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СТВДНА ВН%РАтЖ-ТРИФУ НОВИЧ' П^ДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ

ССТН — МЯСТО ЗА ДОГОВАРЯНЕ
По повод 26- годишнината от на пабота и довеждане на акциите 

основаването на „Братство" редак- докрай със «вместои сили Тук
Бпшв ТпвлГ С М°Л а и*** д'р трябва да се потърси спасение от огдан ^Трифунович, председател безплодния паралелизъм форум- 
на Републиканската конференция пия начин на работа и отделяне 
на Социалистическия съюз, който от масите, 
прие тези дни директора и главен От особено значение е 
и отговорен редактор на вестника обезпечат най-широко 
Борис Костадинов 
зададените въпроси.

Въпрос: Как ц в каква степен 
Социалистическият

нищата на инфлацията, 
спадането на жизненото 
на голям брой трудещи

да спре оставане на СР Сърбия извън те- 
раанище риториите на социалистическите ав 

тономни покрайнини в стопанско
то развитие изисква, също 
много усилия, осмислени акции и 
мерки. Нужни са по-силни насър-, 

оправ- чения за по-ускорено развитие нл
ла гс п°гътр^В°яЛСТВ0 Н3 хората и стопански недостатъчно развитите Д осъществ ват по-известни пер и граничните краища в СР Съп.

на понататъшното обще- бия, особено в стиТуЛиран4 
ствено-икономическо развитие вър- организации на сдружения труд от 
вя “моуправителни о™ови. За то- развитите среди повече да в™гат 
ва са необходими и промени в 3 тези краища

ииял основни .;”колеабан„етоЛИГЧеСКаТа В републИКата <* започна™ ва-
циалистическия съюз като фронт самоуправителни организации и об биха означавали 
е основен въпрос на неговата ак- пгности. По-доброто съгласуваме на дълбочаване на 
ционно-политическа подготвеност, активностите в Социалистическия всеки 
Фронтът е развит само тогава, ко- ст.юз в обищната е 
гато е осъществена здрава сдруже- гз.моупоавителен 
ност и акционно съдействие с най- 
широките маси на трудещите се и 
гражданите, всички обществено-по
литически организации и 
творчески сили в обществото.

На практика до голяма степен 
сме далече от такава концепция 
на~ фронта. Това е голяма слабост, 
която с практически действия тря
бва да се премахва.

Решението е в това Социалис
тическият съюз да се обърне не 
само към общите, но много пове
че към конкретните жизнени про
блеми* на трудещите се и гражда
ните и в тези действия постоянно 
и практически да се ангажират 
всички социалистически определе
ни хора от града и селото 
мунистите, младите, работниците, 
селяните. специалистите, учените, 
културните и др. дейци.

Необходими са поради това 
множество промени в съдържание
то и метода на работа на Социали
стическия същз, за да може той 
да стане пиемонт около който да 
се обединяват социалистическите 
сили, техен фронт, за да може в 
право време и по осмислен начин 
да се раздвижват , съществени въ
проси и за тях да се изнамират 
практични решения. Възлов въпрос 
** Социалистическият съюз да бъ-

се и граж 
дани, пенсионери, ученици и сту
денти. Необходима е силна и обща 
обществена акция ~ 
сс изкореняват изворите на

така,
по-ускорено даДа се

обединява
не и огранична цялост на всички 
творчески потенциали в акциите, 
които Социалистическият 

съ*оз на тру- ди в общините, 
дещите се в Сърбия осъществява най-конкретен 

ролята си на фронт?
Отговор: Изграждането на Со

и отговори на

насъюз во- 
В общината в

вид се изявяват раз
личните интереси на трудещите се 
п гражданите и техните изчакването жни активности 

по-натагьшно за- в промените в ня
кои области на политическата си- 

кризата. Искането стема (избирателната система, са-отделен човек, държавен ор- 
по ган организация и самоуправител- 

на институция да работи своята 
:ри"" да се обезпечава по-качест- пабота на най-добър възможен на-

моуправително 
общностите на интересите, управле 
нието. правосъдието и др.). В тези 
и доуги области, които са посоче
ни в Становищата от 18-то заседа
ние на ЦК на СКС, е нужно да се 
внесат повече рационалност, отго
ворност и ефикасност. * Недопусти
ми са колебания и разточителство

организиране наусловие 
и демократичен

Други

в промяната на онова, което на 
практика не се е потвърдило и 
което забавя общото самоуправи- 
тел-но развитие.

Всекидневно и трайно задълже
ние на ССТН в Сърбия е да води 
упорита и непоколебима борба за 
укрепване на братството и единст
вото и равноправието на всички 
наши напоДи и народности в СР 
Сърбия и в цялата страна. Това е 
пробният камък на привързаност
та към придобивките от нашата 
социалистическа революция.

Соед най-важните задачи сигур
но са политическите, организацио-

ко-

«ни и други подготовки за предсто 
ящите избори. Някои ____  ._

От разговора на Богдан Трифунович, председател на РК на ССТН и рече са започнати. Те трябва 
Борис Костадинов, директор и главен и отговорен редактор па

в. „Братство"

активности
в

предстоящите месеци да се заси
лят. Основно е те по-бързо да се
пренасят в организациите на сдру- 

на жения труд и местните общности, 
лозунг. Трябва да се осигури активно уча- 

усло- 
които

вено осъществяване правата и за- чин и да понесе своята част 
дължонията на трудещите се и гра отговорност не е празен 
ждаиите, по-бързо да сс решават но необходимо обществено 
текущите и дългосрочни задачи вие да успеем в битките,

пи предстоят.
стие на трудещите се и гражда
ните в критическата оценка на

чрез делегатската система и по- 
приемствено да се афирмира общи
пата като самоуправитслна и ошав ЗА ПО-РАЦИОНАЛНА И ПО- 
на обществено-политическа общ- ОТГОВОРНА РАБОТА

Трябва последователно и упори- 
Социалистичсският съюз, отдел- т0 ла осъществяваме становищата

па ЦК на СЮК и ЦК на СКС, и теяна оонова по-бързо да се изгра- 
на върху тях по-ускорено да градим жда съвместното и общото. В тези 

конкретни решения за широка са- рамки трябва да се разговаря за

досега осъщественото в делегатска
та система и договарянето 
конкретно трябва па се

какво
де място за договаряне, но не и 
на празни заседания, най-често на 
едни и същи хора; да бъДе фронт пост. 
за акции, а не за апели; да бъде 
място за инициативи и предложе
ния за резрешаване в институции
те иа делегатската система, а 
за обобщени разговори, 
носгта за това как и в каква сте-

направи
във всяка среда системата да дей
ствува по-уопешно. на самоуправи-

но комунистите в него, имат голя
ма отговорност за развитието

не самоуправителните отношения в 
Отговор- общината, които са

за всеобща самоуправителна инте
грация на обществото.

предпоставка моупоавителна интеграция на сдру 
жения труд и да попречим на все

възможните кандидати за самоуп- 
равителни и други обществени фун 
кции.гои икономически и друг партику- 

Въпрос: Кои са най-актуалните ляризъм. Трябва да се разбере, че 
задачи на ССТН в Сърбия в на- това нещо е предусловие за изли

зане от кризата и по-успешно сто- и 
написване. Необходимо е тези оп- м 

то твърде усложнени. Най-важно е поделения да се изразят 
приемствено и неотложно да

ФОРУМНАТА осъществява Дългосрочната прог- икономическото развитие на орга- 
рама за икономическа стабилиза- низациитс на сдружения труд, мсст 
ция. Неотделимо от това е борба, нитс общности и всички обществе 
та за развитие на социалистичсс- ио-политически общпости до феде

рацията и приемствено да ги осъг 
Нужно е по-ефикасно да се съ- шостпявамс в конкретната си дей- 

сс сичат отрицателните процеси в ност. 
стопанисването, да се осуетяват ог-

пен Социалистическият съюз наис 
тина ще прерасне в най-широк де
мократичен фронт не е обаче са
мо на неговите органи и облици 
на работа, но и на всички факто
ри, влизащи в неговия състав.

Отговорността на Социалистиче 
ския съюз. Съюза на синдикатите 

другите обществено-политичес-стоящия момент?
ки организации в осъществяване
то ва тези задачи е голяма.

Въпрос: Как в предстоялите из
бори що се осъществяват оп
ределенията за кадровата поли
тика?
Отговор: Задачите, за които 

говорих търсят много знания, ус
тойчивост. приемственост на кур
са ма Съюза на комунистите, твър
дост и храброст. Предстоят изброи 

(На 3-та стр.)

Отговор: Задачи има много, и
и разра-

сс ботят в плановете на обществоно-
ДА СЕ НАПУСНЕ 
РАБОТА

Твърдс важно е ръководствата 
на Съюза на комунистите, синди
катите, другите 
тически и обществени организации 
в Социалистическия съюз да 
договарят за акции, разпределение

обществено-поли- кото самоуправление.

Спирането на относителното из



НАС |И У| ПО СВЕТА
МИЛКА ПЛАНИНЦ ■ '± -1РАИФ ДИЗДАРБВИЧ ПОСЕТИ ЕГИПЕТ

Най-лошото е зал насДОГОВАРЯНЕ НА 

НЕОБВЪРЗАНИТЕ '1 Югославия ще продължи да агония совствеиите 
си крака както и в периода, когато беше жив дру
гарят Тито - заяви председателката иа Съюзни* из
пълнителен съвет в интервю пред „июсвик

повече от- 
Това пе

изразходваме 
колкото имаме, 
е рестриктивна, но реалис 
тична мярка, защото не- 

потребление во-
дестабилизация. А?

икономи 
трябва да 

през един 
каза

Ние знаем, че 
чсскага криза 
преодоляваме 
по-дълг

еднакво наето"Югославия и Египет еднакво оценяват взаимоотношенията си, 
ват за развитието им и съвместно търсят пътища за по-плодовито сътрудничсст

Хосни Мубаво — заяви Диздаревич след срещата си с египетския президент период реалноторак. ди към 
считам, чс най-лошото е 
зад нас. Имам пълно дове 
рие в достоинственостга и 
готовността на нашите хо- 

приемат храбро то

Към края на миналата 
седмица съюзният секре
тар на външните работи 
саиф Диздаревич напра
ви двудневно официално 
приятелско посещение в 
Египет. В Кайро Диздаре
вич бе приет и от прези
дента Хосни Мубарак. В 
двучасов разговор егилет 
ският президент и нашият 
съюзен секретар анализира 
ха дейността на необвърза 
ното движени- в потуша
ването на кризисните огни 
ща в света, каквито са Бли 
зкият Изток, ирано-иракс- 
кият въоръжен конфликт, 
южната част на Африка и 
Средна Америка.

па да
зи факт и да опазят систеШ мата.

Милка Планинц добави..
стопанст

№.

че югославското 
во се „отлепи" от дъното, 
чс миналата година 
шихме с успешен 
жен баланс и че тези по 
ложителни тенденции тря 
бва да продължат и тази 

недоста-

•4&'' ■ >

завъц
пяате-

М

V;

година, въпреки 
тъмните начални резулта-ШИРОКО АНГАЖИРАНЕ: президентът Хосни Муба 

рак и съюзният секретар Раиф Диздаревич Милка Планинц ти.
Отговаряйки на 

са; „В каква степен ннос- 
икономически

въпро-
мнения във връзка с анга
жирането на необвързано
то движение за потушава

нето на това опасно кризи 
сно огнище. Планинц.другарката 

Разбира се ,има и недовол 
ство. с което трябва да 
се съобразяваме. Но кога

ланските 
проблеми са последица от 
лошото Функциониране на 
политическата система в 
стланата?" Милка Планинц

то една страна е принуде
на да връща дълговете си

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ МОСКВА
Тези теми обсъдихме, ка 

за Диздаревич след разго 
вора му с Мубарак, през 
призмата на подготовката 
за предстоящата Мин и етер 
ска среша на необвърза
ните страни в Ангола, ка
кто и в светлината на под 
готовката за следващата 
Конференция на необвър
заните страни на най-висо 
ко равнище. С голямо вни 
мание обсъдихме развитие 
то на кризата в Близкия 
Изток, която с десетиле
тия обременява този реги
он и международната об
становка, и разменихме

САЩ подрнват „САЛТ-2" Югославия е уверена, че съществуват 
можности за подобряване на отношенията меж
ду СССР и САЩ. А сега те се намират на най- 
долната точка. Когато и на едните, и на дру
гите говорим за загрижеността ни за световния 
мир, и двете страни ни отговарят, че са за сът
рудничество, среща на най-високо равнище и 
разоръжаване. Тази реторика ни загркжава и 
затова сме на мнение, че е най-добре СССР и 
САЩ да започнат непосредствени преговори за 
намаляване на напрежението — заяви Милка 
Планинц пред „Нюсвик".

въз-!

Съветският съюз тези 
дни сериозно предупредил 
Съединените американски 
щати за вредните послед
ствия от евентуалното ре
шение на Рейгъновата ад 
министрация да не спазва 
вече споразумението „СА
ЛТ-2".

„Американското ръково 
дство, пише в-к „Правда", 
продължава да върви по 
опасен път. Обезцени ли 
„САЛТ-2", 
администрация трябва да 
поеме тежка отговорност

*а всички произтичащи от 
гова последствия. Амери
канската администрация по 
дрива всички положителни 
резултати в областта на 
безопасността, които бяха 
постигнати през седемде
сетте години със съвмест 

илия на СССР и

! !
I

|ни ус
САЩ".

от националния си бруто— 
продукт, нормално е да й 
остават по-малко средства 
за домашно потребление. 
Ние обаче не можем да

напомни, че цял свят е за
хванат от икономическа 
криза и добави: „Аз водих 
разговори с лидерите на 
развити и изоставащи стра 
ни и всички ми казаха, че 
се срещат с икономически 
проблеми от един ' или 
друг вид. Нашата страна 
не е изключение в това от 
ношение. Ние ще продъл
жим да преразглеждаме на 
шата политическа и наша
та икономическа система, 
но основните принципи на 
нашата политическа фило
софи* ще останат същи. 
Това е външната полити
ка. основаваща се на неза 
висимост и необвързаност. 
нашата конституционна си
стема. обезпечаваща една 
кви права на всички югос- 

.лавски народи и народно.с 
ти. нашата федеративна си 
стема и социалистическото 
самоуправление, което е ос

Споразумението „САЛТ- 
2" бе подписано през 1974 
година. Макар че никога 
не го ратифицираха. САЩ 
го спазваха досега.

американската

е БЕРЛИНСАЩ СЕ ЗАКАНВАТ НА НИКАРАГУА

Нови възхвали на Сараевоот „втора Куба" Главният град иа СР Босна и Херцегови
на и Югославия бяха похвалени от членовете 
на Международния олимпийски комитет за 
най-успешните зимни олимпийски игри в исто
рията

Лонгхорн Мотлей, по- 
мощник-държавен секре
тар на САЩ по латиноа
мерикански въпроси, зая
вил, че съществува възмо 
жност Съединените амери

ва положително • решение 
на американския Конгрес 
за отпускане на 38 милио
на долара помопт на ника 
рагуанските контоареволю- 
ционери. Както е известно 
Конгресът отхвърли пър 
вото предложение^, на Рей- * 
гън за отпускане на 14 ми 
лиона долара за въоръжа 
ване на „бойците за свобо 
да" в Никарагуа. Амери
канското правителство оба 
че изготви ново предложе
ние с „по-инакво" предназ
начение на търсените сре 
дства: 38 милиона долара 
би били изразходвани за, 
храна, лекарства и пр.

На деветдесетата сесия на Международния 
олимпийски комитет, която тези дни 
сто* в столицата на Германската демократична 
република, председателят на МОК Хуан Анто
нио Самаран и останалите членове на МОК от
дадоха нови ^признания на домакина на XIV зи
мни олимпийоки игри и на нашата страна като 
цяло за най-успешната организация на зимни 
олимпийски игри в съвременната историа ня 
олимпизма.

. Представителите иа 73 национални олим
пийски комитета обсъдиха двадесетина въпроси 
от съществено значение за укрепването на олим 
пииокото движение. На сесията бяха обсъдени и 
приети отчети на организаторите 
шиите зимни и летни олимпийски 
и Лос Амжелос, и информации 
на Сеул и Калгари за летните 
ски игри през 1988 година.

се съ-
кански щати да извършат 
военна интервенция в Ни
карагуа. Според Мотлей та 

■' зи възможност би била из 
ползувана в случай да не 
бъде осуетено с политиче- 

създаването 
във Ба

ски средства 
на онова, което 
шингтон се нарича „втора 
Куба".

Изявлението на Мотлей 
е в курса на изявленията 
на други високи функцио 
нери във Вашингтон и пре 
дставлява още един маие- 
вър на американската ад
министрация да издейству-

нова на нашето общество. 
Ние те продължим да во

на миналогоди 
игри, Сараево 

за подготовките 
и зимни олимпий-

дим откровени и свободни 
дебати във връзка с про
мените. имащи за цел за 
Дълбочаване на тези основ 
ни принципи.

Хуманитарна помощ, на
ли? Но кой да повярва в
това?
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\^нЖТн°иВ$ 1Ан^Ж«КУПУВА
ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ МАКЕДОН СКА АЗБУКА И ПРАВОПИС

Сигурната йена 

пълни силозите Велик юбилей 

македонския 

народ
Пшеницата в Нишки ре

гион, без оглед на всички 
затруднения, които се поя-

• вяваха по време на сеитба 
та, е в добро състояние и 
тази година може да се 
очакват добри добиви. Сле

• дователно. от 50 416 хекта
ра площ, колкото са засе
ти с пшеница, трябва да 
бъдат произведени 152 043 
тона зърно.

Това е с около 6% в по- 
малко от лани, но трябва 
да се има в предвид, че 

'миналата година и площи
те с пшеница бяха по-го- 
леми.

Подготовката за жътва
та и вършитбата, които 
тоябва да започнат след 
един месец вече е в пъле 
разгар.
машини, за разлика от пре 
дишните години, има до
статъчно. Предприемат се 
необходимите мерки за 
обезпечаване на резервни 
части и горизо.

В изкупуването на пше
ница Нишки регион досе
га нямаше добри резулта
ти, като се тръгне от нере
алното планиране 
слабостите в изкупуването 
на зърното.

Тази година вместо 80 000 
ше бъдат прибрани 60 000 
тона зърно, или 39,4% от

производството. Значи, пше 
ница ще има достатъчно, 
обаче не са изпълнени 
чки необходими предусло- 
вия и частните производи
тели да бъдат повече заин 
тересовани за 
то на пшеницата.

Очакваната цена 
ницата от 
един килограм, или с 25 Ди 
нара в повече от лани, би 
трябвало да стимулира про 
изводителите 
на земеделските 
ции предвидените за изку
пуване количества пшени-

вси

изкупуване-

за пше- 
40 динара за г> кг д НА МАКЕДОНСКИЯ ЕЗИК КАТО СЛУЖЕБЕН ЕЗИК

ДърЖАВА Е ОЩЕ ЕДНО ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА САМОС- 
гйдТпдНп?11ТА НА ^КЕДОНСКИЯ НАРОД И ТАЗИ ПРИДОБИВКА ТРЯ
БВА ДА ПАЗИМ КАТО СЪЩЕСТВЕН КОМПОНЕНТ НА НАЦИОНАЛНОТО
НО СЪБРАНИЕ "в СКОПИИЕКАДЕМИК БЛАЖЕ КОНЕСКИ НА Т^РЖЕСТВЕ-да доставят

коопера-
По случай 40-годишнината на маке

донската азбука и правопис в македоц- забравим, 
ската Академия на науките и изкуства
та в Скопие тези дни се състоя тържес
твено събрание, -на което академик Бла- 
жс Конескм говори за кодификацията на 
македонския книжовен език. Програмата 
на македонското наррдоосвободително 
движение, каза между другото Конески, 
нямаше да бъд,е всеобхватна, ако по 
Първото заседание на АСНОМ на 
2 август 1944 година не бе взето реше
ние македонският език да се въведе ка
то служебен език в македонската държа 
ва. По този начин бяха създадени ус
ловия и за езиково равноправие и само
стоятелност на македонския народ. И 
Кръсте Мисиркрч изтъкваше, че създа
ването на македонски литературен език 
представлява необходима предпоставка

дия. Този факт никога не смеем да
ца.

Това неШо, с оглед на 
инфлацията — изтъква &о 
ван Стонменович, председа 
тел на Регионалния коопе
ративен съвет в Ниш, . е 
стремеж по-реално да бъ
дат утвърдени условията за 
?*зкупуване на пшеницата. 
Тези условия ще бъдат ед
ни и същи за цялата стра
на, а ако има нарушения, 
срещу нарушителите ще 
бъдат приложени остри на 
казателни мерки.

По всичко личи, че през 
До настоящата година планът 

по изкупуване на пшеница
та в региона ще бъда из
пълнен

Включването на македонския литера 
турен език в живота представлява изклю 
чително голяма придобивка на НОБ, 
изтъкна Конески и добави, че през из
теклия 40-годишен период македонският 
език се развива свободно в югославска
та общност, защото му бе гарантирано 
конституционно право на равноправна 
употреба. През целия този период оба
че той бе жестоко атакуван и отричан 
от политическите и научни центри в 
някои балкански страни. Както е извест 
но тази кампания е не само вербална. 
Предприемат се редица конкретни ак
ции против афирмацнята на македон
ския език, литература и култура. Това 
се прави, защото тези страни не могат 
да се примирят с националната само
стоятелност на македонския народ.

Селскостопански

Подборът на ,.аргументите” против 
самостоятелността на македонския лите
ратурен език минава през някакви ета
пи: от измислици, че той няма собстве
на основа и история, че е създаден на 
основите на някакъв си политически 
опортюнизъм и диктат относно, че е из
мислен. до излъчената през последните 
години ..теория”, че македонският език 
представлява само регионален вариант 
на единния български литературен език. 
Това не е нищо друго освен опит да 
се намери каквато и да било идеологи
ческа платформа, която в изгоден мо
мент би послужила като основа и оправ 
дайие за премахване самостоятелността 
на националния език на македонците.

Д. С.
НАЧАЛОТО' * у у* •• ~ ■.

Веднага след особождението на 
Македония от българската фашис
тка окупация бе сформирана Ко
мисия за македонски език и пра
вопис. На 3 май 1945 година Ко
мисията прие резолюция „по въ
просите на македонската азбука” 
и на същия ден народното прави
телство на федерална Македония 
прие тази резолюция и взе реше
ние за македонския правопис. Ня
колко дни след това, на 7 
1945 година. Министерството на на 
родната просвета на 
узакони правописа на македонския 
литературен език.

т -1." ц
-? I Ш,4-.: г;

■Г |!
' 4-,

Щш ■ А юни&
Македония

■»-л»
Ш

I • Ние обаче ценим и пазим както тря
бва тази велика езикова и революцион
на придобивка и по този начин най-до- 
стоииствсно се противопоставяме на те
зи нападки. Всяко по-инакво поведение 
в сложната обстановка не би било шицо 
друго освен лекомислие 
жо Конески.

за отбранявал е на съществените интере
си на македонския народ. Това беше ед
но навременно съблюдаваме на езикова
та самобитност на македонците, което 
изигра голяма роля за македонската на-

1Ш тШрШ&тт каза Бла-т

ШН-МЯСТО ЗА ДОГОВАРЯНЕ иа социалистическото самоуправи- 
телно общество. Съществено е зна
чи единното прилагане па крите
риите за потвърдените трудови, 
професионални и морално-полити- 

иа какви хора се ни ята от 13-то заседание па ЦК на чсски качества на кандидатите. Ес-значение и това
доверяват възлови обществени по- СЮК. Необходимо е затова с пра- тсствсно, при това трябва да се 
стовс, с необходимо с конкретни ктична акция ма ССТН да се обез обезпечи избирането на по-голям 

действия да се обезпс печат навременни и широки демо- брой работници от непосредстве
ното производство, съответен бпон

(От 1-ва стр.)

на обще- 
обшности .и 

общности на
не само за скуггцшнитс 
ствено-политическите 
самоупра кителните 
интересите, яо и за органите 
Съюза на комунистите и 
други обществено-политически ор-

иолитически
чм пъпна отговорност за последо- кратния консултации за въамож- 
вателно осъществяване на кадрова- . ните кандидата за всички самц*и-

равителнм и други обществени по
стове. Решаващо е да се осъщест-

числящи се към паролите и народ
ностите и други кадри, съгласно

на
та политика. Това е условие за пре 
махваме на оная практика, която

всички
документите за кадровата полити- 

и ка. Бих подчертал, че застъиване-
ви топа, че кандидатите да се из- 

за бират въз основа ма публична
обективна оценка на резултатите на то за прилагане на така наречени-

тук-тамс даваше възможност 
неформално влияние па тесни гру
пи и отделни лица на кадрови ре
шения, което особено беше крити- тяхната работа, мптегритета на те „ключове” не смее да върви в 
кувано в общопартийните разис- моралния лик и па практика изн- ущърб иа качеството иа кадрите, 
квапия по повод Проектозаключе- вената отговорност за развитието

гаиизации.
ДЕМОКРАТИЧЕСКИ — ЗА ВЪЗ
МОЖНИТЕ КАНДИДАТИ

стабилността на 
е от решаващо

Тъй като :за 
нашата система
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ОКИСЛИ попович - ТИЛГ, в ДИМИТРОВГРАД

СКАЗКА ЗА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЬБНТНЯПО СЛЕДИТЕ НА ОБЩОПАРТИЙНАТА ДЕБАТА

„СВОБОДА"ЗАСИЛВА 

ТЕМПОВЕТЕ НА 

НАПРЕДЪКА

ПоповичСветислав 
Тмлс, председател 
мисията за международни 
отношения

на Ко-

към Централ
на СКС, напия комитет 

8 юни т.г. пред комунисти 
те в Димитровград говори 
за актуалните международ 

света. Тойни отношения в 
подчерта, че днес надпре
варата във въоръжаването 
най-много обременява ме- 

положенис
общопартийната 

XIII 
която

Изминаха осем месеца от 
дебата по повод Проектозаключенията от 
заседание на ЦК на СЮК, по време па, 
членовете на СК в конфекция „Свобода в Ди- 

анализираха собствената 
Макар

ждународното
изправени че овстът е 

пред нови трудности, т.е. 
поел въпроса; как да сс 

надпревара
Тиле говори за международните 

комунисти изслу
митровград всестранно 
си дейност и положението в колектива, 
че имаха право на задоволство от досегашните

комунистите

Свстислав Попович — 
събития, което димитровградските 

шаха с особен интерес
прекрати тази 
и как овстът да жипсс в 
мир? Отговорът на този въ 
прос с — всички в света да 
дадат принос за мирно рс 
шаване на споровете. Въп
реки факта, чс последните 
40 години в света се счи-

постижепия на организацията си, 
проявиха и самокритичност, и торчсско недовол
ство от постигнатото: дейността им можо Да 
бъде по-съдържателна, а стопанските резултати

Той подчерта и 
й за добросъсед- 

и ролята й, коя 
играе в Организация 

обединените нации.

движение.
усилията

или за набавка надство
оръжие в света се израз
ходват средства, достатъч
ни въобшс да няма гладни 
на земното кълбо.

ство както
още по-високи . ТО тя 

та на
Комунистите в Димитров 

последно 
изпълниха голямата

Какви промени настана
ха в метода на партийната 
дейност?

— Събранията ни са по- 
успешни, заацото ги подго
твяме много по-щателно. 
За разлика отпреди в под
готовката на събранията 
включваме повече членове 

— Изтеклият период се на СК. Подобрихме и пар- 
характеризира с висока тру тийната дисциплина, 
дова мобилизация на це- все още е недостатъчно ан 
лия ни колектив 
ва Митов.
вото е първа грижа на все 
ки зает
генералния директор. Ко- 
гато тоябва да се спази 
срокът на доставка, пома
гат всички без оглед дали 
работата трябва ва се свър 
ши в работното време или 
извън него.

Останаха ли комунисти
те в „Свобода" верни на 
духа на общопартийната де 
бата? Този въпрос зададо
хме на Драган Митов и 
Гойко Алексов, секретари 
на първичните организа
ции «а СК.

тат за голини па мир, опо 
пазяввщо е. чс след Вто- 
ппта световна война около 
45 страни са водели

война. Опоразяващ 
е и Фактът, че за произво

град, които ло 
място
зала в Културния център, с 
особен интерес и внимание 
изслушаха сказката му.

А. Т.

Говорейки за положение 
то на СФРЮ в междунаро
дните отношения свстислав 
Попович изтъкна, че Юго 
славия и занапред 
стожер в

или
остававодят

необвързаното

БОСИЛЕГРАД: В ПЪРВИЯ 
НИТЕ СИНДИКАЛНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕД 
ДЕНЯ НА САМОУПРАВИ 
ТЕЛЯ

ЙАБУШНИЦА

Да се подобрява методът и 
съдържанието на работа

но

изтък- гажирането на членовете 
Производст- на СК в местната общност.

останалите обществено-по 
от портиера до литически организации и 

делегатските скутцини. ,
Предложения 

за признания
Освен това бяха обсъде

ни и въпроси, свързани с 
изпълнението на пролетна 

подготовката 
за жътвата и вършитбата, 
развитието на социалисти
ческото преобразование на 
селото и действуването на 
младежта в рамките на по
литическата система. Деле
гатите на Председателство 
то на ОК на ССТН изслу
шаха и информация за ак 
ти«вностите във връзка с 
въвеждането на ново мест
но самооблагане в общи
ната.

Как да сс подобри ме
тодът и съдържанието на 
работа на Социалистичес
кия съюз беше основна те 
ма на обсъждане на неот
давна проведеното заседа
ние на Председателството 
на Общинската конферен
ция на Социалистическия 
съюз в Бабушница. Изтък
нато беше, че е необходи
мо да се мени досегашния 
метод на работа, за да мо
же в по-пълна степен 
ССТН да осъществява кон
ституционната си роля на 
обединяващ. Фронт на соци 
алистическите сили в нащр

та сеитба иВ „Свобода” продължава 
интензивна обществено- 

политическа дейност не са
мо затова, че има още за
дачи от програмата, прие
та по време на общопар
тийната дебата. Комунис
тите и останалите труде
щи се в тази организация 
с максимална отговорност 
пристъпиха към реализа-

По инициатива на Об
щинския синдикален съвет 
в Босилеград — във връз
ка с предстоящия 27 юни 
— Деня на самоу правите ля 
в Югославия — в първични 
те синдикални 
ции в Босилеградска общи 
на се провеждат тържест
вени събрания. На тях тру 
дещите се се запознават с 
извървяния път на самоу
правлението, 
и доизграждане на полити 
ческата система, и с укреп 
ването на обществено-ико 
комическите отношения и 
общественото 
на трудовия човек. При то 
ва се предлагат и заслужи 
ли работници и самоупра- 
вителй за съответни награ 
ди ипризнания. които при
съжда Общинският синди
кален съвет или пък Репу 
бликанският 
съвет.

С оценката на Митов е 
съгласен и Алексов. В пе
риода след общопартийна
та дебата, казва той, види
мо се изостри отговорност 
та на всички към икономи 
ческата стабилизация. На
пример. трудещите се 
общите служби не се дво-. 
умят дали да помогнат 
производството, а собстве
ната си работа завършават 
и след обед.

организа

ция на становищата от 
XVIII заседание на ЦК на 
СКС. развитието

в М. А.К. Георгиев то общество.

КиментсЩ положение
В каква степен осъщест

вихте приетата програма?
— Да измерваме резул

татите на труда и да сти
мулираме високи* труд — 
това беше основното ни за
ключение. За целта прераз 
гледахме трудовите норми 
на всеки зает и преоцених
ме стойността на отделни 
задачи. От 1 април въве
дохме по-реални норми и 
по този начин създадохме 
условие резултатите да за
висят най-много от вложе
ния труд. За да повишим 
производителността на тру
да, намалихме средно с 15 
на сто времето за завърша
вале на отделни_трудови
задачи — обясняват секре
тарите.

ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СН 

ВЕЗ КОНКРЕТНИ ПРОГРАМИ
Как се реализират заключенията и цйи, които въобще не са и обсъждали 

становищата от 18-то заседание на ЦК заключенията и становищата от посоче
на СКС в Босилеградска община? На то ното заседание. Че се касае за неактив- 
зи въпрос, отговорът на когото не бива тгаст потвърждава и факта, че едни от 
да се отсрочва, неотдавна внимание по- тези заключения и становища трябва да 
свети Координационното тяло за следене

риндикалея

За традиционни призна
ния — сребърна значка, ко 
ято на най-изтъкнати синди 
кални и обществено-полити 
чески дейци присъжда Ре
публиканският синдикален 
съвет на СР Сърбия от Бо 
силеградска община е пре 
дложен Раде Константинов, 
председател на Общинския

се реализирал- до края на настоящия ме-
и координиране активностите за провеж сец. 
дане в дело посочените становища и За
ключения. Обсъждайки предприетите ме И още Нещо. В
роприятия и активности бе изтъкнато, сдружения труд, освен първичните пар
че същите не се реализират с желан тийни организации, разбира се пак не 
темп. На 1 състоялото се на 6 юни съве- всички, бавно или въобще не се включ 
щание със секретарите «а първичните ват останалите обществено-политически 
партиини организации, на което присъс и самоуправитителни сили. А на .не малко 
твуваха и членове на Политическия ак- въпроси отговорът зависи и от тяхната 
тив на ОК ,на СКС и членовете на Коор активност. Въпреки че на двете събра

ния бе потърсено комунистите 
движат по-голяма активност 

същата констатация е дали ще стане това Такива 
— приетата за целта програмна актив
ност от страна на ОК на СКС в Босиле
град не се осъществява с желан темп.

В повечето първични организации на 
СК, особено в местните общности все

организациите на

синдикален съвет в Боси
леград, а за бронзова Сто 
йне Иванчов, 
лен учител от долнолюбат 
ското подведомствено учи 
лище.

Наградите и признали» 
Ще им бъдат връчени на 
тържественото заседание 
на Общинския синдикален 
съвет в Босилеград, което 
ше се проведе по повод 
Деня на

прогимназиа
динационното тяло за следене реализи
рането на становищата и заключенията 
пак бе повторена

да раз- 
под въпросТрудовата мобилизация 

намери отражение и в лич
ните принадлежности на 
заетите. От 1 април лични-

решения 
досега. Изостана обаче 

покрай непоследователното действува 
не и предприемането на мерки ъ» 
изостряне на личната и колективна от 
говорност.

не липсваха и
те им доходи са по-високи 
с 37 «а сто, а до края на 

средният личен 
625 заети трябва

годината 
доход на 
да възлезе на 24 000 дина-

още няма изготвени конкретни програ
ми. Има и такива партийни организа- самоуправителя.М. Я.ра.

М. Я.
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™Гв0сурдЛулицаБЩИНСКИЯ синдикален ввовгиг -нищо не бива да НИ ИЗНЕНАДА" в

Трудоустрояване на 

високообразованите 

кадрн
Обогатяване на опита

Традиционната акция 
„Нищо не бива да ни из
ненада" през настоящата 
година в Боеилеградска об 
шина се води с цел да ук
репва
товността на

даде още по-голям нит е блага и придобивки. 
В организациите 
жени* труд продължава ос 
пособяването на трудещите 
се за увеличено 
ство и за производство в 
извънредни обстоятелства. 
В това отношение от особе 
но значение е и внимани
ето, което се обърща на 
обществената самозащита, 
която е една от по-значи
телните цели в акцията.

принос
в по-нататъшното обобще 
ствяване на 
отбрана и

на сдру-
всенародната
обществената

самозащита. произволспособността и го-м
В акцията, коятотрудещите 

се и гражданите за ефикас 
но действуване по

труде
По почин на Общинския 

Сурду-
ллца, при пълно съдейст
вие на останалите общес 
твено-политически 
зации е постигнат договор 
за трудоустрояване на ви
сокообразованите кадри в 
общината, които понастоя
щем се намират на списъ
ка за незаети лица. Оце
нено е,' че приносът на то 

.311 кадър ще' бъде значите
лен, ако техците знания и

щ инския синди кал ен щите се и гражданите 
общината 
своя

всъвет
в Сурдулишка община. Та 
зи школа се провежда по 
програмата на . Съюза на 
синдикатите в Сърбия. 

Необходимата

синдикален съвет в време
на природни бедствия или 
евентуална 
война. В трудовите

приеха като 
казва Иван Лаза

ров. председател на ОК 
ма ССТИ в Босилеград — 
и занапред трябва да да-

отбранителна
органи орга-

общнизации и местните 
пости, като основни клет
ки в обществото, и в оста 
налите самоуправителни ор 
ганизацми и общности ве
че са изготвени програми 
за провеждане на 
та и същите сс реализират. 
И ма й к и предвид 
мата потвърдена готовност

литерату 
ра (брошури) бяха навре
ме обезпечени, а препода- 
ватели за 
ти бяха изтъкнати общест

ва принос в развитието на 
социалистическите самоуп 
равителни отношения, в 

стопанс- 
трулчости както и 

на постоянното оспособя- 
ваие на всички самоуправи 
тел ни 
отбраняват 
от социалистическата ое 
волюция. В тази широка 
област-, с множество зада
чи, продължава оспособява 
нето на обществените ор
ганизации за обучение на 
трудовите хора и гражда
ни за защита на обшестве

Проверка на способност
та на обществено-полити
ческите сили, 
се и гражданите 
ствувпт в извънредни ус
ловия ше бъде извършена 
ппез септември—октомври. 
По-точно, тогава ще бъдат 
проведени онези акции, 
които са запланувани 
програмите им. Всъщност 
това ще бъдат заключител 
ни акции, от които се оча 
кса да обогатят опита на 
досегашните.

отделни облас- премахването на 
китс трудещите 

да дей-вено-политичсски дейци от 
общината, които имат 
гогодишен опит. В школа
та се записаха 30 курсис
ти, 21 от които с успех за 
вършиха тестирането.

акция-
дъл

сили и субекти да 
придобивките

досегаш
умения ползуват организа
циите на сдружения труд 
и останалите ооганизации 
в сферата на обществена
та дейност. Единствено 
чрез трудоустрояване то
зи „мъртъв капитал" мо
же да се оползотвори.

В тази насока се пред- 
поиемат конкретни мерки. 
Има изгледи в най-близко 
бъдеше — след месец — 
два — всички високообра 
зовани лица да бъдат 
приети на работа. Начални

на трудещите се и гражда
ните да действуват в извън 
редна
Щите се и гражданите да 
действуват в извънредни ус 
ловил очаква се до 
на годината акцията да бъ 

още по-масова и

вСпоред обща оценка, таз 
годишният 
ти е един от най-Добрите 
от досега завършилите та
зи политическа школа. В 
настоящи^ момент курсис
тите заминаха на традицио 
ната няколкодневна екску 
рзпя из страната ,,По пъ
тищата на Революцията".

готовност на труде
випуск курсис-

края

де да В. Б.

ЕДНА ХУБАВА ИНИЦИА ТИВА НА БАБУШНИЦА

Побратимяване със Севнице I СлавенияНАСРОЧЕНО СЪВЕЩА
НИЕте резултати са налице: от 

общо 22 души преди ме
сец, останали са осемнаде- ^ юни т г- в Между-
сет души. Между тях са общинския синдикален съ 
един машинен инженер, Бет в Лесковац е насроче 
един инженер по енергети 1 0 съвещание, на което ос 
ка, петима строителни ин. ноЕпа тема на разискване 
женерй (всичките ще б-ьг всенародната от
дат поиети като стажан- брана и обществената са- 
ти в строителната органи мо^ашита на субектите в 
защЙ „Зидар“), 
номисти . (двама вече са 

стажанти).

Осемгодишното успеш
но сътрудничество на ба- 
бушнпшките конфекционс- 
ри с „Лисца" в Севнице в в

зи инициатива потече те
зи дни от обществено-по
литическите организации 

Бабушнишка община.

предимно жени и девойки. 
Не бива да сс отмине и фа 
ктът, че бабушнишките 
кснфекционери оправдаха 
напълно доверието. , кое
то техните приятели от „Ли 
еца” полагаха в тях. Дело 
вите резултати на „Лисца" 
в Бабушница винаги са 
сред най-добрите в тази 
сложна организация на 
сдружения труд.

■у .! ••••-

региона.
Предварително Общинс

кият синдикален съвет в 
Сурдулишка община ще 
поорслс среща с отговор 
ципите по обществена са 
мозашита и всенародна от
брана в организациите на 
сдружения труд, и остана
лите организации, за ла сс 
вили как сс осъществява 
тази отговорна задача.

седем ико

приети като 
двама юристи, две лекарки 
(една от тях стажува), пре 
подавател по Физическо 
възпитание и един политу-

Изхождайки именно от 
тях, със солидарни средст
ва на сложната организа
ция на сдружения труд на 
„Лисца" и фонда за на
сърчение развитието в сто 
папски изостаналите край 
ща в социалистическа Сър 
би«т вече приключва из
граждането и модернизи
рането на нови производст 
пени помещения на „Лис
на" в Бабушница, в кой
то ще бтдзт вложени към 
-НЮ милиона динара. По 
такъв начин ще бъдат от- 
кпчти още 200 нови ра
ботни места.

колог.
Олелва Да се отбележи, 

че общинската самоупра- 
вителна общност на инте
ресите за трудоустрояване 
финансира трудоустроява на регионално равнище 

лък шс бъде обменен опит 
и мнения, ще сс набеле
жат мерки и всестранно об 
съди как по-сполучливо да 
се зашити социалистичес
кото имущество от посега
телства.

Бабушница със Севнице е ощеПобратимяването на 
едно звено за подобрение па стопанското С7}Трудииче

нето на всеки стажант 
30 на сто. Съшо така по 30 
на сто тази. общност дава 

стажанти, кои-

с

стио
Со ц и ал и сти ч с ск а рсп у бл и 
ка Словения наскоро ще 
бъде увенчано и с побра 
тимяванс между общините 
Бабушница и Севнице. Та-

но условията за нея са на
зрели по-отдавна.

Именно от 1977 година, 
когвто между „Лисца" в 
Севнице и „Текстмдколор” 
в Бабушница беше подпи
сано самоуправителио спо 
разумснис за дслово-техни 
чсско сътрудничество и по
строен цех па „Лисца“ в 
Бабушница, явно личеше, 
чс това сътрудничество 
има бъдеще. Бремето на
ръчно потвърди оправдате- 
диостта па една такава кра 
чка.

За 8 години броят на за 
ститс па цеха на „Лисца“ 
в Бабушница се увеличи 
три пъти, общият доход

и за онези 
то организациите на сдру
жения труд приемат извън 
законните си задължени.?

Организациите на сдру
жения труд оказват пъд

или циати

Ст. II.
на подкрепа на 
вата на Общинския синди 
кален съвет и са готови да 

незаетите

Инициативата на Бабу
шница с още едно звено 
в задълбочаването и подо
брението не само на стопа

БАБУШНИЦА

Сесия на Общинската 

скупщина
ТУЗдат шанс на 
високообразовани 
ла се покажат" на прак
тика. От самите тях 
си лапи те бъдат приети 
иа постоянна работа т.е. 
колко те ше съумеят (и жс 
ла*т) наистина 
т-1 ги ла допоинясат за по- 
добра стопанска

кадри
мекото сътрудничество, но 
и нови крачка в укрепва
нето на братството и едни 
ството между народите н 
народностите в нашата са 
моуправмтелна социалисти
ческа общност. Досегашни
те резултати от сътрудни
чеството на бабушничанн с 
„Лисца" в Севнице в СР 
Словения дават надежда, 
чс инициативата за побра 
тимяванс па Бабушница н 
Сспцицп идва п правия час.

зави

На сесията на Общинската скупщина в Ба- 
бушница делегатите на трите съвета щс обсъдят 
отчет за изпълнението на плана по пролетната 
сеитба и подготовката за жътвата и вършитбата 
и изкупуването на пшеница, както и информа
ция за снабдяването па населението в общината.

Делегатите Ще обсъдят и гласуват и реше
ния за избиране «а съдия в общинския съд, как
то и съдия за нарушения,- ще бъде избран деле-

със знания
дейност

оргаииза-(>-> гъртветната 
пия. — над десет пъти; личните 

доходи са най-високи в об
щината, а не малки средст 
на сс отделят за 
пия. за общи

Т * върши ПОЛИТИЧР.С 
КАТА ШКОЛА

вкумула- 
и общест-Сяед шестмесечна рабо

та и проведеното 
не на курсистите, 
дни приключи с работа По 
литичсската школа на Об

гзт за член нл съвета на основното училище 
„Младост" във Велико Бомимци и др. актуални 
въпроси.

тестира-
тези вени потреби. Днес цехът 

иа „Лисца” в Бабушница е 
•трудоустроил 237

I
М. А.

I М. Андоновдуши.
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КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА В НОВАТА ПРОГ 
ЛЕЯРНАТА НА „МАЧКАТИЦА В СУРДУСЛЕД 

РАМА НА 
ЛИЦА

С’ЬС ЗАГУБАОРГАНИЗАЦИИ, СТОПАНИСВАЛИ

В „ИЗГРШГ СЪСТОЯНИЕТО Е ТРЕВОЖНО ЛИХВИТЕ „ПО-ТЕЖКИ" ОТ 

СТОМАНЕНИТЕ ДАТЕРН20 милиона дина- 
сума е

реализирана от Други
За осъществи иа 

па този доход са из

около 
Останалаталица сякаш камионите са 

частни, а не обществена 
собственост. На обектите, 

„Изградил”

Между трите стопанс
ки организации в Босиле 
градска община, конто 
тримесечието приключиха 
със загуби. строителната 
организация „Изградня” е 
в най-трудно положение. 
Но поради загубата от 
7 820 406 динара, но че и 
занапред не се решават 
редица субективни при
чини: слаба трудова дис
циплина, несъответна орга 
низания на труда, голям 
брой неоснователни отсъс
твия по болест, неизпълне
ние на трудовите норми 
от страна на немалък брой 
работници и пр. Наисти
на има и обективни причи
ни. но те те. съпътствуват 
стопанската Дейност през 
цялата година, па затова е 
необходимо час по-скоро 
ла се поеололеят субекти 
г.иите слабости.

— Загубата ни и трево
жи. и не толкоз

ра. из- • МИНАЛАТА ГОДИНА СА ЗАПЛАТЕНИ ОКО .
ЯЯ Т^И МЕСЕцИГнАСТОЯлтТА ГОДИНА 
30 МИЛИОНА ДИНАРА

точиици.които строи 
често липсват именно тс- и сто

разходваш^ 19 милиона ди 
нара или с 29 па сто по- 

Но малко. Оттук причината, 
по-малък с 90

зп материали: чакъл и ня
мо трохички от богатата 

трапеза. За да бъ-
сък. Чс модернизацията и уве 

личсиисто на производство 
то на изделия, твърде

домашния и 
пазари,

Прав с секретарят, 
дали по тези въпроси е ра 
зпсквала и първичната ор
ганизация на СК? А съв
сем е естествено, че тези 
въпроси трябва там да се 
решават. И не само за по 
дачите но и за всички, чи

пазарна
де положението оше по-не
благоприятно, според

Драган Лакичевич.

че доходът е 
па сто и възлиза пад 
милиона динара, а чистият 

сума

1,3 НСО
ДУ-бходими на митс на 

изпълняващ временно длъ 
жиостта директор на „Мач 
катица", от

доход с достигнал 
525 хиляди динара 
приблизително 9,4 милио- 

първото

чуждестранните 
не винаги е правилната ре 
цента за успех, се убедиха 

850 заети в сурдули 
„Мачкати-

капиталовложения

срещу

чужбина сс 
дъмпинг. На практипа динара през 

(бездействие неблаго- тримесечие на м.г.
около яви и

ка това означава, че дома 
шиите лагери за цименто-

пIката леярнасто
понятно сс отразява върху 
общото състояние в трудо
вата организация. Защото 
членовете на СК с личния 
си пример трябва да въз- 
действуват за мобилизацн 
ята и на останалите рабрт- организация 
пици. От активността иа динара,
всички комунисти зависи 
кога и как аце бъдат прео- но 
.полени субективните при
чини, които са се дълбоко 
ркооснплп в тази трудова

на". С
240 милиона динара про 

изподството тук е нарасна- 
хиляди на Ю

За лични доходи иа зас- 
заплатени 3 959 000 от вата промишленост са по- 

вноснитс с 15 дотитс са 
динара или с 8 па сто по
вече и средният личен до
ход на месеца в трудовата 

възлиза 14 111

скъпи от 
20 на сто, а за рударската 
промишленост и двойно по 

Спасението от тако- 
положение разбира се 

не може да сс търси нито 
в износ, с който по прин
цип сс губи и повече, от- 
колкото у нас.

ло ог две
тона стоманени от 

двехиляди
ливкм. от които над

са лагери за млиио вече.трети
ве в рударската и цименто 
вата промишленост.

ва
Положението е труд- /

— заяви директорът па 
организацията Кирил

но не и нспрео-
По този начин сурдули 

шка „Мачкатица" стана на 
най-забележитслен

Ве
линов
долнмо. Ако сс ангажират 
всички и ако

споде-
. ли секоетаоят на първична шият

производител на стоманени 
лагери у нас. 
йки 50 на сто от 
югославска продукция на 

продукция. До-

— Домашните лагери са 
по-скъпи от вносните, пора 
ди високата 
скъпите 
но го
те снабдители, като напри 
мер „Ферохром", се дър
жат монополистично. Не 
разбирам защо в Югосла
вия не се насърчават коле 
ктиви, какъвто е нашият, 
които могат да компенси
рат вноса и да се стиму
лира износа — сподели Ла 
хлчевич.

За излизането от задъ
нената улица не помага 
нито провереното увели
чение на производително
стта на труда. Понеже са
мо за първото тримесечие 
на т.г. в „Мачкатица" про 
пзводството по количестве 
ни показатели е удвоено в 
сравнение с миналогодиш

крайно дисСК организация.та организации 
Илия Илиев на едно засе
дание.
че много повече 
да ни тревожи 
ството. че нищо не се ме
ни. Не се подема никаква 

увеличение

на обезпечавациплинирано всеки изпъл
нява възложената задача 

(156 резултатите могат да бъдат, 
далеч по-добри. Работа има 
мс осигурена до кра* на 

През отчетния

инфлация и 
съставки за т*х- 

производство. Наши
обшатаИнак през тримесечието 

на т.г. 303-та заети 
души повече, отколкото 
през 1984 година) са осъ
ществили общ доход 20 305 
000 динара, който в сравне 
пие с осъществения общ 
доход за същия период на 
м.г. е по-малък 40 на 
В структурата на 
доход най-гол ям о участие 
има завършената 
лна гзбота без материала

Лично смятам.
трябва 

обстоятел този вил
и незначителни кагшта- 

мощно
ри
ловложення в тези 
г.ти донасят голяма полза. 
Постигнатото качество, ко 

конкурира на най-рено-

го.п1 игата, 
псриол вследствие на ло
шото време, почти не рабоактивност за 

производителността на тру
тпхме. което предизвика, и 

сто. загубата. Може да сс оча- 
общия ква. че в следващия пери

од те постигнем по-добри 
строите делови резултати.

стоикономила и мерките по 
ческа
прилагат на практика. Има 
явления водачите на прево 
зните средства да разкар
ват материал на

световни произми раните 
зопители. а от другите е 
по-високо, нс е обаче гара

стабилизации не се

плас-шч!я и за сигурен
което на паботници- 

..Мачкатица" създа 
ва и най-големпте ' глгзоб.о

(М. Я.) мемт. 
те от

частни

СТОПАНСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦА В ГОДИНАТА В 
БАБУШНИШКА ОБЩИНА лия.

Именно, Домашните по
требности от стоманени ла 
гери, възлизащи над 20 
хиляди тона годишно, гла 
вно се задоволяват с внре, 
въпреки че нашите произ
водители биха могли да 
задоволяват 80 на сто от 
необходимото количество. 
Сега за внос на около 15 
хиляди тона лагери годи 
шно се дават един мили
ард и половина динара, до 
като поради неконкурентни 
пени на пашите произво 
дмтелп се предоставят са-

за 18 966 динара, или 64,6% 
в повече от същи а период 
на 1984 година. За акуму
лация са отделени 42 500 
000 динара, за 
волстно 77 500 000 динара. 
За лихви и кредити са би
ли заплатени 24 000 000 
Динара, което е два пъти 
повече с сравнение със съ 
шия период на миналата го 
дина. Неизплатените при- 

възлизат 47,500 000 
М. Аптич

Увеличение — на нивото 
ма инфлацията

възпроиз-• За пръв път финансовите резултати са 
светлината на законните 

предписания • Забележителните организационни про 
мени (реорганизация на „Тигър—вътрешна автогума"). 
# Резултатите на трудовата единица „Първи май не

резултати за Бабушни

но то тримесечие. Но ръс
тът на общия доход с 80 
на сто съпътствуват разхо
ди на производството със 
120 на сто. От друга стра
на. стопанската дейност 
на този колектив обремен
яват и високите лихви, кои 
то през миналата година 
достигнаха сумата 65 ми
лиона, а през първите три 
месеца на годината - 
милиона динара, така че 
през тримесечието за раз
ширяване на'материалните 
основи на труда останаха 
само 1 852 000 динара.

— Напоследък се явиха 
много нови

били разгледани в

се разглеждат със стопанските 
шка обшина

фабриката
изделия (20,5 ходи

динара.

стопанисвали 
за глинени 
милиона динара), ООСТ за

месеца 
година е

В първите три 
на настоящата 
осъществен общ доход от

производство на оцет в 
„Лужница" (1 700 000 дин.), 
кооперация „Ерма" в Звон- 
ци (51 000 дин.). трудовата 
организация „Шести сеп
тември"
(1 000 000 дин.). „Църни 
връх" (1 500 000), „Комуна 
лац" (1 000 000) и, ,Изгра 
дня") (4 700 000 дин.). В ня 
колко
сдружения труд 
са от сезонен характер. 
Обаче най-много тревожи 
това, че физическият обем

838,5 милиона динара — 
65,5%. Реалувеличение от 

но увеличение в действите
• ТЕЗИ ДНИ 30

лност и няма, защото ръс 
тът на инфлацията възли
за на 65,3%.- Изразходвани 

сума
Работят в ново халеБабушницав

От неотдавна заетите в конфекция „Лис
ия" IV Бабушница работят в ново производстве
но хале, а работите

те средства достигат 
от 659 милиона Динара — 
увеличението от 70,4%, от върху

модернизацията на мощностите в тази 
организация ма сдружения

разширяването и 
основначасти и зарад начина на 

представяне на разноски
те. които сега обхващат 
лихвите, компенсациите на 
трудовите общности в бан 
карските услуги. (Кориги
раните разноски възлизат 
на 635 милиона динара с

инвестиционни 
програми за увеличението 
на производството на сто
манени

организации на 
загубите

труд се привеждат 
към края си. Минаването в ново производствено 
хале, с площ от хиляда квадратни метра, пред 
ставлява и среща с нова технология, в която за 
работничките иа „Лисца" най-голя.ма 
ТКТ лентата.

лагери. Съгласен 
• съм, че конкуренция е не

обходима, но 
ване и утрояване на мощ
ностите. Засега 
подали иск да се Прекра
ти вноса на лагери — за
яви накрая Лакичевич. —- 
Думата

новина е не и удвоя-на производството в повече
В началото на юни в „Лисца"организации иа сдруже 

Бабушнишка започна обу
чение на първите 40 новоприети работнички, а 
в ход е и професионалната практика 
ците текстилна специалност от образователния 
център „Вук Караджич". Нови работници __ 
се приемат след всеки три месеца (по 40 души)" 
все докалго общият им брой 
нови работника.

ние смеНИсг труд в 
обшина има тенденция към 
спадане в сравнение 
съшия период на миналата 
1984 година.

размер на увеличение 
64,4%). Осъществен е до
ход 195 милиона динара, 

е 54,2% в повече.
на учени-със

което ще имат отговорните 
дейност и за

Осъщественият чист доход 
възлиза 145 милиона дина 

68,3%.
за стопанска 
провеждане на нкономиче 
ската стабилизация в Репу 
бликата

Средният, личен доход 
в стопанството в общината не възлезе на 220

— ръст 
В първите три месеца на 

със загуба са
ра в първите три месеца на, 

насто ятата година възли М. Антич и страната.годината С. Мпкич
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Комунист
Брой 1471 година Х1ЛП 

Белград, 14 юни 1985
■ на Съюза на комунистите а Сърбия

л
ПЛАНОВЕ ВЪВ ВЪЗДУХА

П о време когато проблематиката «а пла- 
|| ниранего изпъква в пръв план (новият зак

рн за планирането, новите средарсрочни и
дългосрочни развойни планове на страна

та), трябва да си припомним за някои от обе
зателните, а все пак изоставените 
в тази работа. В досегашната развойна поли
тика не сме спазвали и прилагали научните 
основи и икономическите закономерности. 
Ако и имаше опити за свързване на планове 
те с науката, относно да им предшествува на
уката, тогава, в най-добър случай, научните 
студии имаха академически характер, а во- 
лунтаристическото съждение бе действител
ната основа за приемане на крупните разво
йни решения. Доказателства за това лесно 
може да се намерят; те между другото са в 
не малко число несполучливи и нерационал
ни инвестиции. Югославия, цялостно гледано- 
не достигна запланувания икономически рас
теж, а още по-малко проектираното качество 
на живота.

Във връзка с тези изходи на плановете, 
без разлика на това дали са последица на 
.слабото планиране или на непълната реали
зация, трябвало би да се позанимаваме с от
говорността на носителите на тези работи. 
Този въпрос за отговорността се и поставя в 
последно време, което е съвсем естествено, 
тъй като в икономическата криза изпъкват 
на повръхността всички фактори, които са я 
и предизвикали.

Нима слабото и неадекватно планиране

на същите. Някога от лицевата страна на 
сградите, на изтъкнато място, слагали плочки 
с имената на проектантите на сградата. С това 
и по този начин бивал подписан техният 
проект, който им служи или не служи на чест 
в зависимост от това колко умелорт, творчес
тво и лично ангажиране са сложили в това 
свое дело. Обществото има право, обаче, да 
знае кой и как е проектирал стопанското ра
звитие на страната и на по-малките райони, 
нието дело е отстояло и издигнал^ страната, 
а чие дело се е срутило поради безотговор
ност или незнание.

Засега всичко се свежда на евидентиране 
на пропуските и обобщена критика или „са
мокритика", отправени към обществото (а 
не отделни хора), което водеше към това, че 
плановете да бъдат списъци на желания, в ма
лко случаи задължителни документи, а ние 
бихме добавили — най-често фиктивни на
соки за развитието на страната, чиято функ
ция предимно се изчерпаваше в успокоява
не на съвестта и илюзията, че работите са 
качествено завършени. На края на планови
те периоди можеше само да се констатира 
разрезът между плановете и практиката, оба
че това не бе достатчно, че с по-ефикасното 
планиране да се издигне развитието на стра
ната. Все пак, инерцията винаги биваше по- 
силна.

слисаш от предвиждането, според което ще 
се увеличи потреблението на минерални торо 
ве, питайки няма ли да се определим за ге- 
нетически инжинеринг! Отговор даде сама тя: 
„Когато предвиждаме торове за XXI век, *с- 
но е къДе ще стигнем"^

Документът за който става дума, би 
трябвало — с оглед «а времето' в което се съз 
давай на което предшествува — трябва да' се 
отличава наисгинД с голяма икономическа и 
политическа мъдрост, толкова повече че от
части по време съвпада с периода нД наддел
яваше на икономическата криза. Този доку
мент обаче, — шоред мнението на имамент- 
ни специалист^ — е обременен с много слабо 
спи, които не са случайни. Изглежда, че не
говите творци не са много проникнали в об
ществената действителност, а тя изобилствува 
с елементи, от които всеки план трябва да 
тръгне.

постулати

Правото на грешки р планирането на 
общественото развитие в най-голяма мярка 
е вече използувано. Новите грешки, а особено 
повторените, напълно са недопустими на се
гашната степен в развитието на науката по 
планирането. Но, не са безоснование страху- 
ванията, че може да има такива и че като 
общество не сме се освободили от нашата цо 
зната болка — импровизацията. Вижда се то
ва, между другото и по туй как в обществе
ността се ползувдт различни цифри, свърза
ни с общественото развитие. „Всяка цифра 
е съмнителна" — каза неотдавна д-р Иво Пе- 
ришин, като добави, че плановиците са се 
превърнали в своеобразни „кроячи", които с 
ножиците си режат старите планове, пре
правят ги в нови. Ако е това макар и от 
части точно, било би пагубно за нашето об
щество, във времето, което идва. Днес, кога
то в нашето общество се водят големи бит 
ки за афирмацията на пазарните закономер
ности, да останем без добри обществени пла
нове, като незаменим коректив в действува- 
нето на пазара, би значило да се загуби осно
вната икономическа опора. Този лукооз, до- 
колкото ни е познато, не си позволи нито ед
на страна, която разчита на какъвто и да е 
прогрес.

Трябва да се каже: в едно такова плани
ране доминираше нереалността, или липсва
ше компонентът как да се осъществи запла
нуваното. В тези „писма без адрес" — както 
тези дни бяха наречени нашите развойни 
планове — предимства или изобщо няма -или 
има десетки такива. Естествено е, че в последно 
време хората от науката се сърдят и заради 
това, че в плановете най-малко внимание се 
обръща на програмата за акция, но затова са 
презаситени с непотребни ритуални фрази и 
пропити с изкуствен оптимизъм. Отделно тре 
вожи незачитането на световните процеси, пре 
ди всичко в областта на науката и технологи
ята. В разискванията по проекта на обществе
ния план на Югославия, водени неотдавна в 
Съюзния съвет за стопанско развитие, проф. 
Радмила Стоянович, както ейма казва, била

не е един от главните причинители на тежки
те стопански състресения, за чието премахва
не трябва да се вложат много повече труд и 
средства, отколкото по времето когато се е 
стартирало с плановете. Всички планове имат 
свои носители и реализатори, обаче общес- 

често не е имала удобен момент да 
изключителни об-

твеността
узнае имената им, освен в 
стоятелства (примерът с ФЕНИ).

Не се касае само за просто намиране на 
правдата, като такава, но за необходимостта 
да се премахнат грешките, довели до големи
те икономически неволи в нашето общество. 
Да се утвърдят и прецизно именуват, заедно 
с носителите им, да се измерят 
следици, би означавало в най-малка степен, 
да се ограничи пространството за повтаряне

техните по-
Слободан Куюнджмч

л ожени изменения да оспорваме или защища
ваме, но индикативен е фактът, че във връз
ка с тях е Извършена ясна поляризация;

ВАЛУТНА СИСТЕМАг
наКъща върху пясън онези, които предложените промени подър

жат (с разумни допълнения и модификации и 
на онези, които цялостно ги отхвърлят). В бо
рбата с аргументите се ползува дори и твър

»
*

тп ^7"™ 1ши теми) и въпреки вей- номичеока политика. чиито заседания все кажат как тъкмо съществуващата система ни 
_ или може би точно поради това- повече приличат на онези в Съвета на репу- с разделила докрай. Кратко казано, касае се 

г-гопангттюто неминуемо осъществява все по- бликите и покрайнините на Скупщината на за горе долу едни и същи аргументи, но изво 
слабкГпсзултати? Отговорът, главно, е познат. СФРЮ. Дитс са, диаметрално противни, в зависимост
гг^гп иД,,пе ло суфемистическото съзна- Че съществуват различни интересни от интересите и моменталната позиция на

“ гопоизнас или не обаче той, все пак дори дълг същите, разбира се, колко’ е въз- участниците в разискванията. Но едно е си- 
сумтува можно тава да се зачитат, е безспорен факт. гурно-. токова кшжото пада динарът (и ефи-

СГадЛМалко *по-обстойно следене «а дебатата, Не с дори трагедия дето във всички тези де- каоността на югославското стопанство) всич-
бати ос защищават собствените позиции... Сма ки, които могат това, здраво се хващат за де- 1

*

много се

на различни места, по измененията на регу. 
лиращите външно-икономическите отношения йващ е фактът, все пак, че от дърветата да виза, — да задържат чуждата валута. В таки 
иа страната закони дава много материали за не се вижда гората. Във всички тези рази- ва обстоятелства разискванията за динара ка 
солиден анализ на нашите делби и съгледа- еквалия, казахме, ясно изпъкват интересите то единствено средство за плащане на домдш 
ване иа позицията, в същност на интересите, на републиките и покрайнините. Трудно е нил пазар станат параван, димна завеса, и 
на всяка република и покрайнина в настад- обаче, да се открие, къде е тук интересът иа добре служат на една цел — да се запази 
шия момент и желанието и настояването с цялостта. Не възнамеряваме наличните пред- (На 2 стр.)

I
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което число иреду- 

слабосгите ■ дсй-пс и реалност, 
преждащаше на 
ствуването 
тическата младеж и Съюза на ко
мунистите на Университета, както 

слабите връзки с онези кои
то отпускат стипендиите, повечето 
от които твърде малко се интере
суват за студентите, дори и за сту
диите им. Така и на самото засе
дание, а особено след него, дойде 
до значително разграничаване ме
жду онези, които се застъпват за 
крайност и онези които желаят да 
се изпълнят наистина оправдвтел- 

изискваиия. Но, все пак тр*б-

СТУДЕНТИ

Бойкот, и накво занапред? не Съюза на социално-

и на
шггерооите, праней 

за възможностите наружавааенеотдашдашното заседание в пак гючти 99 на сто навреме за- 
дюбляиския студентски квартал, плащат наемите си. Затова, такова
йудТ^и н°^иств“н =тоа бъдашиа^оТкоГроФр

ШШШШШЩШШеШШВ
противоположни становища. прик- вече сега би трябвало Да ъд да формират различни и
лючи с - пат позиция. Голяма ча- съзнателни, «е върху себе си тряб- егитуции и мра
ст от студентите останаха при рс- 83 да приедприемат част от 0 институции, а бяхме свиде-
шението си — да не заплащат на- верността за запазване (също такива явления преди не-

ГК‘жКгГйдрУг етан- ■'ьлии две досетпстия. От ит*. 
макар че във връзка с това ларт,- котото обезпечи обществото » ® ™'аа"С„^"сту дентска" органи

те много написано и казано й то- Затбва, с необходимо внимание р‘ която да действува извън 
зи път трябва да се подчертае, че трябва да се обсъждЬ решението ■ социалистическата мла-
с такова решение проблемът само ка студентите, че с бойкотирането - чи и извъи фронта, па до 
още повече се затруднява. Разби- щс продължат все Докато не им 1110С0ЧСИШТС ИНСТитуции — «е е да- 
раемо е, че сегашнити материални се удоволят изискванията, а осоое- Доколкото сс случи това мо-
оостоятелсгва засяга и младите, и но тяхното предупреждение че ■ намеоиме в лоста опасни 
това се отнася не само върху тях- доколкото всичко положително не
ното- материално положение, но и им се .реши ще бъдат " ' такова обмисляне
върху ■ разположението им. Но, та- „да излезнат на улиците . Очеаид- М<зж: би ак» че с
кива обстоятелства засягат всички, но е, че с това те се придружават моя с д - Особено че
не само младите, а и работници- на всички ония. които—алите

ми не беше малко числото, ко-
въз държа

ви сметка ___ _
обществото и имайки предвид оне- 

с с натиск да

«итс
ва решително Да сс подкрепи ста
новището на председателя на Гра- 

комитет на Съюза на кому 
Любляна Йоже Смоле, 

бе прието иа 
наемите трябва да

ДСКИя 
нпетите в 
което становище
заседанието, че
сс заплащат, ла се заплатят и 
изминалия период и че е неприем- 

продължи с бойкот. 
Накрая, в обществото трябва да 

сс спазва ред да се спазват основ
ните му принципи и въз основа на 

поведението.

за

чиво да сс

това да сс изгражда 
Днес който не иска да приеме те
зи правила и утре няма да има 

повеление. Защото. бой-по-друго
котът на студентите може Да про- 

и какво за-
Й. Корошец

те,- никак само студентите иди уче- спорове Не искат да 
циците. -Трябва също така да 6ъ- обикновения самоуправителен на- 
дем съзнателни, че наскоро няма чин, чрез конструктивен договор и 
да настанат много по-добри дни.

Студентите сигурно имат право

дължи и на есента — 
напред?те

сто търсеше по-голямо

онази нейна част. която създава 
финансови Патерла, регионални 
филмови пометници за някакво си 
собствено участие в НОБ, интелек 

' туални „дъвки" и конфузни фил
ми — метафори за някаква си 

м»п«пия зрители в универсална съдба на универсален 
Най-точни прогнозира — до- нов помислят чс директорът човек, същество без лични и наци-пълнителните прогнози. Доказател- свста да пом слят. че онални ичесгва.

ство за това е и случаят във,връз- с автор на филма — защото ое
кае филма на Емир. Кустурица, логично “ ” това бе Механизмът. който донесе ус- .
лауреат на фестивала в Кан. След ‘РФ38 Може би е и по-добре пех на филма на Емир Кустурица, като официалното жури съобщи, заоравена. Може Ви е и по до"ре в гнътанос-гга на *ил
че Златната палма е присъдена на някои. неща « бъдат час прркс, на^фгш

—щата в команди ров , в дн _ р в неговата безпретенциозност и ая-

НАРАВИкогато изтъкват определени изис
квания, което повечето пъти бе и 
казано- Предимно те имат право 
да решават и управляват в домо
вете. Оправдана е и критиката им 
за. сметка на професионалните слу 
жби в Общността за образование, 
в която трябва по-решително да 
се утвърждава отговорността на 
отделни лица за неблаговременво,- 
то предприемане на мерки, макар 
че по-дълго време се чувствува ну
жда от това. Точна е и констата
цията им, че техните факултети 
твърде малко се застъпват за стан 
дарта им (и реда) 
чето от тях

Талантът и обожателите му

_ ...... ШШшШШШ — —■■■=*ф=1=|% шш=шм шш
От друга страна обаче, за ня- р ВЪПрос поради финансо- видели ни до ден-днешен. В този

кои твърде решително и автори- "Г (йли илеологиче- малко смешен, но и разбираем про зрители от кинозалите. Успехът на
тативно изтъкнати изисквания тря- гко л,инансови все едно) причини, чес на идентификация на обожа. този фНЛм може да се счита за 
бва по-сериозно да се обмисля. в - наградата в Кан се телите с таланта пригодното . и
Какво например, значи екстремг първите страници на вее- еуфоричното в изявленията трябва
ния, но твърде доста разпростра- „ тниците бя^ обявени десетки за- да бъде разграничено от преднаме 
нен тезис, че следването е работа, ' ВЪОЛуШевЛейие тексове реното неточно заместване на ця-
плаша °ч^н"Ввсе°ки пс интервюта с режисьора, автора на лостта с части от същата, от само_ ка и професионална поука от при-

а обезпети сценария и актьорите, проведоха рекламното отьждествяване на соб мера, наречен „Баща в
Гте” независимост « няколко пресконференции и сг™-Успе™ ^ "=но скь

- юг*,? д™ пгхтлгмрм хятгипа бяха излъчени няколко телевизио- пи гтоекти с различаващия се от
ството му. Ако ПрИеб езсгьмнение, «ни предавания. Всичко това изтла тях в професионално и есгетичес-

поне пове- 
и че по-сложните ри за отчужденост, характерни за 

онези „умни" филмове, които за 
имаха голяма гордост на „умните" им

автори, отнасящи се с презрение 
към вкуса на широките народни 
маси изгониха значителен . брой

успех на целокупната домшна фил 
мова продукция само при условие 
да бъде извлечена някоя естетичес

команди
ровка". Доколко югославската ки
нематография продължи да бъде 
такава, каквато е днес (скъпи и 
нерелевантни проекти и ментално 
ретардирани филми), девизът за 
общия ни успех ще стане фраза.

лям разрез ,С личните доходи,,, на, лена на директора на ..«Рорум- 
голямо..числр, работници. .. Какво Ф.ил» , които там престоя от на-
запладщГнаем^В^Л^бляш напри релГсьорът^^е^въШтТк1ш^' по налага-се да направим следаото ра
мео над ловет' хиляди рТботои^ обикновена еймоуправителна проце' Ограничение: филмът на Кустури-
имат птм доходи които не над* ДУР3 - поради недоимък на валу- ца няма нищо общо с югославска- 
минзват 25 хйляди динара, а все та. Тази смешна замяна без поста- та филмова продукция, по-точно с

ко отношение продукт на нашата 
посоепствена и нерелевантна кине
матография.

Макар че напълно уважаваме 
колективното задоволство и гор- с помощта на която 
дост от успеха на домашния филм.

собственият 
неуспех и безсилие безпрепятстве
но ще се въвличат под сянката на 
чуждия талант и триумф.

3. Баняц

(От 1-ва стр.) нашите вътрешни отношения и дали сме го-
стату гаю, разбира ое, за сметка на цялото I?““ Да разичсгам нещата в страната (толе- 
общество. ■’ ^ ^ а Цадото и социализация на загубите, финан-

Кадсто и да завършат разискванията за ™ВЗ “дисциплина, мотивация за по-продук- 
измененията на валутната система, едно е работа...). Защото,

; сигурно — без уреждане на положението на “Е3 пашитика на една страна е израз и със- 
- домашния пазар и ясна концепция на сто- I , на вътрсш™те обстоятелства, така и 
панската система, която безпрекорно и ефи- ъяшноиюономическите отношения са израз,
юасно трябва да функционира тук _ у дома РКат яа споо°бността домакински да
малки .са (никакви) изгледите, че и областта ”опанисва на Домашния пазар. Без това мо- 
на външноикономическите отношения да се -Е Д3 Се случи да се строи) възможно и от- 
доведе в ред. Не е въпрос каква валутна сис- носително добре) къща, обаче върху пясък, 
тема ни е потребна, но как да доведем в ред

Къща
така както външ-7-

. <*.. с-:.. -•

се

ПЯСЪК\
■г Г-.

' гН: Сл. Игшгговяч



Комунист 3
.осъществяващ; НА СТАНОВИЩАТА НА ЦКНАСКВ СЪРБИЯ за
_ _ сл .

Условие за равноправието
ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА член 301 са приети девет закони).

Съществуват определени негати- 
кнл последици на отношенията в 
СР Сърбия, до които се стига с 
приемането на законите в републи- 

, канската Скупщина поради незачи-
_ -д -- ва трябва по-брзо да се преодоля- уреждат отделни въпроси има две тане на мненията на покрайнински 

-даиие на ЦК на СК в Сърби» бе ват, защото причината за това пре- тенденции ' Първата спорел ко2^ те скутнини. Скупщината на СР 
•дадено отделно значение на бор- ди всичко се намира преди всичко член 300 се тълкува по-широко с Съ^мя имя конституционно право 
бата за отношенията на равнопра- в застоя на развитието на социа- цел възможно повече въпроси да’ да приема закони, които единстве-

■•иявалвйм:
Активността по тези въпроси тече- \на СК. в Косово течеше, значителна цел по-малък брой разпоредби да ния’ не трябва обезателно да — 
ше с един постоянен темп след За- активност, при което се изхожда- се прилагат на цялата територия Уважават. Но, това е политически 
ключенията от 18-то заседание на ше от това, че осъществяването на на републиката ЯСно е че се ка- въпрос, който създава определени 
ЦК на СК в Сърбия от 1981 роди- конституционната позиция на СР сае за конфликт на две еташсти- политически последици. Затова тря 
на. В осъществяването на тези за- Сърбия. и единството и съдружието чеСКи тенденции — и републикан- бва да се положат много двустран- 
ключения се' постигнаха добри ре- в републиката е конституционен ока и покрайнинска — при което 
зултати. Обогатено е сътрудничес- дълг. и отговорност на ооциалисти- 
твото между 'основните организа
ции на сдружения труд, местните ка както осъществяването на кон- лравление и на самоуправителните 
общности,'общините й другите су- ституционната. позиция на САП е обществени отношения. Срещу 
бекти, специално в областта на

.\ц'

Със ; становищата’ От 18-то забел

ее

ни усилия за‘ да се избегнат тези 
негативни последици чрез развива-се за поставя по-нататъшното пдз- 

ческите автономни покрайнини, та- .витие на социалистическото самоу- не **** практиката на съвместна ра
бота и договаряне при изготвяне-
то на законите, та да се преодоля
ват разликите в гледищата, за кое
то са потребни съответни полити- 

те чески . договори, благовременно в.к 
лючване на Съюза на комунистите 
и по-бързо реагиране.

Върху всички задачи, отнасящи 
се до последователното осъществя
ване на конституционната позиция 
на републиката и на социалистиче
ските автономни покрайнини тряб
ва да се развива бъдещата интен
зивна активност и благовремеяно 
да се премахват всички пречки и 
проблеми, касаещи се до отноше
нията в СР Сърбия, така че пред
стоящите конгреси и покрайнин
ски конференции на СК да посре
щнем с постигнати резултати в 
последователното
на конституционната позиция на 
САП, които са в състава на СР Сър 
бия и са конституитивен елемент 
на федерацията.

отговор- зи тенденции СК се противопоста- 
сдружавйнето на труда и средства- ност на републиката като цяло, ко- вяше и нататък трябва решително 
та (в последните четири години са сто е съществена предпоставка за да се противопоставя, защото 
подписани 31 самоуправителни спо- пълното равноправие на народите поставят под въпросителен знак 
разуменйя с организации «а сдру- и народностите, на властта и само- осъществяването 
жеЦня труд в-СР Сърбия) както и управлението 
ъ Приемането на

конституционен дълг и

на единствените
работническата функции на СР Сърбия и отслаб- 

законите, които класа и всички трудещи се. ват единството и съдружието в ре-
единствено се прилагат— Закона В активността, която би трябва- . публиката. Тези тенденции и раз- 

- за народната отбрана. Закона за ло да продължим и в предстоящия личните тълкувания на Конститу- 
поданството, • Закона за вътреш- период трябва еднакво да се зачи- цията произтичат от различни схва 

-.ните работи, а съгласувани са и тат двете свойства на САП — че шания същността на конституцион 
• мйенията по Закона за обществе- са в състава на СР Сърбия и кон- ната позиция на покрайнините в 

ното планиране. От Конституцията ституитивен елемент на Федераци- републиката и федерацията.
. насам са приети 48 закони, които ята.

на

Прекаденото
цялата или пренебрегаването на което и забелязано, че Конституционната 

да е от тези две свойства негатив- основа от член 301 договорно уре
ждане на въпросите с общ инте-

В досегашните съгледавания еподчертаване
единствено се прилагат на 
територия на СР Сърбия.

И покрай безспорните резулта- но влияе върху отношенията в ре- 
ти, отделно в последно време в публиката, 
осъществяването на единството и 
съдружието в СР Сърбия и осъЩе- преодоляване на трудностите, про-

рес недостатъчно се ползува и че 
Положени са много усилия за има малко инициативи. Обаче, на

лице е потребата някои от въпро- 
ствяването на конституционната по изтичащи от различното тълкуване ситс договорно да се уредят, тъй 
зиция на републиката и автоном- на съдържанието и досезите на като броят на приетите закони 
ните покрайнини, налице са и о.п- отделни разпоредби на член 300 върху тази основа не съответствува 
Редеяени проблеми и различни ог Конституцията на СР Сърбия, на обективните потреби и интере- 

^гледщца. Тези проблеми имат от- В тълкуването на Конституцията и сите на трудещите се и граждани- 
' Делна политическа тежест и зато- в конкретните решения, с което се те в СР Сърбия (на тази основа от

осъществяване

Вукашин Йоканович,
телен секретар на Председател
ството на ПК на СК в Косово

изпълни-

ОТ СВОЯ ЪГЪЛ
обективно съществуващия револт 
не се даде субективен характер, 
ако този револт не се впрегне та
ка за дц извлечем колата по баира.Творчесно неспокойствие

А за да се постигне това трябва 
да се промени и начинът на поли
тическото действуване. Необходи
ма е по-голяма откровеност, а по-

Трудно е да се утвърди степен
та на замърсеността на политичес
ката околност поне колкото и фак 
та кой замърсява река Сава, оба
че както е сигурно, че по рекатц 
тече нефт, толкова е очевидно, че малко речи, повече борбеност а

Драголюб Жаркович, журналист на „Политика експрес"

Човекът все по-малко се вижда 
от куповете документи, становища 
и заключения и все по-слабо чува 
от, ехото на речите.

Пороят на вербализма и чинов
ническото усърдие в трупането на 

;циклостилните материали не само 
/че стават контрапродуктивни, 
влияят и на гасенето на заряда на 
Политическото обществено мнение 
в малък брой случаи, когато този 
заряд е създаден и когато обеща
ваше взривяане.

характеристиките на политическия по-малко 
момент са главно с негативни чер
ти: непоследователност, неборбе- 

■ ност. нефункционалност...

заседателщина, повече 
критика а по-малко компромиси, 
повече единство, а по-малко нето- 
лерантни свади.но

Форумите и откриват и затва
рят темите, дозирайки ги според
собствения си подобие и потреби, люпенията. А хората се хващат 
Печатът се мята между схематич- за думата, пък и политиците тряб- 
ното осведомяване от фооумите и

«"гхггггьг
та атмосфера, създадена във връз- ,гьцитс яа текущата политическа интелигенция измиел* фейлетони и всички онези, които едно дого-
ка с изготвяването на Дългосрочна практика сс споменават като об- м да прсживее. Младежта мълчи варят, а друго работят. Така както
та програма за икономическаста- щи мсста като нещ0_ с което смс и пред факта це бе3работицата се би било
билизация както и събитията в ое помирили, кажи речи като вие- мери с милжжна цифра. Сдружс-
Кооово откриха м сов ^ ша сила. ният труд се луШи в инфлацията,
на трибуна, която чрез ® сдруженият работник под нейната
на наличното разбиваше пол ти На хората, обаче, не е леко. Но тежест Социалните разлики сга- 'масите замениха с новокомпонира-
ската летаргия. ТОВа „ремсто когато цеха на дълготрай- ^ ^ по.големи и все по-малко ната поговорка „важно е масата да
Р^а°и"формГкогаТо трябва и безуспешно икономическо вдадени с почтена работа. нс вълнува (положен„етоГ.
шТда се меди действителността, а стабилизиране плаша единствено Урашшлооката царува, а изглежда.

потвърди» че живият труд, тази апатия скрива в че няма да ритаме и топка в Мек-

Впрочем, това пише и в Зак

о

ва да спазват Заключенията.
—Ъ—'

праведно от път» да се 
махнат онези, които партийната 
аксиома за работата с масите и в

От фазата на удоволствие, че и 
покрай очебиещитс икономически 
трудности нямаме и социални въл
нения трябва да излезнем час по- 
окоро.

потокът па времето 
крачките са незначителни по отно ссдс си — револт. 
шение на очакваното, като че 
отново зацари апатия.

СИНО
ВИ

Няма да ни счупят гръбнакаСъюзът на комунистите трябва
А при едно такова състояние на обезателно ла събуди и насочи то- пито дълговете, нито несполучливи

духа цялата бюрократическа маши- зи револт. Това с негов обективен те инвестиции... Няма, разбира
на се справя като риба във вода. шанс да не спре на своя рсволюци- се, сами по себе си. Но ще ни из- На нас пряко ни е необходимо
Апаратът функционира като съл'ьР от(сн път ла осуети бюрократичео- ядат главата и много по-малки ра- творческо неспокойствие та обще-
шеина машина^ ^^™ова^0*ез^те ,<ата блокада на системата и дви- боти, ако обнщството не се сепне ството да тръгне от мрътвата то-

общсството — назад, от летаргията, сънливостта, ако на чка.незнание... жонието «лговорност, яловост и



Комунист
всичко деим и сплотени можемс 

постигнем", говореше Тито.ВЪЗГЛЕДИ И МНЕНИЯ 
СВЕТОЗАР ОРО I

Китовите визионерски поръче- 
>всички наши предпоставки 
върху това, че в света, та- 

какьвто е той и какъвто сиБратството н единството — израз на 

негацнята на национализма
мия и 
сочат 
къв
го представяме, ®Де расте ролята и 

на нашето братство изначението 
единство, като израз иа съвкупиа

на многонационална дър
жава. От това становище не смеем 
ла (позволим — който и да е да го 
отслабва, а напротив, трябва да 
обезпечиме с идейни и практичес- 

акции неговото укрепване в ця- 
обшество и в Армията осо-

та аила
партия тическа парти», без единни и см- 

Ми въоръжени сили, подпомогнати 
от май-широкитс народни слоеве. 

Тито още преа далечната 1937 събрани около платформата^ ш 
се година във Връзка с това писа в НОБ, «с би “о"*2" *

„Пролетер”: „Свободно общество дума за окончателната побе№ то
— това тр*б- кова очевидна, позната и призи 

са Ва да бъде Югославия, Само така- та, с ко*то е отбелязан основни 
па Югославия може да бъде гаран- поврат на югославска почва-

Югосла- ва стойността на братството и един 
Л ството още един, по най-величест- 

изяви в НОБ, което

В нашата многонационална ро- едюаМ*га рОдМна* 
дина борбата срещу вампирясвлитс

нашагга
заложна борба за нова Югославия 

съжаление, отно- още преДЙ войМата. 
во става все по-актуална. Поради 
какво се стигна до това, как 
проявяват те и кой е начинът да
се обуздаят на общоюгославския иа свободни ^народи 
и вътрешноармейски план — 
въпросите, които търсят и отгово
ри без, отсрочване като предпостав ция Ма Всички народи на 
ки за по-успешна идейно-политиче- вия от фашистко на^1сс^в^ - 
ска акция на всички субекти в на
шето обществото и в Армията.

национализми, за ки
лото
бсио.

качество на братството 
и единството, като постоянна нега- 

национализми, се
Второто

! '<14 я на всички 
изказа й афирмира, съшо така в 
ЮБ и революцията. Кактоеизвест 

столетия на машите про- 
народи

понеже тя тогава не бе такава, пи
то* чевръста, нИто сплотена, извеех 

Въпреки че съществените отго- но е как е завършила с капиту- 
вори, вече са дадени в общепартий ли раи е в априлската пойна 
ните разисквания, които раздвижи 1941 година. От този 
Тринадесетото заседание на ЦК ца окупираната и разпокъсана стра-
СЮК; ползувам се от случая да на на куингслингски творения, «а- дни, почти елинство-
припомня само за някои потвърде- шата партия осъзнавайки значели мс _ нв,„™а главна сила Та
ни стойности на братството и еди- то на единството, излиза с един- то следвоенен пе-на гтпрн конпепт на освободителна ка бе в съвкупния следвоенен пе

и ГоГ^а и революция. Суровата вое- риод. Така е и днес. Само . слога
да се преодолеят наи-голе- 

На всички трябва

всм начин се 
е коронясано с историческа победа, 
извоювана под ръководството на 
Партията, с Тито на чело. Поради 

естествено, че Тито с осно- 
в следвоенните 

всеки удабен мо

но, със
странства и среД нашите

два паралелни —през са подтиквани
поданически за сметка на ра- 

завоевателни сили и 
освободителен — за сметка на все- 

отделно и на всички за-

момеап* в това с
вани е изтъкваше един

зни вторият

ки народ 
едно. 
пият и
ха връхната си 
дина. в която освободителните про 

извоюваха дефинитивен пре
ло-късно и победа._______

Двата процеса; и завоевател- 
освободителният достигна- 

точка през 1941 го-
нството, първо като израз на 
шата многонационална ШЕШ
върждаване на идейно-акционните

сила

за. цеси 
вее. аедин-

ЮГОСЛАВСКО-АЛБАНСКИ ОТНОШЕНИЯвъзглед за по-нататъшното изграж 
дене на братството и единството 
за да може то още по-успешно да 
осъществява ролята си за заяква- 
.не на вътрешната сила на нашето 
общество, като предпоставка за по- 
успешното развитие на страната и 
нейната отбрана.

Първото поръчение за ролята 
на братството и единството, като

В ИЗЧАКВАНЕ НА ПО-РЕАЛЕН ПОДХОД ОТ 

СТРАНА НА ТИРАНА
най-значителен външен партньор 
на Албания. Споразумението което 
трябва да се подпише наесен, ще 
отрази реалните потреби на двете 
страни да укрепват взаимното сто
панско сътрудничество в периода 
от 1986—1990 година.

Инак. забелязано е още нещо 
когато става дума за албанското 
становище към Югославия. Поради 
заетост с вътрешни работи делега
ция на бойци на Албания не е мо- 
жала да присьствува на тържества
та в Белград по повод четирите де 
сетилетия от победата няц фашиз
ма. Забелязано е, че от албанска 
страна по този повод е изтъкнато 
сътрудничеството и боевото дру
гарство на албанските и югослав
ски партизани. Обаче и по-нататьк 
остават някои неприемливи албан
ски оценки, които се изказват по 
различни поводи, как. уж, Алба
ния решаващо е повлияла за осво
бождението на отделни югослав
ски краища. Не. вярваме че това 
е един от рецидивите на досегаш
ното албанско отношение към се
верния съсед.

В интерес «а усъвершенствува- 
не на отношенията на югославски 
те набоди и народности и албан
ския народ, трябва да се очаква 
повече готовност и добра вол- на 
Тирана към всички важни-въпро
си на сътрудничество. А. Поповия

нито сме имали отношения, нито 
ще ги имаме" — изключително оп 
ределено се изясни членът на най- 
висшето партийно ръководство и 
министърът на отбраната Прокоп 
Мура, в присъствието на 
Алия на чествуването на годишни
ната от победата над фашизма.

Шо се касае за югославско-ал
банските отношения трябва да се 
подчертае, че тези дни в Белград 
пребивава заместник-министърът 

съобщенията на НСР Албания 
Фернанд Таку. Подписано е спора
зумение за възстановяване на ж 
п. съобщенията между двете стра
ни. Железопътната линия Титоград 
— Скадар, чието пускане в дейст
вие се очаква тези есен, ще допри
несе за възстановяване на ефикас 
ни и сигурни връзки на Албания с 
Европа.

В значителните въпроси за съ
трудничество между двете страни 
спада и ползуването на водопрово
дните обекти. За това и двете стра
ни са заинтересовани, а за равно
правното участие в ползуването 
на до оега построените обекти на
скоро ще се разговаря, на заседа
ние на компетентна смесена ко
мисия.

В течение са и подготовките за 
подписване на ново петгодишно спо 
пазумение за стокообмен. Извест
но е. че Югославия представлява

междуна-В последно време в 
родната общественост с голямо вни 
мание се следеха контактите изме
жду Югославия и Албания на ико
номически план. Става

израз яа национална и многонаци
онална сила в нашето минало, се 
свежда, казал бих, върху следно
то: когато и да сме през историята 
губили битките — липсваше ни еди
нство и обратно, когато и да сме среши на правителствени експерти 
печелели битките — единството в но след излизане на сцената н

Това новото албанско рководство и та- 
потвъвждава и историята на всеки кива случаи в кръговете на -наблю 
наш народ отделно и на всичките дателите „специално се мерят .

Въз основа на тях, както и на оо- 
об- щата международна дейност на 

Тирана, се оценява в коя насока

дума за Рамизпланиранитередовните и по-рано

това имаше ключова роля.

ни заедно.
Със стечение на известните 

стоятелства нашите нации и техни- 
те средновековни държави са фор- Ще се движи Албания в отношени- 
мираяи така, че всяка от тях от- ята си с отделни страни. Първите 
делно е била числено и по про- крачки на новото албанско ръково 
странство малка и безпомощна по дство показват, че без' оглед на то- 
отношеяие на завоевателните сили ва колко Енвер Ходжиното „насле- 

поради не- ство" още дълго ще' присьствува, 
на трябва да се очаква продължение 

„отварянето” на Албания към

на

на това време, което 
достиг на единство и силата 
.завоевател^ ни е тласнало в мно- на 
говековно робство. По-късно исто- света и по-голямото „присъствие 

освободителното събуж- на света в живота на тази страна.рията на
дене у всяка нация е помнила по
ръченията на това единство, па в 
себе си е носила и зародишите на 

въстаническо

Очевидно- е, че Тирана интен- 
зивица контактите си с много 
страни. Това преди всичко се от
нася за нейното близко съседства 

за някои европей- 
Италия, Франция ...

многонационалното 
сближаване и* обединяване, което

свой върховен израз в <юго а също така иполучи
славоката идея и създаване на една оки страни —

Югосла- Единствено непроменлива констан
та в албанската международна дей 

равнопра- ’ност остава — неподържане на от- 
правда като лг|вд- ношения с двете велики сили — 

САЩ и СССР. „С великите

— съвместна държава — 
вия. Тъй като нито тя не донесе
очакваното национално 

- вие и социална 
поставка за братско живеене силив
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО ЗЛИ ДОЛ
ПОДГОТОВКИ ЗА ТАЗГОДИШНАТА ЖЕТВА 
СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Електрификацията приключва [Навременно стягане 

на машините
Вече две години елек

трификацията е най-важна 
комунално-битова акция в 
Зли дол. Както ни уведо
ми председателят на мест
ната общност Добри Вели
нов, същата вече е в зак
лючителен етап. Остават 
па бъдат побити още десе 
тина стълба за нискотоко- 
вата мрежа в махалите 
,,Брезовец” и „Шаркина" 
и един трафопост, което 
се очаква да бъде завърше 
но- тези дни и за 4 юли —
Деня на боеца, електри
фикацията им да бъде най- 
голям подарък и трудова 
победа в социалистическо
то ни изграждане.

Наистина доста удъл
жихме акцията. Но все пак 
сто успяхме да я приведем 
към края.

Разбира се ако се бяхме 
по-добре организирали ние жЩЙВЯйР 
в местната общност сигур 
но е, че оше за Първи май ЗЗгаШ&Щ 
и в нашите домове можех 
ме да имаме ток — заяви " 
председателят на местната 
общност. Добри Велинов,

който ведно е и председа
тел на комитета по елек
трификация.

Въпреки че електрифи
кацията през последните 
две години бе на преден 
план, местната общност 
съвместно с останалите ор 
ганизираии сили в селото 
не забравят и останалите

важни за селото им кому
нално-битови проблеми. Та 
ка например до ,крал 
настоящата година са 
ланували 
селския път от село Бран- 
ковци през 
към село Брестница. За тази 

общност ве

на
зап-

разширяване на

селото им и

Според плама за есенна
та сеитба на територията 
на Сурдулишка община е 
трябвало да се засеят об
що 5290 декара площ, от 
които 4270 дка с пшеница 
и '1020 дка с ръж. Според 
сведенията на Общинския 
щаб за координация и сле 
дене на полските работи и 
Секретариата за стопанст
во и финанси към Общин
ската скупщина, планът за 
есенната сеитба е изпълнен 
80 на сто. Именно, засети 
са общо 3520 декара с 
пшеница, от които 3450 
дка на частния, а само 170 
декара на обществения се
ктор.

ница" 350 дка, така че пла
нът за съвместно произво
дство е изпълнен едва 41 
на - сто. Известно е, че с 
акционката програма е би
ло запланувано на 50 на 
сто от площите частна соб 
ственост да се договори съ 
вместно производство, от
носно 2050 декара площ. То 
ва трябва да обезпечи из
купуването .на 135 тона 
пшеница от частния сек
тор и 46 тона от обществе 
ния сектор.

цел местната
че е раздвижила акция за 
събиране 
Именно всяко

средства, 
домакинст 

во спорел решение на мес 
тната общност трябва да 
даде по 1000 динара.

— Реализирането на та

па

: л
и зи акция, споделя предсе 

дателят на съвета на мест 
натл общност Велинов, за 
виси от възможността на 

| общината, т.е. от СОИ за 
местни и некатегоризилани 

| пътища, кога ще могат да
I ни обезпечат булдозера и 
Е другата механизация. Що

се к^сае до наг в местната
Б ^битост ние сме готови.

Освен това за през нас
тоящата голина сме зап
ланували: V разширявано и 
доизграждане на махлоч- 
ския път към махала „Шд 
ркинл".

■■

1:2

Тъй като планът за ееит 
бата цялостно не е изпъл
нен. а не е и издлънен 
планът за договорно произ 
водство. счита се. че и пла-‘ 
нът за изкупуване на пше- ; 
ница нс ше бгт-.^е изпълнен. - 
Оттук необходимостта той 
да се оевидира и да се съ-

:♦ ,

Причината, че планът за 
есенната сеитба не е цяло
стно изпълнен се дължи 
на неблагоприятните кли
матически условия; през 
есента сушата трая дълго, 
а сетне падна дебел сняг. 
така че не всички успяха 
да засеят с пшеница запла 
нуваните площи. Дългата 
зима и дебелата снежна 
покривка допринесоха пше 
ницата през пролетта да 
бтле ..изгладнела”. Пора
ди висбката цена на мине
ралните торове, а и пора
ди липса на необходимите 
количества, не всички ни
ви бяха прихранени.

образи с действително за-
ДИМИТРОВГРАД А местното население е 

готово да даде доброволна 
работа и за изграждането 
на сграда за селския мага
зин. който понастоящем е 
в съвсем рухнало помеще
ние. Разбира се. доколко- 
то тъпговската организа
ция . Слога" от Босилеград 
обезпечи строителен мате
риал.

сетите площи и сегашното 
състояние на посевите.Реконструкция на 

кланицата
Инак понастоящем се 

подготвя механизацията за 
прибиране на пшеничното 
зъоно. Взето е решение 
да се купи още един ком
байн, а останалите седем 
да се доведат в изправно 
състояние та жетвата да 
бъде навременна и каче
ствена. С осем комбайна 
жетвата може да приклю
чи в оптимални срокове. 
Изрестно затруднение пре 
петавлява набавката на ре
зервни части, но и в тази 
насока се предприемат мер 
ки навреме да се обезпе
чат. Счита се, че жетвата * 
няма да създаде особени 
трудности и че ще бъде 
навреме и качествено из
пълнена.

месе- направи реконструкция на 
кланицата, пред Изпълни
телния съвет се намери и 

^.петиция на гражданите от 
улица „Сутйеска", с която 
те търсят изместване на 
същата. Имайки предвид 
досегашното положение и 

условия, а 
лрекомер-

Из.минаха няколко 
ца от решението на репуб
ликанския санитарен 
спектор, с което димитров 
градската кланица беше за
творена. Оттогава до днес 
клане на добитък се вър- 

кланицата в Бела па- 
А затварянето на

ин-
И оше една акция в ме

стната общност в село Зли 
до до кпая на 
трябва да приключи. Става 
дума за изграждането 
селска сграда при гробища 
та вНови Зли дол, кеос- 
мипи за която вече са обе 
зпечени.

Няма съмнение, че зап
ланувалите задачи и актив 
пости и тяхното реализира

годината
В полупланинските ра

йони на общината, поради 
небл агоп р! Iятн итс климатн- 
чески условия запланувани 
ГС ПЛОЩИ С РЪ>1\ също не 
са били засети.

наши в хигиеничните 
още повече

замръсяване на
ланка.
кланицата дойде в рез/л- 

на недостатъчна хиги 
кланица и

ното
реката и цялата околност 
около кланицата, гражда- 

(27 подписани) имат

тат
ена в самата

на съпъ.тствува- 
необходими

недостиг 
ти я обекти, 
за хигиенична и правилна 
работа.

нитс
право. Обаче, имайки пред 
вид че и за реконструкция 
са нужни значителни сред
ства (засега още нс се 
знае колко), които „Ниша 
ва" трябва да обезпечи, то 

и а същата

Съвместно производство 
с частните селскостопан
ски производители е дого
ворено на площ от само 
850 декара, като при това 
.. Власина-продукт" е дого
ворила 550 дка. а земедсл 
ската кооперация „йелаш-

не шс допринесат за съз
на оше по-добри ус 

Злидол
даване
ловия за живот в 
— село. в което миграция-

Ясно е. че димитровград- 
кланица нс може да 

никой случай
ската
съществува в 
като обект, в който да се 

за износ.

та на младите не се чув
ствува както в дру
гите босилеградски села.м. я.

преместване 
сигурно е неосъществимо. 
Ако се дава оценка въз ос-гюдготвя месо 

Но затова градът не може 
без такъв обект, 

мест-

Ст. Н.
са-решенисто нанова

нитариия инспектор, в ко- 
посочено какво тряб-

ла остане
който да служи за

нужди имайки предвид, 
че в общината животновъд 

значително мя 
стопанство.

сто е
ва да се построи и рекон
струира, за да може да ра
боти, то 
ненужно. С това и петици- 

гражданите
понеже с пред-

зиоицини

Ще се стигне ли до Звонска баня?ството заема изместването е
сто в селското 
Изхождайки от това, а и 

на санитар- 
ООСТ „Ни-

ставаята на 
излишна,
виденото река Нишава изо очакват 
бшо няма да се замърсява. ниши
15 случая остава гражда- ка баня, която през мина

лия сезон почти беше без 
посетители. Причината за 
това с лошия път от Звон 

„Нишава" да ци до Звонска баня в дъл
жина от 2,5 километра, ко

от решението движение на рейсове — 
ни уведоми тези дни пред 
се дателят на Общинската 
скупщина в Бабушница Ста 
пко Велкович. Обезпечих
ме 10 милиона динара от 
общински източници за 
тази цел, а предприятие
то за строеж па пътища от 
Ниш вече работи.

За целта трябваше ' да 
обезпечи 10 милиона лгща 
ра и Самоуправитсдната 
общност за пътища от 
Ниш, но тъй като тя нс

разполага със средства, ре 
шихме сами да разрешим 
поне до известна степен 
въпроса с пътя — каза Вел 
кович.

Ако пътя до Звонска ба
ня се поправи и станс го
ден па съобщения, очаква 
се банята да бъде добре 
посетена, още повече, за 
тото интересът от балнсо- 
климатичсско лечение от 
леи на ден нараства.

На този въпрос отговор 
множество по-ра 

посетители па Звонс-
ния инспектор, 
шава", в чийто 
кланицата, предприе необ- 

мерки за рекон- 
на кланицата.

състав е

ходимите нитс да изчакат реконстру
кцията да завърши и кла
ницата пак да започне с 
работа, а
обезпечи средства за това.
Нсспоримо е. че е рскои- • йто беше започнат да се 
струкцията и снабдяването 
на Димитровград с месо 
шс стане по-добро, откод-

стоукция 
Част от старите обекти ве- 
|'С са бутнати, а

съвет тези дни Да- 
двора на кла-

Изиълни-

телния
Аз съгласие в 
ницата да се застроят пре- 

(и нужни) обек- 
пак да з&-

го-строи през миналата 
дина, но не бе довършен.

__ До 20 юни . би трябва
поправи

двидените 
ти. за ла може 
почне с работа.

Същевременно с иска на 
„Нишава" за решение да

ло пътят да се 
А. Т. за да бъде годен за

кого досега.
М. А.
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~<ф. просве таизкаств□1 КУ ЛТ УРА
II ОБЕДИНЕНОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕ
ОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД20-ГОДИШ ЯИНАТА НА СПИСАНИЕ „МОСТ"ПО ПОВОД

ДВУДНЕВНА НАУЧНО- 

ВЪЗПИТАТЕЛНА ЕКСУРЗИЯ
Успешни творчески години

от б-ъпгарсйата народност. 
Намротии, неговият 
нос.

списаниеПриносът на 
„Мост" за развитие литерв 
турата па българската ца 
родност наистина с голям. 
„Мост" още от самуто на
чало имаше лена творчее

Тези дни списание „Мо
ст" отбелязва значителна 

навършиха •

нри-
особспо в нросмуква- 

литературитс ма юго то. След това разгледаха 
крепостта „Калемегдан" и 
Зоологическата градина, и

годишнина 
се 20 години от излизане
то на първата -му книжка.

реали
зирайки възпитателно-об
разователната програма и 
решението ма класовите Съ 
вети, учениците от 
клас и група преподавате 
ли ма основното училище 
„Георги Димитров" от Ео 
силсград направиха двуд
невна екскурзия по СР 
Сърби». Екскурзията има
те възпитателно-образова
телен характер. При това 
ЮЗ-те ученика посетиха: 
в Крушевац крепостта па 
цар Лазар, а след това по 
сетиха историческия град 
Титово Ужице, Тук слел.ка 
■т) разгледаха Музея на 
рсволуцията" и фабрика-

И тази година,пето
еленските народи и народ
ности С С1.П10 голям. Оше

още някои места.
Ма връщане в Опленац 

посетиха крепостта на ди- 
Караджордже- 

със-

кпижкипървите си 
„Мост” бе открито списа
ние за
станляпл ценност в литерв 
турата, науката, публицис
тиката.., Прелиствайки сто 
а,циците па която и да би
ло книжка, можем да ви-

отА тя се появи през месец 
май на 1965 година като 

култур-

ка орнентировка — насър
чение и афирмация на 
всички,
ват е литературна 
кост. И както

ссдми
всичко, което е:редкоито се занима- 

дей- 
списанието

необходимост в 
ния живот на българската

настията
личи, където се 
тоя и кратък час но исто-Югосла-народност в вървеше по възходящ® тво 

рчсска
звиваха и съзряваха и твор 
цитс — сътрудниците 
списанието, от които мио- 

а втори

рия, а след това посетиха 
и разгледаха в Крагусвац 

парк „Шу-

Югославня. Така и числя- 
българската 

Югославия.

линия, така се ра
щите се към дим, че сътрудници па 

„Мост" са и автори от дру 
гите народи и народности. 
Чрез сътрудничество е ДРУ 
ги редакции, което най-че 

размяна

паметника 
марице" и Музея „21 октом 
ври".

нанародност в 
благодарение на правилна

паполи зина станаха 
свои стихосбирки.

та и последователна 
тика на СЮК по национал — Екскурзията бе крат

ка, но съдържателна. За 
двата дена учениците 

имаха какво Да видят. По
сетихме повече забележи-

сборнп
цн е разкази, романи, ли
тературна критика и пр.

въпрос получиха своя 
въз-

във всички об

ния
трибуна за изява на 
можноститс 
ластн на творчеството.

сто се състои в 
ма текстове, панорамно преГоляма роля в насърча

ването творческата дей
ност на майчин език, опи
сание „Мост" вече годи
ни наред осъществява 
чрез своите наградим кон
курси, които вече се утвър 
диха като традиционни и 
чието значение, особено 
в насърчаването е наисти
на голямо. Почти всяка го 
дина и Традиционният и 
Младежкият творчески на 
граден конкурс откриват 
пови имена, конто след то 
ва стават редовни сътруд
ници на списанието.

дставяце на литературно 
творчество и ир. „Моез 
допринася за афирмиранс- 

на бъл-

тел ни места и градове от 
наш ата нова история, за 
които по време на редов
ното си обучение е става
ло дума. И безспорно е, 
че тези видове екскурзии 
са най-добър начин за та
чене и развитие на револ 
кпионните традиции сред 
подрастващите поколения 
— заяви екскурзоводът, 
Р^ко Петрунов.

Целокупните соедства за 
посочената екскурзия обез 
печи ччилището от предна 
гначения за тази цел понд.

Още от самото по^вява- 
знаеше се физиономия та за оръжия, посетиха и 

„Кадиняча",не, творчеството 
гарскатл народност от сд 
на и запознаване и афир
мация па творчеството 
останалите народи и наро 
лпоети от друга страна. Не 
ка споменем плодовитото 
сътрудничество на „Мост" 
със списание „Градина” ог 
Ниш, списание на словаш
ката народност „Нови жи
вот" от Нови Сад, със спи 
санис „Културен живот" от 
Скопие, „Стремления" 
Прищина и пр.

легендарната 
кълето им бе прожектиран 
документален филм за ге 
роичната борба на работ- 
ническио батальон

та му: списание за литера 
наука, . обществдап 

Въпреки че
тура. 
въпроси, 
творците и първата

н на
реда

(Марин по вре 
вражеска

колегиякциона
Младенов, Миле Николов, 
Асен Лазаров и Спас Соти 
ров) започнаха без предва
рителен опит, днес. 
прелистваме 
жки на списанието, от те
хните страници не се за
белязват начинающпте стъ-

ме па първата 
офанзива.

От легендарното Ужице, 
седмокласниците от Боси
леград заминаха в Белг
рад Тук пазг"р'а>:а: мемо 
пиални^ кочп^^с „йосип
Б^оз Тито". къдсто поче- от тоха паметта
п никога незабравим учи- 

Досега излезлите 90 кни гел и вожд — другаря Ти 
жки на списанието най-до
бре говорят за успешните 
му творчески години, за 
важната му и незаменима 1 
културна функция в живо ! 
та на българската народ
ност в Югославия.

когато
първите кип

на скъпияпки.
Голям е приносът на 

списанието и в развитието 
на науката, публицистика
та... Страниците на „Мост" 
винаги бяха открити и за 
учените и публицистите, 
както и за всички онези, 
които се занимават с изо- 
брзот.топчо изкуство.

„Мост" никога не бс от
крит само за сътрудници

Я. М.пе-Двадесетгодишннят
списание „Мост" 

със
риод на
наистина е изпълнен

творчески резул- 
творците от

Еднодневна екскурзия в Белградзавидни
Учениците от II клас на образователния 

център „Иван Караиванов'7 от Босилеград с 
група преподаватели неотдавна бяха на еднодне
вна екскурзия в Белград.

тати с които 
българската народност еже 
дневно обогатяват 
та културна съкровищница 

народи и

1обша-

на югославските 
народности.

Босилеградските средношколци посетиха 
мемориалния център „Йосип Броз Тито", а след 
това разгледаха музея „25 май".

Денко Рангелов

Калемегдан,
Авала и други исторически места в столицата ни. 

По-голяма част (70 на сто) от средствата за 
екскурзия бяха отпуснати от училищния 

фонд за екскурзии и други видове извънучилищ
на дейност, в който ежегодно

ние и образование нав мла
до поколение и че от тях 
мото правилно насочване 
зависи и техният утрешен 
принос в развитието на Со
циалистическото ни самоу 
правително изграждане.

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"

тази

ЧЕСТВУВАНЕ НА 

ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК
се внасят средства 

та обезпечени чрез така наречения обществено
полезен труд на учениците. Останалата част от 
необходимата сума бе формирана 
ства на учениците от II клас.

от лични сред- 
М. Я.

М. Я.
Освен това, в рамките на 

чествуването, на ученици 
които в течение на учебна 
та година са постигнали 
успехи в различните тазго 
дишни състезания на об 
шинско и междуобщииско 
равнище, м на отделни пре 
подаватели ще бъдат връ
чени грамоти и призна
ния. В рамките на честву- 
ваието ще бъдат проведе
ни и оедица спортни със
тезания.

Учениците съвместно с 
учителите си от основното 
мучилище „Георги Дими 
тров" в Босилеград и тази 
година достойно ще 
вуват патронния си 
ник 18 юни. Според запла 

програма, на то

ДИМИТРОВГРАД

Калето открива тайните сичест-
праз-

Тсзи дни отново започнаха изкопки- мо 400 хиляди динара 
те ма локалитета „Гоииско кале", неда- малко, имайки '
леч от село Гоиндол край Димитров
град. Именно, на това 'находище 
работи група от десетина

а това е съвсем 
предвид какви сериозни 

нзкопвания Са нужни. Все пак и напра
веното досега^ може да допринесе

ръководството «а археолог Михаило Ми на товГнахолнще0 “еШ° 33 значението 
лиикович. Тс разкриват насипа 
розападната част, където при миналого
дишните нзкопвания бе открит дувар от 
почти три метра височина. Изкопните се 
правят от вътрешната страна 
ра, където вече се откриват оделни 

- метения. Засега в тях са намерени мно 
жсство Фрагменти

нуваната 
зи ден ще се състои търже сега

даствено събрание, на кое- човека
то пред ученици, препода 
ватели и остаиалите тру 
дещи се в тази възпитате
лно-образователна инсти
туция, за името и приноса 
на великана и всеотдайния 
борец за равноправие ме
жду народите, Георги Ди
митров, чието име повече 
години с гордост носи то
зи трудов колектив, ще го 
вори директорът «а учили
щето Лазар Стаменков, а 
членовете на -отделните се 
кции в училището ще из
пълнят подбрана културно- 
забавна програма.

и възможностите за 
по нататъшното му изследване. Първите 
резултати окуражават

на севе-

и дават надежда, 
,1е находището заслужава внимание. Но 
остава да се чуе и официалното съоб
щение на

Няма съмнение, че чест- 
вуванс^о на патронния 
празник е удобен момент 
да се изтъкне всичко, кое
то в течение иа една годи 
на е насърчавало и зана
пред ше насърчава труде
щите се за още по-добри 
резултати в областта на 
възпитателно-образовател
ния процес. Още повече, 
че става дума за възпита

на дува-
специа листите след като нам е 

рения материал бъде 
резултатите и от 

изследвания.
Находището посети и археолог Пе- 

Пвтрович от Института за археоло- 
1. от БелгРаД. както и етнолога Юлка 
нчЛ Р0ВИЧ от пР°кУпнс, където е вече 
намерена подобна крепост. Те посетиха
п мрг™КИТЕ Н‘тт коеп°стта, намираща се 
г остта ,, 1ербез”_ недалеч от селата 

улеиовци и Височкм Одоровци.

по-
проучен и сумира- 

миналогодишнитени
от керамика и други 

предмети за всекидневна употреба, как
то и няколко монети. Според ангажира
ните тук специалисти, тези намерени ма
териали са над очакванията.

На „Гоинското кале ше се работи 
_ „ провеждане

на работите общинската Самоуправител 
на общност за култура е обезпечила

само десет дни. понеже за

са-
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ЗАПОЧНА „БРИГАДИРСКО ЛЯТО '85'; ДИМИТРОВГРАД

Сто хиляди работливи ръце НОВИ ЧЛЕНОВЕ М Ш
ПРЕЗ ТАЗГОДИШНИЯ БРИГАДИРСКИ СЕЗОН ОКОЛО 50 000 МЛАДЕЖИ И 
ДЕВОИКИ ЩЕ ЗАВЪРШАТ РАБОТА НА СТОЙНОСТ 1,6 МИЛИАРДА ДИНАРА

край Суботица и „Делибла 
тски песък". Бригадирите 
вече работят на седем ак-

На 10 юни т.г. тържест
вено бяха открити съюзни 
те младежки 
ции в нашата 
почна още един сезон на 
ударен бригадирски труд 
и искрено другаруване, бра 
тство и единство, продъл
жава една от най-уСпешни 
те дейности на югославска
та младеж в периода 
социалистическото 
телство.

Тези дни димитровград
ската младежка организа 
ция бе омаоовена с над 
130 нови членове. На мал
ко тържество, устроено в 
хола па основното учили 
ще „Моша Пияде" в Дими
тровград, бяха връчени 
младежки книжки на над 
130 ученици от VII клас. 
Връчвайки членските книж 
ки на Довчерашните пионе 
ри, председателят на Об 
щинската конференция на 
Съюза на социалистическа 
та младеж Зоран Геров за
позна най-младите члено
ве с основните принципи 
на младежката организа
ция. Сред новоприетите 
членове на ССМ вече има 
кандидати за членове на 
бригадата „Братство-един
ство”, които и досега бяха 
включени в активноста на 
младежката организация.

Какво това значи за тях?

Мария Димова: Засега то
ва е най-радостното съби
тие за мен. Чувствувам се 
щастлива, че станах член 

. на Съюза на социалисти
ческата младеж, органи
зация, чийто член. е бил 
и народният герой — мла
деж Бошко Буха".

Саша Манов: „Спомням 
си когато ме приеха в пио 
нерската организация. Съ
юзът на социалистическата 
младеж е „по-сериозна" ор 
ганизация и затова ми се 
струва, че съм порастнал 
отведнъж. Този ден ще 
помня завинаги".

На тържеството по повод 
приемането на седмоклас
ниците в Съюза на социа
листическата младеж во
кално-инструменталната гр 
упа „Тигър”, съставена от 
ученици на Основното ^чи 
лище, изпълни подбрана 
програма.

пейското първенство по 
този спорт, ще вършат ар 
хеологически изследваниятрудови ак- 

страна. За-

на
строи-

Плановете за „Бригадир
ско лято '85" изобилству- 
ват с трудови задачи. Пде 
движда се да бъдат завър
шени работи на обща сто 

. йност 1,6 милиарда дина
ра. По този начин около 
50 000 младежи и девойки 
от всички краища на 
СФРЮ ще дадат значите
лен принос в изграждане
то на родината ни. Как- 
то и миналата, така и тази 
година, бригадирите ще 
строят пътища и железо-

ТРУД, ДРУЖЕНЕ, ПЕСЕН:Бригадирите строят страна 
та, укрепват революционните традиции и облагородя 
ват собствената си личност А. Т.

ции от съюзно значение в и ще помагат в прибиране 
Босна и Херцеговина („Би то на реколтата. Триде- 
хач", „Неретва", „Сарае- сет бригади с 1500 брига- 
во“, „Титов Дървар”, „Бай- дира и бригадирки ще осъ 
ялука“, „Сутйеска" и ,ДУ- ществят 220 000 трудочаса 
зла") и на две съюзни ак- по източните склонове на 
ции в Македония, в Скопие Копаоник. За три месеца 
и Охрид. Младежките бри те ще завършат работа 
гади на най-старата в стра на стойност 77 милиона ди 
ната съюзна младежка тру нара и по този начин ще

помогнат на засегнатото 
от чести земетресения на
селение в обезпечаването 
на всичко .необходимо за 

околността на Заг- спокоен живот поез зима- 
Осиек та. Акцията „Гердап” се ор 

работят ганизипа за десети път и 
ще вече има славно минало. 

Тази година там ще рабо 
тят 30 младежки бригади.

залеся
ват голини и те обработ
ват ниви. Цената на един 

увеличена с

пътни линии, ше

норма-час е 
30 на сто и възлиза 280—
350 динара. На няколко съ 
юзни трудови акции ще бъ- 

по дв/'дат организирани 
или три извънредни сме
ни. Така например, акция
та „Автомагистрала '85" 
продължи цели 6 месеца.

дова акция „Сава” ще 
строят комунални и водос 
топански обекти и ше уре
ждат
реб. На акцията в 
в три смени , ше 
около 600 млади. Те

във ВойтТази година 
водина се организират три 
съюзни младежки трудови 
акции: „Партизански път" 
на Фрушка гора, „Палич"

Момент от тържественото връчване на младежкитестрелбището, на 
състои Евро-

уредят 
което ше се книжки

ЗАСТАВАТА НА БУДИМИР КРЪСТИЧПЪРВИЧНАТА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ ВВ

Резултатите на постоянна проверка
след всяка изпълнена зада- Това не е малко постиже- 

всички успс- ние, както и на нашата 
обстой първична младежка орга- 

я обсъждаме. При низация, така и на заста- 
само вата като цяло. Това е ед 

но и от условията първич
ната ни партийна органи 

мдхванс на които трудно зация да опреснява редо 
може да се върви напред вете си с нови сили, което 
— казва председателят на пък е от извънредно значе- 
първичната младежка орга- ние във всеобщите ни за- 
низация в заставата Сенад дължения.
Муслия. Всъщност нашите 
резултати са на постоянна 
проверка, казва той.

шава значително внима
ние. Не изостават усилия 
та да се обогатява и все
кидневният културно-заба 
вей и спортен живот на 
младите тук.

и колективна труличната 
дова дисциплина, другарс- 

отношения и братст 
вото и единството на наши 
тс народи и народности. За 

на идейно-политичес- 
и марксическо обра

Във всеобщите усилия 
боеспособ-

ча, а почти 
шно изпълняваме.за издигане на 

ността, цялостно и навре- 
изпълни възложе

ките но
това посочваме не 
постиженията, но съблюда 
ваме и пропуските, без пре

ме да се 
ната задача, преди всичко 

границата 
НОВ и

това
котов пазенето на 

и придобивките от 
революцията ни, 
та младежка

Не само чс сс догова 
как и на кой начин 

изпълняваме
зоваиис тази младежка ор 

начело със Съю-
ряме
успешно да 
възложените задачи, но

първична
организация
застава на

ганизация 
за на комунистите поеве-в граничната 

Будимир Кръстич (в боси- 
гранично по- 

особена
• >леградското 

деление) 
роля. Тя всъщност е не са 

мобили-

Инак, както ни уведоми 
председателят на тази мла 
пежка организация, мла- 

Че «а 'идейно-политичее- дожите—граничари поддър

играе

4мо двигател, но и
повече акции тук. ;>затор на 

На късите, но чести и из
вънредно съдържателни съ 
брания младежите-гранича 
ри се договарят, взимат ре 
шения и предприемат

най-подходящ на

жат постоянно сътрудниче 
ство с местното населе
ние, особено с младежите 
от околните села. Покрай

кото издигане на младите 
се посвещава особено вни 
маиие потвърждават и сле 
дните думи на Муслия: — 
Неотдавна още десетина 
души успешно завършиха 
курс п-о марксическо из
дигане, когото организи
раха конференциите на 
ОЮК и ССМ в граничното 
поделение в Босилеград.

й# щ
другото с тях готвят кул
турно-забавни програми, съ 
вместно участвуват на ра
злични местни трудови ак 
ции, на различни спортни 
състезания...

мер- ША

щШщШШ.10ГлЛ ' V:,:;М ■■:

ки как на 
чин да 
си в
вителн-ото 
ко възпитание и 
обучение, в укрепването

изпълнят задачите 
областта на оамоупра 

социалистичес- 
воешго

кЖ 'Щ^у- ■ ш
П свободните часове: шах-мат, четено, здрава М. Я.на
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„ЛУЖНИХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТЗАШИТА В ДИМИТРОВГРАД В
СЪСТЕЗАНИЕ ПО ГРАЖДАНСКА ЦА"VI ОБЩИНСКО

МНОГОКРАТНИ
КРЪВОДАРИТЕЛИПЪЛНА АФНРМАЦНЯ И 

ДОБРА ПОДГОТВЕНОСТ някога и по два пъти го- 
Наградени са с 

признания,

И през последното кръво 
даряване и 
промишленост 
и Бабушница, което провс 
де Заводът за транефузия 
па кръв от Ниш, се отзова 
ха голям брой крълодари- 

— 62-ма души. Значи, 
организа- 

този ггьт всеки пети

„Свобода", а третото дишио. 
многобройни 
най-скъпоценните им са 
златните емблеми. Всдна-

са Чедомир 
Часлав Паичич, 

Ранджелови ч, 
Драголюб Николич, 
шап Николич, Властимир 
Антич, Драгослав Яначко- 

Новица Илич, кои-

химическата
„Лужница"станс част от нашето все- специализира-

кнднеино поведение. общинското ц
Пред бройката публика по поделение. В оказване 

на стадиона в спортния на-първа медицинск 
център екипите па )ГО мош най-добър бс екипът 
Свобода", „Тигър—Дими- на „Сточар;, след гов

•гоовград" „Сточар“, „Град Желюшд и Димитров! рад. 
ня" .Услуга“, иа местните ПО РХБ зашита най-добри 
общности в Димитровград, бяха членовете на „1игър- 
Желюша Белеш и Гра- Димитровград" пред „С-»р-

бода" и Жслюша, а в със 
за об

— Гражданската заши 
най-широка фор- 

труде-
та, като
ма на участие на 
щнте се и гражданите, ор-

110-
га след тях
Ристич, 
Градимир

гвнизации на сдружения 
труд н други организации 
и обществено-политически 
общности, все повече се 
афирмира н прераства в 
широка всеобхватна сис
тема за защита и спасява
не на хора п 
имущество — 
мендантът на Гражданска 
та защита в Димитровград 
Васил Ранчсв. откривайки 
Шестото общинско състеза 
ние на гражданската за
шита. проведено на 9 юни 
тази година.

тели Ду-в тази трудова
ция
зает даде своята ценна те
чност. Значението и успс- 

ако
иич идииье. показаха своята под 

готвопост в различни дис
циплини. В противопожар
ната защита първо място 
спечели екипът на 
,/Гигър—Димитровград", вт

то също така са носители 
призна-

тсзанисто на екипите 
що предназначение, шьрво- 
то място спечели „Тигър 

ТО Димитровград", второ Бе 
леш и трето Градинье.

хът са още ио-големи 
се има предвид, че 
трул*ши са това, и така, 
правят вече цели десет го 
дими.

Рекордьори в 
ца" н тази благородна ак- 

Божидар Ристич и 
Хуманност 

та си чрез кръводаряване 
те потвърдиха 27 пъти. Тс
дяват кръв над 25 години,^ __________

11/Грегионалните състезания по
ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ И СПОРТНА
СТРЕЛБА

материално 
изтъкна ко

па многобройнитези
пия.

Всред жените рекордьор 
с Олга Стаменкович, която 
досега даде 16 пъти кръв, 
а новечекратни 
на кръв 
чич,
Мира Петровия.

„Лужни-
дарители

са Радмила Раи- 
Севда Тодорович иция са 

реле Манчич.

Напомняйки че е имало 
известни трудности в раз 
внтнето на тази зашита. 
Ранчсв подчерта, че тя пре 
растна не само в отбрани 
телна. но и обществена си 
ла. която се чувствува в 
местните общности, тру
довите организации, са 
моупоавителните и обшесу 
вено-политически общнос
ти. Но. имайки предвид, 
че та тоябва да бъде във 
функцията на всекиднев
ния живот, трябва г,а се 
стараем, тази защита да 
на нашето общество, да

М. Антич

Боснлеградчани 

заеха трето място
На регионалното състезание по оказване на 

първа помощ, което се проведе през миналата 
седмица в Лебане екипът на основното училище 
от Босилеград зае трето място. Всъщност това 
е най-доброто класиране на междуобшинско със 
тезание иа отбор от Босилеградска община. 
Инак, състезаваха се 13 екипи — от всяка об--“ 
щи-на по един. Босилеградска община представ
ляваха ученици от горнолисинското подведом
ствено училище в състав: Мира Йорданова, Ми
лица Василева, Ясмина Рангелова, Силвана Хри
стова и Бобан Тодоров, които на общинското съ
стезание заеха първо място. Организатор на със
тезанието бе Междуобшинската организации на 
Червения кръст в Лесковац, който на първо, 
второ и третокласирания отбор връчи награди 
от 3000, 2000 и 1000 динара.

Отборът пък босилеградското основно учи
лище на състезанието по спортна стрелба, което 
се проведе също поез миналата седмица във 
Вранска баня се класира на трето място, което 
също така е извънреден резултат. Още повече, 
ако се има предвид, че условията за тренировка 
на учениците от Босилеград са далеч зад тези, 
които имат останалите. В състезанието по стрел
ба участвуваха учениците.- Даниела Дойчинова, 
Анка Иванова, Васил Димитров, Зоран Иванчев 
и Зоран Гогев.

Безспорно е, че и в едното и другото със
тезание, учениците а п преподавателите, 
ги подготвяха (Лиляна Георгиева и Петър Или
ев) заслужават признания, 
годишни трети места, те бъдат 
стимул занапред. Не само в тези, но и в подоб
ни други ученически състезания.

"У 1»!
От състезанието по оказване иа първ помощ

ПЪРВИОТ ПЪРВИ ЮНИ СТАРЧЕСКИЯТ ДОМ В ДИМИТРОВГРАД ПРИЕ 
ТЕ СИ ЖИТЕЛИ

ЖИТЕЛИТЕ НАПЪЛНО ДОВОЛНИ
Зоя Живковия от ПирОТ: 

„За първи път съм в тако 
ва помещение 
съм доволна. Наистина, не 
очаквах такова нещо!"

В дома, който е съвре
менно обзаведен и приспо
собен напълно към нуж- 

- дите на своите жители, ве
че се чувствува живот. По 
метенията за дневна почи 
вка винаги са посетени от 
клиентите, телевизионната 
зала също така, под чадъ
рите на слънчевите балко
ни сълцо. Засега те най-мно 
го са от Пирот, а дошли 
са от различни домове в 
републиката. Доволни 
са от своя нов дом, от пер 
сонала?

Старческият Дом в Дими 
прекрасно зда- 

стоя
тровград,
ние. което е години 
празно, прие първите си 

Наистина, засега

и напълно

жители.
• това са само 15 стари 

ца или само двадесет
мощностите на до

ли
таха говорят жителите на 

дома за стари в Димитров 
град. Не намерили в сво
ите домове истинска топ 
ла и човешка дума или 
поради други причини до
шли тук да прекарат пое

ли ледните си дни от живота.
Онова което са търсели са 
и намерили — разбирател
ство и човешка топлина.

Марика Стаменкович от Наистина, засега са само 
Пирот: „Едвам чаках до
мът да бъде открит! Ня
мам деца и нямаше кой да 
се грижи за мене. Сега 
тук се чувствувам като под 
младена. Персоналът мно
го хубаво се отнася към 
нас и аз напълно съм до
волна. Пенсията е достатъ 
чна за да заплатя всичко, 
което е нужно".

на
сто от
ма, който може да приеме 
90 души. Ако се има пре

интересизказаният 
от страна на стари лица, 

изпъл- 
дирек-

двид

както ни осведоми 
няваш дължността 
тор Петър 
края на годината

бъде попълнен повече 
от 60 на сто. Разбира се. 
че това значително те об 
лекчи финансовото

Стойнев, до
домът

ще които
петнзп,°сст, но когато всич 
килм (или поне половина
та) места бъдат попълнени 
и животт.т им тук ще бъ-

и че спечелените таз- 
още по-голям

поло-
единствен 
общини:

жение на този 
обект за трите 
Пирот/ Бабушница и Дими де по-интересен и по-прмв- 

лекателсн. М. Я.тровград. Именно, те 
чии то нужди домът е и по

за

• ДИМИТРОВГРАДДа посочим и това, че 
еднокреватна стая в до
ма струва 14 830 динара, 
двукреватиа 13 790, а за 
неподвижни лица пансио 
на е 17 225 динара. Имай 
ки предвид условията в 
дома това наистина не е 
много. Трябва да се каже 
и това, че домът, макър че 
е строен за нуждите на спо 
менатите три общини, при 
ема клиенти от цялата ре 
публика.

строен, обезпечават сред<- 
Пи- Квартири за строителите, ства за работата му : 

рот и Димитровград 1,44 
милиона и Бабушница 360 

динара. С допълни 
от 2,52

Строителната трудова
организация „Градня" от 
Димитровград неведнаж до 
сега е споменавана и

кия съвет, състояло се на 
6 юни, осем заети в строи 
телцата

Стефан Киров от село 
Пъскашия: „След като
бях изигран от своите най- 
близки за да им дам 
имота, отидох в старчес
кия дом в Алексинац. Там 
наистина се чувствувах 
зле, защото бе много печи 
сто. Тук съм напълно до
волен от всичко. Персона
лът за всекиго има разби
рателство."

хиляди 
телните средства организация полу 

чиха нови квартири, меж
ду тях и един пенсионер. 
Всъщност

кри-
милиона това е достатъч- 

започване на работа 
заети

тикувана на различни 
брания, защото доста дъл
го впеме държи празни 
няколко квартири, пред
видени за нейни заети. 
Тези дни работническият 
съвет на „Гоадня" „изпра
ви тази „неправда".

съ-
но за
и за дванадесетте

Но трайното разреша

нови квартири 
получиха четирима заети, 
докато останалите чети
рима се преселват от по- 
малки в по-големи кварти- 
0,1 ■ С разпределението на 
тези квартири се премах
ват всички недоразумения.

тук.
ване въпроса с финансира

остава да се разре-нето.
ши, разбира се докато до
мът не бъде попълнен по

именно, 
събрание на

на тържествено 
работничес-

вече отколкото сега. А. Т.
А. Т.
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ФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА „СЕВЕР”

Какъв ще бъде
„НОВОСЕЛАЦ” (НОВО СЕЛО) — „АСЕН БАЛКАНС 
КИ” (ДИМИТРОВГРАД) 3:2 (1:2)

Ново село, 9 юни 1985 г. Спортно-рекреативни» 
център „9 май" в Ново село. Теренът тревист, време
то облачно, зрители 200 души. Голмайстори Алексан 
дър Станков два гола за „Асен Балкански” и Миодраг 
Стошич, Драгослав Радоевич и Драган Лазаревич за 
„Новоселац". Жълти картони: Сеад Дедович от „Но
воселац". Съдия на срещата Йован Шутович от Ниш 
— добър.

„Асен Балкански": Сре- 
ген Гюров 6, Никола Най
денов 5, Зоран В. Христов 
5, Милован Тодорович 6,
Душан Ненич 6, Новица 
Тодоров 5, Тодор Антов 5,
Синиша Иванов 6, Алексан
дър Станков 7, Кръста Кръ 
стев 6, Драган Дончев 5.

кръг
яа пъовеството в Между- 
збщинската лига — група 
.Север", футболистите на

климатът нада намалят резултата —
2:1.

През второто полувреме 
Димитровтрадчани платиха 
за неопитността си — 
вместо и занапред да ата
куват, ограничиха се на за 
.щита,. която през, средата 
на второто полувреме . се 
огъна и след един свобо
ден удар резултатът бе из 
равнен. На десетина мину
ти пред края на срещата 
атаките на домакините се 

: оползотвориха и те отбеля- 
заха и третия,, победен 

. гол.

планетата?
до сродиха на XX век колсиянията в климата

сравнително малко зависеха от човека и неговата сто
панска дсйлаост. ч-лед това положението рязко се из
мени.„Асен Балкански" гостува

ха в Ново село, където пре 
търпяха поражение

^ резулхат на изгарянето на различни видове 
горива непрекъснато се увеличала количеството на 
въглеродния двуокис в атмосферата, това води до по
вишаване температурата на въздуха на земната но
во ьхност.

от до
машния отбор „Новоселац" 
с резултат 3:2. Интересно 
е, че димитровградските 
футболисти откриха резул 
тата твърде бързо и пове 
доха дори с 2:0. Макар и 
в непълен състав те започ 
наха играта твърде добре 
и през първото полувреме 
бяха доминиращият от
бор.' Домакините успяха

.Установено е, че ако масата на въгледония дву
окис се удвои, средната температура на ниския ат
мосферен слои на .земята ще се повиши с около 3 
оъз основа на тези данни може да се изчисли сред 
ната температура на въздуха за ная-близкото бъдеще.

Специалистите предполагат, че когато средната 
температура на въздуха в Северното полуколбо ..се 
повиши с 2”, арктическите морски ледове ще започнат 
Да се топят, към 2б1»0-та година площта на ледовете 
на северния ледовит океан чувствително ще намалее, 
а към 2025-та годила ледовете напълно ще се стопят.

При настъпване на глобално затопляне темпе-

В последния /кръг на 16 
юни в Димитровград идва 
в гости водещият отбор 
групата ..Вулкан" от Ниш 
и се очаква добра игра.

ДС.

В предпоследния в

БОСИЛЕГРАД:
РУДНИЧЕСТВО

КРАЙГРАНИЧНО СПОРТНО СЬТ ЗБЩИНСКИ РАБОТНИЧЕ 
СКО-СПОРТНИ ИГРИ 
В ДИМИТРОВГРАД ратурата в различни географски ширини ще бъде ра

злична.-Ако към 2025-та година среднатаПобеда на кюстендил
ските снортнсти

температура
на въздуха в Северното полукълбо се повиши с 2—3,5°,
то във високите ширини лятната температура на въз
духа ще достигне до плюс 7—Ю°С, а зимната няма 
да слиза под минус 5—10а. Такива изменения на тер
мичния режим ще окажат огромно влияние върху при 
родните условия, оообено в съседните и високи ши
риш!. .

Състезания в 

различни 

спортни 

дисциплини

На 5 юни тази година, 
съгласно програмата за 
сътрудничество в областта 
на спорта и физическата трима от защитата на „Вел 
култура, между Босилеград бъжд", но силният удар 
ска община (СФРЮ) и Об- на Младенов за няколко 
щинския народен съвет на 
град Кюстендил (НРБ) 
проведоха
плануваните, в течение на 
годината две спортни съ 
стезания. Именно в минат 
лата сряда в Босилеград 
гостуваха спортисти от 
спортното дружество „Вел
бъжд" от Кюстендил. Със 
спортното дружество „Мла 

• дост" от Босилеград се съ
стояха традиционни сре
ши по футбол и шахмат.
И в двете срещи, спортис
тите от Кюстендил се по
казаха по-добри и съвсем 
заслужено се завърнаха ка 
то победители.

то Б. Воинович и 3. Младе 
нов добре измениха места 
та си и излъгаха двама—

Как ще се повишава температурата в края на 
XX и първата четвърт на XXI век? Може да се пред
положи, ‘ че този процес няма да бъде равномерен: 
отначало бавно, след това (през периода на топенето 
на основната част от морските ледове) далеч по-бързо.

Затоплянето ще окаже значително влияние 
върху разпределението на валежите. Количеството им 
в средните ширини ще намалее. При затоплянето на 
температурата във високите ширини ще се повиши 
повече, отколкото в ниските. Разликата в температу
рата между ниските и високите ширини ще намалее. 
Ще се понижи интензивността на атмосферната цир
кулация, ще намалее количеството на водната пара, 
идваща от океаните към континентите. Вследствие 
на това количеството на валежите, падащи над океа
ните, ще се увеличи, а над сушата (върху значителни 
части от повърхността на континентите) не ще нама
лее. Това ще има съществено значение за множест
во природни процеси и за стопанската дейност на 
човека.

сантиметра премина над 
се напречната греда. И при 

първите от за резултат от 1:0, В. Чипев 
се намери в извънредно 
голово положение, но то-

Вече един месец продъл 
жават състезанията на ра
ботниците-спортисти от в си 
чки димитровградски тру
дови колективи в рамките 
на Общинските работниче
ско-спортни игри. Досега 
приключиха 
по хандбал. Първото мяс
то спечели отборът „Ком
пас". — ООСТ „Балкан" в 
Димитровград, който във 
финалната среша сс нало- 

над отбора на трудо
вата организация „Свобо
да".

зи път точния му удар, 
вратаоят на гостуващия 
отбор изхвърли в тъч. И 
футболистите на „Вел
бъжд" имаха още няколко 
голови положения, но фут 
болистите от зашитата на 
..Младост" успешно интер 
ленираха.

Да кажем и това, че 
полувремето на футболна
та среща на зрителите от 
Босилеград, кюстендилски
те спортисти сс представи 
ха и със спортна акроба- 
тика.

В състезанието 
мат, където
га победа спечелваха шах
матистите от Кюстендил и 
този път се наложиха с 
резултат от 4:1, само Д. Ан 
донов и Р. Манасиев от бо- 
силеградския отбор успяха 
да спечелят по половин то 

„Мла- чка от своите съперници.

състезанията

в Има опасност през първия период от затопля
нето в зоните с непостоянна влажност (степи и гори- 
стостопни райони в средните ширини на Европа, Азия 
и Северна Америка) да зачестят сушите, обхващащи го 
леми територии. Така беше през 30-те години 
нашия век и през 1972—1976 г„ когато в Европа, Азия 
и Северна Америка бяха отбелязани редки по 
интензивност суши.

жи

на
Във футболната среща, 

кюстендилските футболис
ти победата извоюваха 
през второто полувреме, 
когато вече босилеградс- 
ките футболисти физичес
ки отпаднаха. Инак, игра
та бе равноправна с малък 

организационно 
отношение

Към края си са и състс- 
по волейбол и своята

заиията 
футбол. Засега най-добри

по шах- 
вина ги ДОСС- (следва)

резултати постигат спорти
стите на ТО „Свобода". 

' които прекъсват многого
дишната традицид на доми 
нация на спортистите от 
.Тигър — Димитровград".

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
превес в 
и техническо 
на гостите.

На 13 юни 1985 година се навършиха 
ПЕТ ГОДИНИ

от смъртта на нашата мила и никога незабравима 
майка и баба

Футболистите на 
лост" можаха първи да от
крият резултата, след ка

Състезанията в останали
те дисциплини шс се про
ведат през следващата сед
мица. Обща оценка е, че 
тазгодишните работниче
ско-спортни игри, както и 
миналогодишните, привле 
коха голям брой любители 
на спорта в спортния цен
тър „Парк" където еже-

М. я.

Петрана СтояноваФУТБОЛ

Среща на ветераните от Димитровград
В Димитровград на 27 май 1985 година се 

футболистите-ветерани на „Рад На тоя деп в 11 часа посетихме вечния й дом 
в димитровградските гробища 
тя на гроба й.

състои среща на . 
нички" от Пирот и (ветераните на „Асен Балкан
ски". Победиха ветераните на „А. Балкански" 
от Диъитровград с резултат 3:2 (1:1). Състоя се 
и реванш—среша в Пирот.

и положихме цве-

От най-близкитедневно сс водят интересни 
борби.Д. С. д. с.
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хумфр ® сатира • забава
— Ето, виж сине, и тат

ко тиможе да те 
а не само майка ти?

— Виж какао, татко, ма
ма когато ме къбе ми съ
бува обувките...

• НАШЕНСКИ ИСТОГИЙКИ окъпе.

НЕ ЗАПОМНИ ЛИ ЦВЯГА?...
Преди двадесет и пет години, когато в По- 

ганово работех като преподавател в основното 
училище, ведно бях и нещатен кореопондент на 
в. „Братство". Но тъй като бях неопитен а жур
налистическата работа, моите дописки, често 
пъти, претърпяваха сериозна преработка.

Но веднаж ми се случи много неприятна 
история. Когато в Поганово пристигна първата 
вършачка, аз изпратих малка репортажна беле
жка, малко по образец на Йовков „Върчашката 
иде", защото в селото беше истински празник, 
беше устроено голямо увеселение.

На едно място бях написал, че един селя
нин вървейки след огромната машина, викал на 
децата: „да гледат, но да не пипатI . ..

Тъй като не съм казал каква на цвят е 
машината, редакторът, който поправял моята 
дописка добавил ЧЕРВЕНАТА МАШИНА.

Когато вестникът пристигна в Поганово, 
хората започнаха да ме питат:

— А бе, ти толкова ли не запомни как е 
боядисана вършачката. иди и я погледни. Не 
видя ли, че е ЗЕЛЕНА, а не червена... — за
качаха ме съселяните ми.

Нямаше как. Не помагаха моите пояснения. 
Грешката ми се приписваше на мене. Това ми 
беше един „урок" след това да обръщам много 
по-голямо внимание на изпращаните дописки, 
за да не става нужда от по-съществени „поправ
ки". М. Андонов

И рибарска н нейе•
— Що се касае до мене, 

можете всичките . бутилки 
с алкохол да хвърлите 
морето I

в Незиам одека да почнем това що сакам 
да ви кажем. Толко ме йе яд и срам, ама не 
могу да не кажем.

Сви знаю дека имам двоица синове и де
ка йсдънят йе у Димитровград, а друбият у Пи
рот. И доодсоше децата редовно, сваку суботу 
и нсдел>у. Дойду, донесу улице и право у ре: 
куту от сабале. Некига ме беше яд Що по-оби- 
чайу да вачайу рибе него ли да ми помагайу, 
ама кво да правим. Нали дооде да ни виде с 
бабуту. Убаво беше тека. Ама еве од некойе вре
ме пирочанацат се ману да дооди. Йа мислим 
сигурно има работу иеЩо по предузейе, ама и 
на бай Тренчу синат работи у Пирот с н>ега па 
си дооди редовно. Имотат йош не съм поделил 
пити сам га обрекал на тога у Димитровград та 
да ми се сърди. А народ, комшийе, почеше да 
ме питуйу: А бре Манчо, що ти се сърди пиро
чанацат, що ви зареза под стари дни.. И све 
тсквейа работе. А мене мука ме вача. Надиго се 
йедну суботу, оиака недъгав, та право при аега 
у Пирот. Ка стиго там ои га нема. Питам снау- 
ту куде йе, а он каже у рибе.

— Па ли сваку суботу доодеше у село у 
рибе, ли говореше дека рибете у нашуту реку 
по-убаве, из по-чисту воду.

— Е па доодеше ама са не дооди оти не- 
смейе Да лови рибете у туя реку.

— Кико не смейе, зачуди се я. Па ли до 
са ловеше и никой не му нищо не йе рекъл. По 
това време дойде и синат. Ка ме виде много 
ми се зарадува. Значи не се сърди, мислим си я.

— Шо бре синко не доодиш у село у рибе? 
Брат ти да знаеш кве вача..

— Татко, кво да ти разпраям. Немам доз- 
волу за у село. Ли наше село йе у Димитров- 
градску общину, а нашата рибарска 
поделили водете ва общинсЬе, па са немамо пра
во ни ни, нити они у чужду общину да вачамо 
рибе. Истина другарите из Димитровград су про 
тив това делеше, ама нашите се ошпъяйе. Зато
ва не доодим у село да вачам рибе у нашуту, 
т.е. вашуту реку.

я га гледам ко треенут! Ква ваша, ква на
ша река! Па ли сви смо наши, ли 
реку си одрасал. Стъвни ми се пред очи и у 
тия момент да ми беше подруку тия що би из
мисли тейа вещачйе обшинебе и друге медже.

Те това йе моята мука и затова ви пишем. 
Ако може некико тея медже да се бутну та да 
почну пак децата заедно да дооле да вачайу 
рибе и да ману комшийете да ме подирайу.

Вие сте антиалкохо-
лик?

Нс. Аз съм водолаз!

— Много съм разсеян в 
последно време.
Щом нещо кажа, веднага 
забравям какво съм казал.

— А откога ччветвувате 
такова разстройство?

— Какво разстройство?...

докторе.

Посред нощ. жена събу
жда своя съпруг, профе
сор :

— Виж, в библиотеката 
станала взломна кражба?

— А какво чете взлом-

тМЪДРОСЦЛ ПРГ5 ШК06Г1Е&
^ Природата не признава шеги; тя е винаги прав

дива, винаги сериозна, винаги строга; грешките 
и заблужденията произлизат от хората.

Гьоте

никът?
!
♦
! — Татко, кажи ми, наи

стина, дали писането е мно 
го хубаво нещо?

— Ами. как се вземе. — 
На мене ми връщат всич
ко, което напиша с благо- 
дарство.

Не прави нищо, което ще те измъчва до смърт
ник одър. Защото животът е мигновение.

Древноиндийска

Опитен е по-добър от мъдър. друштва
Арабска

Когото са отнесли на гробищата обратно няма 
да донесат.

Адигска

Дошъл шотландец на ка 
сата на футболен стадион 
и попитал:

— Колко струва билет за 
седящи?

— Двадесет.
— А за правостоящи?
— Десет.
— Добре тогава, дайте 

ми. един билет за 5. Ще 
сто* на единия коак.

Смъртта няма приятели.
Френска ти у туя

Човек е по-лош от животното, когато стане жи
вотно.

Раб. Тагор

Хората са цветята на земята.
Виетнамска

Всеки се ражда, но не всеки става човек.
Руска1
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