 
приемат само един път 
— политиката, становища
та и определенията, които 
на практика създават въз
можност на трудещите се 
в сдружения труд да ов
ладяват дохода и цялостта 
на обществено-иконоимиче 
ските отношения и непос
редствено да управляват 
със съдбата си и с разви
тието на обществото.

Само в борба за тези 
стратегически определения 
и в широка демократична 
акция на работническата 
класа и всички организи 
рани сили на обществото 
Съюзът на комунистите мо 
же да изгражда полиггиче- 
ската платформа на ХШ 
конгрес, каза Беловски.

Въз основа на всестранен 
анализ на отношенията и 
тенденциите в обществото, 
платформата трябва да 
разясни най-важните въп
роси в развитието на соци 
алиегичеокото самоуправ- 
ленис, успешното матерна 
лно и обществено развитие 
и ролята и задачите на Съ 
юза на комунистите в нас 
тоящия етап на реводюцп 
яга. Налага се да бъдат да 
дони по-пълни отговори на 
въпросите: защо се явяват 
отпори и застои в развити 
его на самоуправлението; 
задното самоуправителиата 
интеграция и сдружаването 
на тРУД 'И средства спират 
па общинските, накрайник 
оките и републшан оките 
граници: кои са причините 
за стагнация и деформа
ции на отношенията в об- 
ществената собственост, за 
големия произвол и волун 
гаризъм в разпределение
то и па други въдфош на 
настоящето ни развитие.

на
комитет на 

на югославските ко 
мунисти взе решение 
подготовка на ХШ конгрес 
на СЮК. На 
бе сформиран Отбор 
подготовката на конгреса 
и Комисия по

Пристъпихме
за

заседанието
Комендантът на Нишка армейска област го

вори за иновациите и мероприятията,по
които се пред 

приемат за подобряване на обучението и боеготов
ността. През тази година — подчерта той — е из
градено най-модерно стрелбище, което дава възмо
жност да се упражняват стрелби с пехотни, брониеви 
и противоброниеви оръжия, както и за боеви обуче
ния на тактически състави и същото 
един цялостен училищен център. При изграждането 
му са постигнати два рекорда: благодарение на собг 
ствения труд в обекта е изразходвана само една чет- 

средства и същият е завър
шен за само 125 дни и такъв резултат в изграждане
то на такива обекти досега не е забелязан.

орган изаци
онни и уставни 
Тринадесетият конгрес 
СЮК ще се състои в пред 
видения с Устава срок — 
към средата на 1986 годи

ВЪПРОСИ.
на

представлява
на.

Подготовката на ХШ ко 
нгрес на СЮК — каза се 
кретарят на Председател
ството на ЦК на СЮК Ди 
мче Беловски във встъпи
телния си доклад — тряб
ва да потвърди континуи- 
гега на основните опреде 
ления на нашата револю
ция и да допринесе за по
нататъшното укрепване на 
Т итовия работи ическо-кп а

въРта от заплануваните

Югославската народна армия, която се роди в 
пазвите на югославските народи и народности и коя
то е тяхна неделима част постоянно полага усилия и 
оназва помощ на населението там където му е най- 
необходима. С максимално ангажиране 
старшини от Нишката армейска област през нас
тоящата година са изградили 22 км пътища и ре
конструирали 75,5 км пътшца на стойносх от над 99 
милиона динара. Изградили са и три бетонни моста, 
а с населението в повечето общини водопроводи. Из
копаели са 35 км канали за водопроводи на стойност 
от 'над 11,7 милиона динара. — Особено искам 
подчертая — каза Вучетич огромният принос на по
деленията от нашата армейска област в електрифи
цирането на неелектрифицираните села. През тази го
дина те изградиха 23,5 км далекопроводи и изкопаха 
128 дупки за ИТТ стълбове на стойност от 356 ми
лиона динара. Залесиха 235 ха голини, а в саниране 
последиците от земетресенията на Копаоник 
диха и разшириха 22,5 км пътища.

войници и

сов курс и за преодолява
нето на задачите, набеляза 

ХПни в документите на
СЮК и Дългоконгрес на 

срочната програма за ико
номическа стабилизация- 

Като посочи

Димче Беловски да

преразглеждане на идейно- 
политическата, организаци 
оннага и акциоината спо
собност и на целокупното 
действуваме на Съюза на 
югославските комунисти.

основните 
и проблеми,трудности 

пред които е изправено на 
шето общество след пери 
ода на забележителни исто 
рически постижения, Бело 
веки подчерта, 
страна на дело 
способността си да опреде 
ля ясни дели и стратегия 
за преодоляване на затРУД-

изгра-
По-нататъшното задълбо- 

социалистичес-
че нашата 

потвърди чаване на 
кого самоуправление е въ 
прос от съдбовно значение 
за бъдещето на нашата ре

По време на разговора генерал Вучетич под 
черта, че особено внимание се посвещава на запаз
ването на жизнения стандарт на войниците и стар
шините- През тази година са изградени и множество 
обекти и жилища, които също съдействуват в пови
ша нането на стандарта. През годината в тази арлгей 
ска област около 3500 войници са получили квалифи
кации, необходими на нашето стопанство и след от
биването на военната си повинност ще продължат да

С публичното обсъждане на Проек/озаключения 
ХШ заседание на ЦК на СЮК практичес- 

ХШ конгреста от
ки започна подготовната на

Всичко мазано в публичните разиенва- 
изявеиата енергия и видимите творчески по-

на
дават принос в развитието на обществото.

Твърде добри резултати са постигнати в осъ
ществяването на икономическата стабилизация. С 
по-добра организация и пестене, което въобще це се 
е отразило върху повишаването на боеготовността, 
числящите се към Нишката армейска област през 
тази водена са спестили около милиард и половина 
динара. На войнишките икономии в сравнение с ми-

сюк.
ни я,
тепциали трябва трайно да влияят на ио-нататъ- 
шяите процеси в СЮК и обществото като цяло. 
Общопартийната дебата трябва да послужи 
то опора в изграждането на платформата. Съ
ществените изисквания, инициативи, и опреде
ления, изнесени в публичните разисквания, 
получат истинска валоризаци* в платформата са 
мо ако се преВ7,рнаг в конкретна аиция по раз
решаване на съществуващите общвствело.ико 
,/омически противоречи» и открити проблеми.

ка-

ше
налата гощина производството на храна е увеличено с 
213 на сто. Обработваемите площи са увеличени сце 
100 ха, а през идната година евце 60 ха мочурливи 
площи щс станат обработваеми.

В. Б.



Деня на ЮНАВ чест на 2 декември

Стабилизация
по войнишки

БОСИЛЕГРАД:

Примерно сътрудничество
Наред е живота и рабо- се кьм териториалните 

тата през извървелия че одчгтщи, чрез различни 
тири десетллеша, и сътру видово сказки, професцима 
дничествою .между чие лно и техническо обуче 
ля-щите се към ЮНА и ме ние. 
стното население нещрекъс 
на то се развива, укрепва и 
задълбочава. Това е още 
едно потвърждение, че 
нашата Армия изникна от 
народа и днес расте и се 
разшгва в прегръдките Н'; 
нашите народи и народно 
сти, с тяхната борба за 
независимост, за братство, 
съдружие и за сам осяхте 
лен път в изграждането 
на самоуправптелния соцн
ализъм — път който в за 
вет ни остави, първият во 
йник на нашата револю
ция, другарят Тито.

И в Босилегралска об
щина, със задоволство мо 
жем да изтъкнем, войници 
те-граничари и командири
те осъществяват пример
но сътрудничество с местИ 
ното население, с общ§ст1? 
вено-политическите орга- $5? 
низации и постигат завид 
ни резултати както на про 
фесионално-военното об\- 
чение на населението за 
всенародна отбрана и об 
шествена самозащита, та
ка и в културно-забавния 
и спортен живот. Не изо 
стават и съвместни акции 
в областта на колгунал по
битовото изграждане, в об 
ластта на здравеопазване
то и пр.

Резултатът на съвмест
ни акции в течение на на
стоящата година е че ня 
колко села получиха, а дру
ги ще получат до края или 
през следващата година 
електрически ток. Армей
ците, съвместно с местно
то население в селата Гр 
инци, Белут, Долно Тлъ- 
\гино, Божица, Милевци и 
др. участвуваха в разшир
яването и поправка на сел 
ски и махленски пътища.
Участвуваха в прокарване- 
то на далекопровода от ”
Босилеград, към Долно 
Тлъмино, както и при из
граждането на мрежата с 
низко напрежение в село 
Долно Тлъмино.

нс и отделни местни об
щности. Редовно, почти . 
за ■всички 
змици или пън д-Ругп маци 
фсетацип се подготвят с-^в 
мо отми
и художествени програ
ми. Редовно се провеждат 
различни състезания но фу 
■|б;.л, шахмат, 

ц)елба и п.|).

Войниците от единицата 
държавни пра с комащцира Стоян Райио- 

1шч са приели мерките 
па икономическата стаби- 

културпо забавни лизация по своему. Две го

роди водиш с к*ш>род на 
правени са каскади.

Басейнът има и друго 
предназначение. Със съ
ществува ищге 16 000 куби 
чески метра ъо,ка той да- 
ва възможност за ирокра

От значение е да се из- 
гъкпо и сьтрудничоствого 
ме>кду граничното подоле 
ние, Здравини дом п Антс 
вата, в различни лекарски 
прегледи и размяна на ле 
карета, кое го за и коном и 
чоскато стабилизации дой

дини вече са запретнали 
ръкави и сами лроизвеж- 
дат зеленчук, овощни, сви 

волейбол, | меко и рибено месо. От
казармения Район те са
направили образцова гра
дила. Само през настояща 
га година са произвели 
шест тона лук, седем то 
па домати, нъм десет то-

сна противопожарна заши 
ли. Водата се ползува и 
за напояване на градините, 
1ака че приносите от зелен 
чува на-растват двойно 
тройно. През легиите пък 
месеци, когато 
се оспюбоди от рибите, съ 
/сняг ще се ползува за об_у 
чгниего на неплувци.

Производството на Зелен 
чуй, на свинско и рибено 
месо с ири.мер как войни
ците добре са схванали ста 
билизацията. Едно ли е Да 
купуваш нрсСлги зеленчуци, 
а съвсем е друго да 
набеРен» в собствената гра 
,:/на.

Свинефермата, намираща 
съшо

1

()| ДОСОГНПШОТо (.|,т
Местното иРУ ншчегтно

басейнът

на зеле.
Преди да съддадат тази 

1 радмна т у и е бил речен 
нанос. С мно/о труд, и во 
ля войниците са почисти
ли терена, премахнали т 
<л,ка и камините и насила 
1п плодородна почва. Но

гиис само градината, а и на
правената свинеферма и 
рибникът е а гордост 
войниците- Те отглеждат 

[ по 100 свине наведнаж, а 
в рибника имат 10 хиляди 

■ калифорнийска

на

ее в едно село. 
дело на войнишките 
ле. С остатъците от

е
Ръ-

хра-
нзта- войниците хранят сви 
не и осъществяват добри 
доходи. От друга 
производството на 

хранителни

пъстърва. 
Рибникът е «се още в про 

I бно производство, а кога- 
1 то започне да работи ре-

Срещите между армейци ( е и младежта често пъти 
приключват със съвместно хоро 

(Ствително е от голямо зна 
чение. За отбелязване е 
и сътрудничеството .меж
ду армейците и трудовите 

организации. Войниците 
оказаха помощ на цеха
за сушене и преработка положим всички усилия 
на овошия и зеленчук, ка. сътрудничеството занапред 
то дадоха стотица доброво още повече да Се разширя

ва и задълбочава с нови 
говорим за сът задачи и активности. Още 

рудничеството между ар повече, ако се има пред- 
мейците и населението в вид че все о!де и.ма неиз- 
Бооилеградска община тря . ползувани полета за ден 
бва да посочим и сътруд- . егвуване — изтъкна ко_ма 
ничеството в областта на днрът на босилеградското 
културно-забавния живот поделение, Милунча Пет. 
и спорта, както в града, рович.. 
така и в районните центро

странаобществено-по
организации

население, 
литичеоките 
и Общиноката скупщина I 
с.ме доволни. Като се из
хожда от факта, че едино
действието е наш залог, ид

различ
продукти

девно тогава ще се про 
извеждат около 30 хиляди :л

дава възможност да се 
Построяването на басей- осмисли свободното вре

ка за рибник с димензии на войниците. Трябва
40 х 20 х 2 .метра също е да се отбележи, че войни 
дело на трудолюбивите во иите доброволно са поели 
йншпки Ръце- За отбеляз всички работи и с огро.м- 
ване е, че на това мя- на любев работят.

Наистина прекрасен при
мер на трудолюбие и на 
стабилизация

пъстърви.

лни трудови часове. 
Когато сю преди години е изхвър 

лян боклук. Войниците са 
изкопали басейна, довели по вой-
са вола. а за да се облаго Ст. Н.Н1НПКИ.

м. я.

ДИМИТРОВГРАД:

Младост в песен н игра
По случай 22 декември 

Югославската
В рамките на тържест

веното ознамеиуване на 
Деня на ЮНА на 21 деке.ч 

Димитров
град ще се проведе търже 
ствено събрание с под
ходяща културно-забав

на програма, която ще из
пълнят членовете на Само-

— Деня на
народна, армия па 17 де
кември т.г. в Димитровград ври вечерта в 
бе изнесена тържествена 
програма под названието 
„Младост в песен и игра”.
Организатор на програма
та бе Домът на ЮНА от

Освен това, както 
уведоми командирът на бо 
силеградокото 
Милунча Петрович,

ни

поделение, 
вой-

Пирот в сътрурничеедао с, дейнш1. театъ.р „Христо Бо 
граничното поделение и Центъра за кул-
Културно-художественото 1 ^ у
дружество „Георги Дилгит- тура в Димитров: рад.

всяници-граничари почти 
на година помагат на мес
тното население и в . при
бирането на рекол/гата. Та 
зи година (в това отноше
ние ценна помош оказаха 
на населението в краигра 

село Бо

ров” към Центъра за кул
тура „25 май” в Димитров
град. -------------------

Пред многобройните по БАБVШНИЦА:
сети/гели с качествени 
пълнения се представиха 
голям брой войници—со
листи и оркестърът на Др 

ЮНА от Пирот. Тая
КХД В Бабушнишна община 

се развива широка актив 
ни китна народни хора. Ди пост в чест на настъова- 
мтггровградсвата публика пил празник — Деля на

ЮНА, 22 декември.
Във воични местни об- 

й щности се провеждат тър 
жесгвени събрания,- на ко-

А. Т.

. шините махали в 
жица и Миленвци. из

Филми за живота на войницитеОт особено значение е
Сътрудничеството
армейците и 
политическите организа
ции и Общиноката скуп- 

отделно в областта
на военно-професионалната

на наееление-

между
обществено-

ма на
отбрана в Бабушница, в 
деня на

иго се изнасят данни за 
развитието и укрепването 
на нашата славна Армия, а 
след това се ■ прожектират 
филми за живота на ЮНА.

Както ни уведоми Бог
дан Цвехкович, председа
тел на Съвета по народна

цовият съютав на 
„Георги Димитров" изпъл 22 де

кември, ще бъдат направе
ни посещения на поделени, 
ята на ЮНА и ще бъдат

шина,

подготовка 
то. В това отношение гра 
личното поделение оказва 

помош на команди 
запасан числящите

и този път остана твърде 
доволна От съвместната 
програма на войниците 
младежта.

връчени скромни подаръ
ци на армейците.ценна 

рите от
М. А.
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ПЦИятТ°нГАД;МАРтекИТЕАСНрЕЩИ®ЪРХУ К°НЦЕ
ОгитнлКп2?ЕЗОШ°ЦИяТА 
ОБЩИНА ПРЕЗ ИДНАТА годинаЗВОЙНИя ПЛАН НА босилеградска

НЕОБХОДИМИ СА 

ПРОМЕНИ Нов подем нб’стопанството
вършаването на цеха 
чорапи (30 милиона), 
граждането на окпад в це 
ха за сушене «а овощия и 
зеленчуци (80 милиона), за 
плануваното изграждане на 
цеха за
кварц (150 милиона), цеха 
на НИТЕКС от Ниш (260 
милиона) и на заплануван
ия цех на ДИБ от Княже- 
вац (за производство на 
изкуствен диамант от гра 
фит — 760 
ра).

Неотдавна в Димитров
град, се проведе

за
Запланувало е капиталовложенията в сто- 

панството да се увеличат с 10 „а сто а тези в 
извм,стопански,6 дейности да бъдат намалени 
с на сто. Изграждането на нови промишлени 
ооенти и разширяване на съществуващите ще 
даде принос и в по-уснореното 
работна ръка, за .което 
личи с 5 на сто.

из-зможност е да. се търсят
нови форми на ИЗЯВИ
участниците, 
кои мнения

ип „ съвмест-
»о заседание, на което при 
съствуваха членовете на 

оординационния съвет за 
тачене и развитие 

волюционните
към Общинската

на
Според 

това
Да представлява 
на съвкупните

народностите 
то живеят в СР Сърбия, 
не само преглед на 
дното творчество.

ня-
трябва

преглед преработка назаемане на нова 
се уве-

на ре- 
традиции

„ конфе
ренция на Социалистич кия

постиже- се планира дания на кои
аес- наросъюз, членове на съ- 

вета за провеждане на „Ма 
цените срещи", 
тели на

В Проекторезолюцията 
за развойния план на об
щината, за която приключ 
ва публичното

зи в обществените дейно» 
сти да бъдат намалени с 
25 на сто.

Целокупните капитало 
вложения, за които се оча 
ква да бъдат реализирани 
през идната година, въз
лизат на над 2,35 милиарда 
динара. От това чиелзо над 
2,24 милиарда ще бъдат 
вложени в областта на сто

представи- 
оо.ществено-поли 

организации, 
скупщина и 

на самоуправите

На ^заседанието 
нред бе констатирано, че 
е нужно да се тъРСят 
тоянни и сигурни 
сови

най-на милиона дина-
тичеоките 

Общинската 
секретари 
лните общности 
ресите за

разшжване 
и която след НЯ1КОЛНО дни 
Ще обсъдят и приемат де
легатите на

В областта на селското 
стопанство е запланувано
да се изразходват около 
298 милиона динара, глав
но за изграждане и откри
ване на овцеферма в об 
ществения сектор за 4000 
овце и 500 кози (260 мили 
она). Запланувано е 284 ми 
лиона динара да се израз
ходват в областта на жили 
щно-комуналната дейно
ст, от които 220 милиона 
динара за електрифицира 
не на неелектрифицирани- 
те села и селища, 59 мили 
она за изграждане на об 
ществена жилищна сграда 
и останалите за изгражда 
не на други комунални обе 
кти. Имайки предвцд, че 
рудните залежи са една от

пос- 
Финан- 

при 
и от

източници, като
това се т^рси помощ 
републиката, а 
Оощ!ин ската 
Димитровград, 
че няколко 
В1 плава

Общинскатана инте 
култура и физи 

култура.
скупщина, 
място заемат капиталовло
женията. Още повече ако 
се има предвид, че и те са

най-значителноне само от 
окулщина в 

която
ческа

Фактът, че на засецани 
ето се събраха представи 
тели на почти всички уча 
<?ниии в реализацията на 
„Майските срещи", мани
фестация на братството и 
единството в 
блика, ясно 
чението, което й се прида 
ва. Основният 
разискване 
цията на 
щи"
те няколко

ве-
години не по 

средствата 01 6 
стари милиона. Констати
рано е и това, че в 
ниге няколко 
дежната

послед 
години мла- 

организация, ко 
ято трябва да е 
на манифестацията,

нашата реггу 
говори за зна носител 

това е
предоставяла на Социалис-повод за тическия съюз, което е 
съвсем нелогично, нато севърху концеп 

„Майските оре- 
е, че през последни- 

години все 
забележките

нма предвид, , че това 
нифестация 
Затова

е ма
на младите- 

е заключено тази 
година носител да бъдат 
младите, а участници да 
бъдат салго младежи 
войки. Взето е

по-чести са 
върху програмата 
ждането на манифестаци
ята. Веднага след завърша 
ване на „Срещите” през 
месел май са водени раз
говори с всички

и прове-
и де-

перспективите на община
та предлага се през идна-

и реше
ние, че след над десетиле 
тие и половина манифеста 
цията, която възникна и 

Димит 
не трябва да се 

в други места, а 
зана

Капиталовложения в стопанските дейности — необхо
участни

ци, на които е констатира 
но, че манифестацията тря 
бва и занапред да остане. 
Обаче, общо е впечатлени 
ето, че в преледно 
ме програмите на участни-

та година за геоложки 
изследвания да бъдат из-

димост
едно от условията икономи 
чески изостаналата общи
на да направи прелом в 
развитието си. Изхождайки 
от целите на Дългоороч 
на та програма за икономи
ческа стабилизация и съще 
ствуващите условия, в сто 
панството се предвижда ка 
питало вложен ията да' се 
увеличат с 10 на сто, а те-

се провеждаше в 
ровград 
мести
„Майските срещи" и 
пред да си останат в Ди-

панството и инфраструкту
рата, а останалите в общест Разходвани около 36Д ми- 
вените дейности.

В областта на цромишле на 
ното производство ще бъ
дат вложени над 1,5 мили
арда динара. Толкова всъ 
щност трябва да струва из 
граждането
ЕИ за ПВЦ кондензатори 
(260 милиона динара), до-

лиона динара. В областта
горското и водно сто

панство, главно за залеся 
ване и регулация на кори 
тото на Драговищица, ще 

на цеха на бъдат изразходвани над 
9,35 милиона динара, а в 
търговията 28 милиона ди
нара. В областта на послед 
ната са запланувани две 
главни капиталовложения:

вре-
митротград, но да се тър-

Вместо три — една 

първична организация
доизграждането на склада 
в Босилеград и изграждане 
то на нов магазин в с. Ду
кат.

От заплануваните напита 
ловложения в извънстопан-• Втора първична организация на Съюза на комуни

стите в местна общност в Бабушница предлага съз
даване на една партийна организация за цялата мес
тна общност, пместо съществуващите три.

ските дейности на стой
ност от 107 милиона дина 
ра най-много средства, т-е. 
70 милиона са запланувани 
за изграждане на роцилен 
дом към Здравния дом. Ос 
ганалите средства ще бъ
дат изразходвани за доиз
граждане на вече започна
ти здравни обекти, разши
рение на детената граданна. 
както и за изграждане на 
обект за деца от предучи
лищна възраст в Райчшов 
ци. В основното и средно 
образование известни сред 
ства ще бъдат изразходва
ни за набавка на съоръже 
нп<я и оборудване на каби- 
ниети и работилници.

„Майските срещи” трябва да се усъвършенствуват

СЯГ НОВИ форми И СЩЪР- 
жания, (покрай съществу
ващите) с цел да се обо
гатят. СР Сърбия и дв©те 
социалистически аюто-ном- 

нокрайниии занапред 
трябва да определят пред 
ставители на народа и на
родностите. които водка 
година да участвуват в ма 
нифестацията но да ме бъ
дат от едно и съшо мяс
то. Това сигурно ще даде 
принос да се премахне що 
нотонията в „Срещите” и 
те отново, с още по-голям 
успех, да бъдат ярна мани 
фестация на братството и 
единството от републикан, 
ско значение, която се пр 
вежда в Димитровград.

ците се повтарят, няма ни 
що ново, участие възимат 
едни и същи представите
ли на народите и народно
стите. Всичко това бе по
вод Общинската нонфереи
ция на Социалистическия
съюз в Димитровград да 
оглрави пиома до всички 
участници, които да дадат 
свои мнения и предложе
ния за промени а концеп 
цията на тази манифеста
ция- 
чените
чения досега опит, явили 
са се три възможности: ма 
нифестацията вояка годи 
на да се провежда в друг 
град, всяка година да се 
менят участниците — пре 

- детавитепи на народа и на 
родиости и като трета вь

Разискванията еСлед четири събрания, 
членовете на Съюза на ко 
муниститс в тази партий
на организация в разисква 
нията върху ГТ-рооктозаклю 
чеиията па ЦК на СЮК 
приеха и свои заключения, 
които да им бъдат изходна 
основа в изработката на 
акциониа програма. Между 
другото, комунистите в та 
зи партийна организация, 
разисквайки върху Дъл
госрочната програма за 
икономическа стабилиза
ция, поискаха от Обвин
ения комитет на СКС да 
орю-низира оказна във връ 
дка с реализирането. иа ста 
билизационната програма 
в Бабушнищка община.

тази
първична организация по
казаха, че е -необходимо 
да се включат всички об
ществени сили -в местната 
общност в Бабушница, ка
кто и да се оспособява не 

Изнесено е,

ни

прекъснато, 
съшо тана, че !В тази пар
тийна организация трудно 

акциоиносе осъществява 
единство, зарад хетероген
ния й състав. Затуй е из-

Въз основа на нолу- 
отгово-ри и полу-

ди-шато предложение да 
сс създаде една партийна 
организация за цялата ме
стна общност, а съшо та
ка е предложено да се 
създаде и Акциониа кон
ференция на -равнището на 
местната общност.

В. Б.М. АктичА. Т.
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И;* ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ)! СЪЮЗ 
Н СУРДУЛИШКА ОБЩИНА НА ВЪЗЕЛА ПА ЗЛОУПОТРЕБИТЕ В КОЖАРА „БРАТСТВО"РАЗВЪРЗВА

Работили“ за други колективиПредстои разнообразна 

1;Ш Дейност
II

ДоОрипос Дими/ров, Кирил Младенов, Цвстко Иванов, Сотир Сотиров и Милен 
гие Младенов си обвинени поради злоупотреби, с които обезпечили незаконна 
материална полза на други колективи

На първичната организация на Съюза 
на комунистите п Кожара „Братство" в 
Желюша неотдавна бе представена ин
формации па общинския прокурор във 
връзка със следствието против група р,а 
болници от тази стопанока организация.
Според информацията на прокурора офи 
циалпо са обвинени пет лица. 'Гова са 
бинспирят директор на кожарата Добри- 
пое Димитров, шефът на отдела за до- 
щрнтане на производството Кирил Мла
денов. техническият дирентор Цветко 
Нввнов, шефът на но.мерчеената 
ба Сотир Сотирорр и магациоггсРът в „Ко- 
гокс" Миле//тие Младенов. Споменатите 

обвинени поради злоупотреби 
с пълномощията ои, като но този начин 
са обезпечили незаконна материална пол 
за на други колективи, разбира се, в 
ущърб на собствената си трудова орга
низация.

За съжаление, информацията не ире 
дизвика сериозни разисквания на пар
тийното събрание. Може би членовете 
на СК в ножара-га не искаха да се зани

Председателството па Об 
щинската конференция на 
сега в Сурдулица, 
приключване да изборната 
дейност, се ооърла с лице 
кки разрешаване на реди
ца въпроси. П центъра на 
вниманието в момента се 
намира традиционната ак 
ция „нищо не оива да ни 
изненада , Целта на тази 
акция е да се провери сте 
пента на готовност на ор 
шественнте субекти в обла 
сгта на всенародната от- 
рана и обществената само 
защита, и акцията не да- 
малко вни-манне ще се 
обърне и на укрепване на 
социалистическата закон-

СР Македония, САЛ Косо 
во и Югоизточна Сърбил от 
частите действували по 
време на НОБ на гази те
ритория, младежта и граж 
даните. Предлолодю е 
същите да се обогатят и 
със спортни състезания, по 
неже в чоствуването и тър 
жествата се приобщава и 
Републиканската нопфеРе 
нция на Социалистическата 
младеж.

Комитетът по ограмотя
ване на възрастните при
Председателството на ОК 
ва ССТН ще анализира ан 
цтмта по ограмотяване на 
възрастните и ще набеле
жи нови мероприятия за 
ускоряване на тази акция. 
Съветът пък на погребите 
лите а общината трябва 
да ускори дейността си и 
да анализира състоянието 
във връзка със снабдяване 
то на населението с раз
лични стоки.

Нанрая да напомним, че 
предстои и формиране на 
стрелчески съюз в общи
ната, за да зажлшее спорт 
ната стрелба по-пълноцен
но. Засега съществуват 
стрелчески дружини при 
основните училища и при 
ООСТ „5 септембар". По 
добни дружини трябва да 
се създадат и в другй ко
лективи ,а след това да се 
пристъпи към формиране 
на общински стрелдески 
съюз.

От казаното личи, че в 
предстоящия период Пред 
седателството на ОК на 
ССТН и неговите комите
ти, относно комисии, след 
ва да раздвижат активно
стите си за решагваце на 
различни 
вълнуват 
гражданите и младежта а 
общината.

мават с такива парливи въпроси, защото 
е достатъчно съдът да каже думата си, 
или пък бяха на мнение, че сумата (ста 
ва дума за 470 000 динара; не е доста
тъчно висока, за да бъде повод за рази 
еквайия в първичната организация на 
СК. Накрая все пак бе оформел ДРУгаР- 
ски съвет, като му бе възложена задача 
та да провери трябва ли иди не трябва 
да се утвърди политическата отговор
ност на споменатите другари. В случая

след

дилемата е изкуствена, понеже става ду 
ма за членове на СК на отговорни тру
дели постове. Затова е необходимо пър 

организация на СК да надде-

служ-

ггичнага
лее колебанията си и на дело на дока
же, че нс е съгласна с каквито и да било, 
злоупотреби. Само по този начин тя мо 
же да спечели доверието на колектива 
гг да го поведе в решителна акция по 
преодоляване на незавидното 
ние, в което понастоящем се намира ко 
жара „Братство” в Жеггоша.

лица са

носг, социалистическия мо 
рал и на борбата сре 
всички посегателства сре
щу общественото имущес
тво.

положе-

А. Т.Селското стопанство съ 
що е тема, която привли
ча вниманието на членове 
те на Председателството 
на ОК на ОСШ. Гук се 
действува в две насоки: Ре 
ализацията на програмата 
„Морава И”, относно стро 
ителството на напоителна 
та истема „Масуришко по 
ле" и ползуването на сред 
ствата за строителството 
на малки ферми от страна 
на частните селскостопан 
ски производители. С еДна 
кво внимание се следи из 
пълнението на плана за 
есенната сеитба, която по
ради необлагоприяггните 

климатически условия е в
закъснение-

Важно място в дейност
та на ССТН се отделя на 
предстоящите традиционни 
срещи „Братство-единство" 
на Власина. Домакин на 
следващите срещи е 
Косово. На среща ча ко
митета за подготовка на 
тези срещи, в които участ 
вуват оцелелите бойпи от

А ‘ г.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВИЧНАТА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ГОР 
СКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

Раздвижват жизнени въпроси
жихме върху производи
телния тРУД- Подобен слу
чай бе и при утвърждава
нето на ранг—листата за 
разпределение на жилищ
ни кредити. Понастоящем 
в ход е акцията за съ
биране на средства за пое 
традалите от земетресе
нието в подкопаонишките 
села. В тази солидарна ан-

Увеличеггие производителността ва труда, намаля
ване на разходите, разпределение на чистия доход и 
укрепването на самоуправителните отношения — 
стоянни задачи.

Първичната синдикална 
организация, съвместно с 
останалите организирани 
социалистически сили в 
Горската секция в Босиле 
град, активно се включва 
в разрешаването на всич 
геи възлови проблеми в ор
ганизацията. Това са пре
димно въпроси, пряко свър 
зани с укрепването ча са
моуправителните отноше
ния, увеличението гга про
изводителността на тРУДа- 
намаляването гга разходите, 
разпределението на до-

ПО-

хсаа гг честитя доход в по 
лза 
труд,
зуване на 
ровинше и уплътняване на 
работното време. Не по-

на производителния 
рационално изяол- 

машините и су

въпроси, които 
трудещите се,САП

Ст. Н.

ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАВ МЕСТНИТЕ

СЪБРАНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ
Трябва да се оцени ной нолко и какво работи

ция вече се включиха три 
десетина души, а взехме 

ор- решение и първичната ни 
организация да отдели из
вестна сума.

Неотдавна, както ни уве 
долги Христов, първичната 
синдикална организация в 
Торената секция обстойно 
обсъди приноса на всеки 
зает в организацията, с 
констатация, че има отдел 

за ни лица конто на работни
те си места нямат винаги 
работа. Затова, както под
черта Христов, едно от 
заключенията на синдикат 
тентните да изготвят пред
ложение за изменение и

ус- Веднага да кажем, че то- 
пешно се проведоха. Изби ва не е тгръв ггът в гази 
рателите в откровен раз- местна общност подобни 
говор даваха свои мнения, събрания на избирателите 
предложения и сюгжестии. да се отсрочват. Въцро- 
При ■ това изнасяха и свои сът е опге по-болезнен, ано 
неразрешени, преди всич се има предвид, че тази, 
ко комунално-битови цро след Босилеград е най-гол 
5леми: разширяване и из- яма местна общност в оо 
г,раждане на селсни и мах- шината. И още нещо: в та 
ленени пътища, довършва зи .местна общност има 
не на вече започналите ак много избиратели които жи

електрификация и

посочените събранияПо инициатива на' Об
щинската конференция на 
Социалистическия съюз в 
Босилеград на 15 и 16 дег 

- местните об 
Босилоградена °б 

проведоха събра- 
избирателите. На

малко внимание първична
та синдикална организа
ция в тази стопанска 
ганизация посвещава и на 
разрешаването ча жилиш 
нггте въпроси на работни
ците. повишаване на жиз
неното равнище на труде
щите се, върху социалис
тическата солидарност, гжа 
зиапе подкрепа на работ
ническия контрол и пр. С 
други думи назано 
осъществяването на всички 
интереси и цели на труде
щите се.

— Не съамо, че синди
калната организация раз-

кември т-г. в 
щности в 
щина се 
ния на
дневен ред освен комунал
но-битовите проблеми в се
лата, бяха и развойните 
проектопрограми за след
ващата година на община
та, региона и СР Сърбия. 
Покрай това, избиратели
те свои мнения изнесоха и 
върху проектопредложение 
то на данъчните облагания

навеят в организациите 
сдружения труд в Босилег 
рад. А и броят на членове 

Изненадва обаче фавдът, те на Съюза на комунис
тите ие е малък. 1ъкмо тр 
не идват на събрания- То-'

ции .по
пр.

местни общ-че в нянолко 
кости прали /малък брой ■ ва е въпрос, с който мест 

ната общнет в село Райчи 
ловци отдавна се среща

движва въпрооите. заягви 
председателят й, квалифи- допълнение на систематиза 
циран работник, Боян Хри цидта на работните мес- 

тяхчо- та. На това, както каза Хри 
се стов, ги задължава Дълго 

срочната програма за ико
номическа стабилизация и 
Проектозанлюченията от 
13-то заседание на ЦК на 
СЮК.

и проектодокументите за 
задоволяване на общите 
и съвместни потреби 
регионалните
самоуправителви

избиратели (липса на кво
рум) събранията са отсро
чени. И най-вероятно съ
щите ще се проведат в те 
чение на настоящата сед
мица. Между тези местни 
общности е и местната об 
щност в село Райчиловци.

ча стов, но и следим 
то реализиране. А акои поради тяхната неактив 

ност много акции остават 
иеравдвшкани и загвърше-

и общински
общнос окаже нуледа нянои въп

роси. обсъждаме и по ня
колко пъти. Така бе с ра 
определението на чистия 
доход, където анцент «ую

ти.
ни.

вЗа отбелязвате е. че
местни общности М. Я.М. Я.

повечето
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||Г~ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕкомунист
Белград, 21 декември 1984

Какво до Конгреса?
^ Ралнилт^к^митГт' «а ^юк'приемеш,.' ШсТЕ оцещсата на един '“ен на извърши организиране и мобилизиране 
ние за започване с подготовката Та'ьЕГ ™ТГИ' Е™*"™ ПЛеНХ*ш' че ”пар' чки обществени фактори върху реализиране 
сетия конгрес на СЮК, това същевременно^ ™ се пРедпостави- че на развойната и икономическата политика на
и прещвестие на нова и необходима мппипмо^ ППо 0 111а Аа нал1аля®а' че дори ще сбраната в 1985 година. Това е подчертано
ЦИЯ на всички членове на СЮК но и ия ТДГ" "р0да ва 1ю‘гапям динамизъм с обогатяване изискване, когато се касае за реализация на 
*« трудещи се. Подготовката з^ Конгресарезултати ” П0ДГО1°ВКа с ««»■ ™ " югославското съДРужиеС Защото, П^седа-
почва по времето ногато наш»™ _„„ ут-,„„ - гелсгвото подчертава, че скугоцините на ре-
се изправя пред редица проблеми „ тДп!* мислим поради оостоягелството, че публиките, автономните покрайнини и феде-
ти, пред кризите и у нае и к га™” ъ!* публичната деоата най-често споменаваше рацията и органите им в този смисъл трябва
и по времето когатп от запят. »ЕТ т.™483 категориите, наквито са: отговорност, пози- да положат максимални усилия. Подготовка
Дванадесетия конгрес не Дс\грТизпълнили ™ 4“» на ра°°мтичеоката класа, морална обно та за конгреса ще бъЯе и изгоден момент за 
или завършили Кятъ р * 6 ^ ™или ва на Съюза на комунистите, кадрова поли- засилена диференциация в редовете на кар
та на птовня р яп се почне от реализация гина, центрове на решаването, единство, ра тията — въпрос е кой ще и кой може в се- 
па„я на Дългосрочната прог- вноправие, братство... На Конгреса просто ка гашната обстановка да бъде в Редовете на
К5ГНРтП „ 1 ческа стаоилизация» изгот зано без отговор на тези вънтроси не бива да авангарда на югославоката работническа

мето на критически анализ за функционира се излезе. До Конгреса и в предконгресната класа.
нет° на политическата система на социалис- подготовка, работейки успоредно, върху те- 
тическото

на вся

Контресните резолюции са четиригодишни
самоуправление и необходимото зп и другите задачи, трябва да се разяснят конкретни програми за акция, но по същносъ 

и закръгляване, все до реализирането на оправ множеството несъгласия, които сега са само та и идеите си те са и трайни документи. За 
даните искания на работническата класа, из- открити, а които животът тласка в пръв това в изготвянето на предвестената платфор- 
разени в общопартийната дебата по повод план. Само така, с успоредна акция по реали- ма за 13-ия конгрес тРябва да се връщаме и 
Проектозаключенията от Тринадесетото за- зация на онова, което работническата класа назад: към онова, което като същина приеха 
седание на ЦК на СЮК. Пък и тези заключе- постави като «окане в разискванията върху и Осмият и Деветият, и Десетият и Единаде- 
ния тряова окончателно да се приемат — Съ Проектозаключенията и онова, което конгрес сетият и Дванадесетият конгрес — и всички 
образно с резултатите на публичното обсъж- ната подготовка сама по себе си би трябвало останали. Всеки от тях е означен с отделно 
дане, което ще рече много по-коннретизира да донесе, не само в политическата мобили- име в народа. Има много причини за това, ар- 
но от самите проектозаключения. И да се про зация на хората, но и в съвсем определената гуме![Ти дава нашата сегашна и обществена 
дължи акцията, започнала с публичните ра- конкретизация на становищата. Съюзът на и икономическа обстановка. Преди всичко,

комунистите на своя Тринадесети конгрес ще работническата класа в нашата страна и по 
излезе с вдигнато чело. С ясни досегашни ре- повод Проектозаключенията ясно каза, че не

по възприема нинакви кръстопътища: единстве
ното което иска е по-нататъшно развитие на 

При това трябва да се има предвид, че самоуправлението, създаване на такива усло

зисквання.
Следователно, всички ни, членовете на 

Съюза на комунистите и целокупната работ- зултати, с ясна програма и с ясен начин 
ническа класа в Югославия до 13-ия кон- който да гм осъществи.
грес — а запланувано е да се проведе в пре
двидения с Устава срок, значи към средата все повече се изостря въпросът за отговорно- вия, в които тя ще бъде действителен и ико
на 1986 година — ни очаква много работа, сгта и на членовете, но и на ръководствата, номичеоки и политически хегемон, ключов фа
Може би и повече от когато и да е по-рано Базата вече не приема съвместната, с ДРУг. ктор в решаването за средствата на общест-

ги думи, ничия отговорност. Това трябва и веното възпроизводство. А по този въпрос се
отделно да се проверява върху заключенията разговаряше и на предишните партийни кон-

всичко тряб от Тринадесетото (когато бъдат приети) и от греси. Винаги бе търсен отговор на въпроса 
общопар- Четиринадесетото заседание на ЦК на СЮК. как по-нататък, но само по посоката на поз-

в предконгресните периоди...

Във всеки случай и преди 
ва да се тръгне от резултатите на 
тийната дебата. Тя откри цяла редица въпро- И това нов изпит за партията. Председател- патия Титов път. Нови пробиви и сега са не- 
си, тя раздвижи членовете и трудещите се... ството на ЦК на СЮК вече сега търои да се обходим::. У

КОМУНИСТИТЕ ЗД/ СЬЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

Отбрана на единстЬото
ЦЕСИ В СЮК?

СЮК, почти сведен на лабава коа
лиция
рацетинсюите

мянолкомесечпи ра- км. Организациите нато тази па 
Съюза иа комунисти Електротехническия факултет вРазискванията за Съюза на ко- 

Съюза па. комунисти
мнозинството

на републиканските и пои 
организации, -без

зиоквания за
те' днес. Партията в по-дт,лът пери: Ьелпрад сс питат: „Дали Съюзът «а 
од, за разлика от някогашните вре 
мена, е един от причинителите иа 
кризата в обществото, защото не 
само че не застана на пътя на не
гативните процеси, ио толкова им 
помага, че — покрай икономичес
кия застой, стагнацията в равни

на самоуправлението и т.н.

мунистите в
те — по повод Проектозаключени 

13-то заседание на а гдеологическо-нласова 
свързаност, с различни републинан 

идеологии, не може да осъ
ществи идейно и акщюнно единство

крепнакомунистите е единна организа
ция или съществуват осем репуб 
лнкаисни и покрайнииски органи
зации? Стигнало с9 е до недове
рие на най-широките маси в ръ-

ЦК наята от
СюК — не можаха да се сведат в 
тесня междупаргийни рамки. На
против, членовете на СК и този 

потвърдиха, че това което ста 
партията е израз на съвкул- 
процеси в обществото: ино- 

„атомизиране” и

сни

и не е в състояние отговорно да 
изпълни своята историческа ава 
игардна роля.” Необходим ни е 
единствен СЮК, „като °ня който 
ни водеше през социалистическата 
революция, освободителната бор
ба и през възобновяването и изгра 
ждането на ст-раната. 
задачи са равни на ония от тогава
шното време” — подчертаха членр 
иете на Съюза накомуиистите в ос 

„Светозар Марко-

път 
ва в

коацприте хора, защото те явно 
показват взаимни различия в мне
нията си по ключовите въпроси, 
представлявайки републинанени и 
покрайниноки а не общоюгославс- 
нIпо интереси. Предлагаме и мо
лим партийния връх да се спло
ти, защото това е причината за 
всички игеволи."

В Ниш се чу становището, че 
„не ни трябват осем съюза на ко
мунистите. осем членски внос
ки н осем устава", а в „Търговски 
оборот" на белградски „Технощта- 
мст” нравят извода, че „такъв

ните
номгичеока криза, 
деления в обществото, деловия в 
идейната сфери, застои в развитие
то на самоуправлението — всичко 
това е упражнявало влияние вир- 
ху отношенията в Съюза на кому

на досезите на антивност- 
Но и обратно — носен

тисто
трябва да се приеме и оценката за 

партийната работа.кризата в
СегашнитеФОРМАЛНО И ДЕЙСТВИТЕЛНО

Тази криза особено се прояв- 
се касае за все тю-стеонепистите яаза ако

мата кохезиомна компонента на дей 
Съюза ша югославс 

По ТОЗИ ВЪ(Г1|рОС

от новию училище 
8(114*’ в Белград. Колко се набляга 
иърху единството може би най-до
бре говорят оценките от Месшюта

(Па 4-та стр*)

та му*
стихията на нежеланите

Съюзът на комунис 
стана генератор на кри-

обществс
стлуването иа 
ките комунисти- 
в разискванията върху Пцюентозак 
лючения^га бяха казани много оцеаг

ни движения,
тите сам 
зата-В топа е Основната иор^а иа
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но партийно събрание на което е 
рошено да не се приема новата 
организации.

— Макар че директорът на 
трудовата организация тцрсеше па 
ртийиото събрание да се отсрочи,

СЕДЕМ МЕСЕЦА СЛЕД СДРУЖАВАНЕТО НА НИШКИТЕ ТЕКСТИЛ организация. Тези ръководители са ние това нс приехме — каза ни 
ИИ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНФЕКЦИОНЕРИ, ООСГ „МОДАТЕКС” СЕ почувствували, че им се отдалеча тези дни Йовица Павлович, сежре- 
ОТДЕЛИ ОТ НОВАТА СОСТ, А „НАПРЕДЪК" ОТ ДОЛЕВАЦ НЕ ПРИ ват креслата и започнаха да под-, гар на първичната партийна орра 
КМА НОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ буждат работниците. Оовсч това низания. — Ако изгубим статус ив
1 „Модатекс'' искаше и занапрещ да ООСТ «ис шв изгубим всичко. те

Почти пълни лпвп. нвл..т« г йгш . задържи комплстната „гюдготов- изгубим може би и ооекта, кого-
Нпш и Нишки регион /-Д^п-ув о0щ1ИЯТ доход '“2,зли2? ни 800 ми' на”, комерчеенюите и други служ- т0 изградихме с големи дългове," 1 оппки ренюн се водела лпона динара. Над 70 иа сто от г>|, Гттпе ни бъдат в „Ни-
разговори за сдружаване на воич нро исюодстиото ой изнася в СССР, ' _ п 3 тогава се сдружа гекс".
^я^Ишоно””лтвГ ГДР' Л'ИбИЯ' Кг'ада' ГФР И В нахме - пЖ се Баайн? Тук трябва да се каже, че и
ганизаиия я ™Г, Р' ннкои стрШ|И' Срсда,Т л'№1011 - Когато всичко тона нс мо- някои долевашки „сп>У«гури” са
се показа' МесеЦ ход тук пъЗЛ'иза на *'8 »"и,ио"а Д« жешс да „мине” настана късо със-, подкрепили това становище

Г ° нара (в останалито основни органи , |ив. партийната организация, стадо без
аовече ооичат своите мал- аации на сдружения труд надмина ' подробно нроучаване на проекта.

“1—“ отколкото сцвме ват от 1.3 до 1,4 милиона динара), КАМЪК ИЛ РАЗДОРА Подобно ни казаха и в „Мода
егната голяма организация. Зова а добрите майстори месечно взи- •|■екс”: — Ако загубим статуса иа
потвърди референдумът за отдал- мат и по дка пъти повече. Капката, която препълни чаша пост ,,,,, станем наемни работни
яне на „Модатекс” от СОСТ „Ни- „,,в Нс 0яхМе против с''-А- га на недоволство в „Модатекс" шс стаНСМ
те-кс , проведен на -7 ноември, ружиего. казва тези дни Драго Гру „ която ускори подготовката за
освен това, напуснането на съвмес бач, директор па тази ООСТ, На. детищтефацня бе предложението
тната организация «а най-голелшя против, интеграцията радушно при ,а
производител на конфекция в не- ех.ме, но пашите работници твър- СОСТ която изготви
отдавнашната формирана СОСТ яс де бързо се убедиха. че с постьп ското бюро от Белград,
но показва, че много неща не са паното нъм СОСТ „Нитенс" само — На всеки въздържан сдо
били добре направени нито в Ил1ат загуба. паноки деец днес е ясно, че без
процеса на формирането на съдаме Това „радушно приемане" на прякото включване на науката в 
стната организация, нито в к^рат- интеграцията Грубач потвърждава- проблемите иа сдружения тРУД _«*-
кото време на съвместния живот. с факта че са изпратили иащдоб

Че наистина, повечето неща не 1рите си цнжинери и моделиери в тр
са оили добре направени всеки удовата организация, че на тРУДО- стабилизация, образложи

те на ръководствата на „Нитекс-’, 
основни сРсдства и че на трудова неговият директор д-р Миле Нова- 

той, са

Тясно скроено съдружие

на

ци(!) на „Нитекс".
Затова синдикалното ръковод

ство на тази ООСТ раздвижва спе 
1пна инициатива, без да осведоми 
някого в Ниш, за насрочване на 
Референдум за отделяне от сложна 
та организация на одружения труд.

микрооргамизация на
Иконо-миче

поил

Синдикатът бива твърде „ефи
касен". За по-малко от два месе
ца се завършава цялата работа 
около твзинтеграпията.

— ОК на СК в Ниш за иници 
атквата на Синдиката узнава кога 
то половина от работата била ^за
вършена и когато в колективът бил 
вече създаден климат за 
не — заяви Петър Малеш, изпъл
нителен секретар в Председателсг 
вото на

ма нито перспектива за сдружения 
труд, нито трайна икономичесна 

мотиви
лесно може да се уведоми ако раз. вата общност са предали 
гледа първия проект, за обединя

някои

ване на текстилците в региона и 
ако направи сравнение с онова ко 
ето е направено през април тази 
година.

та организация, подчерта 
дали своя „мерцедес".

кович, за ангажирането на специа 
листите на това бюро, които да 
предложат подобряване на органи-

отделя-износена „леда”!...а аз се возя с
В решението за отделяне (за 

което гласуваха над 500 работника,
зацията.

Според неговата оценкаПървоначалната идея бе да се 
сдружат всички текстилци в реги
она (тези които произвеждат сУРР 

конфекционерите)

тези
а само шест „против") те са на- специалиста са добре завършили 
писали, че от трудовата организа работата си. Дали са предложение 

общност през ця за трансформиране на СОСТ
намаляване

0 Кна СК. Опитахме се 
да убедим всички комунисти и тру 
лещи се в „Модатекс" да не бър
зат с решението, но без резултат. 
Преди

трудовата организация е учредена ООСТ с това, че всички девд^сш^а"'нГ няк^^^^над
на несамоуправителни начала и ОСТ за производство на конфекция 
че е прекъснато всяко самоупра- да се сдружат в една ООСТ и да 

то съорания тази идея постепенно вително контакгиране, а че делово имат статус на трудова единица^ 
се стесняваше, защото текстилци то меЖду тяхната ООСТ и гРУЯО Върху това предложение само 
те от Пирот, Димитровград и Ба- вата Одш.ност не е и започнало, е разисквано на колегия на СОСТ 
бушница, всеки поради свои при- Разположението за дезинтефа и всички присъствуващн са го
чини, не приеха такова енружава- ЦИя особено бе подгрявано всред приели. Затова е решено за него 
не. Затова бе решено най-напред работн'ИЦите със зложелателство в да последва обичаена процедура 
да се интегрират онези които това тъЛ1Су|ването на неограничената со за изясняване на акционните кон- 

само организациите от Л1Идарна отговорност, записана в ференции на СК и са.моуправптел 
Ниш и близките общини, а по-къс Споразумението за сдружаване в ните органи, на която да предшест 
но, въз основа на по-инакви основи 
да се вадят разговори за евенту
алното сдружаване и на останали
те текстилци. Лост около когото 
да се събират нишките текстилци 
трябваше да бъде „Нитекс . както се казва,

И крайно, след повечето съб- тря5вал0 
страна на об

вини, платна и 
и да се създаде силна възпроизво- 
дсгвена цялост, способна на до
машния и чуждестранните пазари 
да предцожи качествени и по-ев- 

произведения. Но, на повече

ция и трудовата 
лого време на съвместния живот трудова организация, 
почти нищо не са получили,

всичко затова, че там ко-4е на администрацията и числото на

на секретариата и първичните сяъ 
ганизации апелирахме да не се из
ляза от обединеното, обаче комуни 
стнте проявиха опортюнистаческо 
държание-

тини

Според опенната на Малеш, на
процеса по дезинтеграция допри
несли и известни постъпки на ръ
ководството на ООСТ и трудовата 
организация, които за всичко и бла 
повременно не осведохгявали рабо
тниците в ..Модатекс”. Впрочем,
той смята. че с тшкроорганизаци- 
ята не трябвало да се бърза, кол- 
кото н да е била добра, ако е до- 
бра. защото още не било стабили 

с‘ зирано и изграденото след ап
рилския референдум.

желаят

организация точно пред вува добра подготовка, с пълни про 
баланс когато ве- фесионални и квалифицирани об-

трудова
деветмесечния
че бе известно, че ООСТ „Напре- разложения, 
дък” ше
злика" в стопанисването,

Но, всичко което се е чудо 
защото, на колет1'» бързо е „протекло” до 

тази загуба е колективите. Трудовите хора пак 
да покрие „Модатекс”. непълно и със зли намерения 

— Въ.обше няма истина в това информирани как те ще изгубят 
ръководства, към края норто са ви казали — твърди ди- целокупната самостоятелност, име-.

година се сдружиха реКт0Ръ.т на трудовата организация то си в света и че новата микро- Затова Общинският комитет -на
производители на конфе- „Модна конфекция” Душан Биш- организация ще им донесе само до ск ПОТъроил от Синдиката и Съве
в тРУДова организация чан, _ Нис имаме легално избран нълнителни трудности. ' та на сдруЖвния труд към Общия

работнически съвет, който досе- — Никой на работниците не ската окущцина в Ниш, всеки ”съо'
се га проведе четири заседания, на е казал. че новата организация дразно с КОмПетенциите и правата

бя«а и делегати от ,.Мо- представлява специализиране на

изкаисе „отрицателна ра

рания и натиск от 
щинските 
на миналата 
шест
кция
„Модна конфекция от Ниш" 
ято през април тази година

СОСТ „Нитекс”.

ко-

присъедини към комто
По този начин приключи пъР®ият датекс”. Редовно провеждаме и за производството, разделение на ра- 
етап на сдружаването на текстил- седания на 'колегия където и те ботите (всички да не работят вои-

присъствуват, а аз и сътрудниците чко), оитурност в набанката на ма 
бяхме при тях на безброй за- териали и стопанисване под относи

телно същи условия. Впрочем, то

си да разрешава създадените про 
блелш. Първо реагира Съветът на 
сдружения труд, като формира ра 
ботна група да. оцени степента на 
организираността на нишките тек
стилни трудови организации и 
отоговорността за поведението на 
всички с\'бекги в ООСТ и Сложна 
та организация на сдружения ТРУД-

ците в региона.
Но, съвместният живот 

нъоо — непълни седем месеца.
митрая
седания-

—... На, ние им обезпечихме и
най-голяма част на работа за СССР. получи зелен сигнал след 
Тук в „Нитекс” бе проведено мод ването на Партията и в самоуправи

телците органи, защото никой

ва предложение е можало и да аш 
разискЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ

’ Защо „Модатекс” обърна гръб но ревю за руска стопансна деле
на „Нитекс” специално ще утвър- гация, след което техни предприя шлсаше да го натрапи на някого.
■мпята лелова трупа, която форми т,ия купиха 48 наши модели — а
ра Съвета на сдружения трудим те ги най-много правят. Трудовата ^/^же-ИвдлатГисма даа 
Обшинсната скупщина в Ниш. Вта общност им обезпечи и платове кои не каже Цялата истина тота
иощинената скупщина богато доларът струваше 90 дина- 33 -своята истина им казват оне

зи, които с новата организация 
трябва да изгубят своите посюве 
и позиции. Така в долевашкия „На 
предък”, малка ООСТ която на де 
ветмесечието изказа загуба от 17

нс
Драгиша Йовановнч, председа

тел на Съвета заяви, че работната 
група ще завърши работата до 
края на декември и че Съветът на 
сесията ои в януари ще приеме 
проектолтароприятая.

Но, както и да е, изглежда, че 
всичко това са закъснели действия, 
които може само да омекчат пос
ледиците на дезинтеграцията и че 
същинската акция е изостанала ко 
гато била най-необходима.

водихме разговори вчки с които 
Ниш, а разговаряхме с 

„Модатекс”
повечето, ра, а те сега ш ползуват и наяла 

побър- щат в долари когато доларът стРУ 
ва 200 динара. Въз основа курони

есчитат че
зал с дезинтеграцията, а че почти 
нишо не е предприел да се према те разлики те създадоха значвд-е- 
хнат слабостите. лен екстрадоход.

Инак, „Модатекс" е най-голе- Проблемът е настанал, спо-
ред думите на нашия събеседник

милиона динара, въз оонова само 
на непълни информации и без ком 
шетно разглеждане на всички пре 

не дложенил в елаборатц за микроор
м/ият нишки производител на кон- тогава когато няколко техни А|И- 
фекция- В не^о работят (тази годи- ректори и други ръководители 
на твърде добре) 600 работника!, а са си „обезпечили” места в новата гавизациягга, е проведено двуднев- Велимир Фнлипович
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9. В рамките на културните манифестации на по-широно 
равните, в които участвува и Издателство „Братство” — Редак
цията на „Мост” и издателската дейност ще организира участие на 
панаири на книгата.

10. В течение на 1985 година, Реданцията на „Мост” и изда
телската дейност ще настоява в границите на своите възможно
сти да допринася за осъществяването на Дългосрочната програма 
за икономическа стабилизация и това: първо със статии за про
блемите на стабилизацията и резултатите в нашите среди и Ре
гионите; второ — с пестне и рационално ползуване на оредствата 
да се осъществи програмата и плановете.

В течение на годината Редакцията в сътрудничество с Из
дателският съвет ще допълни св°ята програма с нови задачи 
отношение на актуштиите проблеми ако оостоятслствата налят ат 
това.

Програмни 

концепции на 

„Братство", 

„Другарче" и 

„Мост"
за 1985 година

по

Тази програмна концепция е приета на събранието на РеДак.
1984 година и на заседанието на Издателския 

дейност от IV декември
цията от 12 декември

„Мост” и издателската 1984
съдет на 
година. ИЗДАТЕЛСКИ СЪВЕТ НА СП. „МОСТ” И 

ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

ЖЕНИр?зпВраВтГтЙАо СреХТии?еИТдЕоК?5НКции
АРИ 1985 ГОДИНА.

РАЗИСКВАНИЯТА 
попят ОТ ОК НА ССТМ, В МК НА ССТН, ООСI, 
В КУЛТУРНИТЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВЕДОМСТВА 
И ПР. ________________

ОРГАНИЗИРАНО ЩЕ СЕ
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стихотворение, разказ, новела, есе. на\-чен тРУД и публицистичен 
труд.Вестник „Братство" 4. В рубриките НАУКА и ПУБЛИЦИСТИКА „Мост" ще пу- 
блашува текстове на афирмирали се югославски марксисти, като 
допринася за марксическото образование на своите читатели, осо
бено на по-младите генерации.

Издателство „Братство" в Ниш изгражда концепциите на 
изданията си въз основа на Програмата и конгресните документи 
на Съюза на югославските комуниста и Конституцията на Социали
стическа федеративна република Югославия. В тези рамки вес
тник „Братство", като политическо-информативен седмичник, ин
формира числящите се на бълтарската народност в СФРЮ на май
чин език и по този начин дава собствен принос в обществената ак
ция на социалистическите сили начело съ.е Съюза на номунистите 
за осъществяване на дългосрочните цели на югославската работни
ческа класа. Информирайки трудовите хора и гражданите за вси 
чни най-важни събития и акции на субективните сили на общес
твото, от основната организация на сдружения труд и местната об- 
пгност до федерацията, вестникът допринася за афирмацията на 
класовите и съвместните обществени интереси и съдействува на 
трчдешите се и гражданите, на делегациите и делегатите за компе 
тентно решаване в институциите на политическата систсдта на соци-

5. Списание „Мост", както и досега ще бъде отворено за 
всички художествени, научни и културни стойности, създадени 
на езиците на народите и народностите на Югославия, както и за 
текстове от останалите литератури — значителна съвременна кла 
сина — понеже само по този начин те -може да изпълни своята 
културна функция. В този смисъл ще бъдат преведени и публику
вани текстове от другите езици, които ще допринасят за култур
ното сближаване и влияние върху съвестта и съзнанието на чита
теля.

6. В течение на 1985 година, „Мост" както и досега ще про
дължи сътрудничеството си с останалите редакции и списания — 
„Градина" от Ниш, „Културни жигвот" от Скопие, „Мост" от Мос- 
тар, „Нови живот" от Нови Сад, „Стремлена" от Прищина и по- 
нататък ще работи върху разширяване на сътрудничество с редак
ции от друга среди. Това сътрудничество ще се развива чрез раз
мяна на текстове, взаимни'посещения

злистичеокото самоуправление.
При усъвършенствуването и осъществяването на концепцията 

«а вестника редакцията се ръководи от документите на ХП кон
грес «а СЮК и IX конгрес на ОКС, както и от заключенията, прие
ти въз основа на разискванията в СЮК и СКС по актуалните иде
йно-политически въпроси на информативната дейност. Това озна
чава, че вестникът трябва непрекъснато да бъде в сърцевината на 
обществената акция по ясния социалистически са1М0управителен 
курс, дейотвувзнего му да бъде съставна част на усилията на про
гресивните сили на обществото за преодоляване на обществено- 
икономическите трудности и за по-нататъшно укрепване «а соци
алистическите самоуорав1ителни отношения. Да следи провежда
нето на Конституцията, Закона на сдружения труд, Битовата ини
циатива за укрепване на колективната работа и отговорност, бор
бата за укрепване решаващата родя на работническата ,класа въ,в 
всички области на живота и труда — това са основните насоки 
на ангажимента на в-к „Братство". При това вестникът няма и не 
може ля се яВДва като независима политичейна сила, арбитър в об
ществените процеси и партньор на ооновните фактори на полити
ческата система. С програмната концепция и редантороката поли

ва размяна на опити и орга
низиране на съвместни литературни вечери. Сътрудничеството с 
останалите описания трябва да допринесе за по-широка афпрмация 
на творчеството на българската народност в Югославия- 

7. „Мост" повече отколкото досега трябва да посвети вни
мание на проблемите в областта на културата; образованието и 
обществено-политическия живот и с това да разширява не само 
кръга на сътрудниците, но и на читателите. Заради това е необ
ходимо сътрудничество с общинските самоупратаителни общнос
ти на интересите за култура, центрите за култура и библиотеките 
при промоции на нови книш,литературни .вечери, възстановяване на 
постоянно сътрудничество с литературните 
ните центрове, което би

секции в образоватед 
представлявало стимул на по-младитеавтори.

8. И покрай материалните проблеми, тази година трябва 
да се обезпечат средства за провеждане на втора среща на ли
тературни творци от българската народност, която би трябвало да 
се състои в Босилеград, тъй като първата беше 11 Димитровград.

152



'йи и
Пваонвггищ инбо т 
■е»1 и ЕжФг4гдоп зщ

■чгМяд ауп ехц-ап Р °и И ^'‘ФДежсНмч.о- 
™««“ •■»

'хО^Й-еЧ.д

иооЛ^снон инМаЛюн 'инийоамия 
АО „аниаон

вн 9охзнядиеиншйо ийц 
олонховьинМАсЬ. 

'Н.еРгевШио еа^ц
аиьз#“ з ио 

„зкйвдЛфц'" вниМоа оховхозьсюнх и вя.всМд.цЛиго еаиа ен охзиаиаавй ее охоьи ЯцзГГХог^г^гг в:н0;ва^: г*ои —-90 9Щ ЯН

, ■ехеЪттгиъЛ 
9Ч-ИИЙТН1В ЪЛзсй^о 

011 ве ки1гиоЛ
ханинХодд-

4 'ВвювжЛсЙй и 9®одЛ|/н ох 
, киаоосиг и вйАхкАл яхвноаьиеиф вн охдихиаевс!
ивйшлзфинлш МН<*ЛХ1/Ая ииъиоя и В1вс1'ЛХ1/Л>1

ц ви
-инхскшо еЗс!ь хйош 
и охнвм

ИШЖОНГОЦ
и Ийинаодва аДинхЗа 

вн зхзео^а^. вн охзихиа
и®зю зно хя,ии№озд -инъвй» имодь<1оах ио дхия^ги хкявйн в» 

зхиПинзьЛ 'ЯИЕЗ иаойвлггд — шеа нжМеП вн июомжоисяа Хваийн 
10 0 .,28. в,нкжохнв ЕЛ.внми.зоц“ вн ашзгоей а вао! нааоп -зхииГгяв 
и вхоаиж ю иишзхз ою еяинхоЗя а№н иПинИЛФЯО 
-гд ощ иийнеМзйМоц инлшотиьЛ взсй, ииГгевинвхйо

евйхо оанвн, *ах
ахкшанониай 

НХв>1О©Ь:ИН0ЬЛ 
е-Цмонвзхеноггаирц внхзгео ижбад Шп

БХхоонадоОоиоийи 
-шгЛхх1в . ве и ашивифшзга вн

охзиавйдооневй ва
ИГП01
и визон инняоюоп ХВВ

знкахаптоц ва инМоа •ивдиаЖ*^'м^нвьЛ

хе Дд зщ -аинаьЛдо окиа1ИН1Ггщл. ва ийте-г^'2'1’11*13*1 К ИНВ0ЛЦиигдЛц 
-ЗНОН знх и ^1--^ ■кИНвЖ01ГИЙ11 В9МЗ
^О“" ИЕВ51Евй 'ганвйоазохино __ отоанй^0“ иифв<Ьо1оФ 'имй
итамиевй ва охохм вии ад, мйинейхз оноеьин0ьЛ 3®Ии»
-оаьинвьА вн чнЛоиЛг. здго ад, зьсю,тТ, „ ЕН 'ош°аь<<°®1 - ш (,№адс1^< вниМох д861 а и

9Хцщг0хвхинега
-он^зхваоевфо хо ЗхижаМеод юхооюзьсюах и ъдомеезхоДО *ии1ш? 
охитгояосЬдоУ ‘дхи&йшот вн иОойта зхин|/вЛхнв ияо* аинотпонхо он 
“8ИХНВ И ВЙИ1Н1ВСМ0 ВН'ЖЗ^е1ГЖ ВНИГЗ^хО ЪУШ ЗНх ХЧЗМНаОЗд -ииНвеинв! 
-сЮ ВХВ>1ЖЗМВ1Г№ И ВХВЖ>Я0НОИО 'хкХ 8 9ХИКВ1/1Ч ВН ХООНИЗЙ ВН ИЙИ1Г
до зхиннинсвй ой ■би ‘ихдтлЛ^йн ЗхинчгаХБеоевйдо хо зньоиве оо оХви
'Х0ОНКИ1Г

вн

ВХвМвт ВЙИШЙоф ^о ОХЗ^Чн 'ОХОКи ОНМЗхИКВН© 9 охд^п
-и;1/иьд ‘оХояаонвпохо вн ех^инвашоиеи и зхихЗондОйхон о онвяЛов1Г 
-хЧ-о 9’йгд вУ, вядвйх охзох 'зинвяоевйдо онаьоовн оХонШйо вн и 
охнвя ‘Зиножонон Лолг охошгвис^зхбм вн охзн1вавйдо'п1ои он1Г9Ухо вяох 
и<1и и Зи.нвеоевбдо охонаонбо вн охзихш)ев<1 и^91гз з^д 'шовндо иезх 
а хвхихзон Зо охнох 'зхиХБи/Аеас! и^31го з^п 1(ояХоХв(1д‘' жя ‘вхвй 
-Лх1/Лн и вХвхЛвн 'охзинваоевс!до ой Зо и^гпковнхо 'з^[р вн °зс!хнох 
XI и ХОЮ ен озсМнож ПХ ш ^хвтпиаонвхо хо ияивйжохеи

оХо>г

Ш

-ийдДй и „вн'И»о<1 вхкок вн Охо,нто-ьи«=вйдоси ва вя
-ЧГ Чв^твф мвн вхввадои 311 '■■в1мЛопгов0й 
-В1ГООГСН я ^итгскяоаой 
ох,д“ :и»исГдЛ<1 ияон

вн ИГГИНХЗК7
хо вхянинттшшох-о^ вн внохзаоои') 

и *™^оитз*оо И вниоа внаохзао вхВ1, 
и инеЬЗаед хвВчд а>п вни,ВоХ вхвнйп еайтг 

„ ■■в“То“/нноиггаемал“ и „готе* инозммолвиаи вн"
нийдлй акчгн онявоеа 'Заопийю инйЛхвйвхш 

'„оьнеаи“ ижТаз 1КинОаьи0оийогеЛ\ 
КН теЛди-р" -„ижггм дайЧ-ц" ' вУойийц и 

ЗХвВНе“ '031ГМ щл 01" л 10 ЗхшитоъЛ ва тинЕЙхо 
го / Л1 1 10 ИТ,ин®ьЛ и хзвйечв витиш^лдайп 

-инхят и »>гЛ» «? ^1с,Лхис111 ^вн^Лхвйзхихг * ИС101\1ИС1п И11ГХ9Я0“ '„вм
ИЬ?^ .ртшеспхЬ и ийинвьЛ вн вдсМоц" '„ехапии

• ® "Ин 5 хинВаиоои еосГи вихидчз“ :и»и<)оЛй ахигпвяДа
Х081ПЧ.З гага свива хвЬЧд з^т, вяинюая аяа вни^си

,К-ИЯ
Ш

• зинв^гиня ор\вк1гох^ои онзхдяоои
ЗЖд 9ИХ ОХ9.Н я И1ГИ0 ЗХИНЯИХнЗдАО ВН ЗХиХООНЯгИхХВ И ОХ01Г90 врх
•втггмнавс! нмьиоя вн и иДОйо иньиоя а'хя «дсйивн хкимох охион ‘ис13р\г
-Н^и ЗХНН11Г9ХИЖ01ГОН ОНВсЗиЖВХНВ ХВЯЪ.ОООИ 93 Зд-[ -Акойвхо он иж
кгМойи зо в^ онжогоегя з дь ‘охзинЗКжодА АТпзйо ис1од зо зШ он 
-ЬМКюнО и КИИН9С1А>ГН0Х ВХВННК01Г9Н 'КинЗгПОШ-О ИНЯВЙПОНЯВЙЗН вн 
ОнВЯПВЙХВН охкоя АУпобо и знксОвяхбс СШГОЯ АШ9с1о Кявхоонояихобц 30 
9^11 И 03ЙЗХН1И хки1пд0 вс1ит\гс!!ифв 90 3*П ‘ВХхООхЗВВ И ОХЗнВЯ5КО(1ХОАо,П' 
-Абх 'ВНШ.Н1/0И вхвн^пиагиж-онцвнЛюю^ 'оахонвпохо оюндзйИ 'внвс1х 
вн охояхоМоаеиойи :вжнХи1/оп вхвньЯнвИ' ^в^охоП! вн зинЗ^Койиевс! и 
знвявМе^о ‘вхмхтгои вхвноонеи ‘яосЗхнон ноаХод^пдо ^инхзх и вхин 
-ЗГг ВН ВХВНИХИ1ГОН ^вхвахо^ЗсЪ и в^Абх вн знвявжАй^о и знвяжНяО
ОХОНОГЗХИЯВсЬгАоШО 'В^ОХОЬ' 0 ЗхиШИХодВс! ВН 9НВЯ1К^В1ГЯО — ОахОТГоа
-еиос!п€Я,а охонос1ишев^ ян вххов1/до в звчд Огп зинвхминя онздооо

‘ охзинв нвониео
и 90Н хо И1хох о 
‘„кйтияжо^Лх

зхзяоштс1хо

взйвн“ ',,-аь ‘ИВ г 
ЗхинйАхвйахив 'заям 
хо вйзъ’ ва

5861 Евйи И
•зхииинвьЛУзйо ииТ1и!?е<1х ЗхиннотгОизоаас! вн, оханаьвх ва ковнийиом охвм

онодигп-ои и ХзонГойвн вхвазйвлчд ззанж охиоя а 'вхвШивсРн ю

Покрай редовните рубрики в ..Мост” в брой 92 ще бъде от
белязана и 40-годишнинага от освобождението на страната от фа
шизма и победата на революцията под ръководството на ЮКП и

тика няма да се позволи демагожки и сензационалистически под
ход към информирането. За социалистическата насоченост на вест- 

грижат първичната организация на СК, редакцията иника ще се 
Издетелокият съвет на „Братство”.другаря Тито.

93. брой на „Мост” ще бъде посветен на 20-годишнината от 
излизането на списанието с отделно разработен план.

пред Редакцията на списание „Мост”

Основната задача на вестника е да информира навреме и
хора и гражданите от българокта народноствсестранно трудовите 

.в СФРЮ (които в «ай-голям брой живеят в общинггге Босилеград, 
Димитровград, Сурдулица и Бабушнииа) за ажтуалните въпроси и 
дейността в споменатите общини, Нишки и Южно.чоравски реги
он. СР Сърбия И в цялата страна. Редакцията ще настоява съдър
жанието на вестника да се отличава с тематично и жанрово разно
образие, със завиден прогресивен ангажимент, като избягва „за- 

обработката на темите, рутинерството,

вЗадачите, поставени 
1985 година могат да се систематизират по следния начин:

1. Една от основните задачи на списание „Мост” и занапред ще 
. обогатяването на оригиналното творчество на 

майчин език в областта на литературата,
бъде развитието и 
българската народност на 
науката и публицистиката и следеното на основните културни те- 

територията. кддето живее народността, но и по
вее повече да бъде

надтчийоюия” подход към 
простото ретиетраторетво и така нареченото форумно инфорхгара- 
не. В-к ..Братство" ще бъде трибуна на Социалистическия съюз

обществено-полипгчеоки въпроси, на

чения не само на
широко. Редакцията те настоява, списанието

творческа трибуна на българската народност 
Славия- Това ше се постига чрез публикуване на издържани худо- 

научни и публицистични текстове разкази, повести, 
откъси от романи, драми, литературни есета,

научни работници, стихотворения и поеми, ли- 
за изобразителното тюор

ви Юго-истинска разискванията тю важни 
страниците си ще афирлгттра прогресивните агдеи, мнения и пред- - 

най-важните темп и въпроси, които те бъ- 
обст,жда1нн и решавани на сеши на общинските скутд-ини и на 

заюешаштя на Форулиите и органите на обществено-политическите 
органшзашги. По-голядю внимание ще бъде посветено на теми от 
конкретния живот >на хората в трудовите организации и местните 
общности. Чрез трибуни, анкети, „кръгли маси” и други облици на 
демократично изразяване на мненията, редакцията гне настоява да 
вклюхги ппирон нръг тр^^дови хора и пражданщ в спиоването на вес- 
гника, и<ато по този начин обогатява съдържанието му, осъществя
ва непосредствени контакти с читателите и проверява качеството 
на редаистороката си политика.

Със съдържанието си вестникът ще осъществи следните за
дачи през 1985 година:

— да афирмира резултатите и усилията на организираните 
обществото начело сч; Съюза на комунистите в борбата 

усъвршенствуване на самоуправитедната организи
раност на обществото ига всички равнища;

жествени, ложешгя във връзка синтервюта
новели, датс изтъкнати творци и

” »г . ,да.в оргамиза-
чество, за 
циите на сд.руженмя труп., приказки на

между отделни среди и пр.то сътрудничество
Особено внимание ше се посвети на

обективно оценяване на творбите на 
и по-широко.

развиването на маркем- 
авто-

стката критика, заради 
рите от българската народност 

2. С цел да се запазят от 
с-пколкото досега, ще посвети 
кото народно творчретво. легенди, предания,

някои наши краища.
дейност на младите автори, ка- 

автори от народността, 
творчески наградни нон- 

в чест на Деня

забрава, „Мост" занапред, повече 
внимание на записването на.извор- 

и обичаи, които още
са запазени все помнят или

3. За да асърчи творческата 
кто и дейността на вече афирм,пралите се 
, Мост” ше продължи с публикуването на 
курои - един, предназначен за младите автори

ча стихотворение, разказ, новела, ес ,
' иншрни нароили песни и пр. Вторият традидаен- 

^ „Мост” е предопределен 33
за оценяване на

сили на 
за понататъшно

— да дава принос за пазенето и таченето на исичкп щгидо- 
бипжи на социалистическата революция и норми на социалнспгче- 
сгоия морал, за раолштието на югославския социалистически патрпо 
тизъм, братството, единството и равноправието на нашите народи 
и народности;

записани
на младостта — 
народни обичан и 
нен творчески

афчрмирали се творци 
са дал .-че но строги

награден конкурс на
пои който критериите

Той обхвата следващите жанрове:вече
творбите 3
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ЗхиихгеБннеабо н хоонизТГ влвнсюдеи 'шюдси юголв.швв^Г елищкохо 
етс*ц вв ахиявохамок иМвио сйп оньилвкзлзио „овюлвад“ жд

ЯСЯО вн х1х вн зинсТУОзве ХП\- хо пхкинзьо:ттво.шОос! | ( 
он ВлКинвяноиевй вн вяоноо егн пхзйсПс 'ипвЛюйп 
оханвавшоахпЧоо ихлЛхгои з!п охзкк онхгесГхнои
■охинвСжжЬ

„■йМ\ЛШ'' МЯ УН ХНЯЧО ИХ01ГН.Г.У№И
■алилзонжоиегв и ехилоондоЛхоп Ю лзокизиявс я 'кинежйч.хлз 

ияон з влкигшзпнон вввгпоУ в>п 'емипЛРзв вн хРачо кихоизхвлтви
0 ОН-ГЗГ)И0'13 'влКИЙНЕЮс! ВЛВИИУЙЛ ВН ЗИН0КОЛ соцц влвгшнлви 
-зц в вмннЛзОя вн знвхвнзн вн ззгюйн иичжоноихнл-оиозяинхвх вн 
о.г,ош.3вявл ишивоп Зз ее/ ияхюи илвисШЬЗсГи .ХеХЧд Зщ -вдктжве 
'нП ООХг 10 внннлззв вн жвЛЮ. шинтпвхзз нзввиве ВДгд вУ кивиоА 
.1.17.1В1/071 33 з^| ■^лаиЛд" вхвж)Лхийн ВН ИПК»В<1А0 ИЙИХЗЯ И 07/ЗИН 
вяол Я 'иЛиивЛгл ()2 вн ееивви В7н 1Ч.мин.Юзя вниУох с^б! я И

'ояюеяинУЛсЦ
-ч.о зяоУиа ихЛ47/ и х-вьв.г. 03 з!п и шгвшЮхвк хвн®гесв<1 зо з^-д

■зннзьвнв оновевзохснсапдо иьАвои 
вЕ!’ ха.зйЛяпои Зь внвх 'внвсЦ.з вхвтвн ю ипинхзаа имохзУ илЛйУ вн 
лхииНивИвй и иняьОНгяя хвгчд вх/ вавохзвн зз ахп вних/ол с§§1 я — 
УвЛгохих ]-о „сЖноип яохнх“ и 'хзееяУойвн В1.еиттгвяою Хо елвХтаУ 
вя минхззв '7070 неон 10 „ийиноиц“ 'ХзонУойен вхнмонвдхгв Хо ехвп 
-М вв яинлзоя ‘вни7пи<10 х.о ийичоиц“ 'оязвйво хо „знизон зиъщ“ 
'хзонУойен вхвиойАх хо вхвпзхг вя хинх.ззв 'ахпюно 10 ,ДнЛх" ‘две! 
-хЕд хо „вхзвя В(1х.'0[л,'“ ‘1/есСнхЯд хо „ХтЗяах" 'х'во ияон 10 „нзязн“ 
'хзонУодвн вхвмонизАс! До вхвНах' ве нинлзза '„ннХГвйхве внойзн 
-оип“ 'хзонХХпйвн вхемЗнЧге/х) хо вХеНЗУ ев нинхзза ‘„дохчшоч «уАЛи 
-Лд" 'хзонХ/ос!ен вхемойеДнА ю вхвпзн вв нинлзза '„гпехиви оу“ 'Пвз 
-онвяиот иноох До „знияон зиьз!/“ — ииХхнвХгзд вхазоХ? оз ахии 
■иьонгня нзяоо ининиеЛган и иниядЛнЗй имьизя хо зхихзоНУоден и 
01нХ/о<1вн вн ипинлзза зхихзхзу вн зхихгПнвУвй о иьинХ/Ллхчз зХп 
пминхоза вн вхкиХгмвХГай „х\ж1оях окХзЗгсячз" охзинваевн Х'он охих 
кйвхЛйХ вн наУ кинзхлкск) и виЗоХТввхх вн внз^ Уояои ои з<)Лчнон 
нзьхивп^х кннХЛгйхвн вн охЗнеХжзяойн и охзнвйиеинвхйо д

оХоннилнЛюхтаУ вв л.изошк!
ВН 011Й1ИН

злхшнопХхмв вн
ЗИНВ111ОНХ0 ВНОХ д 

ВН ВхвННЗжЛЙУЗ IX ВХВВЛЗежЛсГГГ Н КпХИ7ЕИН17.1с10 17.1.ВНЗ
-Зьсюд вн зхиихгте вн 'нхоз °н ишхваинехсю зхинхОзге ТавмШип 
и ШО 'хо с« ниХгвеннвхсю
ооп зхтЧд З1п ояневтня 01уктх1-ои мон^ 'вхххинвХЯвзав и зхпи.хзз вн 

ихаиап ио77л и хтхшгвонвхз 'ВннЗпхЗс! зХинж\7я-хгсн тастявХсЮьХжнх
ОНЗдоЗО ЛСЬЧд Зхя ИХНХВП-дофНИ ИЕЗХ д ■ИНХШ17ИНВ.Кю зхнмозни,питон
-онааюахпдо вн зхпнвхсю и Зхи)\’Лс1оф вн вхкннвУазвв и инийшЛчз 
ЗхижхнпЬтдо вн ЗхииоаЗ Хо ииХхв1\ч!офш7 вяхззкоп з>н ,,оп11.3х170д'' 
н-я 'ахинхппдо н ховиж яинззьшхт1Г01г-0Н1зяхз3711О0

ахинхлиайчн вн влхзоняилнн >7н онохзя

нхшзшяо
•инвУ

-жнйх и всГох ияоУЛйл нннаХХхо вн кпнажихзон ннъшх и инзвхоонюо 
зхинх-зхижаяаовв и вУЛйх вн ахнхвхвЛвЗсГ «Осно охзнвявХГжпОнвк 
СЧя 'ияхцтйхгон ахияоУлси в инвхдо зХинизхиотс1иАо1\гвз вн вхвходвй 
н нххшо ахиштохижовоп инвдхпхйифв ХеУчд зд, ('*г и ЗнвввУдвнз 
'КиХгенифийхнанз ‘иУояойноХ^ов и в^хпгхчи вн знвайвмоЛ]) ихшнв 

ахияохид-онх-внЛгсон х\-Чн Лх\- охзинзшоню и аУгд зХхх ваоотт •вн

на Дългосрочната програма за икономическа стабилизация, който 
ще се състои в задълбочено навлизане и разсветляване на опреде
лени проблеми и в по-рационално ползуване на средствата за 
осъществяване на задачите, предвидени с Програ.мата застъпване 
за по-нататъ.шно развитие и творческо задълбочаване на самоуп
равлението във всички области: тачене и развитие на братството, 
единството и равноправието на югославските народи и народности, 
които почиват на принципите на Консгнтуцията на СФРЮ и СРС, 
на почитане придоб1гоките на социалистическата революция и тра
дициите на НОБ-а, независимостта и териториалния интегритет на 
социалистическа Югославия а всичко според постановленията на 
Конституцията и нейната необвързана политика.

Редакцията и занапред ще се бори срещу всички видове на- 
ционализъ.м и шовинизъм и прояви, с които се отрича македонска
та нация и съществуването на лгакедонокото малцинство в някои от 
съседните Страни, било от коя страна да идва, както и срещу вси
чки

да укрепва съзнанието за последователната и принцип
на външна политика на нашата страна, за борбата й и за полити
ческо и икономическо равноправие на всички народи и страни в 
света, за ангажирането й в акциите на необвързаното движение и 
усилията за укрепване на добросъседските отношения;

— Да допринася за укрепването на общественото съзнание 
за системата на всенародната отбрана и обществената самоза
щита като основна предпоставка за безпрепятствено социалистичес 
ко самоуправитепно развитие;

— да информира за всички активности във всички области на 
живота и трвда (образование, култура, стопанство, селско стопан
ство, комунално-битово строителство, детока и социална защита, 
здравеопазване, физическа култура и спорт и друга);

— да следи резултатите и усилията за последователно осъ
ществяване на Дългосрочната програма за икономическа стабили
зация и усъвършенствуване на политическата система.

други идейни отклонения, чуджи на политиката на Съюза на 
комунистите.

Въз основа на наведените фундаментални и идейни и поли- 
тнчесни определения, Редакцията ще иницира и подтиква твор
ческите сили на българската народност в Югославия нъм

творческа дейност на полето на литературното творчес
тво, наука, публицистика, събиране и 
народно творчество в нашите краища.

Същевременно с провеждане от езика наюгославските народи 
и народности, с по-задълбочено сътрудничество със списания от 
други среди, гце се настоява колкото Се може повече да допринася 
към по-голямо взаимно проникване между културите на югославс
ките народи и народности, както и да се набляга върху по-близко- 
то взаимно запознаване и укрепване на съдружието.

С оглед на

I
На страниците на вестника ще бъдат афирммрани идеите на 

истинските творци и борци за социалистическо самоуправление и 
действителните социалистически стойности, а на остра критика 
тпе бъдат подложени всички видове деформации и отпори на по
литиката на СЮК, „Братство” тце съДействува за мобилизацията на 
обществените субекти въ.в всички среди в осъществяването на 
обществено-икономическите отношения, определени с Конститу
цията и Закона на сдружения труд, за преодоляване 
ческите проблеми с увеличено производство и износ, повишена про 
изводителност на труда, рационално ползуване на доматите су
ровини и материали, сдружаване на тРУД и средства, възпроизвод- 
ствено свързване на единния югославски пазар и интензивна само- 
управителна икономическа'иитеграция в страната. Особено внима
ние ще бъде посветено на обществените усилия за ускорено разви 
тие на изоставащите нраиша, на мерките за ускорено трудоустроя
ване на млади специалисти и други безработни лица, и на иноваци
ите и рационализациите в стопанството и други области. Развитие
то на селското стопанство и социалистическото преобразование 
на селото, а особено сеитбата, жетвата, изкупуването на село,което 
пански произведения, сдружаването на селскостопанските произ- 

реализацията на проекта „Морава П”, непрекъснато ще 
получават третман на централни теми в съдържанието на вестии-

по-пло-
дотворна

запиоване на изворното

на 1ТКОНОМ1И-

това. че 1985 година е юбилейна 40-години от 
прогрома на фашизма и пълно освобождение на страната и 20-годи 
шнина от излизането на първия брой на ..Мост” — програмната 
концепция и дейността на Редакцията, ще Съдържат тези характе- 
рности.

И освен съществуващите материални и финансови трудно
сти, постигнатият обем на списанието, двумесечник за литература 
и изкуство, наука, и обществени въпроси с обем от шест печатни 
коли по брой. Според това, в течение на 1985 година трябва да из- 
лезат от. печ»т шест броя на списанието: 91, 92, 93, 94, 95, 96.водители,
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Комунист 3

ПледиидаРАЗИСКВАНИЯ

СИЛАТА НА
ПРЕДИШНИТЕ ДОГОВОРИ —

На неотля * " ТОр на ”П°литика” \
на Центоалниа заседание ни воатя л Сава е най-дългата югославс-
Сърбия (23 и ?4КОМ!Итет 1На на работя Р онова’ което в тази ка Р©ка (940 км, енциклопедични

г Г“а:Йан,н,и)- 
~ се—в -
н~оподд^г гдв- г» гг~
- ни пърдяха, че не е има™ до' АРУ™ одаонос™' НапршеР ори подготовки, с което някои Д - Теаи даргов°т>и чест» Се ползуват 
дР ати от „остатъка" на СР С^р- нам еФикасен начин за отлагане 
оия^не се съгласили. Главен , аятог" !!„ решен-ия, разбира

1 оеШе публикуването на пь-а ° 0 онези коит° според лрецен- 
лсл-енията на становищата на Пое рап На Н!1Кое Ръководство не -отто
ДСедателството на ЦК на СК на РЯТ На моменталн«те интереси приятност, които тази игра би до- 
с-ърбня без предварително съгласи НВ ТерИтоРиалната единица която Несла' изправям се пред 
ване с Републианокснпоквайнинпт. Те ’,пок,риаа-т". Същевременно, оне ната' к°ято не уопдаам никак да
Те „върхове". Така, почти по езо- ползуват този начин за изпъ'дя- Всред такава обстановка ои спо
“тема;Газа0която3^КВаНрТО « с С дни, със седмици по замъР -их за етна с—а прича. Тв№
мислеше ч ’ която Дълго се псе.мат нит0 политическа яи™ кп е а Сава тече още по-замърсе- Де същинска. Именно, за вестта,
Йб^че краят на “ТпГВДа- ят0 и да е др”^оворно“Г ^ НИЯт неФт- ® страната, коят0 недо че е избягната една

нс, краят на това разискване, ОГЛр, ,ня е имгна на нефта, -счита за своя Ве- на
за разлика от началото, даде или Някоя ™ „Г „п “атериаЛ|Ната пика беда, появата на нефт не би 
твърде ясни и прецизни отговори 1 “Д Т РеД ' првдизни- трябвало да бъде
на въпросите: защо някои чл^но- * д Т - отлагане на Решен-и- д тое
ве на Централния ко.читег ня ГК Я 3' А.оостолгелствата в самия Съ А така е- Дали наистина? И
на Сърбия инсистират за подгш. ,'°3„На комУНИстите, ка-кто и в об- е и не е- Всичко
ГГн^=Г нНаа ™°аа' Ре3—а' ^ ~
на ^аВ|^Гдо^то3^ИГ ~ алгерна-
лаят тези подготовки да траят зна

А РЕКАТА ТЕЧЕ
СТОЯНОВИЧ, редак

Дали наистина е така? Дали 
■ ава наистина е югославска река?

И абсурдните въпроси в оп- 
Р е-д елени моменти биват естестве
ни. Дали и такива ситуации ио та
къв 'начин стават естествени?

Играя ли ои с думи?
Бих се радвал мокрено ако е 

така. А не е- Вместо чаровност и
се,

горчиви

локална вой* 
между две общини. И всичко 

това поради една планина, която и 
когато би искала и знаела, не мо-

голяма грижа.
тана же поради това да се чувствува 

виновна. Тя просто е съществувалазависи колко 
и дали сте по посока на течение 
то на Река Сава или срещу него. и преди основаването на тези две

общини. Както -и другите планиниНефта носи реката. А 
.— по посока на течението. 

Отнъде нефт в реката?

тива. реката и тази има две страни. И 
община от едната,

една 
друга от дру-Искове, в които се търси от 

критост и отговорност чували 
се, наистина въздържано и по-ра- 
но, но в разискванията върху Про

тече
чително по-кратко, а договорите 
да се осъществяват на самото за
седание, с открито посочване на 
аргументи и участието на остана- е-ктозакл юченията от 13 заседание 
лите членове на ЦК на СК на СъР- на ЦК на СюК станаха значително

по-възвишени и по-числени. Спо-

са гата страна.
Сляп за общинските граници, 

онягът наравно покриваше хуба 
вите 1И стръмни падини на тази пла

По-лесно би било без този въ
прос, но за съжаление, ето реката 
го донесе- А реката тече и мълчи.
Дали само реката?опит ни учи, РЗД много преценки, тези искове ни на и еднакв остуден, подгре*-

че опасността да се сгреши е зна- трябва да се уважават, защото в Съюзният изпълнителен съвет, ваше взаимните желания за зимен 
чително по-голяма ако решенията такъв случай двете сериозни ела според Конституцията е отговорен туризъм и скиорство. От една стра 
се приемат само във „върха” (па оости заоавяието в решаването за положението в страната, окончат 
макар че е ООСТ-от общински, по и безотговорността в случай на едно реши да проговори (Юдекем- 
крайнински или републикански, от погрешни решения — ако ле Се ври 1984). Обади се, наистина сти-
колкого ако за това се решава лу елиминират, тогава поне да се све- с-нато, -но — ще осведоми общест- основи на върха на планината за 
блично с участие на базата" коя дат на по-малка мярна. Разбира се, веността. За какво? За това кой Да продължат ескалатора, 
то този връх е избрала. Едно' от привържениците -на стария манир отравя Сава, 
емпирийските доказателства за то- «а Решаване в теон-и ръководни
ва твърдение са и множеството ре групи няма леко да о стърят ва 1върдение а ин„„„ти тото на новия „по-широк' начин на
шения за . несполучливите инвес™„ решаваие. Обаче, тази замяна на ™ съюзно управление в същото 
ции, които почти всички са прие [ необходима ако се же- вр6ме чогато от заседан-ието на
мани в тези върхове, докато на ба ;::*С ™4„н0 решаваНе а за Председателството на СР Сърбия ™ция -и разрушиха бетонните ос- 
зата само е предоставяло тези ре- < помогнат и вече някои пристигна предупреждение... че нови. М-шшцията е общинска. И
шеция да похвали и потвърди. е ^ опюи а и самот° пуб ВО||ч«о това е -лошо -и неубеднтел- другата община е можала да
що подобно стана и с така нарече- р разискване върху Проектоза »июой не може да открие п-рати „авоя" милиция?
ните отношения в СР Съро-ия. къ- ' ' цк на СЮК тази '<-ои отравя реката,
дето с години са се на^кжяоали не мдна подгиина с поставя-нето на 
решени въпроси и покрай това достоверни пътепоказатели,
че ръководствата често са се дого р йоветич

подготвяли зад затворе-

бия.
Дългогодишният

на бяха по-хитри. Започнаха 
посталят ескалатор. Изляха бетонни

да

Хората от другата страна на 
Ооществеността е запозната с планината, които бдят над общин- 

така твърдата решеност на наше
мяс-

ската граница, още по-хитро реа
гираха. Изпратиха работници и ми-

из-

Снягът още година — две пок
риваше общинската надменност иИмаше огшти, бе казано, 

напразно. Чух в този момент звук 
на въртолеги, които надлштаха за
тропаната река. Огласиха се ПР0- изтрезняване и общинската война

теснотия, докато не се стигна до
варяли и

иизител1Н'Ите сирени на лодките* ко- е избягната. * 
рабо:влекв1Ч|Итвр които бяха устре
мени по обратната посока на тече 
нието на реката.

Защото с този кратък текст те
че така дългата река и вее снягьт 
който ни -в прогнозите го няма?Помислих, чс се нас а е за не

щастно 'недоразумение п кратно- 
В0К. Всичко за момент 1де се уз
нае )и обясни. Дали наистина е 
така?

През цялото време някак си. 
докато траят жестоките разисква 
ния за това да ли трябва или не 
трябва да, се мени н^що в начина 

Въ|рто1Ле№те набързо започнаха на нашето живеене и в пашата пр
литичсска система, в главата се 
мотаят тези твърди межди 
би, та и неразбрано упорито и огра 
зшчено съзнание, което ето не по- 

— да се открие кой от

да се връщат.
и депНямаха пълномощие да нару

шат републиканското 
пространство. Лодките, 
те, корабите също*, не посмяха да 
навлезат в „чуждите” териториал
ни води.

Откъде ми такава кошмарна и 
обезпокояваща замисъл?

въздушно
влекачи-

поаволява 
равя реката...

Трудно ми е да повярвам, че 
които пият шейната вада са 

против такива промени.
онези



41 Комунист

Отбрана на единството
Във връзка с това често сеЧленовете, попреди, изтъкват, па отговорност на онези, които се 

че „централните и покрвйпишжите отклоняват от уилрДвиия общою- ономенаваше ролята на ръководех
организация на СК „Видановац” в комитети трябва да бъдат отговор- тославоим интерес и съдружие при вата в СК, които „много са се от-
Раковица, в която се чзтккца че ни пред Съюза на комунистите ка- поето трябва да се внимава от об- делили от базата", с която общу-
грябаа „да се прекъсне е федера- то цялост”, макар че туй—таме' рмцане кт.м Фсдераледация на ват” — бе казано в едва първична
низанията на СЮК, да има едаи бе подчертано (например в Местна СЮК или крм унитаризьм”. оргашпацня в Мали Зворник —
Устав, едмннсн членски внос, общ —и—дая—НИ—И—1 функционерите на всички равни
партиен билет, единни средства за ща повтарят — Съюзът на иому-
ннформиранс конто ще се разли- пистите трябва да направи това иКъде водят повтарянията ~

(Ог 1-ва стр.)

чават по език, но не и но съдър
жание.’"

"+ШЯ * и вредят на престижа на организа 
Проентозаклю- йията. Нто защо върхът «а Съюза

трябва остро да

стшггелно единство, стр\'ва пи се, та пое на досегашните активности в първичните ор1яии.1ации. подобни Гя(И и ЧССТ|)И дали е готов за то- 
че дори и такави определения са разисквания са водени и в другите гела на общинско равните, а тези „ дали ЖеЛас ТОва?” 
близки на голямо число членове дни привършиха разговорите в мождуобщинените конференции, 
на СК, И това, преди воично пора- |)СсНИ от тсЗИ органи биха повторени поръките от първичните органи.
;щ подчертаното цротивене среШУ звшш п „„дчеРтава сс че дееспособността ва членовете е значително на СЮК и в Председателството му 
тенденциите на федерализъм в Съ- пораснала „ сриш1с1|И0 ^ „ериода вреди Тринадесетото заседание. Обаче, Аою Се страхува да каже имената
юза на комунистите. н н ... ' ЛП1111 „ „„ мпмимм..А лп. чмтяпии за на (>ния, които не с*а за съдружие.още няма отговор на нритикигс, изнесени в първичните ормиизации за ^ ^ сЪщ0т0 време това търсят ^

Как да обясним тези процеси? тона, че ръководената в Съюза па комунистите са допринесли за л/.овичните организации? Търсим 
На Факултета по политически на единството, за явленията па федсрализации на Съюза на комунистите, оповср'' — казват в „Произведох 
ски в Белград д-р Балша Шпадиер за пренебрегването на демократическия централизъм, пък и за надро- на вискоза” в Лозница — „най- 
дава оценка, че „било неминуемо ннте „въртележки" в обществено-политическите организации и органите 
федерализацията да захване Съю на обществено-политическите общности. Множество организации 
за на комунистите, пред всичко, за

Във
И нататък: „Кой е тоя в ЦК

висшите органи оировено да кажат
тези оценки бяха много гласни и естествено е очакването на отговор от 1(0 нсЯК°г°’ КО|,ТО създава югослав 
ооганите на Съюза на комунистите. политика - а не намира мя

~ ..... сто в процесите на самоупрарителОбаче какво става? В разискванията върху Проектозаключенил0 нсю оощество — ла освоооди мя-самоуп- та в общинските комитети тези оценки като че ли се испуснат о‘ иред „
на номунистите вид. Повтарят се поправо становищата за „тенденции  те към федерализа- ст°ю си на друг- този случаи, 

много се е свързал с държавните ция", за „явленията на) неединство" и за необходимостта щ единство. локрепата на работническата класа
органи, значи, настава една тенден (1а според нашия преглед, занемарява се. че организациите са наблягали и- на членовете на Съюза на кому

върху отговорността на висшите органи. .чистите няма да липсва .

в

това че не е осъществена идеята 
СК като водеща Вдейно-полдггиче 
ска сила да действува в система
та на социалистическото 
равление. Съюзът

ция на политически прегматизъм 
и свързване ролята и дейността на конференции,партията с държавните инстату- Разискванията се пренесоха в междуобщинските
цш1... Така силната позиция на ре- градските комитети, в централните комитети пък и ако тези органи в ЙЕРАРХИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА 
публиките и автономните покрай- Съюза на комунистите бъдат продължили с повтаряне оценните за фе- 
нини, която инак е дадена с Кон- Да приведем и мнението наДерализацията на СК, за неединството и за потребата от единство, пък

да критикуват кадровата комбина орика н „етатистическите" тен- Вучина Васович: „Инфлацията
довежда и

ституцията, повлия и върху позизр ^ ДОрИ XI
дните на оъюза на комунистите в денцин _ а при хова никой да не проговори къде стават и кои са носи- псевдополигиците 
е^е ^^нявиТ^Г^шцип^е зелите на негативните нроцеси-това ще бъде по много неша единство- пренаселеност на 
на демократическия централизъм - «о потвърждение, че становищата казани в Съюза на комунистите
— каза д-р Шпадиер — и трябва но задължават. Обаче, ако разискванията върху Проектозаключенията та 5ор6ата за власт и

бъдат обосновани върху диференциацията в органите на СК — нан-ши- кснфронтащ1я ко1!то от сферата 
в роката партийна база ще б7»де подтикната на по-смели разграничения в

на
до

политическото 
пространство, изостря конкуренция 

гнилата
мал

бъдем съзнателни, че 
не се извършат някои промени 
държавната структура- относно в 

система.

доколкото
на политиката се пренасят в сфера 
та на тр\да и другите области на 

**’ обществения живот”.
своите редове.

всамата политическа 
позицията на републиките и пок
райнините» тежко ще се сУжвот- 
вори идеята за единен Съюз на но 

демократическия
общност „Стеван Филилович” в 
Белград), че не е ясно как трябва 
да се проведе това. Това не е ре- 

Устав на
мунистите и за 
централизъм”. гулирано и в сегашния 

СЮК. Според Устава, централните 
комитети в републиките и пок- 
райнинските комитети имат право 
на интервенция в общинския коми 
тет на СК, а общинският комитет

НА МИКРО-ПЛАНА
1

Но, не се касае само за нееди 
на макро-плана. Почти същонство

толкова критика е отправена по в първичната организация. Защо на 
адрес на п-крвичните организации СЮК няма право съдю така 
— също така поделени и затворе- интервенира в който и да е форум 

в своите основни организации и организация на Съюза на комуии- 
на сдружения труд и интереси, пък стите, 
е очевидно, че в бъдещите заклю ем, че неотдавна имахме опит, чс 
чения на ЦК на СЮК още по- най-висшите ръководители в отдел 

- подчертае необходи- ни републикански и гюкрайнинсяси 
установяване на по-здра комитети (Косово) не бяха на 

СЮК и потребата от нията на СК?”

да

уГни
толкова повече като зна-

- '/• ‘РдС) ш
рШ)ксилно да се 

мостта от 
ви връзки в

лч-
" V

Подобна оценка бе казана и 
на заседанието на Общинския ко

тела

прилагане напо-пос леД ° в ателно 
демократическия централизъм, ка
то отдавна познат механизъм за мшет в Прибой: „Органите и

вътрешггопартий- та на ЦК на СЮК трябаза да имат 
свое място и право в повикването

Рисунка: Слободан МиличБез думи:.
установяване на 
но единство.

порен редактор Вяайко Крнвокапич, глав
ни и отговорни редактори на републикан
ските и покрайнинските издания — Дуб- 
равко Цурач, (СР Босна и Херцеговина), 
д-р Живоряд Джорджевич (СР Сърбия), 
Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Ристо 
Лазаров (СР Македония), Янез Корошец 
(СР Словения), Мирко Михалевич (СР Хър
ватско), Матпя Новосел (СР Черна гора), 
Калкан Погкович (САП Войводина), и Ал
берт Дупш (редактор на изданието за 
ЮНА).

9 Председател на Издателския съвет на „Ко
мунист” — на изданието за СР Сърбия Д-р 
Богдан Трифумовнч, ваместшш председа

тел Драгиша Павлович.
© Адреси на редакциите: за всички издания 

на „Комунист”: Площад „Маркс и Енгелс’* 
11 Белград, телефонна централа 335-661; ед
рее на редакцията на изданието за СР Сър 
бия: Нови Белград, Булевард . Ления” 6, 
телефон 627-793.

в Издава Издателска трудова 
„Комунист”.

• Печата се в четвъртък на сърбохърватски, 
относно хърватско-схрбоин (кирилица в лв- 
типица), словенски, македонски и албанс- 
кв езици, а в съкратени издания на бм - 
гарски, унгарски, словашки, румънски а 
руеннекя езици.

Комунист
• С указ ка Президенте иа Републиката от 

23 декември 1964 гадила „Комунист” е 
отличен о Ордеи братство а единство с»с организация

всички вадения не
дадиноштч.

» Урежда единна редакционна колегия: ди- 
• р^ор И главен и отговорен редактор Ве

лко Миладинови*. главен и отго-



ЬОСИдал'рлДСКАОТо°Бщ®ЗНАМЕНУВАНЕ
НА 22-РИ ДЕКЕМВРИ В ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ССМ 

ЩИНАСекциите СУРДУЛИШКА ОБВ

подготвиха богата програма Възобновяване на 

„трибуната на мпадита“
-Иван Караиванов" в Бо 
оилеград подготвиха бога 
та програма в чест на ю=Во„ата народаа -

Членовет 
ската секция,

ВОЙНИЦИ—

твиха граничари, подго- 
Рецитал под 

нието >,Хиляда Ти
наздраве!", , 
та секция ще се 
е монодрамата 
пара". Група 
членовете на 
та секция ще

народни хора от 
краища на Югославия. Сло 
ртната секция оформи от 
°ори по баскетбол, 
на стрелба и
то ще прелтерат сили 
съответните отбори на гра 
ничното поделение.

венчаемназсва- 
пролети

а драматичеока 
представи 
„Скъпата

спюрт- 
шахмат, кои-

със По почин на Председа
телството на ОК на ССМ 
в Сурдулишка община 
зи дни

граничари и 
Фолклорна- 

изпълнят

наркоманията (187), видео
техниката (178), електрони 
ката (по специално смета 
чни машини) — 174 гласо 
ве и тлъ

е на Рецитатор 
съвместно с те

в образователните 
центрове е проведена ан
кета, в ноято са участвува 
ли 1020 младежи и де^юй- 
км. Целта на анкетата е 
да се установи интересът 
на младите към различни 
области и

Дивна Тасевав основното УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД

Формирани първични 

организации на ССМ

В ПОЛИТИЧЕСКАТА ШК 
ОЛА НА АК НА ССМ В 
ОВО ..ЙОСИП БРОЗ ТИ 
ТО” В ДИМИТРОВГРАД

Младите от Сурдулишка 
община, се интересуват и 
за обществено-политичес
кия живот, международна
та политика, нацията и 
националния въпрос.

Понастоящем се систе
матизират темите, а Три 
буната на младите започна 

. с работа от 15 декември. 
Председателството на ОК 
на ССМ се е обърнало с 
молба до обществено-по
литическите, стопанските, 
културните и спортните де 
йци, да изнесат беседи по 

и определени теми. Младите 
в Сурдулишка община се 
готвят да изпълнят търже
ствена програма в чест на 
25-годишнината от създава 
нето на Горанската орга
низация и 40-годишнината 
на освобождението на об
щината от фашизма.

да се изготви 
програма за работа на 
„Трибуната на младите”.В трите паралелки на 

11 клас св централното ос 
нойно училище 
Димитров”

ната,VIII задълбочаване 
звитие .на другароките от
ношения, грижа

и ра-. В аннетата 900 
дали пълни

души са . 
отговори, до 

като стотина анкетни лис 
Та са били невалидни. На 
младите са предложени 26 
области от

„Георги 
в Босилеград 

тези дни бяха формирани 
първични организации на 
Съюза на социалистическа 
та младеж. На

„ за учили
щния инвентар, събиране 
На суровини и
пр. Младежите и девойки
те от бооилеградското 
новно училище 
жа.т големи грижи 
лността на града и за 
лищната среда. В

курсисти
обществено-

ос- полит.ичеок)ил,
музикалния, спортния г- 
друг живот. След проведе 
ната аикета отделени са 
десет области, за които 

. младите найнмного се ин
тересуват. Най-много гла-

учрейител- 
ните събрания най-младите 
членове на младежката ор 
ганизацйя се. запознаха със 
Статута на Съюза 
славската

културния.Тазгодишният 
литическата школа Ще при 
ключи на 29 април 1985 
година

курс в поще поло- 
за око- 

учи-
това

отношение са запланували 
доброволни акции 
стване на улиците и зеле
ните площадки в града и 
на нея край Добродолски 
потс1К. През 
ше проведат и две 
по залесяване 
Няма да

на юго- 
социалисгичес- 

ка младеж, приеха програ
ми за работа и избраха ръ 
ководства на

Акционната конференция 
на Съюза на

по почи-
социаилисти 

ческата младеж в образо- 
вателио-възпитателната ор 
ганизация ,,-Йосшт Броз 
Тиго” в Димитровград по
лага приемсъвена

соаве е получил 
(395), след това музиката 
(370), филмът (333), мода
та (294), козметиката (242),

спортът
организаци

ите си. пролетта теВ Ст. Н.акционните им прог
рами са набелязани редица 
важни задачи, пряко свър
зани с образователно-въз
питателната дейност имла 
дежкия живот: повишава
не на успеха и дисципли-

акции 
на голини, 

изостане ич гри
жата за културно-забавния 
и спортния живот на чле
новете.

грижа
за марксическото идейно- 
политическо образование 
на средношколците- Тази 
грижа най-хубаво се „виж 
да” в

БОСИЛЕГРАД

За по-тясно взаимодействие 

между учнлив|ето и 

родителите

М. Я. н я^кол когодишната 
успешна дейност «а мла
дежката политическа шко-И ло-отдолечените могат нещо ла.

Тазгодишният курс в по- . 
литическата школа в дими 
тровградското средно учи
лище започна в началото 
на декември и ше приклю 
чи на 29 април 1985 гони
ла. Школата работи по 
програма, която представ
лява „съкратено издание” 
на програмата за идейно- 
политическо образование 
в политическите школи на 
общинските номитети. Лек 
циите се изнасят един път 
седмично (всеки понедел
ник), а лектори са члено
ве на Политическия актив 
на ОК на СКС и препода
ватели от Образователно-

В „Срещите на селата” в 
Димитровградска 
главно пре.мерват силите си 
ония села, които са най- 
близо до Димитровград. В

за да .може програмата, ко 
ято готвим да бъде на рав 
нище — казва Марков.

община В Средношколския обра големия брой ученици със 
зователен център „Иван Ка слаби бележки. Въпросът 
раиванов” и обединеното 
основно училище „Георги 
Димитров” в

е още по-болезнен, акоИнак младежта в Тр. 
Одоровци се готви и тази 
година, канто и досега, да 
направи посещение на гРа 
ничарите по случай 22 де 
кември, като им изнесе по 
дбрана програма и заедно

се има предвид и това, че 
Босилеград, е голям броят на неоцене

ните ученици, по много 
предмети. Тревожи фак
тът, че немалък е броят

тях са съсредоточени и по- 
гол еми сили, а и във вся
ко отношение имат предим 
ство, така че ония, по-от- 
далечените села не могат 
да дойдат до пълна изява 
— споделя Александър ма

през миналата седмица се 
проведоха учителско-роди 
те леки срещи. На тях, ка. 
кто и досега, бе обсъден 
уопехът и дисциплината на 
учениците през първото 
тримесечие на настоящата 
учебна година. Бе изтьд 
нато, че уопехът и дисци
плината в двете просветни 
ведомства не е на желано
то равнище. Когато изтък т6™0 об^1ение' ^ди всичко в средношколо-

на онези ученици и в ед 
ното, и в другото учили-чествуват празника на на

шата Армия- Също и 
Нова година готвим под 
брана програма — изтъква 
Марков, като с не* ше по 
сетим и Куса врана, Нашу 
шковица и оше някои се
ла в ДеРекула.

ще, които не спазват учи 
лищния ред и норми.

Инак, и в двете училища 
още в началото на

залекоатлет,рков, известен 
студент по електроника и 

култури о-заба- 
при

годи-завеждаш
вен и спортен живот

организация 
Тръвоки Одоровци.

ната е организирано, по рт 
делни предмети допъдни-младежката 

в село
орган иза-възш гтатсл ната 

ПИЯ
НА. А. А. Т. ваме това, имаме предвид, кяя център учениците, не 

се отзовават на този вид 
обучение. Може би за то 
ва отношение по-голямо 
внимание трябва да пос
ветят първичните младеж 
ки организации, класовите 
общности и друште уче
нически органи и тела.

На 14 декември в Изда щипа. Представителите «а Наградените ученици по- Мнозина от родителите 
телегво „Братство” в Ниш двете редакции, чието сът сетиха и детската конфок- на учкгелско-родителони- 
се проведе скромно търже рудничестио продължава 1то пия „Детакс” от Ниш. къ те срещи изтъкнаха и нео 

на което бяха връча- вече от десет години, на дею се запознаха с проагз бходимостта от по-гол ям 
спечелените награда на 18-те наградени’ ученици нодствения процес, как-го контрол, по улиците, 

ученици в конкурса „Ро- кръчиха награди в книш и Радио Ниш, кщдето има и квартирите яа учениците 
дано в сърцето те пося”, и ученически прибор. На ха възможност да видят 0т страна на учителите. 
иой"го тю случай Деня на тържеството бе извършена как се подготвят и излъч- Естествено, че и родите 
Републиката организираха и промоция на книгата „Ве ват радио предаванията. лите занапред т-рябва мно
редакциите на „Другарче” село.звънче” от поета Ми то повече да се интеРеСУ-
от Ниш и „Дечйе иовине” ло,рад Геров. Пред учени- Наградените ученици ос ват за успеха и дисцдтли- 
от Горни Милановац. На цИте и техните преподава гадаха твърде доволни от ната на учениците да. За 
тазгодишни* конкурс прие тели говори и Аца Видано посещението на град Ниш тото взаимодействието ме 

над 300 учсничсс- пт б0еЦ 10т НОБ, който и изгькянаха, че конкурсът жду родителите и учили-
разказа интересна случка 

л/шите на славната

— И ние имаме какво да 
— изтъква Мар-покажем 

ков, само нямаме възмож
ности. Ето, например, ЗР— 
40 младежи и девойки 
Тр. Одоровци и 30-те ша~ 
дежи в Куса врана от по- 

време тясно сътруд- 
на всички полета.

ОТ ТЪРЖЕСТВОТО ПО ПОВОД ВРЪЧВАНЕТО НА НАГРАДИТЕ НА НАГРА 
ДЕНИТЕ УЧЕНИЦИ В КОНКУРСА „РОДИНО, В СЪРЦЕТО ТЕ НОСЯ"

от Афирмация ма детското творчество
ДЪЛГО
ничим
Изнасяме съвместни кул
турно-забавни програми, а 
сътрудничим и на спортно
то поле. Но основна сдън- 

нашата работа е неД.о 
оредства. Пре- 

сред-

сгпо
ника в

имъйът на 
ди воичко, нямаме 
ства да поуредим коонера 
гивнагга зала в Тр. Одорде 
ци. От известно време се 
договаряме е местната об

Дашност в селото 
уредим и докараме в изп
равно състояние, а местна 
та общност да ни отпусне 
.50—60 000 динара. С тези 
средства ще си обезпечим 
музикални

тигнаха
ки творби ПОЧТИ от всички 
училища от Димитровград-

Босилетрадока, Су.рду 1
об- НОЬ.

им дава възможност за на щето е едно от основните 
сърчение и афирмация на условия за добър успех, 
тяхното творчество.ска,

лишка и Бабушнишна Д. Р. М. я.
уреда и яр..
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ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ПОРОДИСТИЯ СЪСТАВ НЛ РОГАТИЯ ДОБИТЪК В ДИ 
МИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ 

КРЪСТ В ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ 1984 Г.

Пан на челно мястоНай-после нещо конкретно Па проведеното неотдавна съвещание а Ре 
цубликанската организация на Червения кръст 
на което е направен анализ на активността през 
тази година, отново е констатирано, че Общинс
ката организация на Червения крьст в Димитров
град е пак между най-добрите в републиката. 
Тун най-добри резултати са отчетени в аицията 
но кърводаряване — Димитровград в на първо 
място в републиката изпълнение на плана със 
168 на сто. След него са Лучани със НО на сто, 
Чайетина, Аранджеловад, Арилье, Чачак, Ниш, 
Майдаипек, Неготин и други. Успехът в тази об
ласт е елде по-голям, ако се има предвид, че 
някои общини като Парачин, Буяновац, Смеде- 
Ревока паланка, Власотинци и други, едвам са 
изпълнили плана с 20—30 на сто.

Освен в областта на кърводаряването Обхц- 
иисната организация на Червения кръст провеж 
да и множество други акции. В течение на го
дината са проведени редица сказки, най-мно 
ю в област-га на здравеопазването, след това 
н домашното лекуване на болни и повредени .. 
ца, оказване на първа помощ и социална за > 
щита... Голям е приносът на членовете на Че, 
пения кръст н акциите по безопасност в дви
жението, в която са проведени редица анхявнос 
ти: от запознаване на най-малките с основните 
правила в движението до провеждане на най- 
различни мероприятия за по-добро и безопасно 
движение.

Малко е числото също на общински органи
зации, които като димитровградската организа
ция провеждат и акции по събиране на вторич
ни суровини. Средствата събрани по този начин 
се насочват за разни видове помощ. Общинска 
та организация също се включва във всички ак
ции на международния Червения кръст, в борба 
та срещу алкохола, туберкулозата и други бо
лести, а също така и в Международната седми
ца на Червения кръст и всични видове помощ на 
пострадали в природни бедствия, разбира се 
според своите възможности.

Не мине почти пито ед
но заседание на Общинс
ката скупщина, ща което 
някой от делегатите да 
но повдигне въпроса за 
изкуственото осеменяване 
на рогатия добитък, И по
чти никога не получи кон
кретен н точен отговор 
на въпроса,

В сраиноние с досегаш
ните становища на Вете
ринарната станция, това 
приемливо предложение

представлява значителен
напредък. Изостана обаче 
присъствието и предложе
нието на „Сточар", като 
втори фактор в тази рабо 
та, който също има значи 
тел на отговорност и роля 
в запазване на порадистмя 
състав и изобщо здравео
пазването на добитъна, пре 
ди всичко на овцете. Изо 
става присъствието н по 
„Кооперант", който, нпкто 
изтъкна един от членовете 
на Изпълнителния съвет 
само е заинтересован да 
пземе мляко, месо или не
що друго, а почти нищо 
не предприема това което 
изкупува да се подобри

качествено н количветпе-
но.

Избягвайки от „Пови
шаване на температурата" 
Изпълнителният съвет «ало 
жи на Ветеринарната стан 
.пия и на „Сточар" ц ореж 
от пет дена да дадат пие 
ами предложения за раз
решаване на въпроса и на 
съвместно заседание, на 
което да бъдат повикани 
всички заинтересовани, да 
приемат реална програма 
за запазваме и подобрява
не на иородисткя състав 
на добитъка п Димитроп- 
гра;^жа община. Защото, 
всички са съгласни, засил 
кане па животновъдството 
не може да се очаква без 
подобряваме па породите 
на добитъка.

Имайки предвид, че по 
родистия състав на рога
тия добитък ежегодно се 
влошава, преди известно 
време бе организирано съв 
местно съвещание на пред 
ставители на Ветеринарна
та станция, селскостопан 
ската __ трудова организа 
Ш1Я „Сточар", съответна 
та общинска служба и пре 
дствлтели на по-голелш- 
те местни общности, кое 
то завърши без какъвто 
и да е конкретен договор. 
Тъкмо затова, същевре-мен 
но зачитайки и бройните 
въпроси на селскостопанс
ките производители, Из
пълнителният съвет към 
Общинската скупщина не 
отдавна разисква по то
зи въпрос. Признавацни, 
че част от вината за ло
шото положение на тере 
на се пада върху В етери 
нарната станция, дирек
торът на същата най-пос- 
ле даде (устно) нонкретни 
предложения за разреша
ване на този належащ въ 
прос. Предложението е Да 
се открият девет пункта 
за изкуствено осеменяване 
е районите Висок и ЗабъР 
дие. Тъй като станцията 
не може да намери съотве 
тни кадри, тя поема за
дължение да обучи съот
ветно число. Лица, кои ще 
бъдат обещавани, трябва 
да предложи всяка местна 
общност, имайки предвид 
то да бъде заинтересовано 
и само да отглежда пове 
че крави. От друга страна 
трябва да се намери и ико 
номически интерес, за да 
даде определено начество.

А. Т.

ЗАБЕЛЕЖЕНО В „ПЛАСТИКА", ИАЙ-ГОЛЯМАТА 
ООСТ В ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 
„ЛУЖНИЦА”

Застават на здрави крака
0 Недоимънът на суровини през изтеклите две— 

три години създаваше големи неволи на химическата 
промишленост „Лужница”, тана че някои основни ор
ганизации на сдружения труд използуваха производ
ствените си мощности само е една тРета

А. Т.га, защото от „Ина—Пет- 
рохимия" пристигат първи 
те пробни количества су 
ровини.

В първите девет месеца 
на годината физическият 
обем на производството е 
осъществен с 43 процен
та, при тенденция тази 
бройна до края на годи
ната да стане 55 на сто 
(трябва да се напомни, че 
тева подобрение още не 
може да достигне жела
ното равнище, защото „пла 
стичарите" са правили мно 
го амбициозни планове.).

По деветмесечния ба
ланс общият доход е бил 
с 203 на сто по-голям, до 
ходът с 338 на сто и въз 
лиза на 85 милиона дина
ра, а средствата за разшир 
яване на материалната ос 
нова на сдружения труд 
възлизат на 45 милиона Ди 
нара, или със 718 на сто в 
повече. Срещните лични 
доходи и на 86 заети въз 
лизат на 14 000 динара.

В „Пластика" имат на 
мерение в скоро време 
да започнат с изработката 
на кесийюи и фолии.

— За нас подписването 
на самоупращителни опора 
зумения за сдружаване на 
труд и сРедства представа 
ява дългосрочно решение 
в обезпечаването на су
ровини. Но цената на су
ровините е толкова ви со
ка, че се наложи да пока 
чат цените на производс
твото, специално на поли 
етиленовите търби, така 
че съществува боязън да

В основната организа
ция на сдружения труд 
„Пластика" най-трудно бе 
ше през 1982 година. Ня
маше загуби, обаче нала 
гаше се постоянно да се 

ремъка. Малко по-
Реаултати от творческия 

награден конкурс на »Моет«стяга
добро беше положението 
през 1984 година. П5ХМ1З8О 
дството порасна благода
рение подобрението на от 

ОКИ в Загреб
Журито на списание „Мост”, което съчи-

председател,няваха д-р Млролюб Стоянович,
Стойне Янков и Миле Николов, 
като прегледа изпратените творби за награди 
на Традиционния творчески конкурс на „Мост”, 
взе следното решение:

Първа награда за стихотворение

ношения с 
и самоуправителното 
разумя^ане с 
трохимия”, така че се ^раз 
реши въпроса със снабдя
ването със суровини. Но 
ви признаци на подобрение 
на положението има и се-

членове, следспо-
ИНА — ,,Пе

се дава
на стихотворението „ПРАСКОВА”, с обозначение 
„Слънчева .мечта”, а втора на стихотворението
„ОБЛАК” с обозначение „Вълшебно небе” __
автор БИЛЯНА ЦВЕТКОВА, студент от Желю- 
ша край Димитровград.

Трета награда селШЛШЖШкБ
го „ЗАСПИВАМ НА РЪЦЕТЕ тЙ-То^нГадГие 
..номеври”, — автор ДЕНИЦА ИЛИЕВА 
дент от Белград.

Първа награда за разказ не се дава.
Две втори равноправни награди за раз

каз се дават на „ВЕСНА КОБИЛА" с обозначе
ние „юли — 63“ — автор СИМЕОН КОСТОВ от 
™Рпгтп"а Разказа „ДА ДРЪПНЕШ СИНД
ЖИР 1ЬШ с обозначение „Не бягай от Действи 
телността — автор НОВИЦА ИВАНОВ от Бо 
оилеград.

Неизпълнено обещание сту-

По време на жътвата, когато изкупуването 
бе в пълен разгар, на селскостопанските про-'- 
извади тели в общината бе обещано, че известно 
количество пшеница ще могат да обменят за 
брашно. Бе казано, че обменът на жито за бра
шно ше стане, освен в Димитровград, в раион- 

Смиловци и Изатовци. гтядт??еТа ”аграда 39 ковела се дава на „БРА 
ДБА1А с ооозначеиие „Роден за бъдещето” — 
автор НОВИЦА ИВАНОВ.

нит е центрове
Прибирането и изкупуването на пшеницата 

отдавна завърши. Зимата вече показва зъоите 
си. Наистина сняг още няма и тъкмо това дава) 

жителите от Висок, че може би 
камионите с брашно ще пристигнат, 

и обещали брашно.

пг4НП4пГ™е получават следните творби: 
„СКАНДАЛ , стихотворение, с обозначение „Г— 

ТОДОРОВА, „ЛЪЖЛИВА 
БЕ и „СЪБУДИ МЕ”, стихотворе-

ИЛИЕВАЗН КОЙ еги“га>.№" ~ автор ДЕНИЧА ИЛШИВА „кои си ТИ , стихотворение с обоз-
начение „Сузан — автор ВУКИЦА" СТОИМЕ
НОВА: разказите „САМОКРАТОВ САМ ЛИ Е5" 
с обозначение „Вихър" _ автор ВЕНЕ ВЕЛИ- 
НОВ и „СОДОМ И ГОМОРА с обозначение „На 
прав път — автор НОВИЦА ИВАНОВ.

За научна и публицистична 
дава «ито една награда.

надежда на 
най-после
които са им

Те яе знаят, че брашното трябва да, даде и 
докара „Житояромет" от Ниш, където се съби
ра пшеницата от изкупуването. Досега компе
тентните от „Сточа{>" и от Общинската скуп
щина няколко пъти са интервенирали, но даде- 

само обещания, ло-

н,ия

ните обещалия са останали 
пата във Висок и занапред се надяват, че пре- т «„ „е Се стигне до намаляване 

на търсенето 
инж.

изтъква
Радивое Йоцич, дире 

ктор на ООСТ „Пластика”.
М. Антич

статия не се

Редакцията на сп. „МОСТ”
Дали така .мислят и в 
известно? А. Т.

Братство * 21 декември 1984СТРАНИЦА Ю



ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА 
ЮНА В ДИМИТРОВГРАД

Турнир по шахмат и 
теннс на маса

РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИШизическа култура^ Приилючиха РСК на „Тигър“
БАСКЕТБОЛ: РЕПУБЛИКАНСКА ЛИГА ..ИЗТОК” СПОРТИСТИТЕ НА ООСТ „ТИГЪР—ДИМИТРОВГ 

РАД” УБЕДИТЕЛНО НАЙ-ДОБРИ
По случай Празника на 

армейците — 22 декември, 
в Димитровград се прове
де «а 21 т.м. младежки ту 
рнир по шахмат и тенис 
на маса, в нойто взеха уча 
стие осем отбора: двама 
на армейците, по един от 
средното и основното учи
лище, на конфекция „Свог 
бода", „Тигър—Димитров
град" и един на първич
ната младежка организа
ция в града. Турнирът е, 
организирала общинската 
младежка организация в 
Димитровград.

Висока победа на 
баскетболистите на 

„А. Балкански“
Миналата седмица сдед 

двумесечните състезания 
в осем дисциплини при

вторите места.
Младежката организа

ция на ООСТ „Тигър—Ди- 
ключиха тазгодишните ра- митровград" бе провъзгла- 
ботническо-опортни игри на сена за най-добър дома- 
сложната организация на 
сдружения труд „Тигър".
Състезаваха се 
бора в осем дисциплини.

Накрая общ победител
е отборът на ООСТ „Ти- индивидуалните награди на 
гъР—Димитровград". То- най-добрите състезатели,
зи отбор спечели първото За спортист на годината в 
място в пикадо — за мъ- „Тигър" бе провъзгласен 
же, в която е и най-добри Димитър Каменов от ООСТ 
ят състезател в индивиду- „Тигър—Димитровград”, с 
елното класиране — Симе- което се комплектува пъл 
он Ставров. Женският от ният успех на димитров- 
бор на ООСТ „Тигър—Ди- градските гумарци на таз 
митровград" спечели тре- годишните работничееко-
то място. Стрелците и те- спортни игри. 
нисистите на маса заеха

„АСЕН БАЛКАНСКИ’' 
ЛИЦА) 115:66 (51:23)

кинпорганизатор на търже 
ственото събрание на рабо 

общо 12 от 4 тническия съвет на всички 
ООСТ. на 20 декември бя 
ха връчени колективните и

— „ЗАСТАВА ПЕС” (СУРДУ

Пирот, 15 декември 1984 г., зазлата на Педаго
гическата академия. Съдии: Ж. Стоянович и Н. СиМич 
ОТ НИШ.

„А. БАЛКАНСКИ”: Зоран Геров, Иван Ленов,- 
Драган Петрович, Иван Симов, Жан Цоневич, Сър- 
джан Тошев, Ивица Миланов, Спасен Рангелов, 
зан Тодоров.

Зо- А. Т.

ШАХМАТ И ТЕНИС НА 
МАСА

Още една блестяща игра 
на димитровградските бас
кетболисти , които 
път нямаха сериозен про
тивник в лицето на отбо
ра „Застава ПЕС” от Сур- 
дулица. При домакините 
всички баскетболисти иг
раха отлично, което и до
принесе за високата побе 
да от 115:66.

До края на първата част 
на първенството баскетбо
листите на „А. Балкански" 
в неделя ше играят в Леба 
не, а след това ще им гос 
тува отборът от Пореч. Ве 
днага след това ще продъл 
жи втората част на хтдавен 
ст-вото.

този Турннр в чест на 
20 декември — Деня 

на „Тигър"
д. с.

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 21 декември 1984 година се навършват 
ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ

На 16 декември т.г. в 
Клуба на работника в 
ООСТ „Тигър—Димитров
град” се проведоха тур
нири по шахмат и тенис на 
маса в чест Деня на „Ти
гър" — 20 декември. ТвъР 
де успешен организатор на 
турнирите бе първичната ор 
ганизация на ССМ.

В шахматния турнир 
участвуваха 6 отбора, и 
то: „Тигър I", „Тигър И”, 
ОВО „Йосип Броз Тито”, 
шахматния клуб „А. Балкан 
ски" ПО на ССМ от Желю 
ша и ПО на ССМ в Димих 
ровград. След равноправна 
борба първо място спече
ли „А. Балкански", на вто
ро място се класира „Ти
гър I", а нат рето отборът 
на ПО на ССМ от Желю- 
ша.

д. с.
от смъртта на скъпия ниИЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА СОИ ПО ФИЗИ 

ЧЕСКА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАД ПРЕЗ 1985 ГОДИ
НА

Физическата култура в 

унисон с абществените 

изисквания йй Георгиев
от с. Градини

Изхождайки от факта, 
че спортът и физическата 
култура имат огромно зна 
чение за развитието на 
функцион ап н и те способно 
сти на хората, преди всич 
ко на младите, самоуправи 
гелната общност на инте
ресите за физическа кул
тура в Босилеград, през 
идната година ще положи 
нови усилия за омасовява- 
не на спорта всред тРУДе 
щите се и младежта. В та 
зи насока с помощта на 
първичните младежки оР 
ганизации, в организациите 
на сдружения труд и учи
лищата е запланувано в 
програмата за работа през 
идната година да влезе и 
формиране нови
дружества, 
ще бъде раздвижена

те от съседните гранични 
общини. Запланувано е и 
много по-голямо спортно 
сътрудничество с гранично 
то поделение в Босилеград,

Поменът ще се проведе в 11 часа на гробищата 
в градини. /

което досега все °Щ0 не 
е използувано докрай.

Да кажем и това, че и 
през 1985 година, както и 

тази самоуправи-

Опечелени: 
ринка, дъщери Весна и Не- 
венка, зетьове: Алексан
дър и Божи дар .внучета: 
Иван и Станка и множес
тво роднини, близки и поз 
нати.

съпруга Да-
В тенис на маса най-до

бър бе отборът на ПО на 
ССМ от Желюша; второто 
място спечели ОВО „Йо
сип Броз Тито", а на тРе- 
то място се класира отбо- 

ПО на ССМ от Го

досега, 
телна общност ше вземе 
активно участие чрез раз-

спортни изяви влични
чествуването на държавни 

ви до 
манифеста-

рът на 
индол.те празници и други 

ве културни 
ции, а преди воичко при 
чествуването на Деня 
младостта, Деня на ЮНА, 
Първи май и пр. М. Я.

Накрая на тези тради
ционни турнири на най-до 
брите бяха връчени и наг 
Ради

ТЪЖЕН ПОМЕН

Съобщаваме на всички роднини, близки и 
прпягели, че на 27 ноември т.г. на 78-годишна 
възраст почина нашнях мил и никога незабра
вим гатно и дядо,

на
дипломи и книги.

д. с.
спортни 

В училищата • СПОРТНА СТРЕЛБА Крум
Василев
Велинов

ак-

Училищни олимпийски игриция „Нито едно училище 
без спортно игрище" и с 
това ще бъдат създадени 
основни условия за норма 
лно провеждане на различ 
ни спортни състезания и 
по-еФентивно и целесъоб
разно провеждане на 
зическото възпитание.

През следващата 
според

нршколците най-добра бе 
11 одагоги чаената академия 
„Едвард Кардел". а 
среди ошк олците 

,,Предл>аг Костич", и две
те училища-от Пирот. В ин .

На градското стрелбище 
в Димитровград на 1-5 де 
кември т.г. е състояха със 
тезания гю спортна стрел- 

ФН“ ба в рамките на Училищ 
ните олимпийски ипри. Уча

програмата. СТ8^ваха «тбори от Пирот, 
за работа, СОИ за физиче Бабушница и Димитров,- 
ска култура в съдействие рад с около 300 съетезате 
със Съюза на социалисти- ли. Стрелците се състезр 

младеж и Съюза ваха с въздушна пушка: 
синдикатите, особено пионери и пионерки и сре 

шгилтатгие ще посвети въ,Р дношколцм и среднощно л- 
ху спортното сътрудничест ки. Почти въов всички ди 
до със съседните общини, сцишгини най-успеплни бя- 
както и стдрудничеството ха стрелците от Пирот, 
в областта на спорта

дружество ;,Вс 
Кюст&щил

при
ОВО от село Извор — 

Босилеградско,

годи- дивидуалното класираше съ 
що бяха най-добри пигрот 
ските стрелци: при пиоие 
рите Бобан Пешич а лрп 
ггинеркигге Драгана Стеаха- 
1ГОВИЧ, между ореднопжол 

Емилия Лаоарович, а

Драги татко, колко трудно е да се вярва, 
че не Ще се върнеш при нас, да ни посрещнеш, 
да нп помилваш, да ни посъветваш, да ни наго- 
стиш и>да ни понаниш отново да дойдем.,

Ти ни остави вечно да скърбим по тебе. 
С тъга и безпределена обич прекланяме глави 
пред светлата ти памет.

С неизмерна скръб и болка в сърцата съ
общаваше на всички, че на 5 януари 1985 го
дина щ© даваме 40-ДНЕВНИ ПОМЕН. Понанват 
се близки, роднини и познати с присъствието си 
да почетат паметта му.

на,

ческата
кште
м ежд у средношколците 
Милан Станоевич. Всички 
най-добри о-гбори и огдел 
ни стрелци ше се състеза-

на

със
При пионерите иай-доб 

ри бяха учениците от осно 
вно уч-ше „Вук Карад- 
жич"' а и пионерките от 
съ'пото. пиротско училище 
бяха най-добри. При сред

ват на регионалното съсгге 
заши е <иа олимпийските учи 
лищни игри, което ще се 
състои « град Ниш. >

Оиечелени: син Ивайло, дъ
щеря Милна, снаха Милена, зет 
Васил и внуци: Владимир, Вален 
тина и Гордана.

СПОРТНОТО
лбъжд"
(НРБ). Целта е кол кого е 
В7,зможшо повече чрез съ, 

дух да се сбли

ОТ

стезателен 
жават и запознават млади Д. С.
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х&ишр • сатира • забава
На шават® ии сеисйст- 

било доОр°-• НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ 11ОТ0 НОЩО НО
Идаа и лекар който утае

на ‘еж-Като във Войводнпа състояниеждава 
ка отпадналост.

— Какао да правтш? 
попитал той, обрт-щайни сс 
към домашиите.

— Да изпратим мама на 
Ооня — отвърнала дънюря

Преди двадесетина години, когато започвах 
журналмютичеснота си кариера, посетих в село 
Борово директора на земеделската кооперация, 
като се интересувах между другото и за сено- 
добива на Боровско поле.

— А бе, как да кожа ... — започна да мън
ка той, не знаейки колко килограма да едже 
ог хектар.

— Тази година пролетта беше дъждовна, 
вероятно и ливадите между -Басара и Перос са 
били буйни — опитах се да му помогна.

— Виж какво, ти нали четеш вестници, я 
ми кажи колко е на друга места, па да туримо 
толкова и при нас.

— Във Войводата е по 6000 кг сено

ти.

тървон>ете?Кондунго|р вън влак ис- 
билет ог един нрофе 

сор. Той никак не можа 
да я нам ори.

— Не се безпокойте — 
мазал любезно коищиего- 
рът. Ще дойде при вас ма
лко ио-къоно.

— Това не ми е от ни
каква полза 
професорът. Ако не намеря 
билета — не зная докъде 
пътувал!...

ка

Иде Нова година и че почне пак сечеше 
на борчета за новогодишшу йвлну. Надам се 

гераните че нредузиу нещо, да се запази 
Требе и сви ние да лла' 

борова стъбла. Мо-

от
хектар. дека

онова Що СУ отворили, 
исмо това свчвн»е на млада 
же йелна и да се купи, вешгачка и да служи 
за коджа годи//е- Нищо ву не фали.

— А бе пиши и при нас едно 3—4000 ки
лограма. Та кой че излази у Борово да прове
рява — снемели се директорът.

отвърнал виНего, ка смо около тия въпрос да 
нижем кикко ме» плаши още повече-

године, откикоПрез лоследнете пеиолко
опалната нафта и лрейдомо на 

безмилос но сечене и а го-* Героичната смърт в едно столетие дава 
безсмъртие във вековете.

поче да сиупее 
грея*ье на дърва, поче

Дж. Бруно — Защо бързаш, когато 
пиеш? — питали един гост 
в заведение.

— Защото ми се 
свяст, когато видя дъното 
на чашата.

рата.
Да могу забранил би моторните ървеье. 

Иа они за дваес године че унище сву гору що 
имамо. Гледам, на суботу и неде-ъу, свако пригьр 
нуло под мишку моторън тьрвон, и шом стигне 
у село — вача горуту. За час направи лом.

* Ако няхгаше беди, нямаше да има и герои.
Виетнамска вие

* По-добре един път да покажеш, отнолко- 
то сто пъти да кажеш.

Некой че рече — сече се само кое йе мар
кирано. Нейе тека. Понре едно марйирано дър 

десет немарНирана. Никой това 
и не гледа вечи.ма. Сече се и материално и не
материално Дърао. И са се питам: едно големо 
дърво, расло 70—100 године, кое може да 
употреби за много и много друБе раооте се 

Тека ано продължимо

Виетнамска падну ивоЦирков артист извежда 
от публиката,едно дете 

подавайки му 'Ръка:стопанн-* Магарето, като затлъстее, рита се
на си. — Можеш ли да потвър

диш пред всички, че ни
кога досега не си ме ви- 
ДЯЛ?

— Да, татко.

Тюркменска употреби за отопление.
— наскоро че отьрсимо убавуту г°ру, че 
тану само сечине И ситнеж.

ос
* Верността се познава в опасност.

Виетнамска Да порасте нова гора — требу най-малко 
50__60 године. А до тегая?

И друго нещо: свидетели смо дека със свак 
дън водата йе све по-малко. Цел свет се йе 
изправил преди тия проблем.

Сви знаемо дека горота е главън извор 
и на водата. Ако е тека — значи, сами, без да 
му мислим много, стварамо нов проблем. Треба 
ло би за дърва да се сече, онова що не чини 
нищо оди гору, демек, да се прочисти гората 
оди невалягна| дръвчетия.

Тека че има н за отопление, а и млада
та, убава гора че* растеж

Овака, но смо почели, бързо че унищимо 
човешкуту средину.

* Човек, койгго лъже за тебе, ще лъже и 
против тебе. — Келнер, люля ли се, 

виното е много мътно.
, — Невъзможно!
* би чашата не е достатъчно 

чиста.

Руска
Може

" Ако се съмняваш в човека, не започвай с 
— не се съмнявай-
Китайска

■
■него работа, а ако започнеш :::: Срешат се дие приятел-* Няма по-глух от онзи, който не иска да

Арабска

■

: ки:
чуе- : — Чух, че годеникът ™ 

е в армията.
— Да. Тези дни ои дой

де в отпуск.
— За колко?
— За десет нощи.

:::* Враната за себе ои е сокол. ::Азърбейджанска :

БоледуванеттоигнВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД
НОСТ В СФР ЮГО

СЛАВИЯ
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■новяфя героиня &&& 
ьрии&по ггрщприяфие?
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ВОРНО КООТАДННОВ
1Т

р»ромр (91»)**-***. 
Редакция (0М)И-7И 
Гадалия абааак 
а лалурадашев Ив длл. 

Текуща светва
юмо-воз-»*и ода

не.

мкп” Га От. Пау- 
■аккч. Л4 7» — Нкш. 
—:з ка 
•а, 1и> ,А» да


