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В континуитет
на развитието
ВЧЕРА Сурдулица чествува, днес Бабушница, а
на 8 септември чествуват празника на свободата Ди
митровград и Босилеград отбелязвайки 41-годишнина
от освобождението, както и много други общини в
тази част на републиката, които тези дни са с^ ос
вободили. Възкресяват се спо*мени на славните дни от
въоръжената борба с германските и български фапгистки окупатори, чиито зверства в тези краища са
надалеч известни. Свободата е извоювана с кръв и
борба с много по-въоръжения и по-числен окупатор
и сътрудниците му.
Факт е, че югославските комунисти успяха първи
'в окупирана. Европа да организират Народоосвободителна борба, да поведат народа на борба срещу
окупатора и народните предатели. Целите и методи
те на борба 1-тзцяло са били осъществени. С освобо
ждението на тези краища се откри нова и най-све
тла страница на развитие и разцвет в самоуправителна социалистическа Югославия.
Нашата революция продължава. Преодоляни са
много развойни етапи. Едно е съвсем известно — че
принципът на социалистическото самоуправление по
беди в съзнанието на хората и то е здрава идейна
и конституционна основа на цялото ни обществено
сдание. Известно ни е колко смелост и усилия, кол
ко търпение и упоритост беше необходима за да
следим този път. Имаме материални и профссионални сили да крачим по този път и да преодоляваме
препятствията. За осъществяване на ясните цели е
необходимо съвместно излизане, обединена енергия.
облягане върху собствени сили при ясно и твърдо
идеологическо съзнание.
Денят на освобождението трудещите се и гражданите винаги посрещат и отбелязват с трудови победи, осъществени в самоуправителна социалистичес
ка Югославия. Така е и днес. Пускат се в действие
нови производствени цехове на „Лисца" в Бабушница.
на „Зеле Велкович" в Босилеград, започва да се строи
цех за лека конфекция при „Свобода" в Димитров
град и др. Посочваме само някои от тях. Постигнато
е много повече. През годината са построени десетки
нови километри пътища, далекопроводи, ПТТ-съобщения, нови жилища... започна строежа на н ви
производствени мощности, които ще поемат нова ра
ботна ръка, ще увеличат дохода, което всичко Д°принася към създаването на по-развито общество.
Забележително участие в реализирането на тези
усилия на трудещите се дава по-широката общност,
при което с голям приносът и на трудовите органи
зации от гю-развитите краища на нашата страна.
Днешното време носи големи задачи, за чиято
реализация от съдбовно значение е и способността
на Съюза на комунистите и другите субекти да изнамират делотвории решения за увеличените икономи- .•
чески, политически и обществени проблеми. То изи
сква мобилизиране и пълиа акция.
Започна изборната дейност в Съюза на комунис
тите и подготовката за конгресите. В ход е и подго
товката за избори във воички обЩествено-политическц организации и четвърти делегатски скупщини. В
тази идейно-политическа активност трябва да съблюдават предстоящите задачи. Да добавим към това че на
всички равнища е в: течение активността за изготвяне
на средносрочни развойни планове. Досегашното <рврищце на развитие е солидна основа за реално плани
ране на гю-нататъшното развитие и реализиране на
множество идеи и разисквания в предстоящия срсдносрочен период.
Б. Костадинов

С указ
щтмАШ1а и»
Сф*Ю Йосмв броя Тото от
14 февруари 1978 година
издателство
„Братство" е
удостоено е Орден братст
во и единство ос сребърен
венец за особени заслуги в
областта на
информатив
ната и графическа дейност
и за принос вразвитието на
братството и
единството
народи и
мел«ду пашите
народности.

В КРАГУЕВАЦ ЧЕСТВУВАНА 50 ГОДИШНИНАТА
НАРОДНИЯ ФРОНТ НА СВОБОДАТА

ОТ

СЪЗДАВАНЕТО
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За крупни промени са
необходими нови хора
Ф В предстоящите избори очакваме забележителни кадрови промени,
които да спомогнат да дойдат най-способни хора, които ще вливат гаранции
за по-успешно разрешаване на нашите стратегически и практически въпроси
— подчерта Александър Гърличков, председател на Съюзната конференция
на Социалистическия съюз
На 31 август в Крагуевац се състоя голямо търже
ство по случай 50-годишнинвта от създаването на
Народния фрбнт на свобо
дата в Югославия. На тър
жественото събрание в за
ла „Шумадия" по този по
вод произнесе реч д-р
Александър
Гърличков,
председател на Съюзната
конференция на Социали
стическия съюз в Югосла
вия. Говорейки за актуалните въпроси, които стоят
пред Социалистическия съ
юз като фронт на органи
зираните социалистически
мястото
и
ролята
на
сили той подчерта, че с
ССТНЮ в нашето общест
во не,можем да бъдем до
волни.
— Не вярвам, че имаме
убедителни
отговори на
въпроса защо върви теж
ко, защо не осъществява
ме нашето желание поли
тическият живот да се съ
средоточи в ССТНЮ като
по такъв начин се окачес
твява, От множество отго
вори, най близо до истина
та са тези, че несъответни
те методи па действувапе
на СК, които са близки до
ЗА ЕДИНСТВОТО
социалистическиПред
те сили стои историческа
та задача постоянно да ра
звиват убеждението, че от
делните интереси, колкото
и да са от голямо значе
ние, нямат големи дълго
срочни шансове без общи
те. Издигането на отдел
ните интереси над общите,
което днес се случва, доведе до затруднения, от
кри и пуспа дълбоки браз
ди на разни делби, затва
ряне и автаркия. Това не
минуемо се отрази и вър
ху задълбочаването на за
трудненията в обществено
то развитие. Според думи
те на Гърличков, всички
трябва
да разберем, че
без могъща юГославид, ус
нешна в своето материадно развитие и в развитие
то на общсствсно-икопоми
ческите отношения, осно
вани върху социалистиче
ското самоуправление, нс
ни
могат да съществуват
републиките и покрайхшиите.
__________

.

А. Гърличков
метода на действуване на
партията на порядъка, найчесто интегриран с държавния апарат, вместо да бъ-

стратегически и практиче
ски въпроси.
— Очакваме младите да
заемат своето място в из
граждането на нашето на
стояще и бъдеще. Поради
това изборите не смеят да
бъдат само - формалистични, монопол на отделни хо
ра. тесни групи, узурпации от разни видове, груповщипа и др. Изборите
трябва да бъдат дело на
отговорност
историческа
на водещите политически
сили и техните ръководст
ва, а също и историческо
дело на народа. Условие
за това е тяхната пълна
демократичност във всич
ки фази на избирателната
процедура, пък и при самото избиране. ГласуванеТо не е алтернатива на
избирането. Решението за

ЗА ИЗСЕЛВАНЕТО
— Изселването на сърби и черногорци от
Косово може успешно да се премахне тогава,
когато всеки наш гражданин, организиран в
ССТНЮ чрез своето пряко самоуправително ан
гажиране дава свой пълен принос в борбата за
премахвапе на причините. ССТНЮ трябва да
създава такова политическо настроение, в което
всеки югославянип да почувствува, че борбата
против изселването на сърби и черногорци от
Косово е и негова борба, а борбата против
това трагично явление ведно е и борба за укре
пване сигурпостта на цялата ни социалистическа
самоуправителна общност. За създаването на та
кова настроение в цялото югославско общество
от голямо значение е уреждапето на отношени
духа на становищата на Предята в Сърбия
ссдателстпото на ЦК на СЮК.
демократизацията на СК,
дс партия на революцион
ното движение.
за установяването ^а него
вата водеща идейно-поли
Преломът е неминуем,
ако искаме ССТНЮ да из- тическа роля на действуда
нс в политическата систе
1 гьлнява конституционната
ма за съгласуване на плу
си роля.
-■ ■
рализма на самоуправител
Забележително място в
речта си — д-р Алексан- иите интереси, предпочита
дър Гърличков посвети на
в делегатските скугтщини
предстоящите избори за
да изберем най-способни
честни хора от всички сло
делегатски скупщини. скуп
све: работници, селяни, ин
шините на самоуправитедтслигенция, на всички ра
11 итс общности на иитере
внища в скугщднните. кои
оите и общсствсио-политито нс са членове на СК,
ч оокитс ор га иизации, като
но са за социалистическо са
изтъкна че се очакват горавнопрамоуправление.
леми кадрови промени, ко
вие на народи и народно-"*
иго да доведат шай-опоообий хора, хора със знания •сти в републиките и покрайнините, за братство и
и опит/ които с морала и
единство и за необвърза
Местността си да вливат
на политика на нашате
гаранция за
по-успешно
разрешаване
на явиш те страна.
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ ЗА МИНИСТЕРСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ В ЛУАНДА
ТИТОВАТА РОЛЯ
„Йосип Броз Тито без
спорно е най-великата
личност /в съвремоп
пата история на юго
славските народи и
народности. Над 40
• ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ НА ПОСТИГАНЕТО
годипи той решител
НА СЪГЛАСИЕ ПО НАЙ-ВАЖНИТЕ
МЕЖДУНАно влия върху обще
РОДНИ ВЪПРОСИ
ствения и политичес
кия живот на страна
Председателсгвото
на «а кризисните огнища. Пре
та си, както и върху
СФгчо ца заседанието си дседателството на СФРЮ
положението и меж
разгледа активността на посочи необходимостта от
дународните отноше
Югославия в движението пълно ангажиране за по
ния на Югославия”
на необвързаните страни нататъшно оживяване и ак
— се казва в статия
с оообен акцент на подго туализиране на корените
на анголския ежедне
товките и участието на на принципи на политиката
впик „Жорнал ди Ан
шата страна на министер на необвързаните и укреп
гола", специално поската конференция на не ване на глобалната и изсветепа па делото и
обвързаните в Луанда.
вънблокова роля на Дви
личноста па президе
Столицата на Ангола е жението в международнинта Тито.
отново в центъра на вни- . те отношения. Това е пъВестникът подчер
манието на световната об- тят. по който Движението
тава, че Тито е един
щественост: тук се прове- на необвързаните
може
от основоположници
жда министерска среща на максимално да даде свой
те па необвързаното
необвързаните страни. Пре принос за разрешаването
движение,
съобщава
дегавители на стотина стра на парливите проблеми, с
най-важните
данни,
ни-членки настояват да пре които се срща съвременот неговата биогра
цизират програма за дей- иият свят.
фия и подчертава фа
ствие в борбата за мир.
Необходимо е ясно да
кта, че на Шестата
сигурност и развитие. В се посочат причините за
конференция на не
сегашния момент на изо- наслояванията на някои за
обвързаните
страни
стряване отношенията ме- що Движението искат да
на най-високо равни1
жду двата блока срещата .отклонят от исторически
ше в Хавана (септе
в Луанда отново доказва, определеното .трасе и него
мври 1979 г.) със спе
’
че необвързаните страни, вите коренни принципи на
циална резолюция бе
представляващи
огромно независима, извънблокова
отдадено
признание
мнозинство в света, отно- и глобална насоченост,
на югославския пре
во са онази сила, която
Следва да се констати
зидент за „принос в
настоява световните проб ра, че огромното мнозинутвърждаването
на
леми да ое уредат по ми ство на страните-членки на
принципите и целите
на
необвързването,
рен път, за да укрепва све- необвързаното движение и
както и за личен при
товният мир.
тук е съгласна да отстояПредседателството
на Еа собствените решения,
нос за мира и равно
СФРЮ е особено заинтере приети на седмия самит в
правни отношения в
света.
сувано да се постигне съг съзвучие на засилената от
ласие по най-важните въ говорност в сегашните дра
проси на международните матични моменти на межполитически и икономиче дународните
политичеоки развитите и развиващите
ски отношения на базата и икономически обстоятел се страни. Икономически
те отношения всъщност
на решенията на Седмия ства.
предложе- най-показателно отразяват
Сегашното
самит в Делхи, за да мосграните-членки на ние на проектодокументи- и останалите отношения в
гат
Движенйето на необвърза- те красноречиво говори за съвременния свят.
ните да дадат пълен при- усилията на Движението
Срещата в Луанда се на
нос за мира и сигурността на необвързаните да се мира и пред предизвика
в света и уреждането на уредят изострените иконо- телството. на функционира^
проблемите и потушаване мически отношения межтг' •не на движението. Основ
но е — избиране на мя
сто и определяне на вре
ДНЕВНИЯТ РЕД
мето за провеждане на ос
мия самит. Налице е гото
На Министерската конференция на необвървността да: се избягнат те
заните страни в Луанда, която залочна на 4
сните интереси. Без оглед
септември и ще продължи 4 дни, се обсъждат
кой ще бъде домакин на
следните въпроси:
осмия самит, вече е изве
1, Отчет от подготвителното събрание на
стно, че ще се осигури за
експерти
пазването и приложение
2. Разисквания във връзка с приемането на
то на коренните принципи [
нови членове на движението
и основните глобални .це
3. Избиране на председател и бюро на
ли на Движението.
Конференцията
Сегашната министерска
4. Отчет на председателя на Координацион
среща е ярко.-, потвържденото бюро на необвързаните страни
\
ние на жизнеспособността
5. Анализ на развитието на международната
на Движението на необ- .
л политическа обстановка и на реализацията на
вързаните, което *оно от- |
решенията от Седмата среща в Делхи и рт ми
стоя в з становището, че нянистерските и други събрания на необвързаните
ма световен проблем, койстрани
то не може да сб уреди по I
6. Укрепване ролята на необвързаното дви
мирен път. В сегашната
жение и политика във всички сфери на междусветовна криза самото поо
г народните отношения
веждаяе на министерската .
;
7. Дата и място на провеждане на Осмата
среща свидетел ствува за
конференция на необвързаните страни на найжеланието на огромното
високо равнище
мнозинстао страни да тър8. Общ анализ на световната икономическа
си решения, които ще да- ,
обстановка с цел да бъдат интензивирани уси
дат наи-целесъобразни от- ,,
лията на необвъразните страни за установяване
к
говори «а всички проблена нов международен икономически порядък
ми. обременяващи съвреме ;
якия СВЯТ.
’

ДОВЕРИЕ В ДВИЖЕНИЕТО
НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ"
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ГЛИВИЦЕ (ПОЛША)

Ремонтен завод
„Йосип Броз Тито"
Около 1500 работника на Завода за ремонт
електрически локомотиви били инициатори органи
зацията им да бъде наречена на името иа най-вели
кия син на югославските народи и народности
Правителството на Наро
дна република Полша те
зи дни официално реши
Заводът за ремонт на еле
ктрически локомотиви в
Гливице да се нарича „Йо
сип Броз Тито". Около
1500 работника на Завода
били инициатори органи
зацията им да бъде наре
чена на името на най-ве
ликия сия на югославски
те народи и народности.
По този повод на 14 сеп
тември в Гливице ще се
състои тържество. На ко
лектива на Завода ще бъОБСТАНОВКАТА В

де връчено решението на
полското правителство и
съгласно
традицията
знаме, «а което е извеаено името на другаря Ти
то. Предвижда се да бъде
открита и възпоменателна
стая, посветена на Титовия живот и дело.
На тържеството в Гли
вице те присъствуваг и
представители на колекти
ва за ремонт на електри
чески локомотиви от Марибор които с домакини
те ще подпишат протокол за сътрудничество.

ЮЖНА АФРИКА

Стачка на черните миньори
Вместо в 29, работата е
прекратена в 7 мини, поне
же управленията на оста
налите 22 мини пристана
ли да увеличат миньорски
те заплати
На 2 септември хиляди
черни миньори от седем
каменовъглени и златни ми
ни в Южна Африка започ
нали стачка. Стачката е
организирана . от Национа
лната уния на миньориНай-известните. сь,
воеменни писатели от
всички световни ме
ридиани ще участву
ват в издаването на
книга, която трябва
да представява свое
образен принос на ли
тературните
твррци
в борбата против ала
ртейда в Южна Аф
рика.
Книгата Ще бъде
издадена идната гц
дина в Париж, Лон
дон и Ню Йорк, а
текстовете на -писате
лите ще бъдат преле
дени на френски и
английски език.
МЕЖДУГЕРМАНСКИ

те (НУМ). Първоначално
то решение за прекратява
не на работата в 29 южно
африкански мини е изме
нено, понеже управления
та на останалите 22 мини
пристанали да увеличат за
с
платите на миньорите
22 на сто.
5В много южноафриканс
ки градове
продължават
протестните манифестации
на коренното население
против извънредното поло
жение и бруталността на
бялото малцинство и него
вата полиция.
Въпреки
протестите от цял
свят,
южноафриканските
раси
сти продължават 'йа стрел
ят срещу борешето се за
основни човешки
права
черно население. В Кейлта
ун полицията е убила 12
лица при опит да разстури мирен марш на гражда
ни от всички, раси, които
се застъпвали за освобож
даването на Нелзън Мандела. В стълкновението ме
жду участниците в марша
и полицията са ранени ня
колко десетици хора. Три
ма негри са убити от по
лицията в Совето и Кватема,

ОТНОШЕНИЯ

Среща Хонекер — Щраус
На Международния панаир в Лайпциг, който е
открит тези дни, се срещнаха Ерих Хонекер. найви-пт партиен и - държавен
ръководител нк Германска
та демократична република, и Щраус, председател
на правителството ,.на покрайнина Бавария (ФРГ).
Поради голямата шпионска афера „Тидге", която
все още „произвежда" бури на западногерманската
политическа сцена, между
германската среща в Лайпциг бе проследена с голямо внимание.

След срещата да с Хоне
кер. Щраус заявил пред
журналисти, че в разгово
ра е засегната и шпионска
та афера, но „това не е
за печата”. Баварският ли
дер добавил, че отново по
канил Хонекер да напра
ви официално посещение
в Германската федерална
република
като подчертал че Хонекер не е отказал да направи това",
Щраус изтъкнал че за тоВа посещение няма да бъде решавано преди заплануваната среща Рейпън —
Горбачов.
:
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ПРОЕКТОСТАНОВИЩАТА
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XVIII ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА С»К

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
НА МОК НА СКС В НИШ

Система и политика на цените
имат
организациите на сдружения труд вършат стопанска
цохода
пппрп^пят
_
"г ляма степен се
р ^
т Равноп Равно то положение
н
изациите на сдружения труд на
п 3 Р /
уважаването на икономически
те закономерности, отношенията между
цените на стоките и услугите, цялостта
на стопанската система, както и от развойната политика и мерките на икономи
ческата политика.
Системата и политиката на цените
трябва да се основават на икономически
и пазарни критерии, които ще обезпе
чат положително влияние на високата
производителност на труда в световната
икономика
върху нашето
развитие,
Всички мерки на икономическата Поли
тика, с помощта на които се влияе вър
ху формирането на цени или се върши
контрол над цените, трябва да изхож
дат от икономически мерила и основава
ща се на тях обща развойна политика
на страната, за да се създадат еднакви
условия за стопанска дейност на един
ния югославски пазар.
По този *1вчин
трябва да се установяват и запазват съ
гласувани отношения между цените на
икономически
реални и
обществено.
оправдателни паритети, което ще бъде
най-добрият показател за успха в рабо
гата на всякоя организация на сдружения труд и за Обезпечаването на мате
риално равноправие на работниците. В
това отношение е необходимо ясно да
се дефинират критериите на общесгвената политика и обществения контрол
над 'цените, особено когато се касае за
монополно положение на пазара и големи нарушения на единния югославски
пазар.
период
Тъй като в един по-дълъг
стихийните процеси предизвикаха голе-

на сдружения труд
условията, при които
дейност и
създават

ми диспаритети в цените, които продължават да се увеличат под влиянието на
инфлацията и които не могат
лесно
да се преодолеят, трябва да се разработи политика на постепенно, но възможно по-бързо уртановяване на реални
и обществено оправдателни паритети ме
жду цените, като се изхожда от мерки*
те, ко,ито се предвиждат в Дългосрочна
та програма за икономическа стабилр. А
зация.
Съгласно целите на икономическата
стабилизация, в разработката и провеж
дането на мерките на икономическата
политика винаги трябва да се изхож
да от икономическите закономерности,
мерила и причини, за да се създадат ус
. „чшя икономическата политика да 1.
извежда действия в полза на икономь
ските закономерности, а не за сметка
на тях, като израз на субективизъм, волунтаристично наоилие над тях, коет.о
накрая винаги се оказва вредно и от
аспект на икономическите резултати, и
за развитието на самоуправлението. Ос
вен това, самият процес на подготовка
и гласуване на тези мерки трябва д.
започва от интересите на ра отниците
в сдружения труд и системата на ДРУ
жения труд като цяло и да се осн
на участието им в решаването за тези
им
мерки, съгласно конституцио,шите
че
права и зад лжения.
икономи
меркмте_!^^шсгрумен™те^^икономическата политика и стопанската оистема трябва да бъдат във функция «а ра
звитието на самоуправителните произвол
ствени отношения и да
въздействуват
на икономическите субекти като. меха
низъм на икономическата принуда.

Високите цени
пълнят
складовете
на
П редседателството
Междуобщинската конфе*
ренция на Съюза на кому
нистите в Ниш на заседа
ние от 30 август тази го
дина, (подготовка за пред
стоящата конференция на
МОК на СКС), разисква за
осъществените
резултати
в стопанството на региона
в периода януари — юни
настоящата година. В уво
дното изложение на Слав
ка Илич беше подчертано,
че през изтеклите шест ме
сеца в Нишки регион е за
бележен ръст на физичес
кия обем на производство
то от 5,7%> повече в сра
внение със същия период
на миналата година. През
първите седем месеца на
годината той е по-висок с
4,6°/о, което приравнено
към осъщественото равни
ще в СР Сърбия е повече
с 1,4 процента. В промит
леността в региона е забележено увеличение на про
изводството в 17, а нама
ление — в 11 отрасли. В
посочения период се стиг
на до увеличение на про
изводителността на труда
и по-добра икономичност

в работата, а финансовите показатели отбелязват
значително увеличение. В
разпределението на лич
ния доход е присъща по
ложителна тенденция на
по-уокорен растеж на сре^
летвата за укрепване на
материалната основа и ре
зерви от средствата за ли
чни доходи и общи потреби.
Високите лихви, курсните разлики, но и високите
цени напълниха складове
те със залежали стоки. Из
носът е по-голям с 1,3%
от миналата година, но
същия намалява на ковертируемите пазари с 3,3°/*.
Загубите в региона възлизат общо на 1,6 милиарда
динара, а направили са ги
90 организации на сдруже*
ния труд.
Отделно сушата причини
големи -щети в селското
стопанство и добивите са
В
значително намалени,
разискванията на заседани
сто на Председателството
беше посочено,. че в Съю
за на комунистите пред
стои голяма активност и
е необходимо да се поло
жат големи усилия до края
на годината да могат да
бъдат изпълнени поетите
задачи.
на
П редседателството
Между общинската конфе
ренция на СКС сформира
работни групи за изработ
ка на отчета за дейността
много по-широко понятие, на ск и паботата на Межвключващо цялата система дуобщинската • конференна самоуправително реша- 11ПЯ на СКС, нейните орга
ване.
ни и тела в периода от
След обяснението
на 1982—1986 година и изра
Сребрич съветът с гласу ботка на програма на дей
ване отхвърли предложе
ния амандман на група де ност на МОК «а СКС за
легати от Войводина. По периода от 1986—1990 го
добно минаха и другите дина. В работата на Пред
амандмани,
които
бяха седателството взе участие
отхврлени с
мнозинство и Тома Младенович, из
галсовс. Нс ..мина” и аман
дманът на Стево Станиву- пълнителен секретар в Пре
кович, отнасящ се до насо дседателството на Центра
ките в подготовката на пла лния комитет на Съюза на
новетс.
комунистите в Сърбия.
Обосновавайки защо пре
Б. К.
длагащият Закона не а
приел това искане Бори
сов Сребрич каза, че с на
стоящия Закон само тряб
ва да сс утвърди как се
изготвят иаооките, които
приема Скупщината, защо■го това са общи рамки за
планиране при воички ре
публики
и покрайнини,
добави той, и те могат да
приемат наооки. но като
изхождат от насоките, ко
ито приеме Скупщината
на СФРЮ, Ооновното е
подчерта Сребрич — че
не може да имаме десет
различни изходни основи.

Приет за!40Н за плана
-Ц

• С гласуване надминати разликите и приет Закообществено планът за основите на системата за
нираие и за обществения план на СФРЮ. • Отхвърлени повечето амандмани.
• Основно е, че не може да имаме девет различни
— изтъкна Бори
изходни основи за планиране
слав Сребрич, подпредседател на Съюзния изпълнителен съвет
,. **&&&
СЬЮЗНИЯТ СЪВЕТ на
на
СФРЮ
Скупщината
прие на 28 август Закон
за основите на системата
на обществено планиране
план иа
и обществения
Югославия, С това беше
сложена точка на продъл
работа
върху
жителната
предписатова системно
ние, което предизвика раз
лични тълкувания и разли
ки какво би трябвало тоеьдържа.
зи документ да
Поради това, през юли бе
ше отсрочено приемането
на Закана и приложена
разпо
отделна постъпка
редба на Правилника за
работа и разискванията бя
за повече
ха прекъснати
от един месец, Тъй като
не беше постигнато пълно
съгласие във връзка с ня
кои части на тепета на За
кана, след гласуване на по
следното заседание на Съ-

юзния съвет на Скупщината на СФРЮ бяха отхвьрлени и повече от предложените амандмани.
В навечерието на сесията на Съюзния съвет беше
заседание на
проведено
комитета за обществоноотношения,
икономически
където отново се обст.диха опорните места. И по
край известното приближа
ване на становищата, глав
ните спорни въпроси си ос
танаха и затова д-р Миодраг Трифунович, открива
йки сесията на съвета запозна делегатите, че има
общо 19 несъгласуваеи ама
ндмана, след което после
два изчерпателно разисква
не по направените амаидмани.
делегатът
Думата
взе
Шандор Добо, дайто даде
обоснование за амендмана
иа група делегати от Вой-

водина във връзка със са
споразумоуправителните
мения и обществени договори. С .този амандман каДобо, се набкто изгькна
'
ляга за по пълно прилага
ие на Конституцията като
обществените договори и
споразусамоумравителни
мения се илституциализират като задължителни ак
тове, върху които се оснопават нлаиоветс. Съюзният
изпълнителен съвет, който
предложи Закона, по оцен
ка на делегатите от Войводина, предложи формулация, оставяща много не
известности дали договорите и оиоразуменията из
общо и ше се сключват.
Тъй като Добо
поиска
обяснение, думата взе БоСребрич,
подпредсерисав
дател па Съюзния изпъл
нителен съвет, който изтъ
кна че формулацията, спо
ред която плановите инте
реси на определени субек
ти ое съгласуват с принци
пите на самоуправителпото
споразумяване и договаря
не са по-добри от предложонието и както, подчер
та Сребрич, представляват

СТРАНИЦА 5
Братство * 6 септември 1983

ПЕРИОД НА
ш УСИЛЕНО ИЗГРАЖДАНЕ

РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА В ВАБУШНИЦА СТАНКО

Днес Бабушнишка обиги
на чествува 41 свободна
годишнина. Това е удобен
момент да се хвърли потлея към извървями* път.
както и да се погледне на
пред и да се набслязат но
ви задачи. Свободолюбивото население на Бабушнишка обвдина — както изСтанко
Вслкович,
тъква
председател на Общинска
рамо до
та скупщина
рамо се бори с останали
те наши народи и народ
ности за освобождението
на страната.
Още от първите дни в
този край се разгорява ма
народоосвободителсово
но движение. За свобода
та са паднали 703
души.
от които 67 жени и над
70 деца и младежи и де
войки. Бабушнишка общи
на. или както популярно
се нарича Лужница, е ока
зала през време на борба
та против българофашистките окупатори и домаш
ните предатели гостопри
емство и на партизани от
Македония и
Косово.
Я
пъое-и опити на партизан
ско воюване са придоби
вали и български партиза
ни. Нац 3 000 лужничани
4 са се борили в състава на
22, 23, 37 и 46 дивизия.
♦' През изтеклите 41 сво
бодни години създадохме
това което имаме днес. За
почнахме почти от нищо
— споделя Велковйч. Ба
бушнишка община
освен
че беше стопански много
изостанал край, беше разо
рена от страна на окупа
тора. Но след освобожде
нието, започна да расте и
да се издига/ Днес имаме
В ЧЕСТ НА
ПРАЗНИКА
Бабушнишка общи
на посреща Деня на
освобождението —/ 6
септември с хубави
резултати. На 5 сеп
тември бе пуснат
в
действие нови?
цех
на „Лисца" в присъс
твието на делегати
на Общинската скуп
Щина, гости от сбра
тимените общини и
представители на об
щина Севнице в Со
циалистическа репуб
лика Словения. За це
лта са изразходвани
към 40 милиона ди
нара.
Днес, на 6 септем
ври, тържествено ще
бъде предаден на у по
греба
водопровода
Любераджа — Бабуш
ница.

пет трудови организации
с пет основни организа
ции на сдружения труд,
четири земеделски коопе
рации, четири основни ор
ганизации на сдружения
труд, намиращи се в със
тава на сложни системи
като: „Лисца", „Балкан",
„Таламбас” и др.; дветруСТРАНИЦА 4
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Ст. Велковйч
дови
единици:
„Първи
май" и „Тигър", пет осно
вни училища, образовате
лен център, здравен дом,
здравни станции по райо
нните центрове — Звонци,
В. Бонинци, Богдаиовац,
Стрелъц, Любераджа и Ра
ков дол. Народен универ
ситет с библиотечни пун
ктове по по големите се
лища. Имаме 3 200 работ
ника, или четири пъти по
вече от 1975 година!
ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
В първите шест месеца
на настоящата година тру
довите организации в сто
панството са осъществили
1 860 774 000 динара <^бщ
доход или 64,4% в повече
от същия период 1984 г<?дина. Това увеличение не
се дължи само на увели
чението на цените, но преди всичко на увеличения
обем „на производството,
което е най-ярко при химическата
п ро ми шлоно ст
„Лужница" и възлиза на
10%. В промишлеността
ръстът на п роизвод ството
е надминал ръста на ин
флацията с 5,3 пункта. Ху
бави резултати са постигнали и „Балкан”, „Комуналац",
ООСТ „Полиестер" към химическата про-

мишленост „Лужница") и
е
Стопанството
др.
осъществило
доход
от
■164 608 000 динара, или с
59°/о в повече от лами. До
ходът по един работник е
увеличен с 52,8°/» и възли
за на сума от 344,409 ди
нара и все още е пОд ре
публиканското равнище —
548 753
динара.
Чистият
доход расте с размер от
12 пункта по-бързо от до
хода, а чистите лични до
ходи са повишени с 68°/о.

изводстлените мощности в
„Лиоца" ще се открият
места,
още 200 работни
като общият брой на зае
тите в тази трудова орга
низация достигне 400 ду
ши.
„Текстилколор"
върши
реконструкция и също ще
поеме нова
работна
ръ
ка — към 300 души.
— Не занемаряваме
и
селското стопанство — из
тъква Велковйч. В момен
та кооперация „Ерма" при
вършва изграждането на

мН4.

ПОБРАТИМЯВАНЕ
СЪС СЕВНИЦЕ
В Деня на
свобо
дата — 6 септември
— тази година Бабушпица ще се побра
тими със Ссвпице ог
Социалистическа ре
публика
Слрвсния,
която вече е приела
решение за побратим
явадо.С това на дело
укрепва
братството и единството меж
ду народите и народ
ностите в нашата стра
на.
Бабушница и Севнице развиват твър
де успешно стопанс
ко
сътрудничество
още от 1978 година,
когато беше открит
малък цех на „Лис
ца" в Бабушница, а
в скоро време този
колектив ще наброя
ва 400 души.
Най-добри резултати
са
постигнати в текстилната
промишленост. С реконстру
кция и разширение на про

ш

тС

Шш

X

А яш , ^
X

■

*
9*.

и.

______
„Лисца" — Бабушница поОГ$пто се развива

ферма на Църни връх за
1500 овце и 500 кози, коперацията във Велико Бо
нинци
трябва също
да
строи ферма, кооперации
те заедно с „Таламбас” се
приобщиха в регионалното
селскостопанско
обедине
ние Агропромишления ко
м бияат „Ниш". Полагаме
сериозни
усилия
подчерта Велковйч — да наме
рим начин и възможност
да пуснем в действие и но
вопостроения хотел в Звон
ска баня. Гостилничарската
трудова
организация
„Църни връх" в Бабушни
ца не е в състояние сама

5. Иван Лазаревич, работник в „Ти
гър",
6. Драган Стоянович,
работник в
ООСТ „Метакрилат” — „Лужница”,
7. Драган Джорджевич, „Тигър",
8. Драган Голубович,
работник в
СУП — Бабушница,
9. Петар Ристич, секретар на Самоуправителна общност за култура,
10. ВП 8147 — Прокупие.

С ЕМБЛЕМИ СА УДОСТОЕНИ:
1. Трудова организация „Лисца" в
Севнице, Социалистическа
република
Словения^
2. Трудова организация „12 февруа
ри" — Ниш,
С ПОХВАЛНИ ГРАМОТИ:
3. Образователния център „Вук Ка1. Невенка Марянович, преподавател
раджич" в Бабушница,
ка в основното училище в с. Стрелъц,
4. Боривое Богданович, служещ в
2. Светислав Петрович, работник в
Междуобщинския секретариат за вътре „Текстилколор”.
шни работи (в Ниш,
3. Вера Джорджевич, работничка в
5. Оретан Кръстич от ;----химическата . „Текстилколор".
промишленост „Лужница” и
4. Драгица Пейчич, работничка в
6. Томислав Станоевич, също работ тъкачния цех на ХП „Лужница" и
ник в ХИ „Лужница".
5. Местна общност в с. Долно КърС ДИПЛОМИ със ЗЛАТНИ ЗНАЧКИ: нино.
1. Йоже Бовец, предедател на Общиноката скупщина в Севнице, СР Сло
вения,
2. Любомир Тодорович, селскостопан
ски производител от Раков дол,
3. Трудова организация „Наисус" в
Ниш,
4. Слакво Златанович, Бабушница,

тЯаШКУ-
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Септемврийски признания
За извънредни резултати и принос в
развитието на общината в 1985 година
по повод Деня на освобождението —
6 септември са присъдени септемврий
ски награди.

да се справи с този въирос и тук е необходима до
мо«( на гю-широката
обшност.
— Можем да отчетем,
че са постигнати добри ре
зултати и в комунално-би
товото строителство — ка
зва Велковйч.
Построени
са десетки километра
пъ
■гища, разширява се ПТТ
мрежата и
освен
район
Звонци, в скоро време и
другите райони ще получат
телефонни постове.
Подо
брява се здравеопазването.

С ПАРИЧНИ НАГРАДНИ ОТ ПО
20 000 ДИНАРА:
1. Мирко Станкович, селскостопански
производител от с. Ралин,
2. Деоимир Станоевич „ткачен цех"
в ХП „Лужница" и
3. Джордже Яничиевич, младеж-ра
ботник в „Тигър",

Г

а 98% подлежащите за ос
новно образование, посеща
ват училище.
КАКВО ДО 1990 ГОДИНА?
И през следващите пет
изтъква Велкогодини
вич — ще продължим да
укрепваме и развиваме съ
ществуващите
организа
ции, предимно
текстилна
та и химическата промиш
леност, а в гумарската про
мишленост Ще се наложи
из вестна производствена
преориентировка. „Лужни
ца" все повече ще се на
сочва към
домашни суровини.
Изхождайки от задачи
те от Дългосрочната про
грама по
икономическа
стабилизация — непр.екъс
нато трябва да повишава
ме производителността на
труда, да повишаваме ико
номичността на стопанис
ването при по-пълно
използване на всички ресурси.
— Не е празна
мечта
ако кажем, че се надява
ме отново да заработи и
каменовъглената мина „Ер
ма”,
защото
въглищата
са висококалорични и над
минават 7 5000 калории.
Планираме също да из
градим редица комуналдобитови обекти в Стрелъц.
Велико Бонинци, Люберад
жа и др.
местни общнос
ти. Голямо внимание ще
посветим и на водоснабдя
вадето, защото в нястоящия момент в много мес
тни общности то е нале
жащ проблем — казва Ве
лкович. И по-нататък Ще
продължим
сдружаването
на труд и оредства с трудо
ви организации от по-развити соеди. Примера
на
„Лисца",,
„Първи
май",
„Балкан” ше последват и
други.
Матея Андонов
Братство * 6 септември 1985

Основни развойни насоки на Димитровградска община за периода 1980 —1990 година

Пет години за „вечна
раздяла" с изостаналостта
Пише: Петър Тасев, председател на Общинската ску пщина
Социалистическа република Сърбия каго цяло и по-специално Нишки регион ще
оказват всестранна помоща на Димитровградска
община и през следващия сред
носрочен период. Но ако и този път нашата община остана в кръга на изоставащите
в икономическо отношение общини, ние имаме изключително
отговорната зада
ча да използуваме следващите пет години, за да се оспособим за самостоятелно об
ществено икономическо развитие, защото и други общини в нашата република се
нуждаят от материална подкрепа.
П роектодокументите
за
обществено-икономическо
развитие на Димитровград
ска община в периода 1986
— 1990 година все още не
са изготвени, но дооегащ
ната подготовка
подсказса основните развойни насоки.
През следващия средносрочен период съвсем
си
гурно ще бъдат осъществе
ни задачите, които бяха за
започнати
планувани или
в настоящия средносрочен
период.
ф Досега не бяхме пос
ви има
ветили дължимото
ние на самоуправителната
организираност на стопан
ството. Именно, стопански
те организации от нашата
община се намират в със
тава на големи стопански
„Комсистеми („Инекс".
пас". ..Тигър*' и други) но
са организирани изключително като основни орга
низации
на
сдружения
труд. Ше се застъпваме ня
кои общи функции
(пла
ниране, интерно финанси
ране, , развитие и пр.) да
укрепват като функции на
СОСТ. ТО и пр.
Между
другото това ще бъде пре
дпоставка и за преодолява
пробле
не на кадровите
ми, които са
характерни
за стопанството в нашата
община.
ф Селското стопанство
остава да бъде отрасъл от
първостепенно значение за
Димитров
развитието на
градска община, Известно
е. че е започнал строежът
на
на 3 крупни обекта
обща проектосметна стой
ност над 600 милиона ди
нара. Два от тези обекта
(овцефермата в Боровско
поле, в която ще се отгле
ждат 2500 овце и кози и
ферма за угояване на юн
ци _ Ю00 бройки в турнус) тЛе бъдат завършени
през 1986 година.
Отделно искам да под
чертая значението на про
грамата, която вече започ
'на да се реализира. Касае
' ее за уреждането на Сми
изпъловско поле. което
и н вести
ква като крупна
ционна програма не само
от аспект на големите Фи
нансови средства и сложно
й.
стта на реализацията
но и бт гледна точка ча
ефектите, които трябва да
Тази
бъдат осъществени
поограма иредставява цял
комплекс от
мерки
—
от мелиорация (мрежа от
канали, изсушавате и пос
трояваке на микроакумула

ция) до арондация и кома
сация. Първата
фаза ве
че се реализира и в рам
ките на същата ще бъде
извършена мелиорация, из
граждане на пътна мрежа и пр. Когато завърши
реализацията на първата
фаза, в Смиловско поле
ще бъде създаден комплекс от 780 ха — изкуствени
ливади и плодородни ни
ви. Тази фаза
трябва да
бде реализирана през 1985
и 1986 гОдина.
Втората фаза на програ
мата обхваща
изгражда
нето на една кравеферма.
Тези програми и допълнителните
програми
за
развитие на частния сек
тор в селското
стопанст
динами
во ще обезпечат
чен ръст на този отрасъл
през следващия средносро
чен период.

Конфекция ,„Свобода": развитие по възходяща линия

Звонци и зана
зации
ще имат по-малка Суко-во
инвестиционна дейност.
пред ше бъдет предмет на
Споменатите досега прог особено внимание, но не
съм уверен, че в следварами са сигурна алинея в
щия средносрочен период
бъдещия ' средносрочен
ще бъдат обезпечени сред
план на общината, понества за построяването им.
же реализацията им е
ход:
Ф С изграждането ца
Ф Анализират се възмо
жностите за
реализация пощи в Димитровград, Ка
меница. Смиловци. Невля.
на няколко
потенциални
и Поганово се създават ус
програми. .
Най-напред, това са про ,ловия найтолям брой( се
грамн в минното дело. От лища да бъдат включени
по-дъдго време се води ди. в системата на ПТТ—връз
връзка с екски. ■
скусия във
ф В обществените дей
илоатацията на
въглища
в
глина
ности не съществува необв Мъзгош, на
построяване
Бребевница, андезит в Нев ходимост от
ля и други, но все още не на' сгради. След като бъде
сградата на
е известно дали тези про завършена
грами ше бъдат включени ОВО ..йрсип Броз Тито",
за образованието пте получи
в средносрочния план
извънредни условия за рг?
периода 1985—1990 година.
Досега направихме важ бота. В областта на здраве
също се заопазването
на крачка в развитието на

юбилея
ДИМИТРОВГРАД: постижения. достойни за

на

промишлеността транзитния туризъм. Оцен
• В
явамс,-че с необходимо да
всички сили ще съсредото
продължи.
реализ ацията
чим върху по-мататъшнораойсИириата
концепция
на
трудовата
то развитие на
и а г.р3'11 и чио-п р о и у окв ател
„Димитроворганизация
Понастоящем,
град", която работи в рам . пия пункт.
работим върху
ките на СОСТ .,Тигм>'Д^К .конкретно
построяподготовката за
Пирот. Ще направим
ване на един мотел с 50
елин през изтеклите 25 го
легла, продажбен пункт,
аналйдини пети опит да
,
паркинг и други обекти.
зираме и евентуално да рс
Общата
инвестиционна
ализирамс програма за мо
активпост на стопанството
дернизапия на производсттрябва да бъдо на равни
вото на гумени нишки. На
щето на настоящия средно
8 септември, в Деня «а рс
срочен период,
вобождеиието на Димитф Макар че оме раареобшина, ' 416
ровградска
шили гол»м брой пооблебъде положен основен ка
ми в областта на инфрасмък на нов цех на „Сво
осбода", който
трябва
да труктурата. пътищата
тават да бъдат един
От
бъде завършен през
1986
най-крупните проблеми на
се
година. Понастоящем
Димитровградска община.
н'МИ”и подготовка за при
Регионалните пътища Ди
работника,
смане на 250
Изатовци.
митровград
които Ще работят в този Димитротград — Невля И
Останалите оргаяицех.

на обществения живот и
труд. от които зависи осъ
ществяването на
равноп
равието на народите и на
родностите, за задоволява
нето на културните потое
би на населението в
об-'
шината и пр. Ще бъде раз
решен проблемът във връз
ка с качеството на приема
на радио и телевизионна
та програма, защото това
стана насъщна необходим
мост след цялостната елек
трификация на общината.
Искам да подчертая осо
бено
следния факт: при
конципирането на развойната поограма за средног^очния период 1986
—
1990 година трябва да се
съобразяваме със затрудне
ното икономическо положе
ние в нашата страна, Както и настоящия, така и
следващият
средносрочен
план ще се реализира при
същи или подобни затруд
нения. Затова ние, трудо
вите хора и гражданите на
Димитровградска община,
трябва да вложим макси
мален труд, за да извле
чем максимална' полза от
огромния обществен капи
тал, с който разполагаме
и да не бъдем вече сред
последните в Нишки реги
он по производителността
на труда си.
Накрая искам да изтък
на, че Социалистическа ре
публика Сърбия като ця
ло и по-специално Нишки
регион ще оказват всестра
нна помощ на Димитров
градска
община, и през
следващия
средносрочен
период. Но ако и този път
нашата община остана
в
Победата
кръга па изоставащите, в
нужните
обекикономическо
отпошение
вършават
общини, ние имаме изкл
ти.
Оборудваието и модер ючително отговорната зат
дача да използуваме след
низацията ще бъдат осно
ииа задача и обществени ващите пет годили, за да
се оспособим за самостоя
те дейности през средно стелно
обществено-иконо
рочния период 1986—1990.
мическо развитие, защото
година.
ф С рещавапто на гол
и други общини в нашата
република се нуждаят
от
ям брой въпроси във всич
материална подкрепа.
ки области непрекъснато
укрепваме и системата на
Казаното дотук ще, бъде
оонова, на която ще бъде
всенародната отбрана и об
шествспата
самозащита.
..построен" развойният пд
ап на Димитровградска об
Подчертавам факта, че до
щина за периода 1986—
кумонтите, които
досега
приехме във формата на
1990 година. До края
на
септември ще бъде изготве
проектопредложения
поч
по проектопредложение на
ти напълно дефинират оа
този изключително важен
звитието на тази система
документ. Съществуват в си
през следващите пет го
чки предпоставки за нав
дини.
ременно
приемане
(до
ф Отделно внимание ще
края на годината), на по
поовстим на създаването на
разпия соелносрочен план на
условия за успешно
онези области
Димитровградска община.
витие на
СТРАНИЦА в
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41 ^дини свободно развитие на Босилегрвдска община

Н занапред със сдружаване
• Голям сйпански подем от оовобождеииото насам • В изиънстопаиската дейност са постигнати извънредни резултати — учебното дело етапа „фа
брика” на кадри • Стопанските организации от Южноморавски регион и пошироко и занапред ще играят огромна роля в развитието на общината, развой
ните насоки на която се обосновават и на собствени ресурси, преди всичко
на рудните залежи.
Изминаха 41 години от ница на „Електробоана” досегашното проучване, с
освобождението на Босиле от Жце, по точно на ос иронамерена единствена и
й организация извънредно качествена фоградска община от фаши новната
сткото иго, от деня, в кой „Феролегури”. В ход е сфатна руда. досега само
то българската фашистка изграждането на промиш в лиемнеки район са утвър ,
войска бе принудена да се лен цех за ПВЦ конден дони над аз милиона то
оттегли завинаги от този затори, който в Бооилс- на фосфатни залежи. Ут
край. Оттогава до днес из град до края на годината върдени са и огромни за
лежи на графит, кварц,
цяло се мени животът и ще открие ЕИ от Ниш.
— С това обаче не се олово и цинк, волфрам и
картината на този по това
и
търсим. пр.
крайно беден край. След задоволяваме
Безспорно е, казва
освобождението, под ръко нови развойни програми
Во- Рангелов, чс широката об
водство на' Тито и Партия — казва Рангелов.
та тази община изписа дят се сериозни разговори щност е заинтересувана за
най-светлите страници в с „Електробосна" да, от използуване на тези рудвпрочем крие цех за производство ни залежи и тяхното акисторията си
както и цялата българска на пасти въз основа на ти тивиране ще започне този
народност в социалистиче тан-карбид. Също така се момент, когато бъдат съзска, самоуправителна и не водят разговори и с „Ни- дадени условия и когато
обвързана Титова Югосла текс" от Ниш за открива-, бъдат обезпечени нужните
средства, защото става дувия. Изминатите години не на цех запроизводствсътцнос тса свидетели на го наконфекция.
Водим ма за твърде големи капи*
всестранните постижения, разговори и с „Инжене- таловложения.
Не по-малки природни
свидетели на един огро ринг” от Белград за откри
Босилеградмен всеобщ социалистиче ване на един промишлен възможности
ски подем — казва Любен цех.
ска община има и за разТъй
като
бяха
’
безуспеш
Рангелов, председател на
витието на селското стоОбщинската скупщина в ни разговорите с ДИБ от панство. Отделно в област
Княжевац,
понастоящем
се
Босилеград.
та на животновъдството,
Председателят на Общин
ПЕРИОД НА ВСЕСТРА
ската скупщина изтъква,
ННИ ПОСТИЖЕНИЯ
че в тази област и досега
Когато председателят на
са постигнати видими ре
Общинската скупщина под
зултати. От запустелите и
чертава всеобщия прогрес,
деградирани ниви и паси
ща са създадени изкустве
преди всичко има пред
вид развитието на стопан
ни ливади. Почти цялост
ството; селското стопанст
но е изменен расовият съ
став на добитъка така, че
во и инфраструктурата.
с малък труд селскостопа
Той казва: „Благодарение
на правилната политика
нските производители обез
печават добър, доход. По
Съюза на югославските ко
настоящем в ход е изгра
мунисти по националния
ждането на мини-ферма в
въпрос, която се водеше и
обществения сектор, в ко
която се води, Босилеградска община, в която 95 на
ято ще се отглеждат над
Л. Рангелов
4000
овце и около 500 ко
сто жители се числят към
българската народност, сме изучава оправдаемостта за зи. А чрез мияифермите
ло крачи напред. Помощ откриване на цех за произ в индивидуалния сектор се
та на обществото няма да водство на изкуствени ди създават възможности жи
изостане, но не губим от аманти въз оонова «а гра вотновъдният фонд в об
предвид и собствените си фит, носител на който да щината занапред да се
природни ресурси.
бъде „Рудо-коп” от Скоп увеличи.
— Най-големи резулта
ие. Тази организация е за
ОТ ИЛЮЗИЯ ДО
за
изминалите 41
интересувана за активира ти
ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
не на графитна мина. и години от освобождението
Преди и непосредствено за нови изследвания — ка на Босилеградска община,
■след освобождението не зва председателят на Об подчертава
Рангелов 'са
можеше да се помисли за щинската скупщина в Бо постигнати в областта на
промишлено развитие на силеград Любен Рангелов. горското стопанство. Досетози беден край. Сега то
га са създадени над 1000
ва е действителност. Сега РУДНИТЕ ЗАЛЕЖИ —
хектара нови гори, от ков Босилеград работят де НЕИЗЧЕРПАЕМ
ито голямо количество ве
сет стопански организа ИЗТОЧНИК
че се експлоатира. Тази
ции. С около 1200 р*§отОбществено-политичес-'
акцил ч°ез г°Рската оек'
ника. Всред тези организа ките сили в общината и тя
и Движениет0 на г0‘
ции са и първите рожби по-широко
предприемат Раните- а в последно врена сдружаването труда и
сериозни
мерки
за
активи“е
и
чрез млаДежки Д°~
средства
цехът за про ране и използуване на съ- 6Р°вОЛНИ
акции, все още
изводство: на чорапи и це- ществуващите ресурси В е интензивна така, че по*ът' за сушене на овощия
и зеленчуци, които откри тази насока се предприе- вече 66 :зале‘*в“'„ °”°1
ха стопански организации мат сериозни начинания в т0 се сече- което е добр
областта на минното дело. гаранция за 01116 "°-бг,ърз°
от Лесковац, текстилната Още
повече, че - Босиле- Укрепване на материална
.промишленост „Зеле Велта основа не само на та^и
кович" и „Здравйе". Но та адска община разполага стопанска организация, но
с огромни рудни залежи,
ще се спра само на това. И не без обоонование е въобще и на общината.
Свои трудови единици от мнението на Рангелов, че
ПЕРИОД- НА ИНТЕНЗИ
криха или ше открият и перспективата на община* ВНО РАЗВИТИЕ
други от региона и извън та е в експлоатирането на
За изминалите четири
него. Понастоящем ,в общи рудните залежи. Именно,
ната създават доход и тру- на територията на Босиле- десетилетия, наред със сто
, дещите се в трудовата еди- градска община, според папското развитие, Босиле
СТРАНИЦА 6

градска община в социалиетическа,
самоугщавителна Югославия, отчита завидни постижения и в развитието на
обществената
дейност, в
образованието
и културата, социалната и
здравна, политика, в комунално-битовото ’ строителство.
,
В това отношение председателят на Общинската
скупщина в Босилеград с
удоволствие казва:
В
областта на образованието
осъществихме извънредни
резултати. Във всички села са построени нови училищни сгради, а при бии долнолюбатстърското
ско основно училище и съ
временни ученически ин
тернати. С основно образование са обхванати вси
чки деца а със средно об
разование за последните
няколко години 95 на сто
с тенденция на постоянно
увеличение. А откритата
преди две години .детска
градинка в ход. е разши
ряването й, а може би ще
трябва да се построи още
една е красноречив пример
за обществената грижа за
най-малките.
Рангелов не крие оптимизъм и подчертава, че
благодарение на принципната политика на Оюза
на югославските комунисти по националния въпрос,
в Титова Югославия се съвдадоха воички условия за.
равноправно участие на
воич-юи народи и народности във Всички области на
обществения живот и труд.
Като казва това, има предвид, че. след освобождеяието в Босилеград е имало само една амбулатория,
в която повече пъти вместо декара е работел помоЩ№ИК (фершула), а днес
съвремен и добре обзаве
ден Здравен дом, една
здравна станция и 4 амбу
латории. В ход на изграж
дане са още две амбулато
рии. И още нещо. Лона
стоящем за здравеопазва
нето на населението в Босилеградска община се три
жат над 100 души, от които една четвърта са лекарй : и лекари-специалис
ти. Всичко това, казва той.

въздействува малък брой.
хора и това преди вСичкО
за отделни видове болести, да търсят лекарска помощ извън общината,
Подобно бе положението и в облетта на култу1
рата. Преди войната и не
посредствено след нея ре
е имало дето се казва нищо в това отношение. Днес
в центъра на града се йздига един от най-съвремените културни домове в
югоизточната част на Сърбия. В последно време от
делно внимание се посвещава и върху реновирането на кооперативните дрмове, с което се създават
добри условия за култур
на изява на подрастващи
те поколения. Завидни резулТати се отчитат и в об
ластта на социалната за
щита на стари и изнемощели лица, или пък на деДа. които се нуждаят от
такъв вид грижа,
— Всестранната помощ
на широката общност се
вижда . не само в стоп.анското развитие цш Босиле- градска община. Тази по
мощ на дело се потвърди
и ое потвърждава и в об
ластта на комунално-битовото строителство на обшината, дето започнахме
от нищо. Непосредствено
след войната Босилеградска община бе отсечена
от вътрешността на сграната ни. а - само 3 села
имаха електрически ,ток.
Днес Босилеград с вътрешнретга е свързан. с два пъ
та от които единият е ас‘валтиран. Почти всички
села са свързани с подходящи за различни превозни
^ средства пътища. Над , 20
села са свързани с телефо
нни линии, а предприемат
се . мерки и останалите да
получат- телефонни връзки.
От 37-села, включвайки и
Босилеград, в 31 село има
електрически ток. В три ак
цията е в ход и най-веро
ятно до края на настояща
та или- в началото на ид
ната ще бъдат електрифи
цирани. а само в
Ярешник, Назърица и Доганица акцията ще започне
следващата година,
Манол
Братство ' 6 септември 1985

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СК В

СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Започват подготовките за изборите

пната дейност на
комунистите
Предстоящата
предиз- (секретар, зам. секретар и
борна • дейност в
първич- членове на
секретариатиняте организации на СК, те), предложения
за члечиито подготовки започна нове (кандидати)
за постоха в Сурдулишка община, янните акционни конферен
са удобен момент да се на СК. СъШо ще бъ.
извърши целокупна оцен- дат предложени кандида
ка- на -дейността на кому ти за членове на ОК на
нистите в общината. Ка^- СК, статутарната и надзиво е класовото укрепване рателна комисии и за Акна организацията, как ко тил а на работниците иа
мунистите съдействуват за комунистите от
редовете
провеждане Програмата за на непосредствените продългосрочна икономическа изводители.
стабилизация, до коя .сте
През ноември ще се про
пен се ангажират в разре ведат изборните събрания,
шаването на жизнените въ като се определят и пред
проси. в средите, където стоящите задачи. През де
живеят и работят и каква кември ще се учредят по
е дееспособността им — стоянните акционни коифе
са -само част от въпроси ренции. През януари иду
те. които комунистите кри щата година окончателно
тически и самокритически Ще се приемат предложе
ще разгледат.
ния за членове на ОК на
Инак, според приетата СКС, и съответните коми
програма за провеждане сии. а до края на февру
на изборите, в септември ари. отчетно-изборна кон
ще се проведат обстойни
ференция на ОК на СК,
подготовки,
през октом като се изберат нови чле
ври ще се състоят предиз нове, както и членове на
борните събрания в ПО на МОК на СКС и делегати
СК, на които ще се еви- за X конгрес на СКС и
дентират и предложат кан XIII конгрес на СЮК.
дидати за ръководствата
Ст. Н.
БАБУШНИЦА

Оживена предизборна
дейност
С първите дни на септември, ведно с подготовката за чествуването на Деня на освобождението, за
почна оживена предизбор
на дейност в първичните
организации на Съюза на
комунистите. Както вече е
известно, в първичните ор
ганизации на Съюза на ко10 октомври
мунисти до
трябва да бъдат проведе
ни предизборни и изборни
събрания. За целта, както
Новица Люни уведоми
бич, председател на Обт
щияския комитет на СКС
в Бабушница. тези дни те
се проведе семинар със се
кретарите на
първичните
организации като по-кон-

кретно се уточнят задачите за предстоящата активност.
Предизборната и избор
на дейност в Съюза на ко
мунистите ще бъде удобен
момент за обстоен крити
чески анализ на постигна
тите резултати, както и на
допуснатите
пропуски и
слабости, като с това вед*
но се открива и предкон
гресната активност в Съю
за на комунистите.
Както вече у утвърдено
с приемането на програма
та за предизборна и избо
рна дейност, голямо вни
мание ще се посвети ма
кадровата политика.
Започна и обсъждането
на Платформата >за XIIIтия конгрес на Съюза на
комунистите в Югославия
и докладите па
ЦК на
СКС и проекторезолюциите.
Обшинока изборна
ферешгия в СК ще се
веде в периода от 10
ари до 25 февруари
година.

конпро
яну
1986

М. А.
Братство * в септември 1989

ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД

По-рано
Председателството, а на 30 август и
Общинския
комитет на
СКС в Димитровград обса
ди провеждането на кадро
вата политика не само а
Съюза на комунистите но
и по-широко в общината.
Основна констатация е, че
е нужен остър завой в
провеждане на тази поли
тика навсякъде. Затова по
този въпрос своето мнение
трябва да каже базата, а
подготвения материал, ко
йто най-обстойно бе обсъ
ден на Председателството
и на Комитета, трябва да
бъде изходна точка за поконкретен анализ във всяка първична партийна ор*
ганизация.
Общинският комитет ра
зисква и за изборните до
кументи.
като при това
прие решение и програма
за провеждане на избори
те в първичните организа
ции и в общинската орга
низация. Според програма-

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО

та всички подготовки тря
бва дй бъдат проведени
поез този месец, за да
може през октомври да
бъдат проведени предиз
борните активности в пър
вичните организации. Осо
бено внимание в предиз
борната активност трябва
да бъде наоочено към про
блемите и трудностите в
работата и към изнамиране на възможни решения
за премахване на досега
шните слабости.
Изборите в първичните
организации в Димитров:
градска община трябва да
бъдат проведени от 1 до
30 ноември, за да може от
първи до 25 февруари 1986
година да бъдат проведе
ни избори в Общинската
конференция.
Имайки предвид, че по
време на изборите се из
бират нови хора на отго
ворни постове в първич
ните организации, необхо
димо е да има повече кан-

НА ОК НА СКС

дидати чиито способности
да бъдат проверени на Доло, а членовете да изби
рат. не само да гласуват.
Разбира се. трябва да се
води сметка за да се спа
зи съответната структура
на органите в Съюза на
комунистите, да има работническо болшинство и
кадрите да се подмладяват. Както бе изтъкнато
на заседанието изборите
трябва да обезпечат пълна
идейна и политическа ди
ференциация и предприемане на конкретни мерки
за лична и -колективна от
говорност за неизпълняване на приетата политика
и задачи. Само по този
начин може да се осъщес
тви и пълна мобилизация
на членството и неговото
по-нататъшно ангажиране
в осъществяване на прие
тите становища на 18-то
заседание на ЦК на СКС.

А. т.

В БОСИЛЕГРАД

Приети повече решения
Изготвяйки материал за
поредното
заседание на
Общинския комитет на Съ
юза на комунистите в Бо
силеград. на 28 август т.г.
се проведе разширено за
седание на Председателст
вото на ОК на СК. На
заседанието присъствуваха
и членовете на Комисията
за организационно устрой
ство и развитие на СК и
кадрова политика, членове
на Комисията за уставни
въпроси като и членове на
работните групи задълже
ни за изготвяне на запла
нуваните за обсъждане ма
териали. Между другото
бяха обсъдени и няколко
въпроси във връзка с пре
дстоящите избори в общи

нската организация на СК.
След обстойно обсъждане
Председателството взе ре
шение за броя на члено
вете на Общинския коми
тет. Комисията за уставни
въпроси и Контролната ко
мисия, за броя и начина
на избирането на делега
ти в Общинската изборна
конференция и делегати
на Актива на комунистите
— непосредствени произ
водители. Според това ре
шение Общинският комитет на СК в Босилеград
Ще наброява 35 души, а
двете комисии по 7. Същи
те избира Общинската из
борна конференция от ре
довете на общинската ор
ганизация. Общинската ,из

ПО ПОВОД 8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТРОВГРАД

III» заработи новата поща
По повод 41-годишнината от освобождение
то 11а Димитровградска община от фашизма на
8 септември в 10 часи ще започне тържествено
събрание на Общинската скупщина и изпълни
телните тела на обществено-политическите орга
низации, на което председателят на ОС Петър
'Гасев ще изнесе празничен доклад. На събра
нието ще бъдат връчени Септемврийски награ
ди на заслужили лица и трудови организации.
Ма празника в Димитровград ще заработи
новопостроената поща и ще бъде положен основои камък на нов цех на „Свобода" за про
изводство на лока конфекция. На 7 септември в
10 часа ще се проведе тържествено събрание
на трудовия колектив на Дома за стари лица и
иеноионери, с което ще бъде отбелязано нача
лото на работа на товй важно ведомство на
обществената грижа за остарели и изнемощели
лица. Празничната вечер ще бъде изпълнена о
тържествен концерт на културно-художествено
то дружество „Георги Димитров". Концертът
ще бъде изнесен на открита сцена пред Кул
турния център.
А. Т.

борна конференция ще наброява 95 души — 6 повече от досегашната и
същите ще бъдат делегира
ни от всички първични
партийни организации вза
висимост от техния брой.
Освен това, Председател
ството обсъди и прие отче
та за работата на общин
ската Политическа школа
на СК за учебната 1984/85
година и
информацията
във връзка с шестмесечните финансови резултати
на стопанските организа
циите от обществената де
йност.
На дневен ред бе и инФормацията във връзка със
състоянието и проблемите
в областта на социалната
политика и задачите на
СК в тази насока. Обаче,
след обстойно обсъждане
на всички въпроси отнасяапг се до този общественосоциален и политически
проблем
Председателство
то не даде съгласие натози материал, със заключе
ние. че информацията не
представяла действително
то състояние и че в изго
твянето й трябва да се включат всички субекти, пре
ли всичко Съюза на синдикатите,
Социалистическия съюз, и местните общ
ности. Посочената информация. разбира
се след
всестранно съблюдаване на
поички фактори, повторно
ше бъде обсъдена от Пред
седателството «а ОК
на
СКС след един месец. До
тогава е и срокът за из
готвянето й.

м. нСТРАНИЦА Т

ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО СЛЕД
ШБСТМБСЕЧИВТО

Увеличава се фнзи
чесният обем г на
производството
След първото полугодие
димитровградското стопанство бележи оживяване,
което се отчита в увелича
ването
на
физическия
обем на производството,
След шест месеца от годината това увеличение бе
лежат трудовата организа
ЦИД. „Тигър — Димитров
град” и конфекция „Сво
бода”. Имайки предвид,
че тези две организации
представляват значителна
част от промишлеността в
общината, то намаляването
на физическия обем на
производство в „Циле” е
22 на сто, тъкачния цех
„8 май" дори с 35 на сто
и кожара „Братство", не
допринасят много до кра
йния резултат. Но това не
значи, че положението в
тези три трудови органи
зации не тревожи. Напро
тив, то и занапред е кри
тично в „Циле", където
загубата пак надминава 12
милиона динара.

Имайки предвид настъпващия сезон ,очаква се залежалите стоки в кожарата да бъдат премахнати,
докато в „Циле’' те представляват значително бре
ме за и -инак трудното
положение,
Личните доходи са уве
личени средно с към 70
на сто, така че средният
личен доход в общината
за шестте меоеца е 20 713
динара, което е с 34 на
сто по-малко от републи
канския а с 28,5 на сто от
регионалните лични дохода.
Оживление се чувствува
и в селското стопанство
на обществения сектор, къ
дето също се увеличава фи
зическия обем на произ
водството, а засетите пло
щи са увеличени с 23 на
сто. В животновъдството
също има увеличение с 34
на сто. Това дава опреде
лени гаранции, че и на
края на годината в селско
то стопанство могат да се
очакват положителни ре
зултати, макар че на край
ните ефекти значително
влияние ще има и дьлготрайната суша.

В сравнение със същия
период миналта година об
щият приход е увеличен с
68 на сто, а разходите, със
71 на сто. Доходът обаче
бележи увеличение 79 на
сто, а чистият доход е уве
личен два пъти. За отбе
лязване е, че за. разширя
ване на материалните основи на труда са отделени
два пъти и половина пове
Когато става дума за сго
че средства, отколкото за ланските резултати трябва
първите шест месеца през непременно да се изтъкне,
миналата година. От дру
га страна дори с 3.7 .пъти че и износът в сравнение
е увеличена ненаплатена- със ещия период миналата
та реализация. В сравне година е увеличен за че
ние .със съшия период ми тири пъти, а осъществяват
налата година загубата в го предимно „Димитров
столимитоовгр а ткжото
панство е намалена с 46 град" и „Свобода" и мална сто. но залежалите сто- ка част „Циле".. .....
ки са значително-увеличе А. Т.
ни в ..Пиле" ит,.Братство".

ПОЛУГОДИШНА
ОБЩИНА

РАВНОСМЕТКА НА СТОПАНСТВОТО В СУРДУЛИШКА

ВИСОК РЪСТ
• ЗАГУБА ОТЧИТА „5 СЕПТЕМБАР" — 25 567 000 и ВЕТЕРИНАРНАТА
СТАНЦИЯ 360 000 ДИНАРА
Осъществените
финия
сови резултати на стопанството в Сурдулишка обшина през първото полугодие на текущата година
характеризира висок ръст.
Общият доход е по-виоок
с 85,6 иа сто, изразходва
ните средства с 94,2, дохо
дът с 65,6 и чистият дохо
дът с 78,3 на . сто. При то
ва стопанството е осъщестаило значително по-голе
ми средства за разширява«е на материалните осноли па труда и за резерви
— 137,9 иа сто повече в
сравнение с шестомесечие.
то на изтеклата (1984) го;
дина. Средният месечен ли
чен доход по зает е по-висок с 62,3 на сто.
Мсжду стопанските ор
ганизации единствено фабриката за производство
на авточасти „5 септембар" към автомобилните
заводи ..Цървена застава”
от Крагуевац отчита загу
ба 25 567 000 динара.
За отбелязване е, че ви
сокият ръст на финансови
те резултати е резултат на
високия ръст на цените (це
ните на дребно са нараснали със 71,2 на сто), след
това на оживялата дей
ност на промишлените ос
на
организации
новни
сдружения труд и строи
телството. за което найярко потвърждение е уве
личеният обем на произ
водството и
увеличение
стойността на строителни
те работи.
Разходите на стопаниова
не през този период са
раснали по-ускорено от об
щия доход, което зле се
отразява върху ръстта на
дохода, който е с 20 пунк
та по-малък от общия до
ход. Тук трябва да се посо
чи изменението при изчи
сляването. така че сравни
телните. показатели трябва
гда се приемат -условно,
- Чрез коригиране се идва

лични доходи 6а изразход
вани 49,1 милиона динара,
а за разширение на мате-

ко от същия миналогодишен период) е увеличен с
58 на сто и възлиза 27 213
динара.
^
'
През този период средният личен доход в стопан

ли заетите в СредноШколския образователен Център
— 38 705 динара. След тях
са заетите в Здравния дом
32402 и а 'и"т',,а ** ,°°п
^апя Р
»

тровград” са натоварени
. 0
дакраи- в МОмента голямо
внимание се отделя на про
'«водегвото на спортни обу
ВЩ 38 пазарите в Италия

зка:за

' ?

СТРАНИЦА 8

в изготвената-информация,
се дължи на „по-добрата
квалификационна
струк-

™*и”е
„

В. Б.

Ст. Н.

Успешно продължение
на производството

риалната основа и за ре- тура на заетйте в ббщестзерви само 16157 динара.ваните дейности".
Средният личен доход на/,.' Инак най-голям среден

Средният личен доход увеличен с 58 на сто

телиия период от минала
та година. Средният пък
личен доход по зает е
26 030 динара и бележи ръ
ст с 62,3 на ого, което пре
дставлява с 2,9 на сто пун
кта по-бавен растеж от ръ
ста на жизнените разходи.
В залежали стоки са ан
гажирани двойно повече
средства в сравнение със
същия период на миналата година. При това найголямо увеличение беле
жат недовършената проду
кция- и готовите изделия,
Следва също така да се отбележи, че е нараснало тър
сенего от потребителите ,с
95,8 на сто, а задълженията към доставчиците —
139,3 на сто, което свидетелствува за известна не
платежоспособност на оур
дулишкото стопанство, въ
преки че нито една стопа
нска организация за подълъг период не- е имала
блокирана текуща сметка.
Очаква се на деветмесечието стопанските резул
тати да бъдат значително
по-добри, главно чрез активиране на вътрешните
резерви,

ТО „тигър _ ДИМИТРОВГРАД" СЛЕД РЕМОНТА
И ГОДИШНИТЕ ПОЧИВКИ

В трудовата организация (ТО) „Тигър — Димитровград" продължи редо
вното производство, прекъ
снато поради ремонт и
колективните годишни по
чивки. През август не е
имало сериозни нарушения в производственияпро
цее,. така че засега плановете напълно се осъщест
вяват. Ремонтът, направен
през юли, успешно е при
ключен, преди воичко по
ради доброто ангажиране
на работниците от Мета
лния цех поддържащи ре
манта. Също така навреме
бяха обезпечени резервни
части.
.Инак поради превзети-

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ ПЪРВОТО
ПОЛУГОДИЕ НА ГОДИНАТА

Извънеголанските орга
низации ' в Босилеградска
община през първото по
лугодие на годината, ако
се изостави .загубата на
Здравния дом - - 1,5 мили
она динара, са отчели по
ложителна финансова рав
носметка. Общият доход,
възлизащ 99,5. милиона да
нара
в сравнение със сгьщия: миналогодишенпери-

до сведение/го: доходът е
увеличен е 98,2 на сто, а
разходите иа стопанисване
са нараснали с около 80
на сто.
В разходите на
най-обем«и
стопанисване
са материалните разходи
2 005 491 000 данарна, или
те бележат ръст от 103,9
на сто. При това за изразходване на суровини ц
материали оа дадени 110,2
повече,
за енергия —
113,5 и за производствени
услуги 9,5,5 на сто.
.Отделянето на стотганството за обшо и съвместно
потребление, както и за
други цели. е увеличено с
97,1 на сто. През този период особено са увеличени
лихвите на кредитите (от
79 019 000 ма 202 116 000 да
нара) или със 155,8 на сто.
което от своя страна влияс , върху обремененостт^
на' стопанството. Високите
лихви за оборотни средсг
ва налагат стопанските ор
ганизации по-целесъобразйо да ползуват собствени
те оборотни средства.
За разширяване на матермалните оонови на труда от чистия доход са отделени 306 188 000 динара
или 137,9 на сто повече
по отношение на сравни-

производството на уттьлшг
телни плочи, също пред
назначени за износ.

„ЮГО" — ПРОГРАМА —
ЗАСЕГА БЕЗ ПРОБЛЕМИ
Трудовата
о рганиз ация
„Тигър — Димитровград"
е значителен кооперант
на „Цървена застава" - в
„К)го —- програмата"
за
пазарите в САЩ. Дими
тровградската трудова ор
ганизация снабдява -„Цър
вена застава" с гумено-те
хнически изделия, главно
профили. Досега от стра
на на автомобилната про
мишленост в Крагуевац не
е пристигнала никаква ре
кламация, което означава,
че се отговоря на изисква
нията не само на „Църве
на застава", но и на паза
рите в САЩ. Всекидневно
ое контролира производст
вената програма, предназначена за „Юго" автомобилите. Запланувана е яабанката на 4 трансферпре
си за да се изпълнят успе
шно изискванията. не само
на „Цървена застава”, но
и на останалите кооперанти в страната и чужбина
през 1986 године.
П. Димитро»
Братство * 6 септември 1985
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ

СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ

Брой 1483 година ХУШ
Белград, 6 септември 1985
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Неизбежна демократическа проверка
! емата за кандидатите за избирателни ^ГаН°таистинаеаятТег^П°^ебНОСТИ '
се' и не помисляме, че може да се случи да
функции непрекъснато е на дневен ред още значение им м
по ред или по заминат всички дългогодишни професионалот Единдесетия конгрес на СЮк (1978 года- които зааужаваЛпмиТ^“» или Дилеми- ни политици. Необходима е обаче нормална.

рират по-голям брой кандидати”. Почти съща
формулировка е записана и в Резолюцията на
Дванадесетия конгрес на СЮК (1982)
В общопартийното разискване даздвижено на 13-то заседание на ПК на гюк Нчкч)
-мунистщто пЛТ пЛбисцитнГ сей™]
за избори, в които ще могат да изберат онези, в които имат най-голямо доверие, а за

г-гг

кандидати. ватова и в Заключенията на ЦК
на СЮК (приети на 16-то заседание) изрично
е записано, че „за всички, па и за най-важните избирателни функции трябва да се пред
лагат по-голям брой кандидати".
Значи, -вече седем години Съюзът на комунистите в документите си последователно
се застъпва за тази идея. И в почти всички
най-нови избирателни правилници, партийни
заключения и становища на политическите
организации отново е записано, че в изборите трябва да се предлагат повече кандидати. С право трябва да се очаква избирателната практика да доближи прокламираните
принцигги. Защото изключително е настроението да се предлагат повече кандидати, а
избирателното тяло вече не е готово да приема предложенията, изковани в ковачниците
на малки групи.
И докато мнозина считат, че сегашният
начин на избиране и водене на кадровата
политика е една от основните причини за
нашата многостранна криза, все още
има
влиятелни хора, които мислят другояче. Докато едни напълно оспорват тази идея, други
казват, че „от това не трябва да се прави
проблем" и че „това нс е централен въпрос",
..Теоретичната" новина, излъчена през носледните седмици гласи така: „На обшилите тря
бва да се предостави сами да определят дали
ще провеждат избори с един или повече кан^Г|-1дати, като се ръководят от конкретната об-

Т
I УредЯТ Т03и въпрос' може
мъдро' преходно решение01453™4"0' ДОР" "
н„ ™ д „ °вшение.
_ решеГетоТбъТе “ ТЛ“ “ “*
„ Иет° да 0Ъде предоставено на борсГнГо^^е^^Тр^жеГет. ^
Ред което уреждането' на въпЗ,
ое предостави на ойм.мннтг
трябва Да

кол"

~ зкпг

гика и изборите- прсдставяват >една от ооновните характеристики на всяка политическа
система, нима въвеждането на разнообразна
практика не означава и въвеждане на елементи от различни системи? Ако тези промени
представяват продължение на демократизацията нима трябва да бъдат спрени на общиноко равнище? Може ли решението за повече кандидати да бъде знак на демократизация в една, а неприемливо решение в друга община или република? Трябва ли сега и
всяка република и покрайнина да право това, което си иска? Нима тази евентуална пра
ктика няма да допринесе за по-нататъшно
изостряне на разликите и да зададе още един
тежък удар на единството в страната и в
Съюза на комунистите?
Посочените „разумни" поръки повече
приличат на лоши вицове, отколкото на
път, по който можем да излезем от „мажежената" атмосфера и да решим обективно
(все пак) важния въпрос за кадровата политика. Към „вицове" ще се прибягва и в бъдеше, всс докато на масата не се положат
всички карти, всс докато не се засегне и найчувствителното място на въпроса — какво да
сс прави със сегашните професионални политици, които основателно или не. няма да бъДАт избрани на изборите с повече кандидати?
Понастоящем на хиляди лица са професионални политици, които сигурно ще наетояВат да останат такива и занапред. Разбира

пълиявал.
Всичко Т0Ва показва- че на Дилемата
един или повече кандидати не може кратко
™ “ МаХНе с рЪКВида Се изхвърли ОТ Дйешия ред с думите „това не е централен въПР°С"' ФаКТЪТ' 46 “"** Не 66 °-^-вена
Пре3 изтекл“те седем годиаи- не означава, че
ТЯ Не ® д°бра" “° 46 МН°Г° СИЛНИ 03 °ТП0"
прогресивността му.
Единствената следваща логична крачка е
да се прокара път на тази инициатива с дообмислена, и организирана политическа
акция. Разбира се, предпоставка за това е
идеята да бъде предварително разработена
и да бъдат разяснени всички евентуални примки, а да се подчертае и предпише най-важното.
Избирателната процедура обикновено се
дели на три фази: кандидатиране, обсъждане
на кандидатите, по време на което се оценял
ва личността и работата им, и заключителен
етап — избирането. Втората фаза — оценявалето на кандидатите
в много среди ©
-.едена до минимума и главно се завършава
с обявяване или четене на биографии, в които кандидатите се „обсипват със звезди" и
дефинитивно провъзгласяват за безгрешни. А
именно разискванията за кандидатите трябва
да бъде май-важната фаза на изборите, да
се разясни кой с работата, политическата
последователност, знанието и способностите
си заслужава най-голямо доверие. Това безспорно не означава, че с това изборите трябва и да завършат. И в заключителния етап
избирателите трябва да имат възможността
да сс определят за онези от кандидатите с
приблизително еднакви качества, на които покъсно ще дадат пълна подкрепа в работдта им.
Миливое Томашевич^

Работата па марксистките цен- готовката ма 13-ия конгрес на
трове, институтите, научно-изсле- СЮК оправдано се търси „по-блидователските отбори, какго и на зко отношение" на партията с наотделните марксисти в такава об- у ката, отношение с което Съюзът
стаповка — главно не бе използу- на комунистите по-решително Ще
..
гч.ючя ня политиците" допринесе че тео
па,иа по съответен начин, а сери- обединява всички творчески сиди
„методите на работа на Съюза наX™“раб^а в Съюза да
изследвания станаха дори в обществото и ще разширява иде
на комунистите от предходния югославските комунисти да изтлее ~ "желателни. Кръглите- маси", йния фронт на борбата за социаисторически период са надминати, кат повръхностните анализи на от съвещанията, трибуните симпози- листическо самоуправление. Така.
а нови ме са изградени", се кон- делни явления и тенденции и наб- и'|в с ..поръчани теми обективно зад качествената теоретическа растатира в Платформата за^
подго
Това
е лягането към абстрактна идейна
можаха да бъдат успешна замя бота ще базвива същинска квалитовка на 13"ия яконгрес.
кпято би тряб- борба против тези явления и тен- на иа същинската идейна битка с Фшшрана идейна борба, която ще
неприятнаистина, ко го би
Р^ 0 0
циит0 обшесгве„и кореминосителите на чужди идеи. оведО- . разширява хоризонтите и създава
вал° да
икТмунистате сами и останаха необяснени, а носителите *а ее главно па проста размяна на перспективи на комунистите и рапа^ята като цяло Хтично да им неидентифицирани. Една така мненията.
ботпическата класа. Такава ориенпартията катс) цяло крит
м ^ ориентация, вместо да мобилиВ такъв идеен „амбиент” поли- тация. диаметрално протиположна
преизпитат СООСТВСТ1И1И
V
а членовете на СК, допринеое тикаха на Съюза па комунистите, иа досегашната практика, има своя
тика и действуванс
Щ
обоснована върху основа в Програмата на СЮК, а
път да съгледат какво съществено
за разпространяване на убеждение недостатъчно
маркоичеокото обяснение на дерт дебатата върху Проектозаключени
носи и изисква икономическата, то че СЮК не е вече в състояние
от Тринадесетото заседание на
политическата културната действи ефикасно да допринася в решава- ствитслиостта, не бе достатъчно на ята
телко^
' у
р
пето на обществените проблеми, правлявама към осъществяваме на ЦК на СЮК показа, че може да
п-ггпврп на този въ- Не трябва много мъдрост да
се програмното определение за „рабо се разчита и на практическата попрос СЮК няма ла намери без заключи, че разпространаността па та в масите", така че партията вое дкпепа от „базата” в рамките на
връщане „а партията към науката, едно такова убеждение е идеално повече сс залавяше за юздите на предконгресната подготовка. Оста
на ПИР1И
Г,
У■
поле за разцвет на разш аитиоо- властта, форумиата работа, при ва, следователно, усилното прерастеоретическата 1,1
та аргументирана борба на мнени- циалистически и квазиооцйалирти- нужната последица — късане на тваие на тази ориентация в нова
ята. Дългогодишната практика, об чески идеи, с което| идейната су- връзките между форумите и па.о- трайна практика, като съставна
част в изграждането 1га нови ме*
лятата се най-вече на максимата матоха в нашето пространство ст0 гийнвта база.
Затова в Платформата зв под- аоди на работа в партията.
„науката ца учените — политиката ва „комплектна".
СГЬЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ

ТЕОРИЯТА НА ПРОВЕРКА

2 Комунист
Вместо „по-леките" теми, по вре
ме на най-големите летни горещи
ни, в печата разискванията за из
борите изпъкнаха на преден план,
оообено след изложението на Драгослав Маркович, член на Предсс
дателството на ЦК на СЮК, на
заседанието на Председателството
на ЦК на СК в Сърбия (11 юли),
г Както е известно, Маркович тога
ва подчерта, че Съюзът на комуцистите не трябва да излиза на
изборите с повече кандидати. юоито ще подържи и за избирането
им ще се застъпва". „Защо хора
със същи идейни погледи и определения, членове на същата партия биха били един на друг противкандидати ? В многопартийната
е избираемо да ое случизлича ’ заигото
'избирателите
ттпр»01»1 ° разЛ!ИЧ1Ш обществограми и се б** я С различни ПР°ние постъ
орят 33 тях- Ако и
и «о появата ™ ф”кц5," "
Изложението яв Ма™.и, по.
»»..««« 0»таР„.
зина функционери, пък и - обиктю
вени" членове на партията” бързо
скобщиха становището си за диле
мата един или повече кандидати
но наред с нея бяха раздвижени
и ^мнбто други теми, важни за
предстоящата , избирателна активносг. Открито се говори за „недоимък на кадри в недостатъчно развитие общини за дилемите във
връзка с волонтерското изпълняване на функции, хоризонталната ро
тация и „узурпаторската" роля на
координационните тела за кадрови въпроси, за така наречения пар
таен имуществен ценз, начина на
избиране на органите във федераЦията и т.я.

Избирателите иснат
ПОДГОТОВКАТА ЗА ИЗБОРИ ТЕЧЕ ПОД ЗНАКА НА РАЗИСКВАНИЯТА ЗА БРОЯ НА КАНДИДАТИТЕ, ЗА ТОВА КАК ДА
БЪДАТ ИЗБРАНИ НАЙ-ДОБРИТЕ И КАК ДА СЕ УВЕЛИЧИ УЧАСТИЕТО И ВЛИЯНИЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ В РЪКОВОДСТВАТА
НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ
членовете това и казаха: Някои от
причините за непоследователности
те и негативните явления в общо.ството ое виждат и в „узурпацимте" иа правото за взимане на
конкретни кадрови решения, правата, които според приетите догсумента принадлежат на основните
субекти на нашето общество",
Първите крачки в кадровите промети, смятат членовете, би трябвало да започват отгоре, където са

пггс агаа™г

пия глалзно приемат предложенисто за по-гол»м брой кандидати на
предстоящите избори. И, изглежур, с право. Защото и в досегашнитс избори главно имаше повече
кандидати за съответните функцми, ио за тях се разговаряше без
присъствие иа обществеността. На
края, косато предложенията “
съгласуват, пред „избирателите" се
излиза с едно име. Сога -новината
е „само" в това, че за по-големия

“* С™‘ ТГТЦ“ «" -™»“*1 я. Ядаг
•
зетят,. тоест ат, «а та предЗДЩО НЕ ПОВЕЧЕ
Г ™вГ
“ЙГн.
„„„
„
„
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ССТН, Синдикатът и особено 0 итичеок систем .
Съюзът на комунистите затова «а
Затова сега ое припомня на
пред
изпитания. Ако тези Титовия доклад пред Единадесетия
избрРи бъдат текли с оценките за конгрес на СЮК относно Резолюто®а, че оме осъществили добри цията на Дванадесетия конгрес на
Резултати, че страната е в икона- СЮК, а особено становищата от
ммчеока криза и че съществуват общопартийната дебата и на някои
застои в осъществяването на дого- други скорашни или не така отворената политика, а на избирател давнашни разговори в първичните
ните. листи в същи или подобни ор организации, в които (цитираме
гани бъда-т същите хора — с това един материал на ЦК на СК в Сър
да бъде запазено становище- бия) ..е поставен въпросът защо за
то на партийните членове, че ка- едно място не се утвърждават подРите, които най-много ни доведо- вече кандидати, е гласуване да се
ха а кризата и които са най-отго- решава кой да бъде избран. С тоаоряи че .от. кризата не излизаме, ра би се обезпечила погголямадене могат вече . да бъдат начело на мократичност -в изборите, защото
органите и организациите.
гласоподавателите биха се изясняКОЕ Е ПО-ВАЖНО
Мнозина функционери в стре- рали действително би избирали,
межа
да
отговорят
на
тези
искапо-обективно би се преценявала
Впрочем, когато се касае за
дилемата един или повече канди
дати, малцина досега пропуснаха ■
Д-р ВЛАДИМИР МИЛАНОВИЧ
да кажат мнението си:
Милан Узелац, секретар на Съ
юзната конференция на ССТНЮ,
заяви пред Танюг: „Ако в Заклю
щ
ченията от XVI заседание на ЦК
на СЮК, Програмата на СК на
ССТНЮ и всички нормативни актове на републиките и автоном
Ш
ните покрайнини е дадена подкре
т
па на демократическата възможАко широк кръг избиратели
ност за-повече кандидати на лис- имат възможността свободно да
тите, когато така решат трудовите обсъждат кандидатите и работата
хора, тогава това е реалност «а и*1 и 3x0 разискванията им са
предстоящите избори.
документирани, а информациите
Подобно е и мнението на Ма- пълни и достъпни на целокупната
рян Калаи, член на Председател- общественост, едва ли може да се
ството на ЦК на СК в Хърватско, вярва, че до политическата сцена
В интервю на в-к „Данас" той ка- ще си пробият път онези, които
зва: „Не зная откъде тези разис- ие се кахърят за интересите на
'
квания, които сега се чуват и ко- работниците и обществото като
му трябват, когато това е заклю- Чядо
"чекйе на XVI заседание на ЦК на
И в подготовката на предстоя- ната процедура, няколко варианта
СЮК. А в него точно пише — в щите избори се подчертава, че е в рамките на същата, социалистидемократичната процедура на из- необходимо да бъдат избрани най- ческа самоуправителна програма,
борите трябва да сепредлагат по- опособните й най-отговорни кадри, да различава наситените на тези
голям брой кандидата за всички. На социолога д-р Владимир Ми- варианти или поне на фрагментар
пък и за най-важните избирател- ланович казваме, че това не успя- ни решения на някои проблеми,
■ ни функции".
хме да осъществим често пъти.
Това означава, че кандидатите тря
Обач-е за мнозинството участ— Известно ми е защо избира- бва да бъдат съгласни само по осници в разискванията разговорите телите не успяват да изберат най- ковките въпроси, но могат да имат
за броя /на кандидатите са оамо способните, но защо не успяват то. различни становища по някои дру
една, често по-малко важна диле- ва да го направят и кадровите ко- ги въпроси. Тогава избирателят Ще
ма пред голямата избирателна дей мисии, това е известно само на избере един вариант и кандидата,
..ност. В това най-важно е избира- тези комисии: Гражданинът — ка- който му е носител, ще следи ре' него на най-опособните и най-от- зва д-р,. Миланович — няма възмо ализацията на проектираната поли
^говорните кандидати, на тези, ко- жностга да „избира"-. Избирател- тика и пр. У нас всичко това лип;пто',са_,се изявили като успешни .н-ата система е такава, че той са- ова, и в процеоа на избирането, и
' застъпници на интересите 1 на ра- мо потвърждава или отхвърля кан- в предизборните. политически про'ботнйците и'който имат доверието дидата. А тъй като при нас, за цеси. Избирателят се среща с едина базата .По- време, когато про- съжаление,
потвърждаването се нни платформи, във връзка с кои• 'извбдетвото, личният и общесгве- приема като „преданост" към сис- то никога не е воден истински
■'вият стандарт растеха — това бе темата, малцина се решават да диалог, с кандидати, които са пролесно осъществимо. Днес крйтери- -отхвърлят и най-слабия кандидат, дакт на оерим на някое далечно
гите са по-остри. В партийната деЗа да може действително да из му тяло. Тези предварително из%*Р®ърхУ Проектозаключенията бира, избирателят трябва- да има брани кандидати нямат собствено
от XIII - заседание на ЦК на СЮК пред себе си, поне в преявармтел- политичеоко становище или. не го

Без истински
диалог

стойността на кандидатите, а не
борите би били повече зависими
от онези, които ги избират".
Но тук са и предупрежденията
на Драгослав Маркович, че в на
шите условия „не е най-важно Да
ли на листите винаги ще има по
вече кандидати, отколкото се из
бират. но преди всичко е важно,
въпрос номер едно
в кандидатирането да се обезпечи действи
телно демократична процедура".
Маркович във връзка с това пре
дупреждава на много големите
компетенции на координационните тела за кадрова политика, докато Момчило Вичвитиевич на съ
щото заседание на Председател
ството на ЦК на СК в Сърбия съ1МОТГ

- -^т***
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кандидатирането и утвърждаването на кандидати трябва да има повече такива, а на листите да бъдат толкова колкото се избират.
Такива становища, каза Вичентиевич, „се обосновават върху оценка
та, че всяка спонтанност ще донесе по-слаби резултати, че повече
кандидати ще предизвикат делби,
конфликти и неединство и в организациите на СК, и в общественополитическите общности и че примерите от миналото (1967 година)
създадоха такива политически и
обществени проблеми, които и
днес не са изчезнали”,
РАБОТНИЧЕСКО МНОЗИНСТВО
Но и в тези предизборни разговори не би било добре и това
всичко главно да се сведе до опизнасят. Нямат ни особена отговор
ност. В безличните политически
процеси, безлична е и отговорнос
тта. Г1ри такова размишление ед
накво са виновни полугладните и
онези, които са се обогатили, оне
зи, които са губили здраве, живот
■и имоти, потушвайки пожара, и
онези, които са го подпалили. Въ
преки стремежа на системата и
политиците да се осланят на об
щественото мнение, да обезпечат
на изборите значение на най-важ
но политическо решение, това все
пак ми изглежда на онези добре
програмиращи машини, които мо
гат да симулират всички процеси
— от физически до психологичес
ки. Но симулираният процес не е
истиноки процес, а демокрацията
не може да се симулира.
— На професионални полита
чески функции има и хора,които
нито са най-способни, нито пък
са най отговорни, а с години, пък
и с десетилетия се намират на кадровите листа.
Как обяснявате
това?
— Нашите идейни насоки се
недвусмислени. Това са: трансформация на класичеоката политика и
политическа система в оамоуправи
телва организация на обществото,
обобществяване на политиката, де- •
професионализация на политическата работа и пр. В обществената
действителност обаче съществува
концентрация на привилегии и
мощ в политиката, бягство от друпи области на труда в политическа
та сфера, очевидни са крайните
роилия на управляващата иерархия на всяка цена да остане на
политическата сцена. Такива пове
делия изострят и без това острото
несъответствие
между
приетите
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да избират

рите, а нс както се случваше поки0' те да останат по страни. Затова особено в Съюза на комунис
тите се посочва значението от из
бирането на онези, които се радват на ио-голямо доверие. Ако на
„обикновениет’'
функции
бъдат
наи-добрмте, това ще бъде важно
условие за успешна работа на обществено-политическите
организации и делегатските тела. И обратно, ако в базата бъда избрани
онези, които не се ползуват с доверието и които не са в
състояние да допринесат към подобрението на работата на обществено' политическите организации и само
управителните органи, по-същеотве
ми промени в политическите акции
са трудно осъществими.

ределянето за или против повече повече кандидати
този път тряимена на избирателните листи, бва да се изберат стотици хиляди
Защото, както неотдавна каза д-р
Алексанлъп Гъпттичкпи
ппРпгрпа
пп
°г^Н& секретариати_-_ л гоня?
о156,4 Д
я
на
членове на Де"
_
а конФ 0 нция на лег циите, изпълнителните отбоЮ; от
А***? или п
ри на синдиката
конференции
вече кандид ти не трябва да се на ССТН и т.н. Това са „обикноправи цетатрален въпрос. На общи вени функции, които често (няните трябва да сеостави те, в за- кои казват
най-често) не се
висимост от конкретното положе- приемат радушно така, че дилеиие и реалнитепотреби
сами да мите за един или повече кандидати
регулират дали щеимат единили например в
синдикалните органиповече кандидати.
зации, в които малцина се прие. Партийните функционери пре- мат за функцията председател,
дупреждават и на това, че покрай най-меко казано повече са от Де~
членовете на ръководствата — ко- пласирани. За най-голямо число от
йто все първенствено има предвид тези функции много е по-важно на
когато се изясняват за един или истина да бъдат избрани най-доб-

О-свен това, в Съюза на комупистите предупреждават, че в избарната 1985/86 година голям брой
от членовете на органите на СК,
според уставните правила за възраставото ограничение — трябва
да бъдат заместари с нови хора,
пък този път и да искаме, същите
хюра не могат да останат. В това,
ако ое касае за Съюза на комунистите, се вижда възможността за
укрепване на класовия състав на
органите. Сега във всички тела
най-често има нещо повече от 30
на сто работници, а работници
има и в Председателствата на СК,
междуобщинските конференции, в
останалите по-тесни тела (Председателствата на ЦК да не споменаваме) са значително по-малко. При
Т0!ва# 5ез разлика на процентуалното участие, работниците в ръкородствата са често като статисти:
гю-малко участвуват в работата отколкото представителите на някои
обществени структури, например
професионалните политици, а ня
кои от тях може само формално
да се наредят в работниците, по-

идеи, цели и стойности и полити— Дългите списъци на функ- да трябва да бъдат застъпени в
ческите поведения в практиката, циите на кандидата са нещо обик различни органи. Второ, трябва
Това несъответствие сериозно се новено и в много случаи извън по- да сс осуети повторното избиране
заканва да
компрометира нашите литиката. Макар че е смешно и на съща или подобна функция (хоидеи, света
на нашите ценности, в напомня за средновековни иерар- ризонтална ротация), а функционе
края на краищата и самия социа хи, зад имената на които се е нд- рите да бъдат върнати на работни
лизъм. Затова изобщо не става ду- мирала цяла страница от титли, места, за които имат квалификама за някакъв правен, политичес това и днес има психологичен ции. След това трябва да се въвегл непосредствена лична отговорки, а още по-малко технически въ- ефект,
както за
Управляващите структури уста- пост в политиката
прос. Намаляване доминацията на
политическата йерархия, премахва повяват помежду си и вертикални, крсиоа1нето на определена програне на бюрократичните бариери и хоризонтални връзки, на различ- ма, така и за нейното (не)провежраз лични равнища, да не. По този начин ще осуетим,
пред постоянната демократизация ии принципи и
— това са предпоставките за по като си помагат едни на други, поне в извстна степен, паразитизовсковечават со- ма в политиката, безличното и бенататъшно развитие. Ситуацията е възпроизвеждат и
политиката ще
специфична, защото именно тези бетвените си позиции и разбира се зотговорността, а
на на практика игнорират вербално стане привлекателна за по-смели
структури твърдят същото, а
практика настояват да овековечат приетите идейни насоки и стойно и мо-креативни кадри,
сти. Науми ли да поправя поведеКакво е становището ви по въVезиците си.
„
иит° на Функционери, обикповс- „р0са за избиране на един или поГражданите - казва Милано- ният човек 11а6ързо ще се сгьлкно вечс ка11дидати?
вич — най-много се интересуват за ви със сложна институциопализи— Въвеждането на повече кан
разрешащането на най-важните сг рана СТруктура. В тази неравно- дидати подрива стабилността на
зистенциални въпроси днес — дъл правна борба той никога не може ПрОфОСИ0(иал1Ритс политически стр
говете, безработицата, увеличение- да излезе победител. Но ако ни уктури, които досега много повече
то на цените, жизнената несигур жите структури се намерят в латен сс грижсха за взаимните си отненост. жилищните проблеми — ма тно стълкновение с политическата Ш0Н1МЯ отколкото ое съобразяваха
кар че тези проблеми не са една организация на обществото, която с настроението на избирателите.,
кви за всички граждани и войчки не може безкрайно да търпи сксце Следователно, въвеждането на по
семейства. Следователно, естестве- ситс на местите иерархи, пвставече кандидати увеличава изгледи
ню е тези и други жизнени .проб' пат известни промени. Затова и В те на гражданите да влияят вър*у
леми да бъдат непрекъснато в нен политическия живот списъкът на политическите отношения чрез изгъра на общественото внимание. функциите, който свидстелствува вирагелнате система. Все пак, ако
Напротив, свидетели сме на един за дЪлготрайна стабилност, ситуи- б
изпЪрШвна тази промеига не
парадокс. В предизборния гюриод, раност и йерархията, е по-важен трябва /т*а бъде иадцеиоиа. Без съпол натиск на политическата стру- от ТруД0ВИтс успехи и личните ка шеотвопи промени в нашия поликтура, много проблеми сс изтлао чества
тически живот, тя не може да ни
кват на заден план, а р Д
В Съ^за на комупистите много пз^тт от съществуващите трудноза масова информация са препъл- ^ набляга да има повече работни сти.
нетш с имената на кандидати, из ци в ръководствата. Все пак се
д Платформата за подготовка
оорни премествания и
К01,стантира, че там работниците „а хш К011Грес на СЮК е записа
„аиг
ак обяснявате
Ф
'
са малобройни?
<но чс „ . . . върху воденето на кадро
го«о?И^оГтТовеИсаХтп1.л.1е).и е до
- Според мен трябва да ое ут- вата политика трябва решително
сегашните им функции, но на и ®ърди колко процента рабопгици Д1\пл‘,яе,^'11"|’"^“6"3"п^^ак
с трудовите, самоуправителните и от непосредственото проинюдсгво. трябва да бъдо насочена общостлвдруги техни характеристики"?
а колко от други области на тру- пата акция, за да се осъществи това

неже са съвсем напуснали фабри
ките.
....... -..........
Затова в Платформата за под
готовката на 13-ия конгрес ца
СЮК, в отдела посветен на кадровата политика, специално се говори за значението на работническо
то мнозинство „в състава и в ръководствата на СК". Значи, не съ
мо работническа база, но и работническо ръководство. При това на
Съюза на комунистите не е потребна — казано е — каквато и да
било, но революционно работническо мнозинство. То трябва да
се формира не върху основата на
стесняване на неговата социална
база и сектанското затваряне на
производителите към останалите
социални сегменти на обществото,
но с отваряне към всички прогресивно ориентирани и демократически определени хора, обществени
групи и среди,
Това по-нататък
предпоставя
-■решителна и безкомпромисна диференциация с всички, които са
загубил мощта на критическо отношение към света и себе си, относно , към всички онези които обе
ктивно, по своята обществ&но-ико
номическа позиция, не може да
принадлежат към авангарда на ре''олюционното движение"...
В подготовката на изборите така се. наложиха три в настоящия
момент най-важни теми: избиране
то на повече кандидати, избиране
на кадри, в които с има. доверие
и.избиране ня .възможно по-голям
габотници. Освен тези, важ
им са и другите критерии на калоовата политика. В периода, който. е пред нас те ще бъдат, на голяма проверка, и остава да
се
надяваме, че сегашните оживени
и принципни разисквания Ще бълат полезни, в акцията, в която —
въз основа н апринципите — тряб
ва да се избеоат — хора.
Бранислав Радивойша
определение?
— Ако този иск се разбере буквално — каза Миланович — тогава и досегашната политика се
осланяше на найгшироката база,
понеже всеки документ е минал
през публични разисквания. Но ра
зискванията бяха конципирани така, че предложените концепции не
се меняваха в значителна степен
под влиянието на базата. Такива
дискусии не са демократични, ако
управляващите структури не са спо
ообни да се възползуват от изнесе
ните мненця. Продължи ли досе
гашната практика, кадрите пак ще
бъдат предлагани от разни фору
ми. а базата, както и досега, ще
ги приема. Много по-трудно е да
се развие конструктивна дискусия,
да бъдат предложени най-добрите
а в сегашния момент това е твър
де необходимо за нашето общест
во. Защо? Затова, че въпреки не
прикосновеността. от която се въз
ползуват разни кадрови комисии,
на политическата сцена се наме
риха голям брой неспособни, без
отговорни кариеристи, пък и на
ционалисти, и онези, които не рре*
пектират
обществената
собстве
ност. Затова твърде важно е диску
сиите да бъдат явни и спонтанни,
без пъобичаената постановка. Ши
рок кръг избиратели познават кан
тдатите и ако имат възможност
та овободно да обсъждат техната
работа и политически становища,
ако разискванията им са докумен
тирани. а информациите пълни и
достъпни на целокупната общест
веност. едва ли може да се вярва
че ло политическата сцена ще си
пробият път онези, които не се
кпхърлт за интересите на работни
ците и обществото като цяло.
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СЕЛСКО СТОПАНСТВО

ЦЕНАТА НА ШОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Водното стопанство, което в документите и плановете се намира сред дейностите от специфичен обществен интерес, е в центъра
на вниманието само когато сушата опърли полята или когато надойдат големите води
обществоПоне във времето на опрашва- засягат. най-широката
нето и навиването на зърното (а ност.
не чак тези дни) да беше завалял
С изминалия „зелен план" бе
един дъжд над царевичните поля предвидено до края на 1980 годищяха да бъдат спасени половин ми па републиките и покрайнините
лиард долара! Такава е именно, да обезпечат осем милиарда динаспоред преценката на специално- ра (според цените от 1975 година)
гите, стойността на плодородието, за изграждането на хидромелиракоето дълготрайната суша „обра" ционните сисгми. Обезпечена е,
преждевременно. Данъка на суша- обаче, само половината от. необхота заплатиха и останалите селско- димите средства, а мрежата на вестопански култури, така че крайния че. съществуващите канали с про- .
изход на тазгодишното производст редена. Заедно с това безпаричиево на храна ше бъде повече от то и въртоглавото нарастване
118
неблагоприятното. Трябва да ое кредитните лихви „охладняха" амочаква недоимък на отделни произ бнциитс на плановиците, така че,
ведения. покачването на цените и както се преценява, до края
внос,
I тази петилетка резултатите ще бъУ нас все оше преобладава дат трудно задоволителни. Пора„сухото земеделие", което не е в ди това
изтъкват в общото
съгласие с нашите амбиции да про сдружение на югославското водизвеждаме достатъчно храна за оо
бствения пазар, резерви и износ. ВОДОСНАБДЯВАНЕТО
Модерното производство не търпи
препалено осланяне на „додоли" и {ГЙ

ио стопанство — ороковете на отплащане и височината ма лихвата
бй трябвало да приспособят на
времето на експлоатирането на хи
ДОомелирационните системи.
Производителите на храна, чие
то икономическо положение ежеРП„,„|П „
г‘
0 5ва - 8 са 8 с стоя‘ “ ™ Т обеЗПечат ср0дства за
' ™д“н "а,скъпи ^оомелио
Р 1' и' 0ДН0т0 стопанство, което
в документите и плановете е при
съединено оред дейностите от особс« обществен интерес, в центъра
на вниманието е само когато сушата пържи полята или когато .на
дойдат порой. В извънредни обстр
ятслства и тук сс разоткриват патите слаби точки — инвестициоипата суша, а преди всичко изоста
вянето ма единна или поне съгла'
сувана политика в този област,
която има различен републиканоко гтокрайнинска третман, въпре-

с големи реки „присъдиняваха се
към тях с най-обикновени приключватели. Показа се, че това бе по
литика с къс ум. През последните

С

за продажба

неншгга Лунишожат°оопапъД
3* °'нези- КОито поне м8лко
ненията унищожат рода — 32 пъ- знаят географията и хидрологичети, а само 17 години са идеални ските обстоятелства вестта изглеж
да почти„ невероятна: Крагуевац,
Хидромелирационните системи град, които е кацнал върху местса наи-голямата защита от своен- ност без вода и с десетлетия води
равието на неоето. Приносите в борба и отделя огромни средства
полята, които се наводняват са по да напои жителите си и индустрии
ста илни и значително потолеми та трябва да утоли жаждата на съотколкото на нивята, къдет опрео- седно Кралево, което разполжено
бладава „сухото земеделие", а без на три реки, богати с вода. Имевода е немислимо интензивното н<но, поради твърде голямата запроизводство
втора сеитба и мърсеност на Ибър с фенол, Кравтора жътва. С програмата на ра- лево остана без здрава вода, па
звитието на
агроиндустрията до от Републиканския изпълнителен
2000 година
се предвижда, напо- съвет потече инициативата временителните площи в Югославия зна- но (за следващите десет години)
чително да се увеличат от сегаш- да се доведе вода от езерата на
ните 150 000 към 1 150 000 хектара. Гружа, които крагуевчани напраПланира се и отвеждането на из- виха да утолят жаждата си, докалишните води от площите, които то с изграждането на водопроводнай-често са застрашени от.наво- ната система на Студеница този
дения. Стопанските производители въпрос трайно не се реши. Оконпо този начин биха получили око- чателна дума за това ще дадат
ло триста хиляди хектара високо- трудовите хора и граждани на Кра
продуктивна земя, която сега не гуевац, защото те от джобове си
се използува. Запланувани са и ут- отделяха с години за да имат днес
върждаването на водните режими достатъчно вода, но пръв по-обв планинските предели и построя- стоен разговор за -тази сделка на
ването на редица язовири за да заседанието на Общинската скупсе опре разорителното действие на ищ<на и на изпълнителните органи
планинските порои.
на обществено-политическите орОбаче, амбициите на планови- ганизации в града на Лепеница со
ците и нуждите на обществото про -ч'и КЪм заключението, че тази вест
изводството на храна да се увели не трябва да ни учудва, а да слочи с помощта на изкуствен дъжд, жиме пръст на чело и да извлестълкновяъа се с осезаемото вло чем някои поуки от дългосрочно
шаване на условията за изгражда значение.
Да тръгнем поред.
не на скъпи системи за напояване
Крагуевац, осъзнавайки значе
и отводняване. Извостава колекнието на водата за развитие на
тикна акция а сдружаване на сре един град и възможностите на
дства, а щетите, настанали поради Лепеница, на която йито историче

Комунист
ф С указ на Президента на Републиката от
23 декември 1964 година „Комунист" е от
личен с Орден братство и единство със
златен венец.
ф Директор и главен и отговорен редактор
на всички издания на „Комунист" Велко
Миладинович.
ф урежда единна редакционна колеги*: директор и главен и отговорен редактор Велко Миладинович. заместник Славеи и от-

ските доказателства, че някога е
била плавателна, не можаха да бъ
дат повече от природно дадените
декорации и градския колектор, за
почна отдав*на сериозно да влага
във водоснабдяването. От Тръмбаския водопровод, построен през ми
е алия век. чрез Грошнишкия, дра
та Моравски до Гружанския, крагуевчаии превалиха много години
на сухи чешми и отустата си отделяха силни милиарди за да могат да бъдат спокойни даже и
през това горещо и сухо лято. в
което земята два месеца не замиписа дъжд. Можаха понеже знае-'а. че от езерата на Гружа водата
втичаше в града и ако дъжд не
би валял той години. А мнозина
'бяха скептици когато „Гружа" бе
строена. Нито пък може да им се
гдопави забележка защото преди
две години, докато Крагуевац се
изпотяваше от лятната жега и вопа получаваше с лъжичка с пъту"'ши, цистерни, а строителите бъо
заха да завършат работите върх^
гората крвгуевашка ..фабрика за
гола", Гружа приличаше на после
пей селски поток. Тя не е от присодата дадено богатство, но тук се
вярваше в науката. която казваше,
че Гружа е пооойн арека и че с
пъовите дъждове и по-големите
гиегзве от простоония слив ше на
събеое достатъчно вода да напои
Крагуевац. Следователно Гружанската система е съзладена стойност от човешка ръка и материални влагания.
През всичките тези голинц и де
сетилетия борбата на Кпагуевац
за вода. редица градове обдарени

говорен редактор Влайко Кривокапич, глав
ни и отговорни редактори па републиканските и покрайнинските издания — Дубравко Цурач, (СР Босна и Херцеговина),
д-р Живорад Джорджевич (СР Сърбия),
Реджеп Хайрулаху (САП Косово). Рнсто
Лазаров (СР Македония), Янея Корошец
(СР Словения), Мирко Михалевич (СР Хър
ватско), Матия Новосел (СР Черна гора),
Калмап Петкович (САП Войводина), Алберт Души
(редактор на изданието за
ЮНА).
Ф Председател на Издателския съвет на „Ко
мунист" — на изданието за СР Сърбия д-р
Богдан Тпифунович. заместник
председв-

гси че водите не признават админи
стративните граници.
Въпреки че отдавна ана^ронно,
„сухото земеделие" устойчиво се
задържа по нивите. Поради това
'Четите са уголемени най-малко
пва пъти 1 губят се зиачетилни ко
лич0ства храна, а недостатъчно ое
ползуват природните производите
лни ресурси. За да се активизират
напълно тези ресурси, покрай поголемите влагания, необходимо е
водата да бъде икономическа ка
тегория, която трябва да има и
гъотвртг-тт/ттгт»
-____
и хпаиат1Шг„ пппмв която’ как"
ГпГш Сшп ™ * 0 не'
“
“ бХ°'
Д
р
ономически ме
рки да се подтикне и обезпечи
сдружаването на средства за изгра
ждане на нови канали и рацисщал
но ползуване на съществуващите
хидромелиорации, А това подразбира сломяване на регионализмите интереси, които изкуствено спа
гат граници на водните течения,
както и единствена политика, ко
ято би водела до същата цел —
към по-доброто ползуване на сьществуващите водни ресурси и
по-голямото производство на храна.
В. Арсенич

во, Парачин, Чуприя. Титово Ужице. Чачак, Кралево, Върначка Баня и други градове е големи или
няколко по-малки но богати с вода оеки.
Заключението е ясно — снабдя
нането на големите па и малки
градове с вода не е само въпУ
на природни обстоятелства, а научно осмислено развитие, съвремен
на технология и разбира се, материални влагания.
- Инициативата на Републиканския изпълнителен съвет Крагуевац да помогне водоснабдяването
на ралево има и друга димензия.
Става дума за очевидното безсилйе на компетентните органи да
спрат замърсителите и по-нататък
в Ибър (това е най-актуалния пример, а съществуват и по другите
краиша) да изпускат отрови. Републиката заигра с картата на содидарност. От посочването събра
ние в Крагуевац поради това откликна среиозно предупреждение,
Изразяваме несъгласие и дълбока
загриженост пооади . поведението
на отделни трудови организации
и обществено-политически общности. които със. постъпките си лредизвикват катастрофални последотвия за други оайони, унищожават общенаполните блага и застра
шават здравето на хората, бе казгно на тава събрание,
Солидарността, вярваме, ще бъде
нотвъодена и този път. но положителният отговор на крагуевчани
цте зависи и от точните отговори
на тези въпроси които жаждата
на жителите на Кралево разгърна.
М. Стойилович.

тел Драгиша Павловия.
ф Адреси на редакциите: за вс? яки издания
на „Комунист": Площад „Маркс" и Енгелс"
11 Белград, телефоппа централа ЗЗЯ-061;
адрес на редакцията на изданието за СР
Сърбия: Нови Белград,
Булевард „Ленин" 6, телефон 627-793.
ф Издава Издателска трудова организация
„Комунист".
ф Печата се в четвъртък на сърбохърватски,
относпо хърватско-сърбски (кирилица и латиница), словенски, македонски и албанс
ки езици, а в съкратени издания на бъл
гарски, унгарски, словашки, румънски в
т^синск-и езици.

вш
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ПРОТИВГРАДНИ

Пропуснатото
ще се навакса

Тъкмо така би могло
От заплануваните 15 противградни станции
да се окачестви положени
га в общината са изградени само 5, ноТте™ доселей
ето в Звонска баня в по
йвуват. В проектодокумента за развитието на поо
следните няколко години.
тивградната система в региона, когото на публично
Туристи и гости има все
обсъждане пусна регионалната СОИ за противградна
“Уолично
по-малко.
дори мнозина
защита се казва че пропуснато през този ще бъде
от редовните
посетители
наваксано през следващия средносрочен период
на банята са се разочаоо
вали.
Но
не
в
природните
* п
Г®
• През миналата седми
• През следващия' сред- красоти на този край и
да, след дълготрайния за- носрочен
се
плапериод
на банята, но
сух, Босилеград, Райчилов нира в Босилеградска об- опециално
поради липсата на сьобци, Паралово. Гложие и Щииа за целта да се из- щения и неуредеността
й.
част от Лисина захвана разходват 56 422 000 дина- Посетихме неотдавна Зво
силна градушка. За десе- ра. Тези средства главно нека баня и побеседвахтина минути голямата ка обезпечават, т.е. сдружа- ме с някои от редките го
то орах градушка почти
сти. Ето какви са техни
селскостопан- те впечатления и забележ
изцяло унищожи овощия- , сдружават
производители
и ки.
та и зеленчуковите гради ските
ни. Макар че все още ня- ООСТ ,,Напредък". СелЛиляна Радойкович: —
ма официални данни ще скостопанските
произво
тата е голяма ...
Преди двадесет години
дители
вместо
досегашни
напуснах този край, но че
Можеше ли да се осуещ градушката? Макар че те 2 ще заплащат 4 на сто навръщам. защото
сто
върху
кадастралния
си
тук
ме привличат прелее
този въпрос съвсем приро
дно се налага отговорът е доход. ООСТ „Напредък" тите му. Тази година със
отрицателен. В Босилегра трябва от дохода си да семейството си обиколихме
Асеново кале, Погановски
дска община досега тряб отделя
догодина в раз
ваше да бъдат изградени мер от 1,15, през 1987 — манастир и др. места. Не
зная кое по-напред да из
15 противградни станции,
а изградени са само пет. 1,30, през 1988 — 1,16, а тъкна: дали
прекрасната
Но, и те не действуват. през последните две годи природа, хубава вода или
Неизграданите а заплану ни на предстоящия средно простосърдечните и гостовани станции в общината срочен период в размерлт
приемни хора. Обаче хиги
представляват една трета 1% върху дохода си.
ената в банята е слаба, сна
част от неизградените та
В. Б. бдяването също.
кива станции в Южноморавски регион. По-точно
казано по отношение на Нд ПОСЕЩЕНИЕ НА ФЕРМАТА В ЦЪРНИ ВЪрх
противгра
изградените
дни станции Босилеград
ска община е сред послед
ните в региона. Главната
33
причина за това, както по
сочват в регионалната Са„Нито на сън не съм момоуправителна
общност жал да предположа, че
за противградна защита, тук, на Църни върх, къдее липсата на необходими то преди години виеха въл
те средства.
ци, ще никне град ,.
• В проектодокумента
Именно това са думите на
за развитието на против един овчар, който с още
градната защита в регио неколцина овчари. пасат
на през предстоящия сре: стадото .овце и кози, собдуосрочен период когото ственосг на земеделската
изготви регионалната СОИ
кооперация „Ерма" от Зво
за противградна защита се ици, по полите на спомеказва, че
пропуснатото натата планина.
през този ще се навакса
Фермата на „Ерма’ се
през следващия сред носро
чен период. Според него намира на около десетина
от- 1986 до 1990 година километра от Звонци, а
ще бъдат изградени оста до нея може да се при
налите планирани станции стигне от две посоки
и ще бъдат обезпечени ма откъм Ракита и откъм Бе- на кадър от научно-фанта
рин извор. Но откъдето и стичните филми отколкотермални и други условия,
разбира се и кадри, за да се тръгне до нея не се то на истински съвремен
действуваме на тази систе пристига лесно, Впрочем, ни ферма. Фермата, която
ма. В проектодокумента как лесно може да се при
се,/кЗзва, че догодина ше стигне, когато се върви все да построили работниците
на „Комуналяц" от Бабуш
бъдат
приспособени за нанагоре и нанагоре
л&иствуване
изградените почти до под самия връх шща, в полите на Църни
връх наистина повече при
досега пет станции, които Руй, а той е висок точно
на
1706 метра. И когато ::
лича ма градче отколкото
можа?
да
„осигуряват"
човек „душата започне да
12 400 ха селскостопански излиза на устата" и кога- па ферма, каквато нашил
плбщи. Целокупните оел- то навлезе дори в облаци- човек може да ой прсдста
скофопански площи в об- те (!) отведнъж пред него ви. Та тук, както каза
йгйната (над 37 200ха) ще се открива нещо.1 като ми един овчар, където доско
бъдат' „покрити" по-късно.
ро виеха вълци сега са
ПГо-точно планира сс пет раж. Просто да не повяр- „никнали" сгради, в които
—
пред
очите
му
се
по
ва
етбнции ла бъдат изграде
е прокаран ток, вода, бле
ни 1ТАсз 1977, а останалите казва едно миниатюрно пра щи телевизор, овири радче,
което
напомня
повече
Пет през 1988 година.

*

В Зв. баня: трябва да се решат повечето въпроси
Бобан Митич: — Иокам
да подчертая, че често по
сещавам
Звонска баня.
Чуди ме, защо не се дей
ствува по-енергично и за
що не работи новият хо
тел. Пътят е много лош и
това е основната причина,
струва ми се, дето идват ма
лко гости. В околността
на банята има условия и
за спортуване и риболов.
Снабдяването обаче е лошо.
Борко Стоянов: — Непо
вторимата природна кра
сота на Звонска баня и
околността й си остават
неизползвани. Считам, че

МИРАЖ“ В ПЛАНИНАТА

дио . . . П росто човек да не
повярва
големите постройки със стени и покет пито са къщи, нито коли
би, нито складове, нито
обори, а здания, здания в
които в момента се отгле
ждат над 600 овце и 220
кози, собственост на земе
делската кооперация „Ер
ма" от Звонци. В тези зда
ния, както бяхме ооведом01ги. в най скоро време
ще ое отглеждат нвд 1500
овце и над 500 кози, за
чия-го прехрана „Ерма" е
откупила над 400 хектара

тук има отлични условия
за селски туризъм и би
трябвало компетентните ор
ганизации в Бабушница и
Звонцц да се организират
в тази насока. Трябва найнапред банята да се уреди,
да се направи пътя и подо
бри снабдяването.
Струга ми се, че след
това би трябвало Звонска
баня малко повече да се
рекламира. Но най-напред
да се уреди, защото само
лечебната вода и приро
дата не са достатъчни...
Т. П.
площ. А както знаем таз
годишната суша не поща
ди ни този край. Напротив. тук, в югоизточната
част на Сърбия, тя бе изглежда
найг безмилостна.
защото не пощади нищо.
Всичко -е жълто, дори и
тази трева, която расте на
такава височина е пожъл
тяла, а стадото овце и ко
зи ще трябва да се хранят
през зимата. Тъкмо зара
ди това трудовите хора от
„Ерма” през това лято ор
ганизираха няколко трудо
ви акции, когато целият
колектив излизаше на Цър
ни върх и събираше сено,
Навярно звбнеката коопе
рация притежава и съвре
менни машини за събира
не на сено, но без човеш
ка ръка, както казва наши
ят народ, нищо не става,
оообено ако сенодобивът е
далеч под очакванията, а
той, тази година бе тъ^мо
такъв. Впрочем той щеше
да бъде и много по-лош,
но на много от ливадите,
собственост на „Ерма" е.
хвърлян изкуствен тоо. Все
пак. както ни осведоу
Боян Николов, директор
на земеделската коопера
ция „Ерма" в Звонцц, за
Църни върх ще бъде изку-

пено и определено

ЯР*ч<\ -

коли-

чество соно. защото тук
зимата по някога продъл
жава и по половин годиТ. Петров
на...
СТРАНИЦА •
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Зрителите видяха 15 филми

Добре, а можеше

Ш НАГРАДАТА ГРАНД ПРИ „ЧЕЛЕ КУЛА" СПЕЧЕЛИ МИРЯНА
КАРАЖ)ВИЧГЗАДР0ЛЯ ВЪВ ФИЛМА „ВАША В КОМАНДИРОВКА"
През изтеклата седмица
(от 24 до 29 август т.г.) в
древната Нишка крепост
пред многобройни влюбеници, любители и почита
тели на родното киноизку
ство бяха прожектирани
15 филми, миналогодишна
продукция Фестивалът е
известен като фестивал на
артистичните постижения.
Вече 20 години този фес
тивал привлича внимание
то на кинодейците и фил
мовите артисти, тъй като
в центъра на вниманието
са самите артисти и техни
те постижения.
Тази година любителите
на филма видяха следните
филми: „Червени и чер
ни", „Дедишчина" („Насле
дство”) „Държене за въз
дух”, „Хорватов избор",
„И това ще мине", „Япргърлото", „Язол"
ди в
(„Възел”), „Краят на вой
ната", „Любовни писма с
предумисъл", „Не е лесно
с мъжете", „От петък до
петък", „Баща в команди
ровка", „Животът красив",
„Прока" и „Тайванска канаста”.
Според обша оценка,
на тазгодишния фестивал
бяха видени изключител
но голям брой ценни арти
етични постижения. Жури
то констатира, че тази го
дина креативността на »го
славските артисти е натвър

Лауреатите на фестивалните признания
де високо равнище и твъв
де разнообразна по худо
жествените си изяви. Това
качество и многообразие
са дали възможност есте
тическите критерии да бъ
дат единственото определе
иие при присъждането «а
наградите.
Както се очакваше, доминираха постиженията на
артистите във филма „Баща в командировка". Наградата гран-при „Челекула" спечели Миряна Каранович, наградата „Цар
Константин" Предраг - Ми
ки Манойлович, също за

„РЕД ЗАПОЧВАНЕ НА ИМАМ УЧЕБНА ^ОДИ
НА В ОСНОВНОТО
ВГРАД

Малко ученици в
районните училища
Въпреки факта, че в основното училище „Моша
Пияде" в Димитровград об
що, са се записали 1352,
ученици, от които в първи
клас 149, в училищата в
Смиловци, в Трънски Одо
ровци. Лукавица и Градинье, броят на първолаците
значително намаля. Така
напримео в Смиловци и
Гр а динце в първи клас са
се записали само по един
ученик, а в Куса врана и
Трънски Одоровци по два
ученика. Да напомним, че
в Трънски Одоровци тази
година класовете от пети
до осми не съществуват по
пали малък брой ученици.
Пълно основно училище
извън Димитровград сега
има само в Смиловци и
там броят на учениците е
значително намален. Знанамаляване на
чително
учениците е и в Лукавица.
където от първи до четвълти клас има само 6—7
ученика.
И в основното училище
подготовките за успешно
СТРАНИЦА 10

започване на учебната го
дина са навреме проведени. Програма на часовете
вече е направена, а поделени са и предметите. За
учителите вече е прове
ден семинар в Димитров
град а за преподаватели
те по отделните предмети
Е Пирот. Двата семинара
са организирани от Междуобщинския завод за образование . и възпитание
Павлович’' от
..Д цинка
Ниш. Учебници навреме
сл търсени посредством
книжарата и 50 на сто ве
че са пристигнали и раз
продадени. И тази година.
както идосега, основен про
блем, с който училището
ще се срещне е недости
гът на помещения. Причи
ната е, както е известно,
оградата на Образовател
ния център още не е гото
ва, което значи, че не може
да освободи помещенията.
в които сега работят двете
училища.
А. Т.

поля в този филм. Награ
дата пък „Царица Теодо
ра” спечели Милена Зупан
чич за роля във филма
„Дедишчина".
Голямата грамота за же
нска роля бе присъдена на
Мира Фурлан, а за мъжа
на Мустафа Надаревич, и
двете роли, осъществени
Бъв филма „Баща в коман
дировка". Грамота за женска р0Ля получи Гордана
гаджич, а за мъжка Борис
Комненич за роли във филма „Тайванска каяаста".
Наградите за епизодни роли спечелиха Мира Баняц
за роля във филма ..Яго
ди в гърлото" и Предраг
Лакович за роля във фил
ма „Животът е красив".
Дебютантската награда за
женска роля бе присъдена
Бернаида Оман за роля
въч Филма „Дедишчина".
а за мъжка роля не бе при
съдена.
Журито, упълномотце-но
от СОИ по култура на грНиш, за най-хуманен образ присъди наградата на
Милан Щърлич за роля
във филма ,,Краят на вой
ната”. на „Вечерни лист’'
от Загреб за артисти натуришчици на Ивона Марин
ков за роля във филма
„Тайванска канаста" и на
Предраг - Цуне Гойкович
за роля във филма „Яго
ди в гърлото”, на „Народне новине” от Ниш за
най-комичен образ на Милена Дравич за роля във
филма „Не е леоно с мъ
жете”.
Инак филмовите артис
ти имаха многобройни кон
такти не само с нишката
публика, но и с любите
лите на филмовото изкус
тво и в други градове на
региона.

Най-очакваното, най-ин дайки обаче наистина доб
тереоното, ' най-оспорваио- рата игра на Слободаи
то, и иай-възприеманото Алексич, не може, а да не
културно събитие в Дими се попитаме: къде са цетровград през лятото, ди говите стари партньори и
митровградското „Прокл колко много самият спек
ело лето 85”, мина без ня такъл би получил с тяхн.окоя особеност, която бих то участие. С това не под
ме могли да изтъкнем за ценяваме играта на млади
този все пак единствен те актьори, особено на
спектакъл. Това значи, че Дслча Гигов, но те все
представлението мина по пак са начинающи. От цяустановения ред: малко лата хумористична част
хумор, малко песни, хора заслужава да се изтъкне
„Разхубаи игри. За всеки по нещо, едноактовката
да му предложи кратък вяване на статия на журна
отлих и възможност да се лист" и „Ловджийската".
„поотпусне" и да се на- Онова пък, което най-мно
смее, на своите, а повече го пречеше, бяха честите
на чуждите недъзи и сла вулгаризми, които на млобости, на проблемите, ко го места ненужно бяха
ито най-много го нерви употребявани.
част на
Музикалната
рат в течение на годината
на работа, у дома или на „Пропиело лято” се отли
улицата, в магазина или чаваше с изпълненията на
извънредния оркестър накафенето.
чело с ветераните Асен

ната част от програмата
(повече хумористична, съв
сем малко сатирична) от
до нейния
започването
край значително осцилира
ше. Именно, началото бе
на извънредно равнище, се
тне в отделни номера спа
даше и пак блясваше с по
някоя искра, на общо удо
волствие на публиката, ко
ято до последно изпълни
залата на Центъра за кул
тура (даже имаше и пра
востоящи). Обща оценка
на тази част напълно мо
же да бъде в стила на
самия спектакъл: добре,
ама може и по-добре.
Посочвайки това имаме
предвид условията, в кои
то е подготвено представ
лението) тогава може да
Ст. Н. се каже, че е добро). Гле-

Луков — „Лучката", Шпира Тричков и Васко Алексов. Не по-малки заслуги
за това имат и младите
музиканти, като Мики Мла
денов, Драган Пейчев, а
също така и двете вокал
но-инструментални групи,
съставенни от ученици на^
основното училище, които
и този път показаха, де
Димитровград има млади
таланти. Но това не може
да се каже за вокалните
изпълнители, които изоб
що не бяха на равнището
на оркестъра. Единствена*
та светла точка бе Велча
Велчев, който накрая на
представлението въодуша
ви публиката и значител
но поправи общото впеча
тление за неговите колеги.
А- Т.
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В ОВО „йосип БРОЗ ТИХО" В ДИМИХРОВГРАД

Четиринратно ударна

На 31 август от Съюзна
та младежка - трудова ак
ция „Гердап
85" се
завърна младежката трудо
ва бригада „Босилеград”,
която заедно с още 11 мла
дежки бригади
участвува
в третата смяна. Босиле
град,ските бригадири се за
върнаха с редица индиви
дуални и колективни приз
нания. Всякак, най-значи
телни са: 14 ударнически
значки. 13 благодарствени
писма. 12 предложели* за
приемане в редовете на
Съюза на комунистите, гра
мота за обществена- актив
ност. бригадирска лента, 4
дипломи за ударничество
й др.
Както ни уведоми комен
дантът на бригадата Иван
Борски,
босилеградската
бригада сподели с още
две бригади („Вера Мишевйч" от Стара -Пазова и
„Вера Благоевич" от Шабац) четвъртото, петото и
шестото място със средно
изпълнение на нормата 129
на сто. Най-добри резул
тати е осъществила брига
дата от Белград „Бора Ма
окович". На второ място
се е класирала младежка-

ДО”6оРт1ГрЛа

-РаГбИ

ДЖИ«

се завърна като четрикра™
Рогатица, а на тре- тен
^ колективен ударник.
™ "19 септември" от А
Комендантът на бригада
джеловац.
та Иван Бороки подчерта,
По време на
акцията че по време на
акцията
„Гердап —.
85",
която
не са имали никакъв потази година
чествува 10- сериозен проблем във
връгодишнина, а на босилегра
доката бригада това бе ше зка с дисциплината, което
отделно
охрабрява.
Още
сто поред участие на съю.
зни младежки трудови ак- повече, че СМТА „Гердап" се смята за една от
Цип, няколко младежи са
по-трудните съюзни акции.
завършили различни
няма отмВвода®шДна Те’™ Т°™а
пионери
ПокпД
«5” К°',,И’ ' и момичета. както на «ру
ските Ибп« Я' бОСИЛвград- ™те акЧии- Тук за всичГЯ 1ияД
ри активно ки бригадири строителниса участвували във всички те норми са еднакви и за
бригадирски
културно-забавни активности, а Бо- това четвъртото място при
рис Тасев и Драган Анас твърде силната конкурентасов са били представи- ция заслужава отделно вни
тели на босилеградоката мание.
бригада на бригадирския
Разбира се. голямо е и
спортен
фестивал в Заг другото значение на млареб.
Няма съмнение, че и дежките трудови акции —
сега. както и досега, боси таченето и задълбочаване
леградската бригада изпъл то традициите на Народони даденото на тръгване освободителната борба и
обещание, че бригадирите социалистическата револю
няма да щадят силите си
и ще се завърнат като ция — братството и един
ударници. Обещанието е ство на нашите народи и
не само изпълнено, но и народности, укрепването и
бригадата развитието на трудовата
преизпълнено:
дисциплина и пр.
От
тазгодишното
бригадирско лято с
ударнически
значки
се завърнаха: Винко
Богословов,
Иван
Иванов, Тонка Ко
стадинова,
Лиляна
Стоева, Борис Тасев,
Драган
Антанасов,
Драган Златков, Сто
ян Иванчов, Винко
Манасиев, Драган Ни
колов, Зоран Стоев,
Славчо Иванов, Дра
ган Драганов и Лю
бен Алсксов.
М. Янев

Свобода, твоето ома е Тото
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Свобода — как хубаво отеква тази дума!
Свобода — символ на любов и радост.
Свобода — изгрев на ясно слънце
и на нашата безгрижна младост.
Живея свободно в моята страна
и с нея навсякъде- се гордея,
обичам я като първото пролетно цвете
и за нея живея.
Когато погледна горите и планините,
цялата ни хубава, Титова страна
навсякъде виждам светлата,
ясна и топла свобода.
Свобода, ти израстна от кръв и пепел
изникна от огън и борбите в зелено жито.
ти осветли нашата страна
и твоето име е Тито.
Славица Динчова, ученичка
Босилеград

В началото на новата
учебна година в образова
телно възпитателната орга
низация „Йосип Броз Тито" в Димитровград има
още вакантни места. Зато
ва срокът за записване е
продължен до 10 септем
ври.
Както ни осведоми ди
ректорът на Образовател
ния център Милутин Ценков, в редовния срок за
записване са се записали
386 ученици. В първи клас
са записани 165 ученика в
шест паралелки, във вто
ри 116, които са разпреде
лени в четири паралелки-,
две езикови, една общест
вено-икономическа и една
природно-научна
специал
ност. В трети клас са за
писани само 50 ученика, а
това е значително намале
ние в сравнение с минала-та година.
От записалите се 15 са
се определили за машин
на специалност, 16 за при
родно-техническа и 19 за
текстилна. Понеже няма
достатъчно число, нито за
елна от споменатите спе
циалности, в Образовател
ния център оа предложи
ли. а съветът на училище
то е приеп предложението
да ое оформят две пара
лелки по 25 ученика и
то природно-техническа и
машинна специалност. Макап че засвършилите текгпилнаспециалност ..СпоР^па" обезпечава оабота
тя не
приета имайки
ппегтвип. че за машинната
специалност има подготген калъп а и професио
налната практика с годи
ни се' провежда в трудова
та организация Димитоов
град”. В подкрепа на това

предложение е и мнение
то на регионалните прос
ветни институции, които
са съветвали природно-тех
ническата специалност да
остане, а от останалите да
се оформи някоя произво
дствена специалност.
В четвърти клас тази го
дина са записани 55 уче
ника. В училището има 14
паралелки, което е за ед
на паралелка по-малко от
миналата година. Това си
гурно ще доведе до нама
ляване броя на часовете
особено по физика, химия,
математика и още някои
предмети. Всички необхо
дими подготовки са про
ведени навреме, така че
училището на време и без
проблеми
с
започна
работа. Да кажем и това,
че поправителните .изпити
са завършени и с изключе
ние на няколко ученика
от първи клас всички’ са
в^епи класа, така че и
съвкупният успех на учи
лището е малко поправен.
Шо се пък отнася до но
вата училищна сграда, въ
преки обещанията и тази
година не може да се ра
боти в нея. Технически
прием е направен и дреб
ните недостатъци ще бъ
дат премахнати след един
месец. Обаче
основната
причина, поради която уче
ниците от Образователния
център не могат да се
преселят е че до сградата
не съществува канализаци
опна мрежа (до кпая на
голината трябва да бъде
направена), а също така
лг.орът не е уреден. И оно
ва. което е най-важно, нелостигат средства за обо
рудване на учебните стаи
А. Т.
и кабинетите.

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ НА БАБУШНИШКИТЕ БРИ
ГАДИРИ ПРЕЗ ТАЗГОДИШНОТО БРИГАДИРСКО
ЛЯТО
)

Под знаенето на свободата
Обичам свободата
като рибата в реката,
като птичката в небето,
като цветята в полето.
Свободата е нашето слънце,
което от небесата
грее нашата страна,
за свободата скъпа,
всеки живота ще си даде.
С братство и единство
в нашата страна
изправихме гърди
орещу фашизма преди.
С нашето единство
братски сплотени
всеки нашата свобода пази
врагът да не я гази:
Гордана Делчева, ученичка
Димитровград

ИМА ОЩЕ
ВАКАНТНИ МЕСТА

I

Голям брой индивидуални и
колективни признания
Макар че почти половината бригадири са ученици от осиовпото училище, бригадата „Добринка
Богданович” пет пъти е провъзгласена за ударна
Хсзи дни в Общинската
конференция на Съюза на
мласоциалистическата
деж в Бабушница Ще бъде
устроено малко тържество,
на което ще бъдат връче
ни бригалироки отличия и
признания иа членове на
младежката трудова бри
гада „Добринка
Богдано
вич".
,
През тазгодишното бри
гадирско ля-го бабушнишка

та младежка трудова бри
гада участвува на Съюзна-,
та младежка трудова ак
ция „Копаонйк '85".
С
усилен труд по склонове
те на земетресената планц'
на бабушнишките бригади
ри спечелиха голям брой
индивидуални и колективни признания. Единадесет
бригадира завоюваха удар
нически значки и още единадесет техни другари и

другарки заслужиха похва
лни грамоти. Бабушнишката бригада бе провъзгласе
на за петкратен колекти
вен ударник и
завоюва
лентата на акцията и гра
мота за резултати в обще
ствената дейност.
Тези добри резултати на
бригадибабушнишките
ри са още по-значителни,
когато се има предвид въз
структура
на
растоната
бригадата. Ймснно, почти
половината нейни члеяоце
са ученици от ооновното
училище.
М. Антич
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ВрИтетво * в септември 1983
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Трудовата организация „БОСИЛЕГРАД" в Босилеград
с основните си организации на сдружени» труд:
„СЛОГА" — за търговия и гостилничарство,
„УСЛУГА" — за комунална и услужна дейност,
„ИЗГРАДНЯ" — за строителство,
„НАПРЕДЪК” — за селско стопанство и изкуване и
ОБЩИ СЛУЖБИ

801Л1 Ш0118ТКМЛ СУМЕМ1Н РК012УСША
ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ
„ДИМИТРОВГРАД"

\

на трудещите се и гражданите в
Димитровградска община
ЧЕСТИТИ
ЧЕСТИТИ

Ч

Осмн септември - Деня на
освобождението на
Димитровградска община
от фашизма

8 септември
ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
на всички трудови хора и граждани,
пионери, ученици, младежи, бойци в общината
нато им пожелава нови лични и-обществени успехи в социалис

и им пожелава високи завоевания в изграждането на
свободната ни родина
„ТИГЪР" прозивежда, радиални гуми за леки и товарни коли,
гумени нишки, съвременни и удобни спортни
обувки, лачени
дамски и детски обувки, технически стоки за широко потребле
ние... КАЧЕСТВОТО НА ИЗДЕЛИЯТА Е ГАРАНЦИЯ ЗА
УСПЕШНОСТТА.

тическото изргаждане на страната.
Клиенти, ползувайте услугите на основните
Всички са стараем да бъдат качествени,

а

ни

организации.

вие благодарни!

»
РАДИА ОРГАНИЗАЦША КОНФЕКЦША

\ЩС&хтОхтсп^
\ Димитровград]

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

с

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СК

САНЕОГТЛНИЧЕНОМ солидм-нсм одговотиоцшу ООУР ■
ООУР .МЛАДОСТ" - ПРОИЗВОДНА СА И. С. О.
ДИМИТРОВГРАД - М. ТИТА 100

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР

на трудещите се и гражданите
в общината

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ и
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ В ДИМИТРОВГРАД
на гражданите и трудещите се в общината

ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТЯТ

септември

•

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА

-...■зшаяа

с пожелания за лични успехи и обществен напредък в
изграждането на самоуправителната ни социалисти
ческа и необвързана страна.
КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" ПРОИЗВЕЖДА ВСИЧКИ ВИДОВЕ
СЪВРЕМЕННА ДЕТСКА, ДАМСКА И МЪЖКА КОНФЕКЦИЯ.
ТЪРСЕТЕ ЙЗДЕЛИЯТА НА „СВОБОДА" — С Т*Х ЩЕ ВЪРВИТЕ

.1*■

у г ■

4

»•,

'

ч-

•

\

8 септември
ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА

като им пожелават нови, високи завоевания в. изгра
ждането на свободната ни, самоуправителна, социали.

В КОРАК С МОДАТА!
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Братство * 6 Септември 1®*®

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ
ОБЩИНСКАТА

НА БОЙЦИТЕ,

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ в Бабушница
Честитят

Ш ■ПРАУДШЬ^
т 1ГЗРА14&.1Н1Я1

Гра^евинска РО
Строителна ТО

Димитровград

ЧЕСТИТИ

Осми септември

на всички граждани и трудещи се
ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА —

6 септември

— ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА
на всички трудещи се и граждани в общината и им
пожелава нови успехи в социалистическото изграж
дане на страната ни.

штттШ

КОЖАРА „БРАТСТВО"
— ДИМИТРОВГРАД

..

ЧЕСТИТИ
димиткдаелд;

Осми септември
— ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА
на пионерите, учениците, младежите — на всички трудещи
се и граждани в общината
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ОЩЕ ПО-ХУБАВИ УСПЕХИ И НОВИ
ТРУДОВИ ПОБЕДИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА СТРАНАТА

• •

Е*р(А'>

ш
с ООСТ: „ХЛЕБОПЕКАРНИЦА", „КОМУНАЛАЦ” и „8-ми МАЯ"
на трудещите се и гражданите
в Димитровградска община
ЧЕСТИТИ

ОСМИ СЕПТЕМВРИ
— ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА

Ш КОМ РАЗ

И ИМ ПвЖЕЛАВА НОВИ ЛИЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ УСПЕХИ
И ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ ЗАНАПРЕД

V® ЛИ3081-АУ13А

3^х**1оа)

ООСТ „БАЛКАН" — ДИМИТРОВГРАД
на клиентите и всички трудови хора и граждани в общината
ЧЕСТИТИ

Осми септември
— ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБШИНА ОТ ФАШИЗМА
и им пожелава още по-хубави лични и обществени
успехи занапред

„И Н Е КС

СТОЧАР»

ЧЕСТИТИ НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ

6 септември
— ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА ЛУЖНИЦА ОТ ФАШИСТКО ИГО
като ни пожелава нови успехи в социалистическото
строителство

г.з.

гра!)евинар

РО БОСИЛЕГРАД

ИЗВОДИ СВЕ ГРЛЬЕВПНСКЕ РЛДОВЕ
17540 Босилеград ул. 7. .Туло 34 а Я Ред. (017) 87 016 Н Лчиро рдч. *»4130-601-2848

с основните си организации на сдружения труд:
„НИШАВА”, „КООПЕРАНТ", „ГЬРГОКОП" и Общи служби
на всички граждани и трудови
хора в Димитровградска община
ЧЕСТИТИ

.... 75

Осми септември
_ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА
с пожелания за още по-големи постижения »г»
всички области на социалистическото изграждане

Преде гашшшгоо Беогрпд улица ДуОлдшска 2 Тел. (ОК-444 1115

ма гражданите и трудещите оа
в общината
ЧЕСТИТИ

ОСМИ СЕПТЕМВРИ
— Деня на освобождението
на Босилсградока община
с пожелания за нови лични успехи
и обществени завоевания в изграждането
на страната «и.

СТРАНИЦА 13
Братство * 6 септември 1985

ЗДРАВНИЯТ ДОМ
в Босилеград
на всички трудови хора
и граждани в Босилеградска
община
ЧЕСТИТИ
ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
на общината —

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
В БОСИЛЕГРАД
на пионерите, учениците, младежите,
бойците, граничарите — на воички
трудещи се и граждани в общината
Ч Е СТИ ТИ

ОСМН СЕПТЕМВРИ
— Деня на освобождението на Босилеградска обшина от фашизма
И ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ЛИЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ
УСПЕХИ, НОВИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ В ИЗГРАЖДАНЕ
ТО НА СВОБОДНАТА НИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА САМОУПРАВИТЕЛНА И НЕОБВЪРЗАНА СТРАНА.

„ЗДРАВЙЕ" — Лесковац
ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ПРЕРАБОТКА
НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ — Босилеград

и им пожелава крепко здраве и нови
лични и обществени успехи занапред.

„ЗЕЛЕ ВЕЛКОВИЧ" — Лесковац
ООСТ „Чорапара"
Трудова единица — Босилеград
ЧЕСТИТИ

ОСМИ СЕПТЕМВРИ
ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДОВИ ХОРА
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
и им пожелава' нови лични и обществени
победи занапред.

на трудещите се
и гражданите
в Босилеградска община
ЧЕСТИТИ

ОСМИ СЕПТЕМВРИ
— ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
на Босилеградска община от фашистко иго
като им пожелава нови завоевания
в развитието на свободната ни страна.____________
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НА ДЕЛОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ,
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ
ЧЕСТИТИ

ГОРСКАТА СЕКЦИЯ
в Босилеград
ЧЕСТИТИ

ШЕПИ СЕПТЕМВРИ

ОСМН СЕПТЕМВРИ
— ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ОТ ФАШИСТКО ИГО
на всички трудещи се и граждани в общината
като им пожелава нови завоевания в социалистичеокото самоуправително развитие.

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ и
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
в Босилеград
на трудовите хора и граждани в
Босилеградска община
ЧЕСТИТЯТ
ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА ОБЩИНАТА ОТ ФАШИЗМА —

ОСМН СЕПТЕМВРИ

— ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
,НА ЛУЖНИЦА
с пожелания за още по-големи' успехи в социалистическото
изграждане занапред.

-"

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
в Бабушница
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ
ЧЕСТИТИ
ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА —

ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ
като им пожелава нови успехи
в социалистическото изграждане занапред

г

и им пожелават нови лични и обществени завоевания
и нови успехи в изграждането на самоуправителното
ни социалистическо и необвързано общество._______

• Си&и сукР'

СС05Т1ТЕ1Л5КА ОкаАМХАСиЛ ОТЖПХЕИОО
ти,. н-мч. «мм - ИВО ваОвк
ВАВИВ1ПСА
НА ВСИЧКИ СВОИ ГОСТИ
ЧЕСТИТИ

ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ

_ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

„Цврни връх" ви кани да посетите заведенията му
ва Бабушница, Бела паланка и Ниш.
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ОСМИ СЕПТЕМВРИ

СОСТ „ЕЛЕКТРОБОСНА", ООСТ „ФЕРОЛЕГУРА" — ЯЙЦЕ,
ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ЕКСПЛОАТИРАНЕ НА КВАРЦ
— БОСИЛЕГРАД
на трудещите се и гражданите в
Босилеград ока община
ЧЕСТИТЯТ

ОСМИ СЕПТЕМВРИ
— Деня на освобождението на об
щината и им пожелава нови трудови
победи занапред

„АВТОТРАНСПОРТ' в Босилеград
на всички граждани в
Босилеградска община
ЧЕСТИТИ
ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА

- ОСМИ СЕПТЕМВРИ
с пожелания за нови лични
и обществени успехи
Братство * 6 септември 1985

Физическа култура„®|ФрД)
БОСИЛЕГРАД: МЕЖДУ ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА

Човек-ьш й- прцро&йАа

ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

КУЛИНСКИ ЛЕТНИ

Още една побвда на
беСИЛеГраДСКИТе футболисти
ФК „МЛАДОСТ" : ФК „ПАРТИЗАН"
(СУРДУЛИЦА) 4 : 3 (3 : 2)

цезултат и завърши първо
то полувреме.
През второто полувреме
играта не бе така качест
вена, като през първото.
Босилеградските футболи
сти имаха .3—4 извънредни
голови положения, но оовен едно повече не успя
ха да вкарат топката в
мрежата на 3. Станкович.
Голмайстор на четвъртия
гол за босилеградските фу
тболиоти бе В. Чипев, ко
йто през второто полувре
ме игра на мястото на Н,
Стойнев. На десетина мииути пред края на среща
та М. Кръстич и по трети
вратаря на
път излъга
..Младост” и постави край
ния резултат — 4:3.

Босилеград, 1 септември 1985 година. Игрището
„Пескара край Драговищица. Теренът и времето
подходящи за игра. Зрители около 200 души Гол
майстори: за „Младост" Г. Иванчов, Б. Воинович
М. Цветков и В. Чипев, за ФК „Партизан" м. Крстич. Съдия на срещата 3. Стоилкович от Враня.
Ад тазгодишното ФУШОЛ- то че ли видяха, че имат
но иървонсгво двата огоо- сили и се
организираха
на
„'хМладост" ог -още по-добре. И от ^дна
оосилеград извоюваха и не така сериозна акция по
втора пооеда. ь неделя на вторно М. Кръстич излъга
игрището „пескара" край
вратаря на „Младост”. На
Драговищица те победиха
чзтвъртия гол не се чака
съответните отбора на ФК много. От дузпа след ка
„II ар гиз ан ' от Масурица то Б. Воинович бе на не— Сурдулица. Първият отпозволен начин оборен в
бор спечели мача с резул наказателното поле. съди
тат 4:3, полувреме 3:2, доята 3. Стоилкович от Вракато юношеският отбор се
ня без колебание
показа
наложи с 10:1, полувреме
на бялата точка. М. Цвет4:1, в игра където домаш- ков §е СИгурен и изравни
ФК „Младост" Р. Симените футболисти бяха да
повторно
резултата. На
онов., В. Ивков, С. Стефалеч по-добри.
5—6 минути пред края на
нов (Б. Тасев), Г. Иванчов,
В срещата на първите от
В. Тасев, Н. Стойнев (В,
първото полувреме и Б.
Чипев), Р. Захариев, В. Гли
бори, резултатът- съответВоинович се вписа в листа
горов, Б. Воинович, Н. Ма
ствуваше на играта. Двата
та на голмайсторите и из
отбора се представиха на
насиевич и М. Цветков.
зрителите в Босилеград с дигна резултата на 3:2 за
М. Я.
домашния отбор. С този
добра, и коректна игра.
отборът от Масурица въ
ФУТБОЛ ,
преки, че е новак в диви
зията, оказа твърде съпро
тива на босилеградските
футболисти, които преда*
това мислеха, че съвсем
лесно ще извоюват победа
та и двете нови точки. Фу „РАДНИЧКИ" (ТРУПАЛЕ) — „АСЕН БАЛКАНСКИ
Масурица
2:1 (1:0)
тболистите от
бяха в течение на цялата
1
септември 7, Славча Димитров 7 (ЯДТрупале,
игра достоен, а на момен
1985 г. Игрището на „Ра- ран Христов), Новица Алети и равностоен съперник.
днички": теренът тревист, ксов 7, Любиша Миланов
отбеляза
(Новица Тодоров 6). Емил
Първият
гол
времето задушно. Зрители Иванов 6, Новица Костов
М. Кръстич в 13 минута
Голмайточен
удар
около
300
души.
със силен и
Петкович 7, Александър Станков 7,
от около 16 метра, След стори: Драган
Кръстев и Бобан
Кръста
г
Иван(1:0)
в
42
м.,
Емил
Ива
десетина минути
(1 : 1) в 52 м. и Дра- Манчич 6.
нов
чов, след едно добро про
Футболистите на „Асен
ган Петкович (2:1) в 80
играване на В. Глигоров,
Балкански” загубиха мача
който ведно и бе най-до м. Съдия на срещата: Дра на първото си гостуване
гиша Андреич от Ниш
бър на терена, най-добре
тази есен. Те бяха победеслаб.
се постави в наказателнони от отбора „Раднички"
„Асен Балкански": Милто поле на гостите и из
от Трупале, довчерашен зо
лко Соколов 7, Никола На
равян резултата на 1:1.
налея отбор, може свобойденов 6, Предраг Костов дно
След този гол гостите, када се каже незаслужспо-добно. Гостите бяха
ри. имаха далеч повече гоГЬЖЕН ПОМЕН
лови положения (само. Бобай Манчич проигра 4—5
На 19 септември тази година се навършголови положения).
ват шест месеца пълни с болка и тъга след
Слабият съдия на среща
смъртта на нашата мила съпруга, майка, леля
та не отседи съвсем регу
и баба
лярен
гол,
въпреки
че
предварително го призна,
а в последните минути съ
що не отсъди очевидна ду
зпа за гостуващия отбор.
Важното е обаче, че под
младелият отбор на „Асен
Балкански” играе вое поот Димитровград
добре и няма основание
На 14 септември в 11
да не сс очаква, че резул
часа ще посетим нейния ^
татите те дойдат след врегроб па димитровградскиМС.
те гробища, ще положим
В третия кръг на 8 сепцветя и ще го залеем със
в Димитровград
тември
сълзи.
„Аоен Балкански” ше сс
Каним близки и познати
срещне с отбова ..Будучда ни придружат.
ност" от Първа Кутина,
ОПЕЧАЛЕНИ:
край Ниш.
сьпруг Марин, дъщери Зорица, Горица и Свилейка, син Боян, впучки, впуци и зстове.
Д. Ставров

Пв-цобоият отбор загуби

Катерина
Кръстева

МОТИВИ

кому пречат
рибите в Ерма?
Живописното корито на
р. Ерма от извора й край
местност
Сухиндолската .
„Прогон" на югославскобългарската граница е жи
воггисния си амбиент, както в предишните, така и
през това горещо лято при
влече многобройни посета тел и от Клисурския ра
йон и други места. Тук те
Прекарват прекрасни дни
край бистрите води на Ер
ма, а мнозина от т«х рибаоствуват.
До преди няколко годипи обаче Ерма бе^ пълна с
за това има Стаменко
риби — пъстърви. ЗаслугаХристов, лекар от Клисурско, който преди години
от Власинскотб езеро до
несе 50 килограма риби.
които се размножиха, и ту-

При вода

ристите-въдичари имаха за
какво да идват тук.
. За съжаление това лятовъдичарите едва ли можерибарствуда ,
ха
ват. а през следващото лято, ако повторно не се зариби реката, те няма захщ?
изобщо да идват. Причината е. че в началото на
годината несъвестни лица
(бракониери) с взрив и с
печена вар избиха ри
бите:
така
че ч 90 на
сто от рибния фонд е
се
унищожен. За да не
повтаря това трябва да се
предприемат строги ч са-нкции срещу нарушителите.
Само с възобновяване на
рибния фонд не може да
се развива туризма в този
край и многобройни въди
чари да се привлекат.

без веда

се поливат овощните гра
Почти в'ьв всички клисела има изградени дини и ливадите.
водопроводи. така че те
Най-показателен в това
имат хубава изворна пите отношение е примерът найна вода. През лятото оба с. Стрезимировци. В една .
че много села в Клисур- част на селото вода има
ско останаха или напълно, по два часа дневно, а дру
без вода. или имат вода гата част — изобщо «яма
само два-тои часа през де вода. Неотдавна местната
нонощието. Причината за общност в това село сфор
това е нерационалното по мира комисия за доизграж
лзуване на водата в суша- дане на селския водопро
ште дни.
вод и построяване на до
Сушата не е вечна, па
пълнителен резервоар. Очд .
затуй е необходимо граж- ква се, в изграждането
п а ните да се съобразяват на резервоара да вземат
с всяка нова ситуация. участие всички селяни, ми
А това значи, че през су тницата на пропусквателшавите дни не трябва да ния
граничарите.
пункт.
се поливат градините от Общинската скушщгна в
оелоките водопроводи, да Сурдулица и местната об
не се заливат зелените щност в Драинци.
площи в дворовете и вил
Цена Димитров
ните места, кекто и да не

сурски

г САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕ
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИ
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ
МЕСТА
Комисията за трудови отношения на Основиата организация на сдружения труд „УСЛУГА" в Босилеград

ява
за приемане на един бравар на определено
време от шест месеци.
_____ __
УСЛОВИЯ ■ ВКВ или КВ работник сгьответопит
от
шест
месеци.
ната специалност с трудов
Молбите за изпълняване на предвидените
условия в обявата, удостоверение да не се н мират под следствие и кръщелно свидетелство
кандидатите изправчат на адрес: ТО '„Бооилеград" — Общи служби — в Босилеград в срок
от оосм дай от деня на публикуване на обявата.
Непълните и неподадените в срок молби
няма да се разглеждат.
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хчМ*Р • сатира • забава
— Дали годеникът те вода в диско-клубове или
на кино?
— Води ме по музеите.
— Ох, той сигурно е чо
век на изкуството!.
_ Не, съвсем не. Той е
скъперник. ..
. — Изглежда, че не си
щастлива в брака? — пи
та майка дъщеря си. Съдедите разказват, че често
се карате.
— Прощавай мамо, но
това е най-обикновена лъ
жа. Аз вече цяла седмица
не приказвам със съпруга
си.
В началото на учебната
година.
— Ето, виж сине, и тат
ко ти може да те окъпе.
с?

»
!
!

Нравоучение

а не само аз — казва една
майка на детето си.
— Да майко, но когато
татко ме къпе не ми съ
бува обувките...
Виждайки камион без
водач, случаен
минувач
влиза вътре и натиска спи
рачката. В този миг чува
грас зад себе си:
— Ако искаш да ми по
могнеш, ела зад камиона
и бутай, както аз ...
— Запад плачеш, мал
кия? !
— Загубих баща си, ко
гато излизахме от заведе
нието.
— И сега не знаеш Ли
да отидеш у дама си. на
ли?
А'з знам... но той
не знае-

Мъдростта през вековетеЕ
Свещта сама себе ои изгаря, но овети на
другите.
Арабска

НаравОучението е мно
го ясно! Който пие «яма
глисти!

Най-ггохвално е съревнованието в човечност.
Латинска

у

.

Не е тая...

Не вдигай много прах по своя жизнен път.
Питагор

На един мъзгошанин ли
сица започна да дави ко
кошки. За да реши ТОЗИ
проблем той се договорил
с един тукашен ловджия
да убие лисицата. Ловджи
ята се съгласил при усло
вие първият да даде вече
ря и пиене.

♦

I

Само с чуждите очи можем да видим соб
ствените недостатъци.
Китайска
Какъвто и съвет да давате, бъдете кратък.
Хораций

!

У
^

— Дадено!
Ловджията чакал в заса
да една-две нощи и найпосле убил лисицата. Спо
ред спогодбата отишъл с
убитата лисица на вечеря
и пиене.
Мъзгошанинът
взел лисицата, загледал я
„отам-отсам", върнал я на
ловджията и най-спокойно

I

ОТГОВОРИЛ:

Едни са слепи с очите, други — със сьрцата.
Древноиндийска

•»

I

Справедливостта е
души.

добродетел на великите
Платон

’
т
у

♦
п

— Какво е наравоученис
то от този опит?, пита той
присъствуващите.
— Мога ли аз да кажа,
обажда се един, по чиято
физиономия ясно личи, че
в живота ои вода изобщо
ме е пил.

I
I♦

В една болница за леку
ваме на акохолици идва
професор да говори за по,слодиците от консумиране
на алкохол. След като на
дълго и широко говори
кои органи на човека наймного страдат от преко
мерното пиене на домаш
на люта, вотка, уиски ...
и така нататък, професо
рът иска с практичен опит
да покаже това, Взима ча
ша о ракия и в -нея слага
един глис. Разбира се, гли
стата след малко умира.

Не искаш ли, и камила нямо. да забележиш.
Калмикска

.

:

— Нема нищо от вечеру
и пиене. Това не е тая ли
сица що крадне моите ко-

I

кошки!

♦

ш
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Изумеяли
комуналцнте
Добре дека паде дъж та мадо поугаси жегуту и прашището. Онака у Димитровград беше
настала голема мука. А еве запад? Комуналните
изумедше некикви големи сандъци за боклук
(контейнери ли би окаю, не знам) и натураше
на коджа места по град. Натураше и на чове.
ци поди пенджере.
Ама нели сандъци големи — не пълне се
бърже, па тека нечистотия се збира по десети
на дъна, док се напълне тея пустин.е.
А за това време, по жегуту, не могу да ви
опишем кикво беше.
Нели се върляю у сандъцити остаци оди раНУ: кошчине, коре оди лубенице, све и свашта.
И да нейе жешко времето, тия отпаци ода
стоян>е би се уамърдели да простите, а камо
ли кико беше тия ден със 38 градуса.
Чуди ме защо ли некой оди комуналните
се не сети дека с тая сандъци че направе годему берьу. Завад не предузимаю нещо.
Ка пойду човеци оди гарата до Строшену
чешму, све куде има тия сандъци с боклук —
они завъочаю главу или си затискам нос.
На сви друби им смитаю тия сандъци, само
изгледа на комуналните не смитаю.
Ако нещо не предузну у по-скоро време,
не знам кико може да би прикликамо да исправе грепжуту, осем ако не може по друг
начин, тегал би тр ебало да тур е поди н>ини пен
джере по некой сандък, те ега смрадат би по
дсети 'кикво тре;бе да праве . ..
Оно кико другояче да им ое докаже, ка не
виде кикву су бел>у направили.
Значи, щом на н»им им не смърди, не йе
би брига за друби ...

А. Т.

ЖЪЛТИ ЕПХИНКИ

