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Исвето1ареви срещи*АРКОВИЧ- ПРЕДСЕДЛТЕЛ на председателството на ЦК

ЦЕНА 15 ДИН.

НА СЮК НА ЕДИНАДЕСЕТИТЕ

ДЕЛО, КОЕТО ННСОИРНРА СЛАБОСТИ В АКЦИЯТА

Разискването за Платформата за Тринаде
сетия конгрес и критическият анализ за функ
ционирането на политическата система са осно
ва от която може и трябва да се тръгне в пре
махването на тези проблеми. Във връзка с това, 
подчерта Видое Жаркович вече досега се ма
нифестираха множество мнения и възгледи, за
почвайки от онези които търсят реални и необ
ходими практически решения до онези които 
с водата искат да изхвърлят и детето. На оня 
който сериозно и отговорно се залавя с тази 
епохална работа трябва да бъде ясно, че основ
ните програмни и стратегически определения 
на СК и на обществото и на работническата 
класа каквито са социалистическото самоуправ
ление, овладяването на работническата класа и 
на сдружения труд с процесите на възпроизвод
ството, националното равноправие и необвърза
ната външна политика не са, нито пък могат 
да бъдат, предмет за каквото и да е преизуча- 
ване и рестрикция. Напротив, към критично 
преизучване действуването на политическата 
система на социалистическото самоуправление 
подхождаме тъкмо поради това тези стойности 
и трайните основни определения повече да дой
дат до изява, да задълбочават, укреп
ват, да се афирмират и по-ускорено да се осъ
ществяват. Това обаче не може да 
ако от съществуващите решения и 
не премахнем всичко онова, което на този път 
се показа като пречка, па и като смислена и 
стихийна съпротива.

„ 0сновните стратегически и програми, определения на СК и на обществото 
не са, нито могат да бъдат, предмет за каквото и да е преизучавапе и рестрикция. 
Полицентричният етатизъм, изтъкна Видое Жаркович, е най-голямата причина за 
икономическата криза, технологическото забавяне п па нашата финансова зависи- 
кг. зет от чужбина.

Председателят на Пред- * нмните. Повечето труднос- 
с^дателството. на ЦК на ти,, които се явяваха в про 
С^ок Видое Жаркович на цеса на съгласуването, да 
22 септември в Светозаре- кажем в Скупщината 
во откри единадесетата на СФРЮ, не бяха само ое- 
учна среща „Св.етозареви зултат на1 обективни обсто 
срещи''. Преди да започне нтелства. но до голяма сте 
разискването за ..Национа псн на етатизация на отно 
лното равноправие. и фе- шенията както в СР и 
деративното устройство в САП така и във Федера 
ученето на Светозар Мар- иията. . Нашите тоудови хо 

в югославската па негодуват срсшу съгла 
сулгутгя. които са изложе 
ни на различен политичес 
км натиск и на разно на 
гаждане. Загрижава ги по 
лсжението в което не се 

из цялата воли достатъчно сметка за 
на доугите и 

за общите интереси на стра 
н&та като цяло.

— Също така редица 
явления и проблеми в ра
звитието на нашите репуб- 

в лики и покрайнини през 
последните години, а осо- 

мисълта, бено редицата явления в 
делото и борбата на Свето техните отношения посоч- 
зар Маркович покрай дру
гото Жаркович подчерта., 
че той във федеративното 
устройство е виждал един
ствените рамки за обедин 

равно-

на

кович и
практика" бе положен ве
нец на паметника на Све
тозар Маркович големият 
факелоносец на социализ
ма. Покрай повечето научт 
ни работници 
страна и многобройните до интересите 
сти на откриването на на- 
Vчната среша присъствува- 
ха и Иван Стамболич, пре 
дседател на ЦК на СКС и 
Богдан Трифунич. предсе
дател на РК на ССТН 
Сърбия.

постигнем
поведенияВидое Жаркович

за развитието на Федера
цията. Развивана, а до 
1'оляма степен обоснована 
на отчужден обществен ка
питал тази двойна отговор 
ност на нашите СР и САП 
досега и не можеше по- 
инак. освен едностранчиво 
и неравномерно, да се осъ 
ществява. Това същевреме
нно води към затваряне 
ма републиките и покрай
нините и на останалите об
ществено-политически 
щности в Югославия, а и 
на Югославия към света. 
Затова, нашето изразител
но недоволство и < нашата 
все по-силиа критика оре-

мократично материално и 
обществено развитие.

От тези становища нав
сякъде в страната се наб
людават и отношенията на 
единството и съдружието в 
СР Сърбия, във връзка с 

Председателството

щу републиканския и по- 
крайнински етатизъм ни 
задължават за водене на 
решителни акции за 
нататъшна самоуправител 
на трансформация на ре
публиките и покрайнините 

об- и за изиамиране иа мето
ди и облици за осъщест 
вяване на тяхната отговор 
мост за развитие на Феде 
рацията чрез свое по-бър 
зо, по-ефикаоно и по-де

Говорейки за

по-ват. че всички сили в орга 
низираното социалистиче 
ско съзнание трябва да ра
звиват решителна иници
атива и акция за творчес
ко оживотворяване на кон 
ституционните разпоредби 
за отговорността на репуб 
ликите и покрайнините за

което
на ЦК на СЮК неотдавна 
взе свои становища. Сега

яване и същинско 
правие. Желая да привле- 

на товачем вниманието 
— каза Жаркович — кол
ко е излишно след толко
ва чисти марксически ста
новища, изказани и фот>- собственото си развитие и 
мулирани преди един век, 
сега V нас да се явяватде- 
Фектни становища и куа-

е най-важното ,наистина 
тези становища конкретно 
да се осъществяват.

анализаПредложенията по-важни отзимарксически теории.
— Полицентричният ета 

тизъм при нас предизвика 
крупни проблеми в иконо
мическата сфера и полити 
ческите отношения — под
черта Жаркович. Без съ
мнение той е и най-значи
телната причина за иконо
мическата криза, 
гическото забавяне и 
нашата финансова зависи- 

от чужбина. Също та-
ета- предложения

иа забелязаните отрицате
лни черти. Така накратко 
би могла да се предаде из 
несената на 16 септември

заседанието. Беше напра
вена забележка зашо ня
кои въпроси в материала 
са много подробно разра
ботени. докато на други, 
например на обществената 
система по информиране, 
се посвещава недостатъч
но внимание. Недостатъч
но е разработен и въпро
сът с осъществяването на 
отделния обществен инте
рес. малко е казано и за 
значението на пенсионно- 
инвалидното осигуряване 
п жилищно-комуналната 
дейност.

Тези забележки и сюг- 
жестии ще бъдат предста
вени на Съюзния общест
вен съвет, който допълне
ния материал шс бъде пу
снат па публично обссьж- 
дане.

вършени промени, които 
да съдойствуват решаване
то на работниците после
дователно да се провежда 
в делегатските структури. 
Па работника и неговото 
място и роля в сдружения 
труд трябва да сс посвети 
отделно внимание. Досега 

занимавахме с 
система в 

а по-мал-

връзка с настоящия мате
риал.

Целта па разискванията 
беше. прел заседание на 
Съюзния обществен съвет 
за въпроси по обществено 
то устройство, който в те
чение на настоящия месец 
трябва да изработи всроия 

документ за пуб-

Критическият анализ на 
полити-дсйствувансто на 

ческата система на социа
листическо самоуправление 

■повечев настоящия вид 
се задържа върху оценка- 

критиката на съЩе- 
състоянис. а 

конкретни 
за промяна

техноло
га та и

ствуващото 
по-малко давамост повече се 

политическата 
тесния омисьл. 
ко е подобрението на от
ношенията и е решаване-

на този 
лично обсъждане, да посо
чи възможностите за подо
брението му и за изнами- 
раис на конкретни предло 
жеиия. За съжаление, ни 
това събрание .не 
много по-напред от посоч
ването ца съществуващите 
проблеми.

Основните 
на Конституцията и 
>на оа сдружения труд в 
анализа «е са доведени 
под въпрос. Все пак. ко
ренно трябва да бъдат из-

полипентричният
предизвиква

ка.
тизъм у нас
и социално разслояване с 

карактеристики. 
съживяване иа потушени 
идеологии, отслабване еди оценка на съвместното за^ 
1ГСТВОТО на страната и па- седаиие на Секцияга на 
оалиоиране на повечето Съюзната конференция на 

на нашата по- Социалистическия съюз за
обществено
процеси и развойна поли 

и Секцията за ооци 
политика, здрйвеопа 

жизнено равнище 
което се водиха пред 

варитеши разисквания във

класови
то в сдружения труд.

отиде
Освобождаването от пре 

колен пормативизъм и ук- 
ио-онределе-репвапето и 

•иото и по-конкретно опре
да субек-

мехаиизми 
литическа система.

През миналата, а и тази 
година смс свидетели

проблеми в ре- 
във Федерация-

политически
определения

Зако- дсляне ролята 
тишшя фактор в система
та, също така, 
степ начин са 
изискванията, изнесени на

тика
ална

иа
по изве-сериозни 

шаването 
та, особено в договарянето 
на републиките и покрай-

зване и някои от (Танюг)на
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15*Г1ТК7Т КАТАСТРОФАЛНОТО ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В МЕКСИКАНСКАТА СТОЛИЦА

Солидарността намалява 

тъгата и неволите на Мексико
л'*ж»т %*■

През последните години систематично*** се* ^ 
преувеличава ролята на българската армия в 
освобождаването на Югославия

Последиците от катастрофалното земетресение, 
което в подминалия четвьртак сполетя Мексико Си деблокираха стари и откри 

ха нови кредитни лилии 
па стойност 400 милиона 
долара, а Инторамерикан- 
ската банка отпусна 800 
милиона долара. Това е 
от голяма полза, но не с 
достатъчно. Ва Мексико 
преди всичко трябва да 
бъде облекчено връщането 
на дълга, който възлиза 
на 95 милиарда долара. 
Първата помощ пристигна 
от Латинска Америка, от 
Колумбия и Аржентина, 
Гватемала и Еквадор, До
миниканска Република и 
Перу, Бразилия и Венецу
ела. Долетяла самолети, 
пълни с лекарства и хра
на, медицински съоръже
ния и лекари. В Куба и 
Никарагуа хиляди хора да
ват кръв за пострадалите 
м е кси каяци. Па м ексик а н 
ските летища кацат голе
ми транспортни самолети 
от САЩ с лекарства, вър- 
толети. булдозери и крано
ве, болници и лекари, съ
оръжения и експерти за. • 
разкопаване на рушевини- 
те. В същото време при
стига помощ и от Съвет
ския съюз. двете Герма
нии, Канада. Западна Ев
ропа, и Япония, все пратки 
лекарства, храна, съоръже
ния и специалисти. Алжир 
е изпратил пет самолета, 
пълни с храна, палатки и 
одеяла...

Ва 22 септември т.г. в село Виюга край 
Кладово се състоя голямо тържество по случай 
41 -годишнината от първата среща и началото 
па съвместните действия «а Народоосвободитсл- 
иата войска на Югославия и Червената армия 
на югославска територия. На тържеството при- 
съствува и делегация на съветската армия и во
енните ветерани на СССР, оглавявана от гене- 
рал-лейтнант Валерий Балакирев. Присъствува- 
ха и делегации на органите и организациите 
на Федерацията, СР Сърбия и на обществено- 
политическия живот в Източна Сърбия. На голе-

ги, всс още не са съвсем известни: до първите дни 
на тази седмица са изброени 1600 мрътви, предпо
лага се, че 2000 души са затрупани, а около 10 000 
лица са считат за „изчезнали". Срутени са 400 сгра
ди. 20 000 жители са останали без покрив иад гла
вата си. В акциите по спасяван© участвуват 60 000 ду
ши. Редът на улиците се поддържа от 10 000 войника 
и полицая, които ведно помагат на пострадалите.
Въпреки всички нещастия, градът е добре снабден.

Мексиканците погрибат 
жертвите на земетресение
то и неуморно, възобновя
ват 18-милиоината си сто
лица. Трогателно и досто- 
инствено са сплотили ре
диците си, показват висо
ка взаимна . солидарност, 
която е основна характери 
стика на дейността и жи
вота на гражданите на 
Мексико Сити без оглед

спасяват хора. но и за ви
соката готовност на всич
ки семейства да 
гостоприемство и

мия народен митинг говори генерал-подполков
ник Перица Вучетич, комендант на Нишката 
армейска област.

Тържествата по случай важни юбилеи от 
нашето свободолюбиво и революционно мина
ло, каквото е и днешното, представляват израз 
на уважение към падналите бойци и на гор
дост от извоюваните придобивки, израз на ува
жение към бойците на Червената армия, падна
ли на югославока територия в съвместната бор
ба против фашизма — каза Вучетич.

След като подчерта, че нашата Народоосво- 
бодителна войска освободи страната ни със соб
ствени сили, Перица Вучетич добави, че на 
полесраженията в Югославия бяха ангажирани 
45 вражески дивизии. В периода на срещата с 
Червената армия НОВЮ нараста 
на сила от 15 корпуса относно 50 
400 000 бойци.

Комендантът на Нишката рмейска област 
направи обзор на преувеличаването ролята на 
българската армия в освобождаването на Юго
славия. Това преувеличаване през 
години получи характеристики на систематично 
разработено действие. Влизането 
на отечественофронтовска България на югослав
ска територия, каза Перица Вучетич, стана въз 
основа на споразумението от Крайова и по мол
ба на български представители, макар че за 
това не съществуваха оперативни причини. Прие 
майки, молбата на българското 
другарят Тито е имал предвид необходимостта 
от установяване на приятелски отношения с но
ва, отечественофронтовска България и да й 
бъде облекчено международното положение.

Във Виюга генерал-подполковник 
Вучетич откри паметник, който

окажат
защита 

на останалите без домове 
съграждани, да 
пострадалите с 
карства, храна.

помогнат 
пари, ле- 
одеяла... 

За собствени пари се ку
пуват търнокопи и лопа
ти, за да може да се по- 
м о гн е. 11 равителството и
властта владеят положе
нието и синхронизират де 
йствията на войската, по-

на класови и други разли
ки. Нещастията и 
волните

нацио- 
предизвикателст

ва винаги и навсякъде спло
на въоръже- 

дивизии сРешение на Съюзния изпълнителен съвет:
СПЕШНА ПОМОЩ НА МЕКСИКО
Съюжният изпълнителен съвет реши да бъ

де изпратена спешна помощ на Мексико на стой
ност 200 милиона динара, която се състои в 
кръвна плазма, лекарства, медицински съоръ
жения и пр. Съветът също реши в мексикан
ската столица да бъде изпратена група специа
листи от Института за земетресено инженерст
во „Кирил и Методи" от Скопйе.

Червеният кръст на Югославия организира 
хуманитарна акция по събиране на помощ за 
пострадалата мексиканска столица.

последните

на войските

правителство.

Взаимната солидарност 
на мексиканците и между
народната солидарност с 
тях в дните и часовете на 
тъга и болка намаляват 
мъките и неволите на тази 
горда страна, която има 
много приятели навред по 
света.

тяват хората, но онова, 
което се чувствува и виж
да на улиците на мекси
канската столица и на ли
цата на мексиканците все 
пак е изключително, дос
тойно за възхищение. Не 
става дума само за хиля
ди и хиляди доброволци, 
които разчистват улици и

лицията, пожарникарите, 
студентите, извидниците. 
лекарите, доброволците...

Мексиканците не са са
ми в борбата против теж
ките последици на бедстви 
ето. Помощ пристига от 
всички краища на света. 
Световната банка и Меж
дународният валутен фонд

Перица 
символизира 

първата среща и началото на съвместните дей
ствия «а Народоосвободителната войска на Юго
славия и Червената армия на югославска територия.

НОВИ ИНИЦИАТИВИ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ

За мир в Близкия ИзтокВ ПЕКИН ЗАВЪРШИ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ККП

рнснзмът не е догма Страните-членки на необвързаното движение ин- 
тензивират дипломатическите си контакти с цел в 
Съвета за сигурност да бъде раздвижен въпросът за 
провеждане на мирна конференция за Близкия Изтоксе справим с проблемите 

на политиката, икономи
ката, социализма”.

Това е един от основите 
акценти от заключителна
та реч на Дън Сяопин на 
състоялата се тези дни На
ционална конференция на 
Китайската комунистичес
ка партия. На конферен
цията са взети 'решения и 
становища, въз олова на 
които ще бъде приет Пет
годишен развоен план на 
НР Китай и ще бъдат из
вършени кадрови промени 
в Централната съветодате- 
лна комисия и Централца-

,;Марксическата теория 
не е догма, а пътепоказат
ел на акцията. Тя призо
вава народа да изнамира 
решения за новите пробле
ми, като изхожда от осно
вите принципи и методи. 
Времето и задачите се про 
мениха. Ние сега изграж
даме социализъм с китай
ски характеристики и има 
много -нови знания, които

дисциплинарна коми
сия на Китайоката комуни
стическа партия.

та

В кръговете на двпло- Ва се, че 
магите от арабските стра- на 40-годишнината на све, 
ни се узнава, че в начало- товната организация 
то ,на октомври до Съвета даде благоприятна атмо- 
за сигурност ще бъде И3- сфера за 
пратен иск за свикване на на конференция. Надежди 
специално заседание или се полагат и в ноемврий- 
поне за консултации в ра- ската американско-сьвет-
вГпе,На,Т°ЗИ °®ган по ока сое1ца на най-високо въпроса за провеждане на равнище. Именно, ако и
Г« И™еГ“ 33 Бл-И “ед тазм акта не отсла- згая Изтою По това «ре- бне напрежението

Н‘° арк ше тенията между великите
вават външните минйегри сили. 
на повече арабски страни, 
за да присъствуват 
дишната сесия «а Общото 
събрание «а ООН. Оценя-

ознаменуването

съз-
Поправка свикване на мир

В миналия брой на 
вестника е допусната 
грешка в заглавието 
на текста „7,7 мили
арда динара". Вместо 
динара трябва да се 
чете житела.

трябва да ое овледеят и то
ва подсилва в отню-необходимос-

ооновите натта да учим Молим читателите 
за швитаение-

ам ерикан ците ще 
продължат да се противо
поставят на идеята заовик 
ване на конференция за 
Близкия Изток.

марксическата теория в аве
на новото положе- 

Само така можем да
на го-тлината 

ние.
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100 ГОДИНИ НА ТЮТЮНЕВА ФАБРИКА В НИШ ДИФЕРЕНЦИАЦИЯТА В СЮК: ОТ КОГО ДА СЕ 
ДИФЕРЕНЦИРАМЕ?Стогодишният

шбилей посрещнат \ щщ$ 

0 1ИС0КИ постижения > ' •

тш
Групи

за натиск“
»

!

Необходимостта от диференциация- на силите в 
една революционна партия е свързана със специфи
чни исторически ситуации, в които стагнира идеята 
на прогреса, а на обществената сцена излизат тенден
ции към запазване на „сгату кво”, 
стълкновения, които се разрешават с редица безприн
ципни компромиси и баланс на мощта на отчуждени 
партийни центрове, към разпадане на единната 
тема на стойности и към поведения, които компро-

обществеността...

за- (натиск върху обществено
то мнение, средствата за 

кои масова информация, чле
новете на делегатски тела 
и изпълнителни държавни 
органи, върху научни и 
културни ведомства) съз
дават психоза на принуди
телно съгласяване с онре- 

Онова. което трябва да делен икономически. гго-
привлече вниманието ни, е литически или идеен кон- 
иитензивното никване и цепт.
избуяване на неформални 
центрове на мош на всич
ки равниша на икономиче
ския, политически* и кул
турния живот, от общини
те и регионите до покрай
нините и републиките, от 
ООСТ до големите систе
ми. Израз ..неформални 
центрове на мощ” тук упо
требяваме в значението на. 
група, която в определена 
среда се формира от отде 
лиги лица, свързани помеж
ду си с нелегитимни ин
тереси и е достатъчно вли 
ятгие да ги осъществяват 
от позициите си в партий
ните. държавните и само- 
уггравителните форуми...

МИШКАТА ТЮТЮНЕВА ФАБРИКА Е В СЪСТАВА НА СОСТ ЮГО-
МИШЛЕЬ^ДРЕНАМ1?раша Б1?БНАкЪт НА МОДЕРНА ТЮТЮНЕВА " ПРО
МИШЛЕНОСТ, НАМИРАЩА СЕ В САМИЯ ВРЪХ В ЕВРОПА • СТОГОЛИ-
шният -ЮБИЛЕЙ НИШКАТА ФАБРИКА ПОСРЕЩА С ДОСТОЙНИ РЕЗУЛ 
ТАТИ в ОСОБЕНИ ГРИЖИ ЗА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА ЗАЕТИТЕ към вътрешни

Тези дни Нишката тютю 
нева фабрика чествува за
бележителен юбилей:

изводството и реализация
та за осемте месеца пред
ставлява най-голям 
на Тютюневата фабрика в 
стогодишната

а за богатата и разнообра 
зна самоуправителна и по
литическа работа голям 
принос дават Съюзът на 
синдикатите. ССМ и Кон
ференцията за обществе
на дейност на жената. За 
успешно организирана об
ществена самозащита Фаб 
риката е носител на пове
че признания: „Средна ем
блема” на Общинския щаб 
по ТО. „Малък емблем” 
на ЮНА и „Грамота на ОС 
— Ниш".

Плановете са амбициоз
ни: наред се модерниза
ция. автоматизация и ком- 
пюторизация, на произво
дството предвижда се са
мостоятелна изследовате-

сис-
сто успех метират партията пред членовете игодини съществуване и тю 

тюнопроиз во д сгв о. 
лото започва през далечна 
та 1985 година, когато е 
приет закон за монопол 
над тютюна. Набързо след 
това в Белград се органи
зира преработка на тютю
на. В този период прера
ботката на тютюна е дос
та примитивна, а поради 
лошото местоположение и 
н е достатъчните 
ти. приема се решение за 

тютюнева

Нача- й история.
Извънредните финансо

ви резултати през първото 
полугодие т.г. увеличиха 
дохода за два пъти, а аку
мулацията почти за пет 
пъти. Значително нарасна
ха производителността на 
труда, икономичността и 
рентабилното стопанисва
не. За първите 6 месеца 
производството на фабри
ката участвува с 19°/о в 
целокупното 
производство. Средният ли-

.. . Този подход ни 
дължава да тръгнем от ос 
новния проблем: от 
сили в структурата си тря
бва да се разграничи СЮК 
и кой ше бъде субект, а 
кой обект на разгранича
ването?

мощно с-

Центровете на нелегити
мната мош се формират по 
два начина. В първия слу
чай те настават в офици
алните форуми чрез свърз 
ване на членовете с най- 
голямо влияние. Това влия 
ние се използува, за да 
се издействува коноензус 
или необходимото мнозин
ство за приемане на реше
ния по волята на нефор
малната група. Във втория 
случаД те се формират 
извън форумите, като „па
ралелна структура", която 
съчиняват носители на об
ществени функции (напои 
мер: партийни и държав
ни функционери, функцио 
нери на обществено-плити- 
чески ге организации и пр.). 
Тази „паралелна структу
ра’' е толкова сплотена, че 
се превръща в център на 
истинската мощ. без кого
то не може да се вземе 
нито едно решение.

югославскопострояване на 
фабрика в Ниш.

Фабриката в Ниш започ 
работа през 1914 го^ 

Бреме на Първа
та световна война, тъй ка
то белградската 
бива застрашена от 
щожаване. С

че-н доход на заетите въз
лиза на 41 344 динара.ва с

дина по
® ОТЛИЧИЯ

На тържественото заседание на най-заслу- 
жилите в ООСТ „Нишава” и трудовата общ
ност на ТО „Табак” за успешни резултати през 
изтеклите години са връчени отличия. С ор
дени ги отличи Председателството на 
а в чест на 100-годишния юбилей.
^ ИЗНОС

През последните 10 години „Нишава" на 
клиринговите и на конвертирумеите пазари е 
пласирала около 5000 тона тютюн. Всяка годи
на средно около 400 до 600 тона се изнасят, а 
рекорд е поставен през 1983 г., когато са из
несени 662 тона. Килограм на нишкия тютюн 
иа източните пазари се продава за четири, а 

западните за 3,80 долара. Целокупният при
отстъпва на

фабрика
уни- 

прен есените 
Ниш. фабрика- 

работа. В зе-
машиии в 
та започва с 
тоттиса е СФРЮ,Iзабележимо, че 

работа презусловията на 
войната и между двете све 

войни са били твър-
тютюноработни-товни 

те лоши и
били принудени 

борба
ците са
да водят огорчена 
за по-побои условия, осем
часово работно време и пр.

предвое- 
на война-

Формпрането* на нефор
мални центрове на мош е 
процес, който започва със 

I свързване на лица. нами
ращи се на различни фун 
кции и със съши интере
си. Те ое Щитат и проте- 

; жират помежду си. затва- 
I рят се от външната среда 

и осуетяват всяка критика 
на дейността им. като ком 
би<н и оат ин ституци опал на- 
та мош и влиянието си 
върху всички фактори, ко
ито могат ла помогнат 
осуетяването. Всеки такъв 
център развива двойно съ- 
тппштс за лейиоспо си. 
Членовете иа тези нефор
мални групи явно действу
ват пол маската на инте
ресите на средата. Като 
отделни липа и като гру
па. те знаят същността на 
ле-Чюгтта си и употребя
ват вгички соелства ла я 
замаскират. Затова 
то сдружаване сс 
чава рчис и с термина „гру 
па за натиск".

Ха-рактерно за накнпя и периода 
та е, че тук се развива ин
тензивно синдикал-но

пъч фабриката де

ход от конвертируемия пазар се 
Тютюневата фабрика в Ниш за набавката на 
пеобходимото ацетатно влакно за филтри.
© НАУКА

Нишките тютюнопроизводители години на- 
сътрудничат чрез самоуправителпи споразу- 

многобройни научни институции: Агро-

дву-
жение. а 
йегвува ЮКП. СКОЮ. ка- 

оедовете на тютюното от
работниците израстват ре
волюционери. участници в 
НОБ.

ред
И в двата случая проце

сът на решаване се пре
мества от легалните в не
легални рамки, а истин
ските му протагонисти ос
тават скрити от обществе
ността. като се намалява 
възможността за иденти
фикация. същевременно и 
за разграничаване от не- 
легитимната им дейност.

меиия с
иомическия факултет в Скопие, отдел за т»

в Белград, Прилеп 
защита па растенията в

тюна, Института за тютюн 
и Загреб, Института за 
Белград и с други.

разцвет фаб- {Същински
риката доживява., след ос
вобождението. Производ- 

тютюн и цига- 
нараства, аството на лека сужба и пр. Нова те

хнология и ново оборуд
ване с основата на разво
йния план до 1990 година.

Инак днес във Фабрика 
та работят 1867 работника, 
от които 182 души с ви
соко образование, 
вежда сс за югославски и 
потребители от СССР, НР 
България. Полша. Турция, 
Ирак и други страни 
СОСТ „Югодуван" днес 
има към 700 заети, а ко
оперативни отношения са 
установени с над 40 000 сс 
лсжосто пански производи
тели. Всичко това изисква 
и разширяване ща мощ
ностите.

С една дума — стогоди
шният юбилей ое посре
ща с достойни дела. а Тю
тюневата фабрика в Нцш 
изпастттп в гигант на юго
славската промишленост.

Ст. Николов

Фабриката отделя и зна 
за фон-ри ежегодно

чителни средства
Благодарение 

1974 до 1984 годи-

знаменателна е
когато е по- 

новата Фабрика и
особено 
1974 година. наловете.

това от 
на са купени 224 апартаме 

и дадени 278 кредити
строена 
в нея внесени най-съвреме- 

машини за тютюнопро нта
за частно жилищно строи- 

Значителни след
ния
изводство. Този прелом по 

фабриката^ ла се 
най-модер-

Наноследък на почти 
всички по-важни партий
ни събрания (от заседани
ята на най-високите Фору
ми до общопартийната де
бата по повод Прректоза- 
ключ синята от ХШ засода 

ЦК на СЮК). бе

Произ-телство. 
ства се отделят за детски
те ясли. прехрана на ра
ботниците и за други цели 
иа обшото потребление.

згрляъа
нареди между

производители в Ев-гите
рог (а.

В юбилейната стогодиш- 
думите . на

тяхно-
обозиа-нина. според 

Смилко Костич генерален 
Физическият

ние на 
разгледана тази ттроблема-

наНаред с развитието 
производството сс развива 
богата културна, художе- 

и спортна дейност.
култури 0-

д.ипек тор. 
обем на 
ще
да нагари, което е 
повече в сравнение 
голина. За осемте месеца 
на текущата година твър
де амбипиегнгият 
преизпълнен с 2 на 
Осъществено е 
производство с 19.1 на сто 
или произведени са 1,4 ми 
лиаола цигари поивче. Про

тика с акцент върху необ-производотвото 
длегигне 12.5 милиар- 

с 11,7 
с 19 84

ходнмостта от разгранича
ване на СЮК от дейност
та на неформалните цен
трове на мощ.

стаена 
Фабриката има

Топа свойство центрове
те иа нелегитимната мош 
получават когато с разли- 

мезюдм
дружество.художествено 

известно и извън предели
те на страната, 
хандбалон отбоп се състе
зава в първа „Б” лига.

Тук твърде са 
са м оугг ра в ите л / штв 
ци, дейно раббтят 9 пър
вични организации иа СК.

чии ‘репресивниЖенският
гтлан е

(Извадки от статиста па д-р Фуад Мухич 
, Идейно-политически и етически аспекти на 
диференциацията в СЮК”), публикувана във 
в-к „Борба" от 23 септември 1985 г.)

сто. 
гто-голямо разпити

обли-
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ 
В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ

Необходима пълна демократичност
гумоитарапо обсъждано на 
досегашната им. работа — 
дали могат да реализират 
предстоящите задачи. А

Понастоящем се подят 
организира ни раз гово 1>11. 
за кадровата политика в 
предстоящите избори. То“ 
въпрос заслужава 'Отдел
но внимание с оглед на 
това. че предстоят избори 
във всички общсствоно- 
подитически организации 
и избори за делегати и 
делегации. Изборната дей
ност е в ход, а вече в Съю
за на комунистите. Синди
ката и Съюза на бойци
те същата се провежда по 
вече утвърдената постъпка 
н срокове.

заха. че може да решава 
проблемите. Не случайно 
се изтъква необходимост
та от готовност на кадри
те да се хванат на борба 
срещу прблемите. Само 
вербалното изясняване за 
Програмата на СЮК, за 
стабилизация и пр. ще да
ва и не може да даде ре
зултат.

По време па предстоящ
ите избори значителен ка
дров потенциал са млади
те и школувани кадри, ко
ито с прилагането на зна
ния и трудова енергия мо
гат да раздвижат акциите 
— от основната организа
ция па сдружения труд и 
местната общност па все 
до федерацията. Имаме 
много заключения, стано
вища, не сме бедни с оп
ределения, но са необходи 
ми кадри — същински хо
ра, които да водят прак
тическа акция за реализи
рането им. Кадрите трябва 
да са се засвидотелствува- 
ли с честност, да са твър
де морални и средите им 
в тях да имат доверие, ка- 
кто и да са готови за но
ви подходи и акции.

Всичко това изисква пъл 
на демократичност в изби
рателната постъпка и кад- 
повзта политика.. Необхо
дим е откровен разговоо 
за всеки кандидат, а не 
дамо па се подчертават 
бройните биогоафически 
и ..функционерски" данни. 
Калиите тоябва да бъдат 
критично оценени — в ар-

тъкмо в документа за ка
дрова политика в СК, из
борните документи на дру
гите обществено-полити:
чоеки организации, както 
и в Правилата за водене, 
постъпка за избори на де
легации и делегати дават 
възможност докрай и най- 
откровено да се разисква за 
всеки кандидат. Днес е 
твърде необходимо прин
ципът на демократичност 
да се осъществява с пай- 
голяма отговорност от 
страна на .всички* участни
ци в кадровата политика. 
Това изискваше, относно 
демократическият иът в 
кадровата политика отпра
вя критика и към досега
шното действуваше па ко
ординационните тела за ка 
дрова политика и иеосъщ- 
сстаяваното иа ролята им. 
Вместо да .имат координи
раща роля в повечето слу
чаи тези тела взимаха кон 
кретай кадрови решения.

© СПОСОБНОСТТА — ГЛАВНОТО МЕРИЛО ЗА 
КАДРИТЕ ® ЩЕ СЕ ГЛАСУВА ДОВЕРИЕ НА АК
ТИВНИТЕ, ПРЕДАНИ БОРЦИ ЗА САМОУПРАВЛЕ
НИЕ

Изборите в Съюза на циите иа Съюза «а синди- 
синдикатитс са важно по- кататс в общината и ще 
литачоско събитие. В хода се учреди Общинският си
на изборната дейност пър- пдикален съвет, 
вничните организации и 
органите на синдикатите 
всестранно щс анализират 
резултатите, щс направят 
оценка на актуалиото ико
номическо и политическо 
положение и ще утвърдят 
непосредствените задачи за 
предстоящия период на 
действие.

Според приетата програ
ма от стпама па Общин
ския синдикален съвет в 
Сурдулица, сед началните 
подготовки. предизборни
те събрания иде се прове
дат от 1 до 15 октомври.
На предизборните събра
ни д те се разгледат про- 
екто-огчетите за работата 
на първичните организа
ции, изпълнителния отбора 
комисиите и деловите те
ла. Въз основа на крите
риите за кадрова полити
ка ще се извърши предла
гане на кандидати за чле
нове на органите на син
дикатите, за делегати на 

конгрес на Съюза на 
синдикатите на Сърбия и 
X конгрес на Съюза на 
синдикатите на Югосла
вия.

Осъществянето на кадро 
вата политика с значите
лна идейно-политическа. 
обществена и организаци
онна задача, която днес е 
още по-съществена, поне
же трябва да се реализи
ра при затруднени услов
ия, в условия когато търс
им решения за преодо
ляване на обшествено- 
-икономическите трудно- 
стт. Откровено като се го 
вори. предстоящите избори 
ще .бъдат прелом в наша
та кадрова политика. До
верие трябва да получат 
онези които досега на де
ло потвърдиха че се бо
рят за развитието на югос 
лавското самоуправително 
общество, за единството 
на нашите народи и на
родности. за братството им. 
за свобода и независимост. 
Доверие трябва да получи 
човек, чггито качества спо 
собност и готовност дока-

От казаното личи, че в 
предстоящите два-три месе 
ца предстои интензивна 
дейност в Съюза на син
дикатите. В Сурдулишка 
община са категорични, че 
в предстоящите избори тр* 
бва да се изберат хора, ко 
ито притежават трудови, 
професионални и морални 
достойнства. Главното ме
рило е способността на 
кандидатите и че досега 
са се доказали в борбата 
срещу явленията и носите
лите на узурпация права
та на работника и обще
ственото имущество, техно 
кратизма, бюрократизма и 
на други явления, противо 
голожни на развойните ие 
ли на социалистическото 
самоуправление.

При
кадровите решения е необ 
ходимо да се има предвид 
и досегашният опит на ка
дрите както и становища
та за
пия в кадровата политика. 
Това изисква след изтича
нето на мандата хората да 
се връщат на работните си 
места.

изнамирането на

депрофесионализа-

Според приетите крите
рии в органите на Съюза 
на синдикатите трябва да 
бъдат избрани 50 на сто 
работници от непосредсг 
веното материално произ
водство. В предстоящите' 
избори също така трябва 
да се гласува по-голямо 

Изборните пък събрания доверие на младежи и дцу- 
ще се проведат в период гарки. които в досегашна- 
от 1 до 15 ноември. На та си дейност са били ак- 
тях ще се приемат отчети- тивки. предани борци за 
те за работа на първични- самоуправлението, 
те организации, 
телните отбори и 
делови тела.

Б. Костадинов

БОСИЛЕГРАД : ПРЕДИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

I м § ь у
Десетина първични партийни организации прове

доха подготвителни събрания. Останалите Ще напра
вят това в течение на настоящата седмица или 
най-късно до края на месеца.

ганизации и докладите за 
предстоящите задачи тряб 
ва да бъдат всестранни, 
критични и реални, т.е. да 
отразяват общото състоя
ние в първичната органи
зация. Защото само чрез 
реален критичен анализ 
на досегашното действу-

изпълни- 
техните

Също така 
ще се приемат акционни

Инак скупщината на Съ
юза на синдикатите ще на
броява 119 членове, а за 
общинския синдикален 
вет ще бъдат новоизбра
ни 25 членове и още пет 
души за надзирателният 
отбор. Следователно броят 
им ще остане както и до
сега, но ще се подобри 

дър- 
качеството

Изхождайки от факта, 
че предстоящите избори в 
Съюза на комунистите пре 
дставляват твърде важно 
обществено 
събитие, в първичните пар 
тийни организации избор
ната активност не смее да 
се сведе до избор на сек
ретари и секретариати. Не 
обходим е всестранен кри 
тичен анализ на състояни
ето във всяка среда и по- 
широко, преди всичко кри
тично да се обсъди дей
ността на първичните ор
ганизации и приносът на 
всеки комунист и въз ос
нова на това да се утвър
дят съответни задачи и ак 
тивности за предстоящи^ 
период. Това между^ дру
гото подчерта и председа
телят на Общинския коми 
тет

вен договор във връзка 
реализацията на задачите 
в предстоящата предизбор
на и изборна активност.

с
програми за предстоящия 
период и реферат за пред 

| стоящите задачи. Едновре ванс не само на организа- | м,енно ше се изберат пред
цията. но и отделно актив гедател. секпетао и каси- 
ността на всеки комунист вр. членове на изпълните- 
могат да мобилизират ос- л.ните отб(>ри ,на по

синдикатите.

съ-

политическо
Според приетата програ

ма до края на настоящия 
месец във всички първич
ни партийни организации 
ще се проведат подготви
телни събрания. Десетина 
първични организации то
ва вече и направиха. На 
тези събрания членовете 
на СК се запознават със 
съответните изборни мате
риали и взимат решение 
за провеждането на избо
рите в първичната органи
зация. Освен това, в пър
вичните партийни органи
зации се формират и ра
ботни групи за изготвяне 
на отчет за досегашната 
работа и доклад за пред
стоящата дейност в съотве: 
тните партийни организа
ции.

нателалите членове и да ин- 
тензивират дейността на 
първичнита организация. 
Това оше повече, че ма
лък брой първични пар
тийни организации в об
щината през изтеклия из
борен период са се изяви
ли с добра и съдържател
на дейност. А именно пър 
вичните партийни органи
зации и въобще Съюзът

както и чле
нове на комисии, членове 
на надзирателните отбори 
и делегати в конференци-

структурата и ще се 
жи сметка за 
на новоизбраните членове 
на ръководствата.

ите на синдикатите в тру
довите организации, както 
и дрдегати за скупщината 
на Съюза Ст. Н.на.синдикатите 
и членове на Общинския 
синдикален съвет и члено
ве на съответния общин
ски отбои ка синдикатите.

На изборните събрания 
ше бъдат предложени 
кандидати за делегати и 
членове на междуобтлмн- 

синдикати-

на комунистите като воде
ща идейно-политическа ор 
гаиизация трябва да бъде 
двигателна сила в обще
ствено-икономическото 
стопанско развитие не са
мо в организациите на 
сдружения труд и местни
те общности, но въобще 
в общината и по-широко.

екзия о^бор на 
ТР. за VII конгрес на Съ
юза

на Съюза на комунис- 
Босилеград Цоне и

тате в
Тодоров на състоялото се на синдикатите 

Съпбия и републиканските 
отбопи на синдикатите и 
делегати за X конгрес насего.

До края на декември 
псе го проведе избоп- 

на скупщина на опганиза-

на

съвещание състези дни 
секретарите на първичните 

на СК и чле- 
Политическиг 

бе напра-

Няма съмнение, че и от 
четите за двугодишната 
дейност на партийните ор-

организации
ловете на 
актив, на което

т.г.м. я.
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СТОПАНСКА ДЕЛЕГАПИст
АЛЕКСАНДРОВАЦ ЖУПСКИ™ ДИМИТрОВГРАД ПОСЕТИ

В НЕДЕЛЯ НА 29 СЕПТЕМВРИ ТАЗИ 
ГОДИНАДОГОВОР ЗА РАЗШИРЯВАНЕ 

НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
Димитровградска общи л«м „ Г-------

на доста отдавна е побра- бивавя АлександР°вац пре- 
тимена с Александровац ц”я «а 
Жупски. Но освен наисти- 
на развитото сътрудничес
тво между двете общини 
в областта на културата, 
което особено се чувству
ва по време на „Майски
те срещи в Димитровград 
и надалеч известната „Жу- 
пска берба" в Алексаддро- 
вац, когато едни на други 
гостуват културно-художе
ствени дружества, едва ли 
съществува друго 
ничество. А възможности
те наистина са бройни.

Граничен събор в 

гр. Драгоман (НРБ)на юнета. Собственикът на 
последната е републикан
ски рекордьор по произ
водство на месо.

Договорено е заинтере
сованите трудови 
зации от двете побратиме- 
пи общини да започнат 
съвместни

стопанска - 
Димитровград, 

състава на която бяха 
ректори на

делега-
в Въз оонова на договора на граничните ко

мисии за сътрудничество между крайгранично
то население от Димитровград и съседните об
щини на НР България, в неделя на 29 септем
ври, тази -година, в град Драгоман (НР Бълга
рия) яде ое състои последният тазгодишен юго
славско-български събор на крайграничното на-, 
селение в рамките на граничното сътрудничест
во между община Димитровград и съседните- 
му 'Общини в НР България.

За югославските граждани съборът ще бъде 
открит от 7 до 19 чаоа (югославско време). В 
секретариатите на вътрешните работи в Дими
тровград, Бабушница, Пирот и Ниш вече могат 
да се вземат съответните позволителни, а ми
наването на границата ще бъде възможно един
ствено с тях и лични карти.

За съборяните ще бъде изпълнена тради
ционна културно-художествена програма.

ди-
трудовите ор- 

от Димитров-ганизации 
град, представители на об
ществено

органи-

пол ити ч е ските 
организации и Общинска
та скупщина. По време на 
посещението си 
Димитров град 
редица трудови колективи 
в Александровац 
та му. Между другите „Жу 
плянка". 
да” вече

разговори за 
конкретни форми на сътру 
дничество 
опит, за да може и сътруд 
иичеството в 
стопанството да 
равнището на извънредни
те отношения в областта 
на културата и сътрудниче 
ството между обществено- 
политическите 
ции. Да напомним, че ди
митровградските 
на самодейното 
вече са готвят да гостуват 
в Александровац в нача
лото на следващия месец 
по време на жупския гроз
добер.

гостите от 
са посетили

и обмен на

областта наи околия достигне
СЪТРУД- с която „Свобо-

има известно съ-
тругличество. трудовата 
организация за производст 
ко на грамофонни 
„Дискос”.

Изхождайки 
този факт. по време на

организа-тъкмо от плочи
организацията деятели

изкуство
посещението на представи
телите на Александроваш- 
ка община по 
оождението на Димитров
град е направен

за производство на разни
изделия от желязо „Арма
тура”. надалеч известния 

вина и 
и две

повод осво- ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В ПАРТИЙНАТА ОРГАНИ
ЗАЦИЯ НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАпроизводител на 

сокове „Вино-Жупа'' 
частни мини-ферми — 
на за производство на пи
лета и една за

договор 
да се намерят начини за 
разширяване на 
чеството. С тази цел

ед- От подготовката 
зависи успехът

СЪТРУДНИ-
тези угояване А. Т.

• ДИМИТРОВГРАД

УСПЕХЪТ ЗАВИСИ ОТ КАДРИТЕ В Общинския комитет на СКС оценяват* че пър
вичните организации на СК|С за извършили или вър
шат качествена подготовка за успешни избори

На 17 септември в Ди
митровград се проведе съв
местно заседание на Пред
седателството на Общин
ския синдикален съвет и 
комисите за всенародна 
отбрана и обществена са
мозащита при общинските 
синдикални съвети в Пи
рот, Бабушница и Дими
тровград. На заседанието 
присъствуваха председате
лят на Комисията за все
народна отбрана и обще
ствена самозащита при Ре

публиканския синдикален 
съвет Томислав Шиячки и 
председателят на Между- 
общинския синдикален съ
вет в Ниш Здравко Косо- 
вац.

хи има и, че както във 
всички останали области, 
така и в тази успехът за
виси от това как кадрово 
са оспособени комитетите 
за всенародна отбрана 
обществена 
СъЩо така бе обсъдена и 
способността на първични
те синдикални организации 
за лсйствуванс в системата 
на всенародната отбрана и 
обществената самозащита. \

Първи септември бе офи ОК до първичната органи- 
зация на СК. Този 
меж бе правилно разбран 

органи-

циалното .начало на избор 
ната дейност в Съюза на

стре-

в организациите, 
те и телата на СК в Дими 
тровградска община и ние

комунистите в нашата ре- 
^ публика. Сега вече е край 

на месеца и е време за да 
се' огледа 
Помолихме

самозащита. първият етап. основателно оценяваме, че 
председателя е създадена първата и ед- 

Дими- на от най-важните предпо
ставки за успешно провеж: 

оценка за дейност- дане на изборите. С други 
думи подготовката в пър-

На заседанието бе обсъ
дено положението в спо
менатите три общини и в 
трудовите им колективи 
от гледна точка на всена
родната отбрана и общест
вената самозащита. Об
ща констатация е, че успе

на ОК на СКС в 
тровград Райко Зарков за
кратка
та на партийната органи

А. Т.

БОСИЛЕГРАД: В ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯНА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ

ЗА ИЗБОРИЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА
Предизборните събрания ще се проведат през 

октомври, а изборните през поември. Учредителното 
събрание на Общинския отбор ше се проведе 
края на настоящата, или в началото на идната го
дина*

според решението ще на- 
броява 27 души.към

Предстоящата изборна 
активност сдруженията на 
бойните ше използуват и 
за обстойно обсъждане па 
комунално-битовите проб 
леми в своите среди, сна
бдяването, сдружаването 
на селскостопанските про
изводители, таченето и ра- 

'звитисто на 
ните традиции, укрепване
то на всенародната отбра
на и обществената само
защита и други въпроси 
от ежедневието на бойни
те и организацията им.

работата си през досегаш
ния изборен период, а ня
ма да остане недокоснат 
и въпросът за приноса на 
всеки отделно в остана- 

обшествено-полити-

ПредоедателНеотдавна 
ството, а сетне и Общин- 

, ският отбор на Съюза на 
бойците в Босилеград, об
съдиха и приеха изборни-

За най-добрите работници-комунисти трябва да има ме
ста в ръководствата на първичните организации на СК

вичните организации, коя
то вече навлезе в заключи 
телната он фаза, заслужа
ва положителна оценка — 
подчерта Зарков.

Партийната дейност в 
Димитровградска 
във връзка с изборите тече 
спорел плана и утвърдени-, 
те орокове. Досега не 
забелязани никакви проб
леми и трудности. М този 
път обаче с забелязана не
обходимостта от по-качест
вено вътрешнопартийно ин 
формиране, което, 
е известно, винаги има две 
ком п л е м ента р. ги

зация в общината нрез мс 
ссц септември, който, ко
гато става дума за избо
рите в СК. свободно може 
да ос нарече „месец па 
подготовка”.

— Изборите в СК вина
ги са имали първостепен
но значение за дейността 
на Съюза на комунистите.

настоящите избори 
имат и една лимонзия по- 

отбор на Съюза псче
веждата е залог в по-ната
тъшната ни богба срещу 
трудностите. Тъй като ус
пехът на изборите твърде 
много зависи от подготов
ката, ОК на СКС пред
прие всички необходими 
мерки ла се създадат ус- 

иатремешга и ка- 
подготовка. от

те документи и въз осно
ва на тях изготвиха съот
ветна програма за пред
стоящите избори в Съюза 
на бойците.

лите
чеоки организации, в лелс- революционделегатскитегациите, 
скупвдини и пр. Освоп то
ва. по демократичен начин

в

общннаще бъдат евидентирани въ
зможни кандидати за отго 
ворнитс длъжности в сдру- 

чле-

Спорсд изборната прог
рама в седемте сдружения 
на бойците в Босилеград- 
ска община предизборни
те събрания ше се прове
дат през октомври, а из
борните през ноември. Уч
редителната Скупщина на 
Общинския отбор на Съю
за на бойците в Босиле
град ще се проведе 
кг)Н” на настоящата или в 
началото на идната годи-

са
женията. както и за 
попе «а Общинския отбор 
на СУБНОР.

Затова, както бе изтъкна
то на заседанието на Об
щинския 
на бойците, изборната ак- 

предстояВДитс

но

успешното им про

На изборните събрания тивиост и 
избори въобще, трябва да 
се схванат като акт 
пълна мобилност от пър-

кактоше бъдат обсъдени и при
ети програми за работа 

следващия изборен
към на посоки: 

от първичната организа
ция на СК към ОК и об
ратно.

през
период, избрани пови ръ- лия ло последния леи па 

изборната дейност.
на. членове наководстяа и 

Общинския отбор на Съ- 
бойците, който

довия за 
чсстиснаНа предизборните съб

рания бойците яре обсъдят
к. г.м. я.юза на

СТРАНИЦА з
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БОСИЛЕГРАД: В ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА КВАРЦ

• И В КРИЗАТА ИМА ЩАСТЛИВИ ХОРА

Късметлиите от „Циле“ Осеммесечният план 

е изпълненДимитровградската мебелна фабрика „Весил Иванов — Циле" се нами- 
миого тежко положение, но една група „щастливи” членове на трудовияра в

колектив иолучават н до 190,5 хиляди динара месечно
гората над „Циле” знаят 
наизуст обективните труд
ности и субективните сла,- 
бости на димитровградски в 
производител на мебели, 
които го доведоха в голя
ма криза, а личните дохо
ди па работещите в тази 
фабрика аа понятие за 

мизерен” личен доход.
Това е точно, но е точ

но и твърдението в нача
лото на статията. Димитро 
вградената мебелна фабри
ка се намира в много те
жко положение, но някои 
..щастливи” членове на тру 
довия колектив получават 
н до 190,5 хиляди (19,5 ми
лиона стари) динара месе
чно. А според твърдението 
на генералния секретар на 
Съюзния изпълнителен съ
вет личнитя доход на пред 
седателката на югославско 
то правителство Милка 
Пяантгнц е 104 305 (с тру
довия стаж — 122 000) ди
нара.

Кон са тези „щастлив
ци”?

Търговците.
Ръководителят на мага

зина на „Циле” в Кучево 
неотдавна е получил „син 
плик” със 190 499 динара 
— това е личният му до
ход за август. „Успешен” 
е бил и през юли — 
130 295 динара. От съдбата 
си. че работи за „слаба 
фабрика”, не може да се 
оплаче и ръководителят на 
магазина в ЛипляН: 151 071 
динара за юли. В същия 
месец неговият колега от 
Ниш е „заработил” 145 073 
динара. Ръководителят на

магазина от Железиик се 
е „класирал” на високото 
четвърто място със 113 359 
динара за месец август. 
107 517 динара през юли е 
заработил шефът на про- 
давнмцата в Нови Белград. 
Макар че е на последно 
място в „таблицата на ре
кордьорите там, къдото не 
сс очакват”, шефът «а ма 
газина на „Циле" в Дими
тровград може да бъде и 
доволен: 62 009 за юли и 
52 537 динара за август.

Явлението ис с момента 
лно, и, ако нищо не сс 
мени, има основи за дъл
голетие. В протокола за 
извършения контрол на 
финансовите 
в „Циле” в края на пър
вото полугодие на настоя
щата година контрольори
те от димтровградската ек 
опозитура ма Основна бан 
ка „Пирот” от Пирот са 
записали: „Засега най-ви
соки са личните доходи на 
ръководителите на магази
ните. Така например, ръ
ководителят на магазина в 
Ниш е получил 215 759 ди 
нара за май и юни, ръко
водителят на магазина в 
Кучево 153 000 динара за 
същия период, шефът на 
магазина 
142 526 динара за същите 
два месеца".

Банковите експерти пре
поръчват да бъдат прера
згледани процентите, въз 
основа на които шефовете 
на магазините на „Циле” 
заработват личните си до
ходи.

Да кажеш на димитров- 
градчаки. че някои работ
ници (работник като об
що понятие за заетите в 
една трудова организация 
ма мебелната фабрика 
„Васил Иванов — Циле” в 
Димитровград получават 
лични доходи, по-високи 
от личния доход на пред
седателката на югославоко 
то правителство, рискуваш 
да бъдеш провъзгласен за 
„слязъл от ума ои”. В най- 
добрия случай можеш да 
спечелиш славата «а го
лям творец на „новокомпо 
ниоани" вицове. М най- 
безучастните няма да ос
танат сдържани: „нямащо, 
хубава лъжа”.

Та нали и врабчетата в

Трудовата единица 
производство на 
Босилеград, която 
ко години успешно дейст
вува в рамките на сдруже
ната организация „Елект- 
робосна” от Яйце, отчита 
добри производствени рез
ултати. Именно, 
неблагоприятните 
точни условия, през първ
ите три месеца на година
та, когато според думите 
на ръководителя на трудо
вата единица. Симеон Гли- 
горов,

тепалите 7000 тона кварц. 
Разбира се, за тава е нео
бходима пълна трудова мо
билност на всички.
Без оглед на това, че през 
септември и октомври, 
една част от механизация
та с група работници са 
ангажирани за изграждан
ето ,на пътя към село На- 
зърица и Доганица, през 
Ярешник, ще работят с на
мален капацитет.

Инак и тази година със 
средства на „Електробос- 
■на". Републиканската об-

за
кварц в 

някол-

пъпреки
клима-

производствсиият

показатели

В ТО „ДИМИТРОВ
ГРАД” В ДИМИТРО 
ВГРАД

Защита на 
стандарта на 

заетите
По вече установен

ата традиция синди
калната организация 
в трудовата организ^ 
ция „Димитровград" 
и тази година реаги
ра на време в наба- 
вка на разни проду
кти за зимница, по 
сравнително ниски 
цени. Така вече са 
набавени лук и кар
тофи. последните в 
количество от над 
двадесет тона. което 
■ясно говори за инте
реса сред заетите за 
такъв вид помощ *и 
своеобразна зашита 
на жизненото им ра
внище.

С набавката на ка
ртофи и лук акция
та не прекъсва, а пр
едстоят мерки за на- 
бавка на свинско ме
со, ябълки и още ця- 
кои длуги продукти.

По следите на гу- 
марците тръгват и др 
уги трудови органи
зации в града. В мо
мента, когато джоб- 
овате на заетите са 
значително празни! 
със започване на нов 
ата учебна година, нд 
бавка на дърва за зи 
мата и прочие, наба
вката на зимница по 
синдикална

план бе изпълнен с 20 на 
сто, физическият обем. за 
осемте месеца на настоя
щата делова година, е из
пълнен. При това изваде
ни са около 11 000 тона от 
заплануваните 18 000 тона. 
годишно производство на 
кварц. Но ако времето до 
края на годината позволи 
в трудовата единица счит- 

К. Г. ат,.че ще произведат и ос-

щност на интересите за ге
оложки изследвания и Фо
ндът за насърчение разви
тието на стопански недо
статъчно развитите краи
ща, значителни^ средства 
ще бъдат изразходвани за 
по-натагьшьги изследвани $г 
в общината. За тази цел 
са запланувани над 6 500- 
000 динара, от които „Ел- 
ектробосна" ще обезпечи 
2 450 000 динара. _ Понасто
ящем обстойни изследван
ия се вършат в Лжзински 
район и първите показате
ли са оптимистични.

Железнитев

ИЗ „ТЕКСТИЛКОЛОР" —БАБУШНИЦА

Разширяване на мощностите и модернизация
Да кажем и това, че пр

ез миналата седмица 41 от 
общо 45 заети в трудовата 
единица, направиха едно
дневно посещение във фа
бриката в Лице, като при 
това разгледаха и се за
познаха с финалния процес 
на преработката ла квар
ца. Освен производствени
те халета и цялата фабри
ка, те разгледаха и някои 
исторически знаменитости 
ка този исторически' град. 
Средства за тази еднодне
вна трудова екскурзия, об- 
еяттеии първичната синди
кална организация в труд
овата единица. Няма съм
нение. ча посещението и 
запознаването мм с проце
са па преработката из ква
рца в Яйце още повече ше 
мотивира трудещите се в 
експлотаттията на кварца и 
изпълнение на заплануван
ото му производство.

През последните години 
стана малък 

Нас-

изводотвените, нито дело
вите помещения, не задо
воляваха стандартите за 
съответна работа.

В тази ,,Текстилколоро-

делови връзки са твърде 
развити, а притежава и со
бствена търговска мрежа. 
Най-голяма част от произ
вежданата продукция, пред 

ва" инвестиция (проекто- варително се договаря, ко- 
сметната стойност възлиза ето благоприятно се отра- 
иад 85 милиона динара) зява върху финансовите ре 
най-много отделя Фондът 4 зултати. За илюстрация ще 
за насърчаване развитието посочим, че на шестмесе- 
на стопански недостатъчно чисто доходът е по-висок 
развитите краища от Бел- на същия период миналата 
град, кредит отпусна и пи- година със 106 на сто, а 
ротската конфекция „Пър- чистият доход дори със 
ви май" въз основа на са- 136 на сто. Общинският 
моуправително споразуме ' доход е по-висок с 47 на 
ние за сдружаване на труд 
и средства, а не е за пре
небрегване и собственото 
участие. Работите се про
веждат според предвидена, 
та динамика и трябва да 
се очаква да бъдат пдак-

Бабушница 
„текстилен център’', 
коро броят на текстилните 
работници ще се увеличи 
на хиляда души. Начало
то започна преди три де-

с откриванесетилетия 
на първата работилница на
сдружените занаятчии в 
„Будучност". която наско
ро прерастна в трудова оо 
ганизация за текстилно пе 
чатане и изработка на тек 
стилна галантерия „Тек- 
стилколор".

Изникнаха нови текстил 
благодарение 

главно на „Текстилколор’\, 
но тази трудова организа
ция до ден-днешен си ос
тана на старата локащи в 

Бабушница.

сто. но положително е че 
изразходваните средства са 
на-раснали само с 27 на 
сто. Значителни средства 
са отделени и за разширя
ване на материалните ос
нови па труда и резерви, 
а през този период и лич
ните доходи са увеличени 
с 44 на сто и са достигна
ли средно 21 хиляди ди
нара.

ни цехове.

линия.
пои това на изплаша 
не за няколко месе
ца. сигурно значител 
но ще допринесе го
лямо число заети по- 
лесно ла поднесат и 
тази година есенните 
разходи.

центъра на 
Все пак през лятото имен- лючени до края на текуща 

та/ голина. •местоположе-но на това 
ние започна разширяване
то и модернизация на мо- 
щностите си. Следва да се 
отбележи, че това бе необ
ходимо, понеже нито про-

Въпреки че „Текстил ко
лет)" е малка трудова ор
ганизация, свободно може 
да се каже. че нейнитеА. Т. М. Антич М. Я.
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комунист
Оргая н* Съюза на югославските немунисти
е на Съюза на комунистите в Сърби* * ” Брой 1486 година .XVII

Белград, 27 септември 1985
Г Л

С ЯСНА ЦЕЛ
Съюзът на комунистите 

способен да отговори за да бъде пред слушателите на Политическата школа говорност на всички и всекиго, без разлика
"времето в к е на изискваниЯта на .,мосип Броз Тито" в Кумровец, че в бъде-
бъпзо пя гр "Г..ГВееМ* 'Не0^хОдиМ0 е п°- те единственият критерий кой какво е и ворност за това което прави, или за онова
пгп(г _ ждава от отделни хора, какво предлага може да бъде само делото което не прави, а е дължен пред хората и

о И' К«ИТ0 в '•мдеината и мо- и действителната работа на човека, а не обществото да го прави,
р лната сфера на Съюза на комунистите хубаво съставените думи, 
внасят и възпроизвеждат егоизъм, полтрон- фрази за демокрацията и 
ство, опортюнизъм, партикуяристическо съз- тс. Само върху 
нание, и най^после ‘ От 
името на

какъв пост да се намира. И то-ва отго-на

Само такова отношение, което предпо- 
самоуправлеяие- /ставя явна, творческа етика може да бъде 

този непогрешим изпит на мярка за бъдещата селекция и на ръководни- 
онези. които уж в практиката може да престанат най-сетне и те хора и решенията, които предлагат в разли- 

отбраната на придобивките

на реторическите

на нашите налучквания за това: кои са носи- чии етапи на самоуправителното развитие, 
предупреждават на телите на бюрократично-етатистичееките от- Тогава, във всеки случай, с разбирателство 

от релсите на нор- порн, в какво все се изявява политическата би могло да се говори за
малното и провереното, при това скривайки демагогия и укриването зад сюгжестивните гледането на онова, което е „отделно'', но

не и на онова което е „общо" в нашата 
обществена действителност и което е цел 

Онези, които действително са прогреси- към която се стремим. Впрочем, само едйн-
казано . между другото в Платформата за ьни и които чувствуват югославския самоу- ствеността от този вид, обусловена от основ-
подготовката на Тринадесетия конгрес на правителен социализъм като
СЮК.

революцията постоянно
различни „изисквания” нехомогеност в

или мистифициракки и онова, което СК би демократически заклинания, 
трябвало -да променя и преодолява докол 
кото желае и-занапред да се развива" — бе

единствена ната цел, може да одържи приемствеността на 
безре- революцията, а даизключи -всяко недоумение 

от Трина- във връзка с политическия
перспектива на своята егзистенция,

С други думи това значи, че в минало- зервно поддържат заключенията
думите и

плурализъм
десетото и Шестнадесетото заседание «а ЦК предлагането на различни други обществе-

и
то е имало голям разрез между 
делата, между прогресивните и умните зак- на СЮК, както и становищата от Платфор- ни модели, коитр- великодушно ни се про- 
лючения и противоположната практика. Та- мата, които посочват на това че „отделните пагандират, също така в името на демокра 
зи истина бе толкова очевидна, че всички я интереси не могат да егзистират и да се цията.

Било би невежо да вярваме, че в осъще-забелязаха и чувствуваха: тя като трън в око- изявяват извън общите възможности и на- 
то се препречваше на пътя на не малко ле- правления ,на обществото като цяло", както ствяването на сегашните и бъдещите цели 
ката борба за осъществяване на основния и това че „общите интереси на обществото няма да ни сполетява
идеал на нашето общество — самоуправле- не могат да бъдат пречка та отделните и-н- и отпори: от онези, които може да носят 
нието и непосредствената демокрация. тереои максимално да се изяват в цялата етикетата на вносни, до нашите „домашни '

Илюзия би било да се вярва, че от сега си специфичност”. Обаче, трябва да се бо- мдеи за ефикасност на чевърста ръка, за 
за един ден, всичко ще тръгне на добро, рим против явленията на изключителност, идиличен и безконфликтен социализъм, за 

отпори след Тринадесетия конгрес на политизация и натиск само върху тесните, още недостатъчно съзнание на работничес- 
СЮК вече няма да има. Житейното изкуст- частични интереси и запазването на приви- ката класа да управлява със собствената си 

твърдата борба за социализъм и само- легированата позиция само за своята по- принадена Стойност, за отричането на всеки 
учат другояче. Ззщото почти ТЯСна среда. Такива и подобни явления, а политически и обществен авторитет в името 

свидетели за това, че мно- особено дезинтеграционните тенденции в на левия радикализъм, за мъдростта на бю-
разбиване единст- рокрацията и бюрократическата държава, ко

ято не се изтъква с демокрацията, защото за 
нея винаги има време. Всичко това говори, 
че и по-нататък не нй предстои прият-

всевъзможен натиск

че

во и
управление ни 
всекидневно сме
зина с аплодисменти и удряне в гърдите по- обществото спомагат за 
срешат всички партийни заключения, стано- вото на Съюза на югославските 
вищата от Платформата. Никой не е луд явно елиминирането на принципа на демократи- 
ля ппизнае че е против това. което пише ческия централизъм. Революционната нагле-

локументи сс тълкуват и провеждат дност и яснота на изнесените становища в но спокойствие в осъществяването на всич- 
и у заключенията от Тринадесетото и Шсстна- ко онова, което сме предвидели <ц за което

десетото заседание «а ЦК па СЮК и в Пла- вече отдавна безостътъчно се
: — за социализъм, самуправление и необвър- 

на за на външиа политика.

комунисти

в тези 
в живота.

I "I ггг.-одгег:. ——. гаг»"а.»:р== г^ж=.т
определихме

на Тринадесетия

Борислав Вучетичдое 
ството

ЧЛЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮКПЕТАР МАТИЧ,НАШИЯТ СЪБЕСЕДНИК

становищата са ясниВъпреки дилемите
нормативно оформяване па покрайнини, но и от различни иде тивността па доминантната част от 

чужбина са йно-политичсски подходи. Точно стопанството в СР и САП. Върху 
това и за кои идейни разли- тази основа се създават и разли

чни концепции по отношение на 
за по-пълно 

стопанство 
икономически

всяка течения и разделението на труда. 
Към това без съмнение допринася 

в смисъл на

Идейните подходи към законно и 
системата и политиката на икономическите отношения с

Дългосрочната програма за икономическа стабилиз Ш< >
определени в предложените становища, които Н Областта на икономическите от пътищата и методите

разискванията, измененията и д) ь - |юшеииЯ с чужбинв, валутната ои- включване на нашето 
25 септември. стсма „ политиката представляват в международните 

сложна проблематика за 
страна. Това особено важи за по-
малко напредналите страни, чмято и обстоятелството —■ 
способност за износ и равнището крайните ефекти на стопанството, 
на износа са в разрез с потреби- — че болшинството недостатъчно 

„ „пегапя Летар Матич, което те на вноса, поддържането на вън- развити СР и САП Косово, а отча-
В навечерието на предстоящо- . ) Р известни съкратения, ншата платежоспособност, което е сти и Войводнна са биланено йе

на ЦК на СЮК на предаваме с изве П0Г. случай и със СФРЮ. Оттам нс е тигани в размяната със света.
ще се ра/да- Изглежда уовжлане па .ненормално м у нас по този важен Този факт съществено влияе и на

законното уреждане и,КОН(>мичсски „ .обществен про.б- становището .. застъпването за сп- 
„тношения^а ^ дц с1уществува,, разлики. Ос- стема п политика на икономшшс- 

обус- поено те почиват върху същсстве- китс отношения със света коят 
различната структура, равните съотвстствува на структурата, про 

организираността и продук- — (На 3-та стр.)

ли е 
чия сс касае?дадени в 

по-конкретно са
"а СЮК' "Т приеме ш. 'заседанието, насрочено за 
иията - ще приеме тежко и бавно сс осъществя-
обществото, ^ » в СТ"1Г итв „ромеи, чиято цел е оспособяване
Гс=Гт7заИнУо-го^о "Р‘>изв«оаст0ибщеСТВ0Т° 33 0ТН°Ше'

харчене съобразно с реалните възможности.ние и

то заседание 
което между друготоча идейно-политическите ледите на

===1г=”5
система, побвеедвахме с докладни- ловени не сшо от^ разли ^ „а

на това заседа- реси на някои репуолики.

еква и

но

ка по тази тема



2 Коиунвсг
КРЪСТОВИЩАТА НА ПОЛША пеидираната, а след това забрад«- 

на „Солидарност". Нито най-вис- 
шите представители иа властта ве 
че нс слагат във фаталния „черсл 
списък' съвкупният този Нсзави
ОИМ ■Август като критерий
кос сам,0у1<г,авителен синдикат, под

Август па осемдесетата година времето не отдалечи, живо се 1981 год. е изменил атмосферата, офиц иа лНо^регистрирана 
чувствува неговото наследство. От тогава до настоящата обстановка в която отразиха августовските опо- ществеи процес който 
Полша, както тези дни пишеше в един варшавски вестник, се е изпре- пазумешия или' й повлияха, че 13 към 11 милиона поляци ° преди1* 
чнла драматичната дата — 13 декември 1981 — когато в страната бе декември „спря някои промени, ди но работници, сога се процеп М 
въведеио военно положение. За поводите, причините за този драмати- кгуваии от споразуменията; отсро- по слоеве. Ма бившия ЯВЯ
чен замах, имаше твърде много обяснения и контраверзии. 1Ш или пРомсни техния процес", след изразително двугодишната^ 

създаде или Загнезди страх, от то- порност, сс придават и елемен
п“—-:::

мения, протече за първи път в от- ли историята на Полша, наистина. и с балтийските гпппя™мр/им1а т™* ш ~ 3 „изключители0 се припие-
ноентелно мирна обстановка в миналата голина писа и органът вече по мо-ке т т г_н'а и и-'гясното ръководство на
одла Полша. За пръв път след на правителството „Това бе п“къ 1таГ , арГ«шя ~ -Солидарност".
Га^в“ Гп”иГчГск^Г ГепрйчГаи'о^ГГав ^ ™ " П~ рителност" и

зицпя, не отправяха призиви нито ит стана, нс могат да сс забравят ,1№'Т1™°^ГГМ '**“** "*
за стачки, нито за демонстрации. ™го пък трябва да бъдат забраве- тълкуват августовските
Б местата, в които все пак се сти- ни, а е, меопходимо да. сс припом-
гна до някакъв вид ,на публично иямс и дълбоко да разсъждаме за
отбелязване на деня когато пред- тези изминали времена, а и за
ставителите на

валето на обществените — популя 
рно наречени гдански

Някои са склонни тази „поми-
академическа тоде-

с тежението си
сс да сс обезпечи обществен 

п-редизви- навечерието на насочените 
кателства и изходи, ле могат да монтарни избори насочени за мм 
отричат поуката, че и найюстри- оредата на октомври Не се от™, 
те конфликти могат едино да ое ча фактът, че .Солидарност" 
решават с политически средства, тавила дълбока обществена 
нито фактът, че диалогът стаиа и че с времето са започнали 
сс наложи като най-важен метод прощават греховете и онези 
на действуваме в обществото и в то по времето иа нейната 

и общуването с него. дейност
Още повече,

мир в 
паша-

правителството и воичко онова, което след това ста 
току-що лредвестената „Солидар: на, а чпмто последствия траят 
ност" (31 август 1980) подписаха ден днешон, ще траят и утре 
споразумение от 21 точка, т.е. бъдеще." 
опит за организиране на местни и Измежду миналогодишните 
национално несъгласувани демон- сегашните разсъждавалия, поспете 
страции (Краков. Варшава, Шче- ™ на августовския бунт на работ- 
чин, Вроцлав), полицията повече ниците, няма коренни разлики. Би 
убеждаваше насъбраните
се разотидат, отколкото насила да тази година, с «ешо по-голяма вре- 

е разгонвала. Числото на приведе менна дистанция и в по-смирена по" 
ните в полицията, поне според офи атмосфера, август се оценява по- 
цпалните сведения бе почти зане
марено.

За прилагането на сила не да- към всичко, което този месец в 
ваха повод нито онези, които не Полша символизира, се взима 
устояха на изкушението си групо- кат0 критерий на готовност 
во да посетят известните „августов кеготовност да се връшат обществе 

" места. И силите на реда се ни промени, 
държеха по-малко предизвикател
но, „равнодушно" даже и от про- ^Е3 АВГУСТ БИ БИЛО 
вокативното извикване на лозунги. ПО-ИНАК 
■Някой си това поведение вече от- 
Веляза като „нови обичаи", като до
сега неизвестна обстановка в Пол- време не се е одталечил, живо се 
ша. Не се ли касае до „нова так- чувствува неговото наследство. Меж 
тика" на властта.

е ос- 
следа. 
Да й 

кои-

до
и в

легална
са започнали да се листан 

чс привърженици- цират от предизвикателните 
те на изхода от най-дълбоките об- па и програми 
тествани кризиси с

акции.
политически 

средства често пъти припомнят за 
това, че Полша е „заплатила скъ- 

испускането шанса да се 
и поведе и продължи широк диа- 

вечето като задължаващо отколко лот в обществото след 1956 
то миналата година. Отношението

трябвало, все пак, да се каже, че Ярузелски, например, 
лото на август се застъпваше за 
ооективна оценка на „Солидарнос
тта . с подчертаването,

1970 синдикат „ В себе си е съдържал" 
и 1976 година. След тези покръти- и потенциал на социалистическо 
телни дати всичко набързо се връ вьзстановяване, а не само на „ан- 

и щаше по старите „известни пъте- ТИС011иалистическа деструкция", 
или ки", на черно-бели разделения на пъРвият секретар На ЦК на ПОРП

Обществото пасочи, че членовете на бившата 
всъщност манифестира ■•1-'0ЛидаРност’' днес представляват 

съвкупната сложност на идеологи- основата на новия синдикат, че се 
ческите и други интереси, разде- намират в трудовите съвети, 
ленията ,и крайностите, които ни- избРаните народни отбори, 
как не е възможно по-трайно да п°сланическите кандидати, па и 
се съгласуват и решат с дребни в Пентралния комитет. От това на- 
отстъпки, нито със спектакулярни- пРави заключение, че са „яеодър- 
те промени във върха на властта, жими тезисите" за стълкновението 

че с такова ДУ него и днешното обстоятелство (што с догматически разсъждения между властта и обществото 
„пранебрежие" да лиши предводи в Полша, кактб тези дни написа 
телите на ‘ опозицията от ореола един варшавски вестник, се изпра- обществените 
на мъченичеството? С каквито и ви еДна драматична дата — 13 де- 
да е причини да се обяснява така- кември 1981 година — когато 
ва атмосфера, несъмнено е, че се страната бе въведено военно по
мени’ обществено-политическия по- ложение. За поводите, причините,

поради които този драматичен ход 
е направен, имаше твърде много 
обяснения и

мирно да в нача-
ги

че този

силите и интересите, 
в Полшаски

ново-
сред

Август на осамдесетата година по

Диалогът, споразумението, пай
компромиси, въпре- Наи-значително при това е пре 

ки това, изглеждаше, че в малването на недоверието .между 
в отделните фази не бяха желани °аботническата класа и властта, 

от отделните обществени сили. ста т'е' Партията. Неотдавнашните анкети. чичто заключения послужи
ха и за извличане

наха главни инструменти на про- 
съществуване на социалистическа-йзаж на Полша. иа политически
та демокрация, и не само условие п°ткн и заключения, за съжаление 

контраверзии. През за опирането на новите кризисни показват. че най-малко 
тазгодишните августовски дни има и конфликти — както това неот- та поляЦи все още 

„ „ ше очевидни настоявали* 13 деке- давна бе казано във Варшава _ изяснява за официалната
Забелязано е. че само <в едно МВР"> колкото е възможно по-мал- „0 и условие за ефикасно прове- и мерките иа властта Три четвъо- 

обстоятелство, в среща с журнали- м° да се призовава в спомените, ждане на властта тини даже изразява убеждението
сти. такова протичане'на 31 август да се пренебрегне неговото влця- Подтикването на помирителна- че Досега предприетите 
е оценено като „пълна безуопеш- «не въРху бъдещите обществени та атмосфера се чувствува и във дават гаранция" че 
ност на подземието". Пренебрег- очертания. При това, истината, все по-присъствуващото официал- вРеме няма да се стигне 
цат е при това фактът, че това не се отрича, че този зимен ден йо флексибилно оценяване на сус- криза. В 
също „подземие" е оценило в та
кова обстоятелство да 'се уздържи 
от подтикването на явно ман/ифес

ПОУКИТЕ НЕ МОГАТ 
ДА СЕ ЗАБРАВЯТ половина-

критически се 
политика

мерки „не 
в най-окоро 

до нова
тази резервираност на 

попитаните мълчанието се 
I като най-остра критика 

жението.
За недоверието - и дистанциране 

то от политиката 
стопанската стагнация 
сяга жизнения

взема 
на поло-№ЯШтиране на разположението, емоци

ите. отмерването на силите, взаим 
ните изкушения.

Потвърждаваха това и много 
гласни, па. и с писана реч са съоб
щавани разсъжденията, релативни- 
ят мир измина в съживяването на 
събитията от преди пет години. 
Импулси отправяше, така да ка
жем, и официалната страна. Триде

оказва влияние 
която за-

стандарт. Ярузел- 
ски. обаче, тълкуваше и тълкува 
това с Решителността на 
да отхвърли тенденциите, че 
тината на обществото в Полша се 
украсява с

•-
властта 

кар-

„ „козметически опера
ции . че политиката

„тактическото замаскирване на 
възстановяването на стария, 
прометиран строй".

се изчерпвасет и първи август е. всъщност, 
датата която не се забравя, чието 
о бщ е ств ©но -историческо 
никой не може

в
ком-значение 

па и когато 
това би искал — да отрече днес в 
.Полша- Тазгодишният 

протичаше със 
густ през осемдесетата година, вър
ху свеждането на сметките какво е 
останало

август във всичко 
спомените на ав-В авторитетната варшавока 

„Политика", например, тази годи
на можеше да се прочете и това, 
че отношението на политическото 
ръководство 
споразумения стана мерило за ле
гитимност на народната власт, ней 
яата способност да ръководи със 
съдбата на страната да провежда

от надеждата, която пре
дизвиква работническият бунт. а 
какво се показа като илюзия. По* 
твърждава се. че август от преди 
пет години не е възможно да бъ
де забравен.

„към августовските

Зоран Йованович
Миодраг Джукич
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Въпреки дилемите становищата са ясни(От 1-ва сгр.)
изводствените и износните 
ности на собственото 
Това, разбира се,
СР и САП, които

отношения с IН3 5 ИКОНОмич©ските лежки уважи. Но в реагиранията - върдените промени, чиято 
Дългоспочнатп4 п>К°ИНа Са дадени в на предложението на Съюзния из- оспоообяване на стопанството за 
мическа 3& «К0Н0‘ ПЪлвителен съвет — по-мое убеж- по-голяма продукция, а на общест-
оа десЬинипячИЗаЦИЯ’ а По"близко лсгте — имаше едностранчивост вото за отношение и потребление 
сгановиита кпТИ вт ”оедложе|НИте в подхода и неоправдателното съобразно реалните възможности.
се _ ' ИТ° надявам фронтално отхвърляне на предло- Колкото по-бързо и по-решително
нията м разискваниЯта* измене- жонието. което също не е добре, осъществим посочените промени 
обптегтнРнг»г1Ъ;1НеН1?Та' Щ6 п‘°И6ме М°га да вярвам, че критиката не и другите промени, толкова ло
на Ппсппт/р, 16 бъде осведоме- е имала достатъчно предвид слож- бързо ще се стигне до ко-нверти- 
ногт п , 4 111 ге становища всъщ ността на условията, в които хце билността на динара — домашната
хп т,т ^вържла'ват основните под- се осъществяват икономическите валута. В нашата многонационална 
госпо ^инципите, дадени в Дъл- отношения със света, особено в общност конвертибилният 
чегкяЧН пг>0Г1>ама 33 икономи- преходния период. Разговорите во- би направил безпредметни множе- 

стаоилизация. Между по-ва- дени в работната група на СЮК ство спорове в обществото, не са- 
_ те са онези, които са за укреп за тази проблематика, с участието мо вЬв връзка с валутната систе- 

ване на позицията и отговорността на членове на ЦК, научни работ- ма* Разпределението на дохода и 
н работниците в сдружения труд иици, икономически специалисти разполагането с валутните средст- 
11 на сДРУже«ия труд в осъществя- от СР и САП, допринесоха да се ва> правото на внос, но и по-ши- 
саие на пкономичеоките отноше- преодолеят първобитните различия рЬко. Затова изключително значе
ния с чужбина, за съгласуване на в оценката на предложената систе- ние има фактът в СК и в общест- 
отделшите и общите интереси в ма по икономическите отношения вото да се върви към оперативна 
планирането и сдружаването в про с чужбина и да се стигне до зна- реализация на задълженията, утвър 
изводството за износ, по отноше- чително съгласие и

възмож 
стопанство.

цел е
важи и за 
сз- суфицитни в

онези
икономическата размяна 
но от обратно със света, 

становище. Следова 
подхода към 

икономическите от-
телно, разликите в 
проблемите на
ношения с чужбина 
уреждащи тези и. законит.е 

отношения не са.
или не са преди всичко, 
логическо естество, но 
тат на очевидно съществено 
чните структури и износни способ 
ности на стопанството в СР 
САП, а това ще

от идео-
динарса резул-. 

разли-

или
рече и от разли

чните интереси на конкретните об 
износни, произтичащи от конкрет- 

спо оо б ности. 
Посочените разлики прекадено се 
изтъкват, а се премълчава че ра
злените интереси съществуват и 
между ООСТ в 
или САП

ните ико н о ми че ски

дени в Дългоорочната програма заопределения.
ние на по-решителна мотивация на което е изразено в предложените икономическа стабилизация за да
субектите (ОСТ. трудовите органи становища ... се създават условия и за по-бързо
зации и ООСТ) и цялото стопанст- ЦЕЛТА СА ТРАЙНИТЕ постигане на конвертируем динар,
во, за по-ефективно производство РЕШЕНИЯ В този контекст има основание да
и съществено по-голям износ, за Спорни са така наречните пре- се говори за потребата от проме-
курса и функцията на динара, фун ходни решения. Как да се преодо- ни в системата и поведението в 
кцията на валутите и валутния па- леят споровете? обществото. Но не може да се го-
зар и подобно. Със становищата С корекциите, направени от Съ- вори за каквито и да е промени
всъщност се утвърждава, че — юзния изпълнителен съвет по отно в 'системата, но за онези които 
имайки предвид застоите и разли- шение на първобитните предложе- доведат до по-гляма самостоя- 
чията в тълкуването на Дългосро- пия въ3 основа на забележките и телност, оспособяване и еманципа-

една и съща СР
по отношение на изгод- 

ността и споообността за износ, 
което също така е нормално. Не
нормално и обществено неприем
ливо е, че у нас посочените инте
реси често се абсолютизират и 
противопоставят на синтезата на
интересите на югославското стопа
нство цялостно. Също така, не е 
добре, че различните икономиче
ски интереси на части от стопан
ството или на обществено-полити
ческите общности неоснователно и 
недопустимо се политизират. Това 
е голяма пречка да се приемат ре
шения, отговарящи на интересите 
на цялото стопанство, решения, ко
ито ще го принудят на по-качест
вено производство, по-голяма про
изводителност, по-голям и рацио
нален износ. Инак, в обществото 
има и, ще има различия в погле
дите на пътищата за решаване на 
системните и нормативните иконо-

чната програма за икономическа мненията от стопанството и от СР Ция на сдружения труд и стопан- 
стабилизация — задачите от Дъл- и САП, Стоцаноката камара на ството цялостно от опекунството 
госрочната програма за икономи- Югославия, Съюза «а югославските на държавата и политиката. По- 
ческа стабилизация трябва последо синдикати и др., както и кориги- инакъв подход към ролята на дър 
вателно да се реализират. Станови оането и отстъпването от първоби жавата, и както вие казвате как- 
щата. няма съмнение, ще задължат гната фронтална критика на пред во мислят „мнозина, специално 
комунистите и ръководствата на ножените становища на Съюзния икономистите'’, не би отговаряло 
СК на всички равнища. Това ос*)- изпълнителен съвет, и след обяс- на естеството и отношенията в на- 
бено важи за членовете на СЮК ненията, дадени от страна на пред шето общество. Впрочем, не е не- 
в Скупщината на СФРЮ и други
те органи, във федерацията, в стру 
ктурата на СР и САП, че актив
ността си да съгласуват и да я из
граждат .изхождайки от дадените 
становища. . . Това разбира се 
предподтавя и застъпване, че в 
оперативната разработка да се 
стигне до решения, които най-ве
че ще отговарят на интересите на 
стопанството и страната цялостно.

Как оценявате първобитните 
проектопредложения на закона във 
връзка с уреждането на икономи
ческите отношепия с чужбина, а 
как становищата във връзка с това 
на Словения, относно Хърватско?

Как съм схванал, предложени
те закони, с които се утвърждава

ложителя, вярвам че в Скупщина- познато, че много държави и сто- 
та на СФРЮ ще се постите съг: панства, където държавната регу- 
ласие и по предложения документ, латива има доминантно или ця- 
Имам предвид, че предложението лостно влияние, нямат конвертируе 
на Съюзния изпълнителен съвет ма валута нито продуктивно стопа 
по отношение на преходните реше нство. Конвертируемостта на дома- 
ния в системата, което е ясно ка- шната валута зависи от състояние- 
зано в становищата, трябва да бъ- то, равнището и продуктивността 
де граден върху принципите, вали на стопанството и други важни фа 
дни за трайно решение. Преходно- ктори в стопанисването. С инстру- 
то решение в системата трябва да ментите и мероприятията на дър- 

по-бързо да жавата в икономическата, монет-

мически отношения със света, ва- 
политика. Нолутната система и 

тези разлики, когато се касае 
СЮК не са превъзходно от идеи- 

Потвърждение за 
виждам в Дълго

за

но естество.
своето твърдение 
срочната програма за икономичес
ка стабилизация, която в СК и по- 

бе единодушно приета, а

допринася възможно 
се стигне — да заживее трайно- ната и законодателната сфера мо
то решение в системата. При не- же по-чувствително да се поддър- 
избежните ограничения за субек- жи или затрудни осъществяването 
тите в износа и преходното реше- на конвертируемостта на домашна- 
ние трябва по-решително да под- та валута....

широко
също така, че такова съгласие е 
постигнато в работната група, ко- 

' ято работи ъърху Проектостанови- 
щата за икономическите

чужбина и в Председателст- 
ЦК на СЮК, когато се 

този документ. Раз- 
които имаме предвид са 

на определението на отдел-

Дали СК вътре е идейно разчи-рационален изтиква по-голям и
нос и да обезпечи трайна мотива- стил всички ключови въпроси свър 
ция и определени облаги за вдич-

отноше-
зани с въношно-икономическите отния с 

вото -на 
разискваше за 
ликите, 
израз
ни хора и групи, които дават пре
димство на един или друг 
и метод за разрешаване на иконо 
мическите отношения 
Това, мисля, е приемливо докато 
текат разискванията: а след прие
мането на становищата в ЦК на 
СЮК и на законите в Скупщината 

СФРЮ, енергията трябва да се 
към осъществяване на до-

системата и икономическите отно
шения със света имат за цел да се 
преодолеят очевидните слабости 
в наличната система, а още повече 

го сиодству ващ ата 
сто-

иошетш и валутната система и 
динара дали акцнонно е оспособен даиз-

задачи във

ки онези, които изнасят.
Конвсртибилността на

очевидно е дело на бъдещето, но пълнява поставените 
и на готовността и способността и връзка с това? 
знанието още днес да се работи в
това направление. Мнозина, специ- може прецизно да

Но, искам да подчертая, че в ра- 
постига- ботиата група на Председател ство

ла се премахне 
практика и отношението на 
папските и обществените субекти.

в осъществяване на

На поставения въпрос трудно 
се отговори.модел

ално икономистите, смятат, че на
чалната предпоставка за 
не па тази цел е в това държава- то на ЦК на СЮК е постигнато 
та да промени отношението си съгласие и по основните идейни 
към стопанството и това отноше- въпроси за принципите върху кои- 

радикалио то трябва да се изграждат систе-

ангажирани 
икономическите отношения с чуж
бина. Споменатата практика и отно 
тенията все по-очевидио са аз коли 

определенията на общество- 
дефипираии в Дългосрочната 

програма. А както се знае, пред
ложеният кошдепт на икономичес
ките отношения със света от стра
на Съюзния изпълнителен

със света.

зия с пие да развива върху 
но-ии&кви принципи от сегашните. мата и политиката на икономичес- 
Колко е точно това и какво тяб- ките отношения с чужбина. Тако

ва съгласие, с малки допълнения, 
За нашето стопанство, но и за се потвърди и в Председателство- 

по-хармонични отношения в обще- то на ЦК на СЮК, и може да се 
значение заключи, че сме на пътя за осъще

погледите

го,на
насочи 
говореното и решенето. ва да се прави?

съвет
някои’ ПРОГРАМАТА ЗА СТАБИЛИЗА- 

ОСНОВНА в част от стопанството и 
други професионални кръгове, а 

1 Словения и Хърватско, 
негативни квалификации 

Нашата общсстве-

ция
ОРИЕНТАЦИЯ изключителноството,

има постигне на конвертибилност- отвиване «а единство в 
та на динара. Разбира ое. това не по тези отношения. А що се касае 
зависи от нашите желания и пре- до оспоообявансто на СК да реа- 
ценки, но от състоянието, степон-

оргатгизирапостта и произво- бъда изричен. Но,

за законното същото и в 
получихаКогато се касае 

оформяване на външно-икономиче- 
отношения, кое при това

— е линията, ориеп
и коментари.

с осведомявана за това, вяр- 
едносгранчиво. особено

лшзира договореното, трудно е да
СЮК

ските пост
вам, доста 
в някои среди и средства за масо
ва информация. Обаче, гю-сетнсш- 
ния ход «а разискванията по пред 
ложонитс решения — трайните и 
преходните — показа, че много 
от критиките и 
11 редиожените системи 
основателни. Това се 
с факта, че Съюзният изпълните
лен съвет много от дадените забе-

миелп.така да кажа 
тапията, идейният подход, от ко - 

отстъпи? С
та ,на
дителиостта на нашето стопанство, трябва да намери сили « репштел-

това. Вярвам.от характера па развойната и теку- пост да реализира
икономическа политика, хор- че но е време и че няма вече 'про

странство за налучкване и надхи- 
за реализацията на собствс- 

Това

то не би могло да се
други думи казано, кои са основ
ните принципи, от които винаги 
трябва да изходжат делегатите,

СК било в Скупщина-

щата
производството и по-мотмята на

треблението, износа и вноса и т.н. тряие
л както сс знае, тъкмо в посоча- ните становища и политика.Заключениятачленовете на 

та на СФРЮ, било в скупщиниго 
на републиките и автономните по
крайнини?

Идейните подходи към норма
тивното оформяване на системата

забележките «а 
но били не ясно произтича от

16-то заседание «а ЦК на СЮК.
Разговора води: 

Слободан Игнятовнч

ните области състоянието не е до
бро, В обществото, е и в стопанст
вото. твърдо тежко и бавно се 
осъществяват договорените и ут-

иапотвърди и
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НЕНАД ОБРИЧ

КРЪГОВЕГС НА
ИЗБОРНАТА МАТЕМАТИКА

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПОБЕДИ ХОРИЗОНТАЛНАТА. РОТАЦИЯ? 
В ДНЕШНО ВРЕМЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОЗВОЛЯВА ЕДИН И СЪЩ 
ЧОВЕК ДА МИНЕ ПРЕЗ „ПЕТ РЕСОРА" ЗА ДЕСЕТ ГОДИНИ- ОТ
НОСНО ДА ИЗПЪЛНЯВА ПЕТ ИЛИ ПОВЕЧЕ ФУНКЦИИ, ЗА КОИ
ТО СА НЕОБХОДИМИ РАЗНОРОДНИ КВАЛИФИКАЦИИ НЕ Е ДО
СТАТЪЧНО ДА СЕ КАЖЕ „ТОЙ Е БИЛ НА ТОЗИ И ОНЗИ ПОСТ" 
А ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ КАКВИ ОТНОШЕНИЯ 
ТАМ, КЪДЕТО Е РАБОТИЛ, КАК И КОЛКО СЕ Е БОРИЛ ЗА 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ СТАНОВИЩА И ДОГОВОРИ 
КОЛКО Е УВАЖАВАЛ МНЕНИЕТО НА ДРУГИ, ДАЛИ Е СКРОМЕН 
И ВНИМАТЕЛЕН . ..

Е СЪЗДАВАЛ

Досегашните избори медвусмис- ковяща и договори, дали и колко I 
лено показаха, че самото. гласува- . е уважавал мнението иа други, да- 
не беше само обикновена формал- ли е скромен и внимателен, какъв 
пост. Като сс има предвид, че пре- е личният му живот и в края на 
димството е давано на професио- краищата — каква личност е -гой 
налн.ите политици, които са изпъл- какви наклонности 
нява.тш определени функции по де- ДНЕС СД НИ НУЖНИ УМНИ 
сетила и повече години, свободно гМШВОДИТЕЛИ 
може да се каже, че на най-голям До каква степен са реални изи- 
брой постове идваха старите-нови сипанията за премахване на поли- 
функнцонери. Това е мнението на тическия професионализъм?
Ненад Обрич, работещ в Индус
трията за прецизна механика в Бе-

,,Обикновените членове" често пъти бяха само демократичес
ки декор. Те и сега не са без мотиви за борба с проблемите зато
ва, че се чувствуват по-маловажни членове на обществото. Те само 
искат демократическите органи и хората, които ръководят с тях да 
спазват принципите, на които е израстнал революционният авангард, 
а не да ги нарушават или да допускат на други да правят това. Все 
докато пс заживее това поведение, всички разговори във връзка с 
усьвършснствуваното на политическата система няма да даде очак
ваните резултати.

.

има.

В днешно време не трябва да критерии, това е могло и да се даде цялото си доверие,
се позволява един и същ човек разбере. Днес, в пазарното стопан следи.

. лград. В този колектив работи от Да мине през „пет ресора" за де- ство, в една нова техноложка ре-
195.5 година, наи-напред като ма- сст години относно да изпълнява волюция, във времето на развити ХОРИЗОНТАЛНА ЧАКАЛНЯ 
шинен техник. Без откъсване от пет или повече функции, за които международни икономически отно- Високите постове се напускат 
производството е следвал машинст са необходими' разнородни квали- шения, това вече не може да се трудно. Стига ли се лесно до тях’ 
во и сега в колектива си работи фикации. Дали наистина той е толерира. Дори съм свободен да Високите- постове се напускат 
като „проектант за развитие на специалист по всички области? Не кажа, че такова нещо вече не смее трудно и това не е нишо ново Из- 
капацитетите . На военния парад си спомням някой явно да е казал, да има, за да не бъдм икономиче- глежда и трудно се стига по тях
по случай 40-годишнината от по- че не иска, да приеме предложе- оки унищожени. Може би преди но все пак някак се стига Спопел
ездата над фашизма бе комендант ната му функция, понеже не е са ни били нужни послушни хора; мен проблемът не е в това Ние 
на . работническия подешелон. Об- специалист по тази област и поне- днес са ни нужни умни ръководи- вземем например човек от стопан 
рич казва, че изборите (за скупщи- же такиви приниципи на кадрова- тели. ‘ ството койхо е бил лобъ„ пяб
ните. изпълнителните съвети, пред- та политика, най-меко казано, не Изглежда това не намери отра- чик ц'ели 20 години
сепателстзата и партийните орга- са дебри. Разбира се. и сега не жение в актуалните полемики. На г1ер,.,од трудовата организация
ни) трябва да бъдат освободени от съм сигурен, че наскоро ще има- преден план е въпросът; един или е решила жилищния му въппог
традиционализма и лидерските ам- ме такъв случай, защото в наше- повече кандидати? Но веднага след като го избеоат
биции. Някои данни показват, че то общество не сме тачили такова Когато говоря за това, не ис- на нкой общински пост му реша 
в масовите политически тела. ску- нещо. не сме възпитавали хората кам да се забрави най-важното, ват жилищният въпрос Помислете 
пщините И централните комитети в този дух. Просто считаме, че Нужни са ни умни хора. но и хо- т какви последици от това тъпчи 
се забелязват известни положител- член на Съюза на комунистите мо- оа. които и с дело. и с душа са Съюзът у
ни промени. Обрич обаче катего- же да бъде всичко; директор на за нашата страна, за Югославия, 
рично твърди, че „старите центри” банка, председател ,ца община, п.ре за оилен и влиятелен Съюз на юго 
остават и занапред да държат вси- дседател на синдиката, директор сдавените комунисти. С

комбинат, ми такива кадри, които

Ще ги

През този

на комунистите и колко 
големи щети нанася на трудовото , 

настроение тазии политическото
други ду- наглед 
искат

могат да се радват на всеки успех 
на всяка наша република, на все-

проста постъпка. Вместо 
й жилищния му въпрос да реши 

ловата организация, понеже е тру
да си отдавна е заслужил това, тя 
че му го решава, макар че той 
пряко е ^създавал и собствения си. 
ч сбшпя доход, и принадената сто-

селскотостопански
вие правите за- Значи — разбира се от всичко;и 

в политическия жи- от аграрна политика, и от банкер.

начки конци в ръцете си.
Следователно, 

бележка, че
вот се върши само хоризонтална, ство, и от . политика, и от машино- 
'но не и вертикална ротация на строене, и от дървообработване... 
кадрите?

Кадровата политика не е обоб- тика отдавна трябваше

тру

ки наш регион, които искат и м.о- 
гат да се борят заедно за по-хуба- 

Периодът на такава кадрова поли- во бъдеще, които себе си и соб- 
да бъде ления си интерес оставят на за- й.ност Такива

ществена, тя все още е в ръцете зад нас. В миналите времена, ко- ден план. Те трябва еднакво да
не сме имали достатъчно ка- обичат, и уважават всеки 

принудени нашия общ жизнен 
други Югославия. На такива

постъпки нарушават 
на социалистическотоавторитета 

ни общество и
които се борим. Такива

_________________________ в други области.
Застъпвам се за по-интензивна изменяемост на кадрите. Това! и в самия Съюз на 

ще попречи на отделни дейци да остават на ръководни постове лълги 1 стите. Има и
чай; човек Отива на някои 
пост и наскоро след това 
шава всички жизнени въпроси 
личен доход, жилищен въпрос, по- 
бързо и по-лесно намира работа 
за съпругата и децата си. Защо 
всичко това не е решил според 
валидните критерии на средата, в 
която е живеел и работил преди. 
Дали. може би. не са добри кри-

на отделни дейци или тесни кръ- гато 
гове.. Все докато съществуват кооц- дри, когато сме били 

' динационните тела за кадрова по- да избираме хора

кът на 
простор в 

народът ще
на принципите, за

примери
пък

според има илитика, все дотогава ще имаме : 
главно хоризонтална ^ ротация, за- 
щото тези тела разговарят и раз
мислят за познати кадри, за онези, 
които вече се намират на някой 
пост. А с какво се подкрепят пре
дложенията за избиране на кадри? 
Просто се казва „бил е на този 
и онзи пост” ■— и това досега бе
ше достатъчно. Никога не се каз
ва как е работил, какви отноше
ния е създавал там„ където е ра
ботил, как и колко’се е борил за 
осъщетвяването на приетите

комуни- 
по-драстични слу-иа ръководни постове дълги 

години и да се бюрократизират и ще осуети безпринципната борба 
за функции, която ни нанесе сериозни политически Щети. В 
отношение Съюзът на комунистите трябва да бъде енергичен. Пре- 
каляването, свързано с едногодишния мандат, и въодушевените твър
дения, че окончателно е намерена идеална формула, която трябва 
„само да заживее", всъщност показаха, че проблемът съществено не 
е решен. Постоянната игра наречена „минаване от пост ма пост” не мо»е1 
да бъде прекъсната ако не се инсистира решително 
то изпълняват обществени функции обезателно, по време и в края 
на мандата, да дават явен и ясен отчет за дейността си.

ре-това|

всички хора, кои-

теритериите на средата, от която 
---- е изникнал?

говорен редактор Влайко Кривокапич, гла>- тел Пратят, п
отговорни редактори на републикан- Л Ап>.» ______ _

ските и покрайиинскнте издания — Дуб в, Комит^^гт'™1*= “дан™1,равко Цурач, (СР Босна и Херцого^), ” “ Еят**'
д-р Живорад Джорджевич (СР Сърбия), __
Реджеп Хайрулвху (САП Косово), Ристо СЧп”„ Р*Д“Щ№* “ 3*
Лазаров (СР Македония), Янея Корошец нин" е __
ватско^МАтия ^Нов* сел^^СР^Черпа^гора) ^ ^Комуимст^'**™***

Калман Петкович (САП Войводата), Ал ф Печата 
берт Души (редактор иа изданието за 
ЮИА).

® Председател аа Издателския съвет на „Ко
мунист” — на изданието за СР Сърбия д-р 
Богдан Трифунович, заместник

1ЛОВИЧ.ни и

централа 331-061;
© С указ на Президента на Републиката от 

23 декември 1964 годила „Комунист" е от
личен с Орден братство и 
златен севоц.

Но Ваяград, Булевард „Ле-:
единство със

ф Директор и главен и отговорен редактор 
„Комупист" Велко: сърбохърватски,се в четвъртък 

относно гърватсхо-сърбеки (кирилица и ле- 
), словенски, македонски и албанс

ки езици, а в съкратени издания на бъд

на содаеш издания па 
Мияадняович.

0 Урежда едапяа редакционна колегия; ди
ректор и главен и отговорен редактор Ве-

Миладигигаяч. тмесинт главен и оту

ти

гарскн, унгарски, словашки. румънски кпредседе- руемнекнлко



ПОДГОТОВКА ЗА ЕСЕННАТА СЕИТБА • ИНИЦИАТИВАЦената „крои“ есенниците Вместо „Чиро“ 

автобуси
аг>>

Есенната сеитба 
жйва и подготовката за 
тази важна задача на 
до 1.6 милион хектара е 
в пълен разгар. Ако време 
то не попречи, сеитбата на 
есенниците би трябвало да 
стане на време и качест
вено. От кредитно-монет
ната политика в най-гол*- 
ма степен ще зависи дали 
производителите ше изпъл 
нят надеждите на плано
виците, казва секретарят 
на общото сдружение за 
хранително-вкусова 
шленост м-р Томе Кузма- 
новски.

С програмата по есенна 
сеитба е предвидено с 
пшеница да бъдат засети 
1 461 700 хектара, или със 
119,700 хектара в повече 
от миналата есен. За сеит
бата са необходими 300 000 
тона качествено семе. Но 
трябва да се изтъкне и то
ва. че към 40 на сто от 
площите ще бъдат засети 
по примитивен начин и с 
некачествено семе. А упо
требата на некачествено се 
ме значително ше се отоа 
зи сетне и въохч добиви
те. Може да ги намали до 
ри и до 20 на сто. В мо
мента цената на пшени
цата за семе е 80 динара 
килограм и единствен на
чин да се стимулира упо-

набли.
ме е __ ням ®ствено се_ териал са обезпечени 5
реггх*п*пз аТЗ Му да 06 милиона долара, и счита

Съюзния^ се* че тези средства ше
ле« ««Ри. изпълните- бъдат достатъчни,
на г>рттхгК С пРепсръчал Най-голяма неизвест- 
„ ликите и покрай- Ност в момента представ-

_ Да °^езпечат за ре- лява това дали обществе
но На це?Р1те от 15 ню-икономическитс мерки,

на сто. Правят се които би трябвало да съ- 
нлия да Се изнамерят пътствуват есенната сеит- 

средства до започването ба ще бъдат навременни, 
на сеитбата, която е на Съгласуването във връзка 
прага, казва Кузмановски. с нивото на паритета на 

Също така ще бъде не- защитните цени би трябва 
ооходимо да се обезпечат ло да стане в най-око«ро 
към 1 580 000 тона всички време. Компетентните ор- 
вилове .минерални торове, гани би трябвало да не 
или със 17,8 на сто в по- губят от предвид, че само 
вече от лапи. От това ко- с достъпни цени могат да 
личество 1 050 000 тона са влияят върху повмшение- 
комплексни. а 530 000 тона то на интересованието за 
азотни торове. С общест- производство на пшеница, 
вей договоо за обезпечава която и през настоящата

ООКО-

пеша. като например др 
Иокровци, Петачинци. По 
ганово ... Но за (Съжале
ние, въпреки че съществу
ват всички предусловия 
(път. пътници ...) не съще
ствува рейсова линия от 
Звонци до Трънско Одоро-. 
вци. Навярно съществува 
идея и то вече няколко 
години, да бъде пуснат ав
тобус, който ше свързва 
Звонска Баня и Трънско 
Одоровци, но за сега по
не ои остава само идея а 
растоянието е само 3 км.

Изминаха цели 23 годи
ни юткакто заглъхна писъ
ка на полуляркото влакче 
„Чиро”. което няколко де
сетилетия обслужваше хо
рата от Бурела и Дереку- 
ла и на разстояние от са
мо двадесетина километра 
свързваше три общини — 
Бабушница, Пирот и Дими 

Г о дините из-тровград. 
минаха, но някои пробле

ят обещания) все оше 
са налице. На хората оше 
тогава, през 1962 и

проми
ми

1963.
година, бе обещано, че сто 
мамените релси „веднага” 
ше бъдат сменени с асфа 
лтова подлога!? Но уви. 
Времето си минава, а рел 
сите, които отдавна вече 
са продадени, все още не 
са сменени с асфалтова 

{ подлога.
Впрочем, ръка на сърце. 

| не малко'е и 
; Но изглежда.

Какво би означавала та
зи рейсова линия за хора- 

този край излишно 
говори. Да споме- 

че освен, чеще 
съседни обши

та от 
е да се 
нем само.

нето на валута и за внос година тук-таме се прода- ,
ваше и по 50 динара за \ 
килограм.

Обезпечени са средства 
за реесконтно кредитира
не на производството на 
пшеница но е неизвестно

е предвидено да се обезпе 
чат достатъчно средства 
за тази цел. Торовете по
вишават добивите поняко
га дори и ло 50°А>.

За защита на посевите 
също ще бъдат необходи
ми към 19 000 тона разли
чни препарати. Обезпече
ни са валутни средства за 
внасяне на компоненти за

свържат две 
ни, тази линия би означа
вала и сбъдването на же-■

ланията на мнозина от то
зи край. които всекиднев
но пътуват
Пирот, Димитровград.

направено, 
че обшин- Бабушница.дали ще бъде удовлетворе- $

но искането на( селското . ПГ1Р_ „ <=: „„„я , ски граници трудно се престопанство да бъдат нама- . ' __ гпЛмР.л - *■ ополяват. Вярно за спимелени лихвите. Аграръттру- ;
лно ше издържи лихви и ;
до 25”/., което е почти по- гпаници като че ли «е съ- 
локиката ст сегашните ■ Ществчваха. а сега?
кредити. Този въпрос ще
трябва в най-скоро впеме 5. 
да се разреши. В. А. }

в

както каза 
дано

И така
един деоекулчанин, 
се преодолеят общинските 
граници, а това не е тру
дно. стига да се иска.

Сегапроизводството им.
В пълен разгар е също 

и подготовката на механи
зацията. За набавка на 
резервни части и др. ма-

| автобуси вървят и там къ- 
{ дето преди няколко годи- 

зървеше и Т. ПетровI ни трудно се

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
„БУДУЧНОСТ" В БАБУШНИЦАДЕЙНОСТТА НА ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯБОСИЛЕГРАД: ИЗ

Ветеринарната служба - пред
сериозни проблеми

Да се насърчава 

частният сектор
жем. Изходът трябва ла 
търсим на общинско рав
нище. а преди всичко чрез 
доходно сдружаване със 
селскостопанската органи
зация „Напредък” — до#ба 
ви директорът на Станци
ята.

Жеравино — 4, в_ Карама- 
ница
малява и интересът за из- 

осемсняване

• С кредити се подпомага угояването на телата 
и отглеждането на овце

От година на година ус- 
на стопанисване — 8 свине. Рязко налови ята 

па Ветеринарната станция 
в Босилеград се влошават. 
Изострените икономически 

една стра

на вото на частния сектор.
Кредитираме угояването 

на телци и отглеждането 
на юници, а наскооо ще 
отпуснем кредити и за от
глеждане на 600 
частния сектор, 
вайки в тази наоока — из
тъкна Благоевич — се на-

най- 
кооперация

куствено 
крави. За шестте 
на настоящата

Какво в момента емесеца
актуално в 
„Будучност” в Бабушница 

директора й
година в

оссмеяихмеотношения, от двата пункта 
само 120 крави 
директорът на 
цията, Иван Стоев.

честото попитахме
Томислав Благоевич.

— Иай-напред бих изтъ- 
станцид- в Боси- I клал. чс се трудехме ко-

пообзавс- 
мехатшзация. Наба-

на влияят върху 
покачване цената на лека
рствата и други видове за
щитни средства.

_ заяви 
орган иза- овце в 

Действу-това Вете-Но въпреки
от друга рииарната 

леград. през първите шест 
месейп отчете положител
на делова равносметка. Об 

възлиза на

интересът на сел-
ПРОИЗВОД; 

т. с. на животновъ- 
оказванс на прев- 

ппи доби-

операцията да 
дом с ; 
вихме

страна. още
оборудване на

Вследствие на всс 
слабото 
касапницата, поради което 
..Напредък”

скостопанските надяваме да спомагаме 
ма дяваното на миграцията 

нашия 
ведно се 

да увеличим

другото, 
комбайн, а идната го 
ще набавим оше два.

междуители, 
лите за 
антизни мерки

единшият доход 
А 324 000 динара и

повече
живо

все по от- дииа
което ше даде възможност 

да приключим

на населението в 
край, като 
стремим и 
животновъдния Фонд. а с 
това и производството на

добтъка
месо. намаля-

продава 
тегло 
ва доходът на 
и ата станция от

намалява.
потвърж-

съЩия през 
увсли-

тъка ежегодно 
Това най-добпе

последната акция на

иошенис на 
ми! гал ата година с

с 38 на сто. Разходи
те преди всичко на мерки 

икономическа стаби-
прибли- } и изкуствени 

ходими в 
есенна сеитба, 
щем броят па сдружените

а не жътвата 
много по-рачо. 
досега. Полагаме 
усилия да обезпечим семе 

торове, необ-

Ветсринар-
ттреглеж-

отколкотодзда
Ветсрипарната станция при 
инжектирането на свинете, 

понастоящем се про 
Босил-

чен големи
Така на 

година 
дейност са 

1 милион 
шестте мссс- 

година

да пето на месото.
през 1983 

вид

те за
лизания бележат 
зитедио с Ю на сто 
бавен, ръст и възлизат па | 
1 763 000 динара. Блатода- * 
оонис па топа .доходът бс- |

ръст в сра-пиепис па <

мляко, месо и вълна.пример 
от този
обезпечили над 
динара, а за 
ца на настоящата 
само 250 000 динара.

М. Античкоято 
вежда в селата на 
сградска община.

по- иредстоящата 
Понястоя-

_ В 15 села, където за
весилото ниже* произво-ссл око стоп ан ски 

дитсли вече
върпгихме 
ктоиа.тте инжектирахме са- 

Л СПОРСД

лежи
миналогодишния с 35 на надминава 

2 5Г.0 000 ’ 7оо души, което пък зиа-ири__ Но взшрски. чс
кгтстлечпии съ-мо СИЙЧО.

1Г9.ТЙЯ.Т0 сяияе^шич.
иижсктйг)9ме трои- 

Бечстгошго топя

сто и възлиза на 
и.мдапа. а чистият лохпя с | чм ,10 сдружаването вър- 
шлмшче, с » ® » " I ху’ доходни тачела ошевд
;Ггре„ш%Т лГеи лГол с напълно осъществено. От 
П Р ^ 40 и-1 сто и I долно бих изтъкнал про-
пътшза на 29 850 ‘данира. I №лжи Благоевич. че пола- 
възлиза ид || ,,ам0 ГОЛСми усилия зара-

М. Я. звитисто па животновъдст*

трябва- 11 РЧД 
ЗГТ^Г.З.МГГ. разходи 
настояваме спорел «ъзмож. 
т'О г^гуп. дп. се
с,ТЮ'Уг0*ЧТ
т» обнгщгНта.
ТуАтГПГО ГГГ.ГЦ и 
иг, ЗПЧЗТТПСП
7Т(г>д/>Ж‘Сагио сдпа ли тпе мо-

големише да 
но ггогече. 
е чс интересът
живст/овъдите за

ОТЗОЗРМ ина
оказва-

Стое-в. 
пршЯ'. Оба- 

тапоола

казамсоки 
рязко на- 
рикачедр

нз поскачтиги^и 
пои добитъка, 
малява. В село 
инжектирахме само 2. в

при
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ПРЕД ТРАДИЦИОННАТА КУЛТУРНА МАНИФЕСТАЦИЯ „МЕСЕЦ НА
КНИГАТА”

Да се подготвим навреме
За значението на книгатаВсяка голина по традиция у нас от бива ■Щне

15 октомври до 15 ноември се прове-
У.\Ш

тмного да ос говори, понеже то е вссоб-
жда традиционната културна магаифсс- •,4то известно. Особено голяма роля юни-
тация „Месец и акнигата”. Основната гата има във -възпитанито на подраст- 
цел на акцията-манифестация, без оглед ващото поколение. Става дума за худо- I 
под кой девиз се провежда, е — книга- жертваната литература, относно за ли- 
та да стане достояние на широк кръг тературиите произведения 
читатели. на изтъкнати

наши и световни писатели, които окад-Културните центрове в нашите об- ват благотворно влияние върху издига
щият. по-точно централните библиоте- мсто на естетическия им вкус. Младите 

обаче вое повече четатки при тях, обикновено изготвят програ булевардна кии- 
жнипа (т.нар. у нас ,,'рото-печат”), кой- 

често: това са литературни вечери, с то пагубно се отразява 
участие на изтъкнати писатели на на
рода и нашата народност. Твърде ряд
ко се организират изложби, а още по- 
малко се 'разисква за състоянието в кнн-

ми за популяризиране на книгата. Най-
втурху възпита-

н и сто им, убива светлите пориви и на
нася непоправими щети.

Именно „Месецът иа книгата" е ху
бав повод да сс направи един задъдбо-гоиздаването и 

то, както и за общественото положение 
на книгата в нашите среди.

книгоразпространение-
чен анализ — анкета: какво четат мла
дите. какво въздействие оказват центра
лните библиотеки върхуИзвестно е, че общиноките културни вкуса на чита-

общности и библиотеките отделят поч
ти символични суми за набавката на 
нови книги. Библиотечните фондове 
главно се попълват с книш, конто без
платно им доставя Републиканската кул 
турна общност, изкупила част от тира
жа на новоизлезлите книги. Разбира се. 
че това е недостатъчно.

Не може

телите, кои са начините да сс доближи 
книгата до по-широк кръг 
има ли възможности за издирване на 
допълнителни средства за набавка 
нови книги и пр

читатели. ИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
В БОСИЛЕГРАД

СКХД „МЛАДОСТ”
па

До края на годината 

многостранна активност
И занапред си остава актуален въ

просът за откриване иа библиотечни, 
пунктове в трудовите организации и 
големите местни общности. Още пове
че, чс през последните няколко години 
рязко се увеличи броят на младите ра
ботници (конфекция „Свобода”, ТО 
„Тигър — Димитровград” и др. в Дими
тровград, или „Чарапара’', „Билкара" в 
Босилеград и пр.). Тук значително съде
йствие могат да окажат общинските син 
дикадня съвети и първичните организа
ции на Съюза на синдикатите в трудо- 

книгата вите организации. В големите местни 
общности — например в Желюша, Ди

на ряз- митровградско и в други отдавна е на
раснала необходимостта от 
на библиотечни пунктове.

да се отрече и фактът, че 
в програмите често е внасяно: откри
ване на поне един-два библиотечни пун
кта в по-големите трудови организации 

местни общности. Но тези 
ния си оставаха само на хартия, зашото 
след това изоставаше

В тазгодишната програ
ма за работа, на самодей
ното

даните, па дори и пенси 
онерите.

В това отношение Пред
седателството на дружест
вото, вече предприе съот
ветни мерки. Именно ва 
последното си заседание, 

изучи
и взе решение за форми 
пане на смесен хор от вси 
чки среди. Учредяването 
на хора ще се проведе на. 
1 октомври тази година и 
със същия ще работи Вла- 
стимир Попович, препода
вател по музикално възпи
тание в основното учили
ще „Георги Димитров” в 
Босилеград, който ведно е 
и главен инициатор за 
формирането на този хор.

Няма съмнение, че с 
формирането на

или начина-
културно-художест- 

вено дружество „Младост" 
от Босилеград, освен дру
гите активности, отделно 
място заема и омасовява- 
нето на дружеството с но- Председателството 
ви членове
йлостта да проникне и в 
организациите на сдруже
ния труд и местните общ
ности. С други думи. не 
както досега, с културно- 
забавна дейност да се за
нимават и да бъде грижа 
само на младежта и пионе 
рите, а със самодейност да 
започнат да се занимават

конкретна акция 
пито библиотеките, нито трудовите ор
ганизации, пристъпваха към реализаци
ята на предвидилото откриване на биб
лиотечни пунктове.

Известно е също така. че
става все по-недостъпна за любителите 
на писаната реч. Впоследствие 
кото снижаване на жизненото равнище, 
поради високия ръст на инфлацията и 
рязкото покачване цените на стоките от 
първа необходимост, на цените 
мунално-битовите услуги и изобщо на 
цените, намалиха

т.е. самоде-

откриване

„Месецът на книгата” не бива 
дойде, па едвам тогава 
че трябва да изготвим програми 
говото ознаменуваме. Необходимо е за

на ко да
да си спомним, 

за не-покупател-ната мош 
иа населението, в чийто бюджет все по- 
малко пари се отделят за набавката на тази културна манифестация да се под- 
книги. Следователно не обединяват са- готвим навреме. А именно сега е пра-
мо обществените, но и частните библио- вият момент. и останалите, преди всич

ко трудещите се и граж-
теки. Ст. Н.

смесен
НА УЧЕНИЧЕСКОТО ИМЕНИЕ В ДИМИТРОВ ГРАД хоп. а както ни уведоми 

Попович,

Царевицата прибрана за един час
заинтересовани 

трудещи се. па и пенсио
нери вече има. е крачка 
напред в развитието и ма
совизирането на самодей
ността в Босилеград. Оба
че на това не трябва да се 
остане. Самодейното 
ту о но-ху д ожеств ено 
жество „Младост".

Не напрезно нашият на 
род е казал, че „Сговорна 
дружина 
дига". В случая не става 
дума за планина, а за при
бирането на царевицата от 
имението на основното уч
илище „Моша Пияде" в 
Димитровград. Както е 
известно на площ от 16 
декара в някогашните во
йнишки градини, ученици
те от основното училище 
вече втора година садят 
царевица, която сами об
работват. Миналата год
ина по този начин бяха 
обезпечени значителни ср
едства. Тази година сушата 
не подмина и ученическо
то имение, така че прино
сът от царевицата е знач
ително по-малък, но има
йки предвид, ч-е цареви
цата значително е поскъ
пнала, все пак ще се оси

гурят добри 
нея.
че добивите до известна 
степен намаляват и н©съв
естните граждани, 
минавайки покрай реката

приходи от 
Трябва да посочим.

често пъти берат от царе
вицата, не мислейки че по 
този начин всъщност 
мат от парите за екскурз
ия- на своите деца или вну 
чета. Свободно може да се

каже, че по този 
приходът е намален

начин
поне кул-

дру-
преди

планина пов- взи- за една четвърта.
Тази година, имайки пр

едвид всичко казано по- всичко отговорните липа и 
гору, трудолюбивите ръце опганй, 
на над 1200-те ученици за 
почти един час завършиха 
прибирането на царевицата 
като я събраха в камиони.
Сигурно и за по-къоо вре- драматична и за други кул 
ме би я прибрали, да е турно-забавни изяви. Още 
по-едра. Сега когато прет- 
сгои есенната сеитба, 
же би има

които
трябва подобни 

инициативи да предприе
мат и за формиране на 
подобни други секции и 
дружества: за Фолкорна.

повече, че в няколко села 
мо- кооперативните

място да се ра- предназначени за култур- 
имението но-забавна работа са адап- 

са- типани. а в няколко, подо
бни акции са в ход. 

култу- Според плана и програ 
същевременно мата за работа, до края 

™ възможн°ст на на настоящата година
учениците да се запозна- СКХД „Младост” е запла- 
ЯТ с тях и спечелване «а 
опит в отглеждането им.

домове.

змиелст дали на 
трябва да се отглежда 
мо царевица или и някои 
други по-доходни 
ри. което

нчвало и вече изготвило 
конкретна програма за ра
бота.От беритбата на царевицата

А. Т. М. Я.
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БОСИЛЕГРАДСКИТЕ ПИОНЕРИ В ПОХОДА ..ПО ПЪТЕКИТЕ НА СВОБОДАТА"

Ний следим светлия пример нап
ималките герои

Събота, 21 септември. В ранните утринни часове ум, а таченето ма при до- 5 
бивките от Народоосвобо- | 
дителната борба и соцма-

в двора на основното училище в Босилеград громко 
„мирно”. След това щабните командири 

портуваха за готовността на своите отряди за тръгва
не. Рапортува и командирът на отряд „Бошка Буха"; 
като при това и съобщи маршрута на тазгодишния

отекна ра-
листическата револю
ция — трайна задача
всеки пионер.

пети поред Поход на пионерите в СР Сърбия, който
След това е революцион- Свсяка година се првежда в рамките на общоюгослав-

пио,- Ц
нермте тръгнаха но опре- | 
деленият маршрут. Сдруже- | 
ният пионерски отряд „Бо |! 
жко Буха’' посети истори
ческото МЯСТО „Буков-рид”.

ми пеони и знамена.ската пионерска манифестация „Да растем под зна
мето на Тито — да живей, живей трудът”.

Преди тръгване на сдру 
жения пионерски отряд от 
Босилеград, заместник — 
директорът Владимир Ми
хайлов приветствува присъ 
ствуватците на това скром 
но тържество, а след това

завет: да следим светлия 
пример на пионерите, ко
ито .в НОБ и социалистиче 
ската революция дадоха 
огромен принос. За значе 
нието на тази пионерска 
манифестация говори и Ми 
лунча Петрович. Той изтъ
кна, че Походът е един от 
редицата удобни случаи да 
си спомним за всички пад 
нали за свободата пионе
ри. Техните дела трябва 
винаги да ни бъдат на

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СРЕДНОШКОЛЦИ ПРИБ
ЛИЖАВАТ ДЕНЯ НА МИНАВАНЕТО СИ В НОВА
ТА УЧИЛИЩНА СГРАДАи положи цветя пред па

метника на загиналите ро
долюбци, а Боян 
преподавател по история в 
гориолюбатското 
училище, говори за разви
тието
движение в общината. Ос
таналите пионери*от боси- 
леградското училище посе
тиха близките гранични за 
стави, където се запознаха 
с живота
войни ците- грани ч ари.

Нямо средства, но
има трудолюбие

Васев,

ОСНОВНО
подчерта, че и пионерите 
от Босилеградска община 
се приобщават към пионе
рите от цялата ни страна 
и чрез тази най-масова 
пионерска манифестация 
на практика тачат Титовия

на партизанското
\

Учениците на ОВО „йосип Броз Тито” изкопаха 
канал за водопроводни търби, с които котларницата 
ще бъде свързана с водопровода, а наскоро ще уре
дят училищния двор и ще засадят дръвчета по брега 
на реката

Новата сграда на обра
зователно - възпитателната 
организация „йосип Броз 
Тито” в Димитровград бе 
завършена преди началото 
на настоящата учебна го
дина, но поради недостиг 
на средства за оборудване., 
липса на канализационна 
мрежа, на която да бъде 
приключена сградата, не
завършени рабти в учили
щния двор и други причи
ни, средношколците ост.а- 

М. Я. ’ наха в старата сграда.

и задачите на 
Уче

лЯГ-ДЙ ниците от бистърското под 
Л ведомствено училище с

учениците от Горно и До 
лно Тлъмино посетиха гра 

застава ,,Кадиня-

V''
Недоимъкът на средства 

е голямо предизвикателен 
во за младежкото трудолю 
бие. Тази истина се по
твърди и в случая с но
вата сграда на средното 
училище в Димитровград.
С присъщата на нашата 
социалистическа младеж 
готовност за „атака на не
бето", мотивирани от си
лното си желание да при
ближат деня на минаване 
то си в новото училище, 
учениците от димитровгра
дския Образователен цен
тър масово се отзоваха в 
трудовата акция, по вре
ме на която изкопаха ка
нал за полагане на водо
проводни търби. е които 
котларницата ще бъде 
свързана с градския водо- 

в провод. С „Комуналац" е 
направен договоп ученици 
те да изкопаят канала, а 
комуналната трудова ор
ганизация дл обезпечи не
обходимия материал и да 
монтира гърбите. В учили
щето изтъкват, че по този 
начин ше се спестят значи 
тел ни средства.

С доброволен труд на 
средношколците ще бъдат 
завършени и много други 
'работи в училището и око 
ло него. Учениците ще уре 
дят училищния двор, ще за 
садят дръвчета по брега 
на реката и пр. Наистина 
с доброволния труд не мо
гат да се обезпечат сред
ства за оборудване на учи 
дишето. но сигурно ще сс 
обезпечи една част от оре 
жетвата за ученически екс 
курзии. Това е допълни
телен мотив за опедиошко

Щ 8 . I ничната 
ча”, а учениците от На- 
зърица и Църнощица мето 

„Кин-

лпш
риче.ското място 
стан". И останалите учени

Ц подведомствените 
посетила места.

. ч: ци от 
уилцща 
свързани с 
дителната борба и парти- 

движение в об-

Народоосвобо-
V

ШШМ.
к; ланското

шината.
'Ж

ОБУЧЕНИЕТО ПО МАРКСИЗЪМ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩАЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОМЕНИ В

(Кан) ИарйС да йъде пз-шзън дз ервдааишщате
Коми- чаването на марксизма

средните училища. То е 
насъщна необходимост. По 
ставя се още въпрос как
во да бъде обучението по 
марксизъм, за да сс осъще 
стоят докрай обществените 
интереси в тази област.

чсско образование, 
сията
чиа работа към 
СКС оказа пълна подкре-

Предлага се изучаването на марксизма да започ- 
пе във И клас с увод в марксическата социология 
и основите на теорията и практиката на самоуправле 

Югославия. В Ш клас би

за идейна и тсорети 
ЦК -на

се преподавал 
и съвременнотонието в 

увод в
общество, а в 
те основи на марксизма

па на идейно-стратегичес
ките му основи.

В нашето общество н© 
сс довежда -под въпрос изу

политическата икономика
IV клас би се изучавали философски-

жението за усъвършшству 
ване сисггемата па маркси- 
чсското образование в сре 

Това Прс-

Голям брой системата ч- 
изследвания иа ефекти

те от изучаването на марк 
средни 
че са- 
малък

КАКВО ПОКАЗВАТ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЗАПИСВА
НЕТО В НИШКИТЕ ФАКУЛТЕТИ?ни

дните училища, 
дл ожени е е и а чгяколкоме 

публично обсъжда- 
сто основното му съ- 

Предлага се

Индекс за най-добритенашитесизма в
училища показват, 
мо учениците от 
брой специалности (прево- 

и подобни специа-

сечно 
не и университет тазиВъв факултетите на Нишкия

записали 2213 редовни и 804 задочнидържание, 
изучаването на марксизма 

във И клас с
година са се „
студенти или с 90 но-малко в сравнение с миналата
учебна година.

Ето и някои основни характеристики

дачески 
лности) успяват да овладе- 

50 на сто от про- да започне 
увод в марксическата ооци 
ология м основите -на тео
рията и практиката на со- 
I г и ал и стическото

ят около
г рампите съдържания 
обучението по марксизъм. 
Има и

на зописна
вашето:

0 Намален е интересът та средношколците за 
следване, както за редовно, така и за задочно. Кан- 
дидатствували са главно отлични и много добри

специалности, в 
овладеят самоуп- 

Ю го ел а вия. Вкоито учениците 
само 10 на сто от програ- 

Това
равлепие в 
трети клас би..*се препода-съдържаиия. ученици.

Най-гол ям е интересът за следване на меди-
гадини е увеличен лпитс за масово участие в

П ПОДСТО Я11ГИТС Добро ВОЛНИ
бъдеща-

мните политическата
са факти, над които тряб- 

замислим дълбо- 
преди всичко да на=

1 ВЪППР-
ттовишат ефс

вал увод в
евдремепно- 

IV клас
икономика и
то общество, а в 
би сс изучавали философ* 

на марксиз-

цииа. В сравнение с миналите
следване на машиностроителния и ©лева да се

интересът за 
«тронния факултет.

ф На -всички факултети, освен на Факултета по 
полагани класификационни кз- 
зиачително по-добри, а топа оз- 

са получили най-добрите. Топа е

го и 
мепим отговор «а трудови акции в 

та им учебната опела, как-ските основисз: как да се 
ктитс на 
мапксизъм в сродните учи-

пото бе и участието им в 
акцията, проведена па 21 
септември.

ма.обучението по охрата па труда, са 
пити. Резултатите оа 
цачава, чс индекс

предпоставка за по-ефикасно следване.

предложе-Оц опявайки
като важна крачка

осмисливането на
нието 
напред в 
оре дногп кол сюото

лиша.
Един от възможните от

говори е даден в Предло

А. Т.
основнамаркси-
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НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ПАЗАР ТВЗИ ДНИ Пазарът пейки петак от
ново оживява и винаги .е 
посетен и добре снабден 
независимо от конкуренти 
ята, която му пратят син
дикалните организации от 
трудовите колективи в гра 
да, които по почти двой
но по-малка цена снабдя
ват за своите трудещи с 
картофи, лук и друго. Жи
вее пазарът всеки петък, 
макар че още е полууре- 
ден. че нима магазин по
край него га тези, които 
продават да могат да си 
купят попе хляб, че прел

ее л скостоп ад тока 
аптека все огпс не постро 
ела, чс няма никъде наб- 
лизо тоалетна, ... чс вече 
с години нс могат да се 
видят млади или стари в

ДИМИТРОВГРАД

ИМА, НО СКЪПО Обществени пари в свой джоб
Касиерката в Службата за обществено , _ 

товодство за седем месеца откраднала 3 500 000 динара
сче-

(Гх Веер' юояцо тези дни не слиза от устата на 
димитровградчани е, чс касата на Службата за 
обществено счетоводство в Димитровград е 
облекчена' за над 350 милиона стари динара! 

Това с сравиително голямо „плячкосване" тъкмо 
в службата, която с задължена

или Ниш. Така например, 
най-хубавигс едри чушки 
не опадат по-долу от 6—7 
дори и осом динара една, 
докато дребните, които жц 
ните наричат „селски” мо
тат да се намерят и по 3 
динара. Гурманите за тях 
казват че са най-хубави не 
Чани за салата. Гроздето пилената 
псе още с доста скъпо —
200 динара за килограм и 
имайки предвид, чс суша
та почти унищожи лозята

Не се знае точно отко
га петък е запазен ден в 
Димитровград. Но всички 
знаят, че преди 
бил ден когато от

на общината оа идва
ли в Димитровград и ста
ри и млади. Едните нешо 
да продадат 
другите да видят мома, мо 
мчо... Не рядко и пър
вите познанства са 
ли тъкмо в 
петък са се 
личали най-хубавите Дре
хи. Тогава е могло да се 
купи старопланинско агне. 
височки картофи, боров- 
ско сирене . ..

Днес това едва ли може 
да се намери и вили на 
димитровградския пазам. 
Едрите и сочни желюшки 
червени домати обаче все 
оше не отстъпват своето 
място на (сега) главните 
снабдители на димитооп- 
граяркия пазар 
нарите пт пиоотскитг се
ла. от Леоковац ,и Маке
дония. Димитоовграпски- 
ят пазап днес вече не е 
на поляна, а на асфалто
ва площадка, ограден. На
истина. все оше недостигат 
някои работи но . .. важно 
е всичко да има! И не 
може ла се каже че няма. 
Ппев последните няколко 
селлттчщ най-актуални са 
чмтчките. едри. м^овечи от 
Мзтедония. от Велики Йо 
ванпватт. за туотшгя. люте- 
иипа V. .. какво ли оше 
■рр. ттр>*ята р пазлична и 
ттг-и!'». "е има за всеки 
джоб. Но както казват 

т.’ПИ"Ч) га Н ЯТ*-
хтрг^ч ттогр-гтд-глтти на пазз-

п р^ЪПО Р СТ>ав- 
ррг-.-ттр р паза^ттте в Пирот

петък е 
всички

да контролира
и осуетява именно такива кражби и други 
ДОВС машинации и злоупотреби. За само 
мосоца, от първи февруари до края на август, 
касиерката Пада Новкова вместо в обществена
та геаоа тя сложи в овоя джоб 3 488 587 динара. 
Н-о има улики, Чс тази сума не с окончателна
та. Кражбата е открита след половин година, 
касиерката арестувана, а парите изхарчени за 
уреждане на квартира, купуване на кола, пъ- 
туваяия в чужбина и множество гуляи в дими
тровградските кафенета.

Изхарчени са не малко обществени средст
ва, които не могат да се върнат. Всичко това 
може би и нсзаслужава особено внимание, но

села ви-
седем

или купят.

става- 
този ден. За 
пазели и об-

в околията, едва ли значи
телно -не поевтинее. Дома 
титс, желюшки или от Ле литаци, зъбнни. бели бре- 
сковац, са по 100 динара пенеци, чо не стават вече 

познанства както преди.за килограм като човече
то предпочитат „ябълкацм 
те” от Желюша.

ако ое знае по какъв начин са откраднати спо
менатите пари, тогава става яоно, че там к'ь- 
дето най-много е трябвало да има внимание, 
контрол и бдителност всъщност това е имало 
най-малко. Това потвърждава и първото изявле
ние на обвинената, че никой не е виновен ос
вен не*, а станало е възможно благодарение 
на голямото доверие, което заетите са имали в 
нея. Това от друга страна налага да се постави

Л. Т.

гради-
въпроса: дали съвестта на всеки е на достатъч
но високо равнище, съгласно поста или работ
ното място на което се намира. В случая голя
ма с вината и на целия клектив, който е по
зволил обвинената да работи на две работни 
места, имайки възможността по този начин да 
прави разни машинации и злоупотреби. За
това отговорност би трябвало да се потърси и 
от още някои отговорни лица.

А. Т.
в В БОСИЛЕГРАД СЕ СЪСТОЯ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕ- 

! ДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МЕЖДУОБШИНСКАТА ОР
ГАНИЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ

3
И

Приета програма за 
| „Другар иа другаря”

I
ГОю>-
8 Съгласно плана и програмата за работа, приета, 

в началото на годината, делови заседания да провеж
дат и в общините. Председателството на Междуоб- 
щиноката организация «а Червения кръст в Лесховац, 
на 19 този месец проведе в Босилеград свое редовно 
заседание. На заседанието освен членовете на Пред
седателството присъствуваха и секретарят на Репуб
ликанската организация на Червения кръст в СР Сър
бия Раде Дубаич. както и ръководители на обще
ствено-политическите организации от общината, чле- 

5 нове «а Председателството на ОО на Червения кръст 
| в Босилеград.

Преди да започнат с редовното .си заседание, 
председателят на ОК на ССТН в Босилеград, Иван 
Лазаров, п ри съству ваяните запозна с доходното свърз
ване на общината с други развити общини от реги
она и по-широко. След това председателят на ОО на 
Червения кръст в Босилеград Прокопи Радованов, 
говори за работата и проблемите с които се среща 
Общинската организация на Червения кръст, отделно 
когато става дума за средства и магазинни помеще
ния. Но и покрай това подчерта Радованов, ОО на 
Червения кръст в Босилеград досега успешно изпъл
нява своята хуманна задача.

В продължение на деловото си заседание, чле
новете на Председателството на МО на Червения: 
кръст в Леоковац, обсъдиха и приеха плана и прог
рамата за предстоящата -акция „Другар на другаря", 
която според плана ще се проведа на 24 октомври. 
Целта на акцията е да укрепва фонда на Червения 
кръст, предназначен за помощ по случай най-различ
ни елементарни бедствия. Бе обсъдена и информаци
ята за проведеното през юни месец регионално със
тезание по оказване на първа помощ, където отборът 
на боюилеградското основно училище а представя го 
отборът от горнолисинското подведомствено училище) 
се класира н/а трето място, след отбора на Лесковац 
и Лебане.

Секретарят -на Републиканската организация на 
Червения кръст Раде Дубаич изтъкна че от 9 до 12 
октомври т.-г. -в Ваушич ще се проведе -съвещание, с 
младежи-активисти на Червения кръст, на което от 
всяка община ще има най-малко по еди-н предста
вител.

а
$

ИМА РИБА, НЯМА РИБАДИМИТРОВГРАД

Iби била обща — за граж
даните и за трудовата ор
ганизация. Съществуваше 
идея да се дават еднодне
вни позволения за рибо- Ц 
лов .на езерото, което съ
що е осъществимо, поне
же край езерото има па
зач, който засега не мо
же да залови всички оне
зи. които без позволение 
хващат рибите. Наистина 
голямо число такива ..ри
бари" са заловени и някои 
сигурно пте „се срещнат’' 
със съдията за -нарушения.
Но има и такива, които 
почти ежедневно си хва
щат тшба и успяват да 
избягат зоркото око на 
пазача.

Когатю преди няколко 
години започна реализа
цията на проекта за съз
даване на микро акумула
ция в Смиловсжо поле, не
малко имаше скептици, ко 
ито говореха, че тук вода 
за езеро -няма. Може би 
още повече ги имаше, ко
гато в езерото преди го- 
дина-две „Нишава", като 
собственик на езерото, пу
сна в него към сто кило
грама дребни рибки —

приятие. което им е дало 
младите рибки, те да изку 
пят всичката риба от езе
рото.

Но все още никой не 
знае как и кога това ще 
стане.
пак ще дойде, може1 би 
езерото пак ше замързне. 
както миналата зима и 
пак никой няма да ое се
ти да направи тук-там дуп
ки в леда. та рибите ДО 
имат въздух.

Същевременно в Дими
тровград никога досега не 
е имало възможност да 
с.е купи пряона риба. Ни
ма сега, когато шараните 
са на -само дванадесет ки
лометра от града, когато 
„Нишава" в града има два 
магазина за продажба на 
месо, «е може ли да се най 
мери начин поне един или 
два дена ов седмицата да 
може да се купи прясна 
риба. По време, когато це
ната на месото почти еже 
дневно расте и то става вее 
по-недо стъпно на по-значи 
телно число граждани, а 
знаейки хранителните сво
йства -на рибата, със съот
ветна цена сигурно добпе 
би -се продавала. Ползата

:

Дотогава зимата

шарани и амур.
Но времето показа, че 

замисленото се провежда 
успешно. В езерото и то
ва лягго, когато сушата бе 
ше -неповторима, имаше 
достатъчно вода. а шара
ните са достигнали големи 
«а, която и най-големите 
оптимисти не са очаква
ли. И какво сега?

Дружеството -на риболо
вците от Димитровград по
търси от „Нишава" позво
ление за да могат члено
вете му, срещу

Както и да е — щетата 
е налиие и отговорните в 
..Нишава" би трябвало 
час по-скоро да намерят 
съответно решение. Сигург 
но е, че за една лодка и
млежа за хващано на ри
бите и съответни съдове в 
магазините, не трябват кой 
знае колко средства, кои
то не могат да се обез
печат.

съответен 
да хващатчленки внос, 

риби или... да се намери 
какъ-вто и да е модус за 

риболов. В „Ни~спортен 
шава" казват, че те имат 

с рибарското пред А. Т. М. Я.договор
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РАБОТНИЧЕСКО - СПОРТНИ ИГРИФизическа култура „ С 0 ТП Р
Димитровградчанн най-успешниФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА 

ГРУПА „СЕВЕР" ДИГА —

Бабушница, 13Отсрочена среща севггем ври 1985 г. тезателката Сладжана То
дорова от „Тигър — Дими
тровград" с 80 точки.

Инак това е първата од 
осем спортни дисциплини, 
състезанията по които ще 
се проведат в следващите 
два-три месеца, а в чест 
на 20 декември 
на „Тигър".

Следващото 
спортна 

проведе, домакин на което 
е „Тигър - Димитровград’'.

В рамките на работниче 
ско-спортните
вод 50-годишш/гната на гу- 

I ма°ската промишленост 
| „Тигър", в Бабушница се 

съ стояха състезания 
кадо в мъжка и 
конкуренция. Общо

следващата твуваха 8 мъжки и 4 жен
ски отбора.

В общото класиране 
кръг вото място спечели отбо- 

димтровградски Рът на „Тигър 
тровград"

второ място се класира от
борът „Вътрешни 
ми" от Бабушница с 479, 
а на трето място отборът 
„Диагонални автогуми" с 
454 точки.

В личното класиране при 
жените най-добра бе Вера 
Стоядинович от Бабушни
ца със 108 точки, 
място зае Славица Станке 
вич от отбора на „Диаго
нални автогуми" с 88 точ; 
ки, а на трето място със-

игри ПО по- автогу-

МЕЖДУ ФУТБОЛНИТЕ ОТБОРИ 
„А. БАЛКАНСКИ" и „ЕДИНСТВО" (ПИРОТ)

Димитровград, 22 септември 1985 г.

В петия кръг на първен
ството в междурегиомална- 
та лига
трябваше да се срещнат в 
Димитровград домашният 
отбор „А. Балкански" и 
„Единство" от Пирот. С до 
говор на представители от 
двата отбора, както и на 
официалните лица (съди
ите и делегата) този мач
е отсрочен, поради трагич митровград ще гостува от 
I "та смърт на един играч борът „Пърчевац" от Пи- 
с: „Единство". Мачът ще рот.

ио пи 
женска Деш

учас-се играе през 
седмица.

Инак в първенството на 
юношите в първия 
младите 
футболисти гостуваха в Бе 
ла паланка, където пре
търпяха поражение с ре
зултат 1:0 от отбора „Е- 
динство". Във втория кръг 
на 28 септември т.г. в Ди

състезание 
стрелба сеповторогрупа „Север" пър

Дими- 
с 534 точки, на Д. СтавроЕ

РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ В ЧЕСТ НА 50-ГОДИШНИНАТА НА „ТИГЪР"

Състезание по спортна стрелбад. с.
• „тигър ДИМИТРОВГРАД" ОТНОВО НАЙ- На второЩо 574 кръга, 

място се класира отборът 
„Вътрешни автогуми" 

от Бабушница с 525, а на 
трето място ТО „Обувки" 
с 485 кръга.

личното

ДОБЪР
МЕЖДУ ОБЩИНСКА 1. а Ф'"ГБОЛНА ДИВИЗИЯ 
ВРАНЯ — ГРУПА „А"

на
Димитровград, 21 септември 1985 г.

Традиционно добрите 
стрелци от Димитровград 
не изневериха и този път. 
В конкуренцията на жени
те първото място спечели 
отборът „Автогуми" от Пи 

от седемте рот с 342 кръга, на второ 
ще място се класираха сътез- 

ателките на „Тигър-Димит- 
на ровград" с 332 кръга, а на 

на тази тру трето място отборът на ТО 
„Техническа гума" 
кръга.

В личното класиране при 
жените най-добра бе Ана 
Митич от „Техническа гу
ма" със 146 кръга, на вто
ро място е Ана Павлова от 
„Автогума" със 134, а на 
трето Соня Николич също 
от „Автогума" със 121, до- 
като на четвърто място се

На извънредно красиво
то градско стрелбите в сп
ортния център „Парк" се 
състоя състезание по спор
тна стрелба в две катего
рии : за мъже и за жени. 
Това е втора 
дисциплини, в които 
се състезават работници
те от „Тигър" в чест 
50-годишната 
дова организация.

Първа загуба на „Младост" класиранб 
най-добър бе Драган Соко 

от отбора „Сарлах"

В

лович
със 177 кръга, второ място 
зае Синиша Миладинович 
от „Автогума" със 170,

очакват ще бъде както и 
досега, салто желание.

И докато първият отбор 
във Владичин хан претъ
рпя първо, но тежко пора
жение, юношеският отбор 
на „Младост" от Босилег
рад, продължава с победи. 
И в неделя във Владичин 
хан, бяха по-добри от сво
ите връстаници и съвсем 
заслужено победиха с ре
зултат от 2:0. За разлика 
от първата среща, победа
та на босилеградските юно 
ши извоюваха през второ
то полувреме. Голмайсто
ри: Захирев -и И. Стаменов.

Първият отбор игра в 
следния състав: Д. Младе
нов. С. Стефанов. /В. Ив- 
ков/, Д. Златков, Б. Тасев, 
Г. Иванчов, Р. Захариев, 
В. Глигоров, В. Чипев /Д. 
Анастасов/, Б. Воинович и 
М. Цветков.

Юношеският отбор: 
Гашевич. С. Александров, 
Л. Алексов. В. Пейчов, В. 
Захариев. Т. Трайков. 
Стаменов. Д. Крумов. 
Глигоров, и Г. Васев.

В следващия шести кръг 
босилеградските футболи
сти повторно гостуват 
Ппешево срещу отбопа па 
„Хайдук".

След четири поредни по 
беди, в неделя по слънче- аво и подходящо време за 

футболистите на на трето място се сласира 
Вукадин Маркович от „Ти
гър—Димитровград" със 
166 кръга. Димитровградс
кият отбор съставляваха 
още: Иван Златанов, Тод
ор Алексов и Димитър 
Христов.

Организатор на състеза
нието по спортна стрелба 
бе работническо-спортно- 
10 дружество. Организа
цията беше безупречна, та 
ка че всичко фукционира- 
ше както на големи със
тезания. Особена похвала

игра,
„Младост" от Босилеград 
на извънредно добрия те
рен „Куняк" във Владичин- 
хан претърпяха първо пор
ажение. С резултат от 4:0 
полувреме 3:0, срещу тях 
се наложи отборът на „Ин 
дустрийски".

Веднага да кажем, 
играта бе решена 
йрез първото 
когато домашните футбол
исти държеха играта в 
свои ръце и просто не да- 

босилеградските

с 274

СУРДУЛИЦА

Успешни
турнири

че
още

полувреме.

дм м итр ов гр а дч анкласира 
ката Миряна Денчева със 
119 кръга. В отбора на „Ти 
гър - Димитровград"

Комисията за спорт при 
Председателството на Об
щинската конференция на 
Съюза на социалистичес
ката младеж в Сурдулица 
неотдавна организира два 
нощни турнира. Състояха 
се турнир по футбол на 

П. малка врата и турнир по 
баскетбол.

На нощния турнир по 
И. Футбол на малка врата 
Г. участвуваха 24 отбора с 

около 250 участници. Вся
ка среща предизвикваше 
голям интерес, така че орд- 

в дно но 1500—2000 зрители 
от Сурдулица и близките 

М. Я. селища наблюдаваха твър-
_____ де качествените и доста

оспорвани футболни мачо-

ваха на заслужават съдиите наче 
ло с Михаил Иванов, ко
ито задачата си изпълниха 
с,ъ:по така безпуречено.

Следващото състезание 
ще се състои на 28 септе
мври 1985 г. в Пирот по 
спортен риболов.

футболисти да се окопит
ят. При това те често пъ
ти се служеха и с груба 
игра. Съдията обаче, като 

това.

се съ- 
И вайка Ивстезаваха още-, 

анова, Аница Михалкова и 
Данче Костова.

В състезанието за мъже 
стрелците на „Тигър -Дим
итровград” бяха без кон- 

Тс спечлиха об-

че ли не виждаше 
Все пак победата на „Инд- 
устрийски", според играта 
на двата отбора е реална 
и съвсем заслужена. На бо 

футболис-
Д. Ставровкуренция.

силеградските 
ти не преостава нищо дру
го, освен добре да анали
зират играта и приноса на 

отделно и въз ос
на това да стабили-

ТЬЖЕН ПОМЕНвсеки 
нова
зират играта си. Инак ви
сокия пластмент, който та
зи година мнозина от тях

1985 година в 11В неделя на 6 октомври 
на гробищата в Димитровград ще дадемчаса

ЕДНОГОДИШЕН ПОМЕН

нспрежалим баща, све-на нашия мил и никога 
кър II ДЯДО

ве.ПИРОТМЕЖДУОБШИНСКА ФУТБОЛНА ЛИГА — На турнира пък по бас
кетбол участвуваха 8 от
бора. Всяка среща средно 
привличаше по 500—800 
любители на баскетбола, а 
па финалната среша има
ше дори 1200 зрители.

Катастрофа на „Партизан" Нечно Ацев„ЗВЕЗДА" (Блато) - „ПАРТИЗАН" (Жслюша) 8:0 <3:0)

-слабите им 'игри, така че 
резултатът напълно 
ветствува на силите на те
рена. По този начин ката
строфалното
обърква плановете на же: 
люшани, които след 
поредни победи в първите 
два кръга атакуваха, върха 
на таблицата.

Понастоящем се прове
жда и трети турнир — по 
шахмат.

от Димитровград

Каним близки и позна 
ти да присъствуват на по
мена.

В третия кръг на между- 
футболна ли

га — Пирот футболистите 
от Желю- 
с. Блато,

с ьот-
общинската

Всички турнири са орга- 
чест на 40-го- 

юбилей от побе-
на „Партизан" 
ша гостуваха 
край Пирот, и претърпяха 
същинска катастрофа 
домашния отбор „Звезда’. 
Поражението от 8:0 е най- 
-тежкото в историята 
този млад отбор. Наисти
на това беше една от най-

низираии в
дишиия -
дата над фашизма и 
годишнината на освобож
дението и а 
община от фашистките за

поражениев
41- Опечалено

семейство Ацеви от Дими 
тровград и Скопие

/ДОСот
Сурдулишка

на воеватели.
Ст. И.д. с.
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Х"а*лфр • сатира • забава
• НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКН--------------------------- ------------------------------------------------

Всички „комити“ са избити
През 1917 година, когато по Боси- 

леградско върлували комитите на Ко- 
ста Печанац, в село Вожица станала 
следната случка.

Сплашени от злодеянията на коми
тите, божичави възможно по-малко из
лизали от домовете си с надежда, че 
комитите ше ги отминат. Но една вечер 
откъм „Слатина” се чул силен пукот.
И стари, и млади премръзнали от страх.
Тъй като пукотът продължил цяла нощ, 
на сутринта никой не се решавал да 
излезе навън и да узнае къде комити
те са окървавили ръцете си. Около 
обед най-храбрите се осмелили да по- 
раздвижат краката и да видят къде е 
станало страшно чудо. След всички пе
рипетии се оказало, че всички божича- 
ни са живи и здрави.

А целонощният пукот?
Той бил дело на божичаяката Миля 

Костадинова от махала „Чочини". Ко-

стадшюва останала вдовица (мъжът й 
загинал вън войната) с много деца. Ко
гато комитите започнали да опожаря
ват сала и колят когото стигнат и ко
гото срещнат, тя предприела мерки за 
защита иа челядта си. Измъкнала от 
стряхата пушката на мъжа си и сандък 
с муниция и с първия мрак излизла иа 
едно възвишение, недалече от къщата 
ои, да пази патраул. През споменатата 
но'Щ обаче духал вятър, който люлеел 
чймермките по „Слатина”. И всеки път, 
когато вятърът залюлянал някоя чомс- 
рика, грижовната майка си предпола
гала, че това сс движи комита и го по
срещала с куршум.

А да са били комити, щели са да 
минат зле. Почти воички чемерики в 
„Слатина” били издупчени от куршу
мите. на Миля Костадинова.

Наши „турцн“
Много се говори, нсуе и нисуе за най-новото 

поенушьеше на месото и за лошуту нолигику кою 
поде клаиицеге па си кроз лютину цедим: — Стоку 
имам колко за себе и бабуту, ако гребе че кол,емо 
на и оди кожуту да узнемо убаву нару. Нещо че 
остане и за синагога. Истина, он мора повечко 
одреши кесию. Кум Пера ми пак каже да телчината 
йот планували но стару цену. Не могу да разберем 
тия другари у клапицете. Не сечу ли гранЬуту на 
кою седе?

Иадигну се с тоягуту (за употребу из здравствене 
нотребс) и се упути У „Иапредак"у Бусилиград дами 
човеци обяспе какво

да

се коло води с месото. Та и 
тая селскостопанска организации за откуп на стоку 
има кланицу и тия Другари (мислим си) че ми све 
кажу, на тънко, без да увиваю у целофан. Ама 
ядац!

Записал: К. Г.

Еш МЪАРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Случило се в Шотлаи-
— Манчо, не може да ти обяснимо ситуациюту 

с поскушьен»ето — кажу у бусиловскуту (селско)сто- 
панску крепост, како Ьу окаю тука. Ние водимо поли- 
тику какву воде друЬете, по-големе канице, правимо 
кво праве они, нашинсЬи речено — кико сви турци 
тика и гол Асан. — А ако очеш да съм искрен — 
одьпну се език на един изкуплшвач — сви се боримо 
за по-голем доход, акумулацияю. Кой нема паре за 
скупо месо нека грицка коейе ...

Л'ИЯ.
— Минах на строга ди

ета. Нищо не ям, пия само 
вода. .

>I)0 Не вдигай много прах по своя жизнен път.
Питагор & Елате тогава у нас♦ на вечеря.

Скромността упря, когато се роди фалшива
та скромност.

— Бих купила тази ро
кля. много ми харесва, но 
трябва нещо да се проме-М. ТвенI По едно време вати ме въртоглавица. Но, не 

оди това що се синдракът не срамуе оди годинете ми 
и оди поскупъеньето на месото, а оди помодарството 
на агрономйете и изкупчиците. 
първите били агрономи на артия, а за изкупчиците да 
су едва завршили неколко разреда основу школу. Еве 
ква е работа-, у „Напредак’' купили френску лимузину 
и платили Ьу около 200 мииона стари динара. Мислим 
си ако им е била потребна могли су да мину с нашу 
марку и много по-евтино. Ка Ьи пита за луксузат сви 
у глас ми обрусишв: — „Манчо, дърт си, овова е ново 
време, сега се требе живее. Стабилизация вече не зна
чи да се стиска на све. А ние, брайко, сме акумулати- 
вни, а и наша и светска економия това траже". Одржа- 
ше ми и политичко предававье да не требе да им се 
мешам у самоуправан живот.

. ♦ ни.
— Какво например?
— Цената й ...» Покорната овца три пъти я доят.

ДаргинскаI После разбра дека
При психиатър.
— Докторе, въобразявам 

си. че съм кекс.
— Обикновен, или обси

пан със сусам, солен?
— Всичко е в ред. Вие 

крекер!

Ударът на приятеля е по-добър от целувка
та на врага.I Амхарска

! Само с чуждите очи можем да видим сво
ите недостатъци. не сте кекс. ами

Китайска
! Минава шотландска съп

ружеска двойка край бул
ка за продажба на крем- 
вирши.

— Ах, мили, колко ху
баво миришат — казва съ-

) Да хвалиш хората в очите е признак 
ласкателство.

на

Аристотел Како са акумулативни разбра у чаршиюту — на 
селяците теле плачую по 25 старе ил»адарке, а после 
само косЬете му продаваю по дупуд цену. Разбра йоШе 
нещо. Асан не мора увек да йе турчин. И овия завла- 
деяли, увели монопол, деру сел>ако кико турчинът Що 
праил 500 годин и живею на внеоку ногу — како фран
цузи.

пругата.Който може — прави, който не може — 
поучава.

♦ Добре. мила. тогава 
още веднаж 

отго-во-
да минем 
край будката 
пил съпругът.

Б. Шоу»» .
Не жали себе си и всичко ще преодолееш.

М. Горки
Ф*

I
Оди таквия „мелези" сельако длъжечко че иде с 

калн>иви опънци а сви с — плитЬи цепове.— Хареса ли ти най-но
вия Филм по телевизията?

— Ни най-малко. По 
цвят .изобщо не подхожда 
на тапетите в жилището

#

I Бурно е морето на равнодушието.
Ст. Лец

ми.

ВрштЗо Буджаатшо/п»ВЕО!
ГАРСКАТА НАРОД
НОСТ В СФР ЮГО

СЛАВИЯ
Урежда редакци

К9ЛСГИЯ
Директор и главен ■ 
отговорен редактор 

БОРИС КОСТАДИНОВ 
Телефони:

99

пъ>шет ръ&ря № ,
<018)М-4*4,директор 

Редакция (018)52-781 
Годишен абонамент 750 
а полугодишен 375 дин.

Текуща сметка 
82 500-603-9529 СДК 

Иитп

О». Пау-ЕТГл1? -
Адрес на 
хе: Кей „28 Ю 

А» »,


