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НА ПРАГА НА ИЗБОРНАТА 
В НИШКИ РЕГИОН ДЕЙНОСТ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СК 

В СУРДУЛИЦА

ПОДТИК ЗА ПО-ЕФИКАСНА
РАБОТА

УКРЕПВАНЕ НА 

РЕДИЦИТЕ
• ВЪПРЕКИ ОСЪЩЕСТВЕНОТО РАБОТНИЧЕС

КО МНОЗИНСТВО — ПО-НАТАТЪШНОТО УКРЕП
ВАНЕ НА КЛАСОВО-СОЦИАЛНАТА СТРУКТУРА Е 
ПОСТОЯННА ЗАДАЧАВ първичните яоно е. че трябва да се 

застъпваме за издигане на 
повече кандидати, а изклю 
чително важно е кой ще 
бъде избран, но изборите 
не се състоят само в това.

организа
ции в Нишки регион за
почнаха предизборните съ
брания. на които критиче-

на Съюза на комунистите.
защото до такива явления 
може да се стигне там, къ- 
дето са нарушени между
личностните

общо новоприетите 77 чле
нове само 30 са от редо
вете на преките 

през

На заседанието ои от 8 
октомври т.г.. Общински
ят комитет на Съюза на 
комунистите в Сурдулиш- 
ка община разгледа два 
твърде важни въпроса: осъ 
ществяване на работничес
ко класовото 
относно укрепване на -кла
сово-социалния състав и 
осъществяване на кадрова
та политика в СК. Тези 
въпроси са съществено ус
ловие на неговото идейно 
и акционно единство и 
способност успешно да из- 

. пълнява водещата си роля

ски се оценява активност
та в осъществяването :г 
задачите през изтеклите 
две години, но ще е удо
бен момнт и до започва
нето на конгресите много 
от проблемите да се раз
решат.

отношения, произво-
миналататам където личните дохо

ди са малки и се честву- 
ра известно недоволство 
сред работниците зарад 
снижаването на жизнено
то равнище.

дители, а 
година от общо приетите 
56 души — 22 са работни-СъЩината им трябва да 

бъде в акцията, с която 
да се осъществяват основ
ните определения за пови
шение на производството, 
производителността на тоу 
ца и преодоляването на 
всички затруднения в сто
панисването. за да можем 
гл конгресите да излез- 
нем с конкретни резул^а

ци и селскостопански про
изводители. През осемте 
месеца на настоящата го
дина от л—опетите 65

---- ззе : а- СК — само 19
са работници и двама сел
скостопански 
тели.

мнозинство.

Има и боязън, че в ня
кои първични организации 
в местните общности ще 
сс стигне до отказане да 
се приеме функцията пар
тиен секретар, преди вси
чко поради слабото влия
ние на местните общности 
в разрешаването на жизне
ните проблеми.

Подготовката за настоя
щите избори в партийни
те организации в оегиона 
беше завидна и започна 
навреме. .

производи-

Посочва се. че причини
те. за това са-, бавно да 
се приемат непосредстве- 

Известно е. че общин ни производители в редо- 
' ската организация на СК вете на СК е недостатъчна 
вече няколко години осъ- та афирмация на отделни 
ществява работническо мио първични организации, не- 
зинство. От общо 2117 чле- подбиране на прави съдъо* 
нове на СК 959 са работ- жяния и методи на рабо

та. непоследователност и 
и 167 I ог^енципно поведение на 

отпелни членове на СК. 
гот-галното положение на 
отделни категории работ
ници.. като отговор на раз 
мера на партийния член
ски ' внос. Слабата мотиви- 

не прност на работниците за 
пнием в СК се дължи и на 
г°явашите се пропуски и 
слабости които се трупат 
и непоследователно реша
ват. Освен това в първич-

ти.Такава оценка беше из
несена и на последното за- 

Междуобшин- 
конфренция на О- 

комунистите в Ни-

— За това дали един 
или повече кандидати Ще 
решават членовете на Съ
юза на комунистите във 
Есяка конкретна ооганиза-

седание на 
ската 
юза на 
шки регион.

— Затова срещу тези от:
явления трябварицателни 

навреме да се реагира.
ция. във всяка конкретна 

казва П. Вида-Според думите на-Петар 
Виданович.

среда ници от прякото материа
лно производство 
селскостопански произво-

из пълнител ен Във всеки случай имай-нович.Председателст- 
М еждуобшинската

секретар в 
вото на 
конференция на Съюза на 

предизборни

ки в предвид зрелостта п 
подготвеността на пъович

Според Виданович в на
стоящия момент. когато 
сме иа прага на изборите 
в някои общински органи

дители. което ще рече че 
малко над 50 на сто са 

Мз-
иите организации в реги- 

дойдоха 
време на об-

комунистите. 
те събрания в някои 
15-те общини

пълен разгар и пър- 
тези съб-

от преки производители, 
тьква се между другото, 
чс с такова състояние 
може да се изрази пъпна 
удолетвореност. Още пове
че. че сведенията за 1983 
година отразяват намален 
интерес сред работниците 
за членуване в СК — от

она. които ясно 
до израз по 
шспартийните 
мия по повод Проектозак-

регионав
?ации се изразява извес
тен боязън, чс ,,1е има и 

кандидати

са в 
вите оценки за 
ракия

разисква-
са положителни, ма- 

обшини
натрапваие на 
от някои тесни групи. люпенията, може да се 

изборите в Нишки 
успех

кар че от някои из-
постълват на-отпетите не 

време, може да се комета- 
има първични ор-

очаюва
регион № минат с 
_изтъкна между другото

вън официалните органи. 
Тези възможности тряб- 

сс имат в предвид нмте организации на СК р 
сдружения труд все още 
нс с надделяло схващане 
то за необходимостта за 
по-гол ям прием па работ
ници в Съюза на комунис-

тира. не 
гзнизации. 
са некритични. 
жат анализ 
на проблемите и 
как по-ефикасно да сс раз.

чиито отчети ва да
в първичните организации П. Виданович.не сьдър- 

с посочване 
начин

ЕДИНАДЕСЕТ ГОДИНИ 
АЛЕКСАНДРОВАЦ ЖУПСКИ

ОТ ПОБРАТИМЯВАНЕТО НА ДИМИТРОВГРАД И
решават.

4-/.
тите.— Изборите 

трябва да бъдат подтик за 
по-ефикасна работа и раз- 

проблемитс
кой

то ла се констатират про
блемите.

предимно

ЕДНА Е ЖУПА Първичните организации 
на СК занапред трябва да 
водят трайна и конкретна 
акция, за да сс осигури ук
репване из класовия със
тав на общинската органи
зация на СК. Тази акция 
в далеч потоляма степен 
трябва да бъде насочена 
към младите работници, а 
успехът й 'Не зависи с ка-

оешаване на 
а нс са.мо момент, в „Жунски гроздобер"• Двадесет и трети поред

• Стопанството с все по-сигурни крачни 
на александровчапи и

напред • Димитровградските
винаги сърдечно посрещнати.самодейци са вече познати

напра.
пуб- Когато от Крушевац тръ 

Алсксаидровац, 
плантации иа

Това впрочем е 
веио и при първото

обсъждане на Про- 
13-то

бройнито лозя на частни
те селскостопански - произ 
водители ггръонати из ця
ла Жугга. Но днес в Алек- 
самдропац. който е столан 
ски и 
център иа цяла Жупа. има 
бройни стопански органи
зации като „Жуплянка", 
„Дискос”. „Арматура". 
„Металац” и разбира сс 
„Вино Жупа", «ай-голяма- 
та трудова оргазпицая в 
общината, азпимйвална сс 
с преработка на грозде.

(На 5 та стр.)

Студенина 
Жу-

па манастири 
подарил някои села в

Най-голям разц- 
средновековисто Жу-

гнете за 
огромните

Централния винова лоза «ай напред ви 
СЮК, -но и напомнят, чс вече сте иав- 

членовете на СК из- лезли във виноролна Жу
па. А Жупа е област в под 

планините Ко-
Желин. Това е

лично
на.ектозаключенията от 

заседание на 
комитет л»а

вет в
па доживяла . именно по

административенНемявреме на властта иа 
кичите. Както казва поета 

Лазар тук е бил....
вино

тогава
литнаха съвсем 
ни . искания за промени.

ква строгост, упоритост Ч 
последователност първич
ните организации раздвиж
ват и допринасят за ре- 

на парливите

определе-
„и цар 
и от своето лозе 
пил. .

ножието на
паоник и 
край с разкошни пейзажи 
озеленели брегове и живо- 

ппп.нзли в

Сега е време да се ка- 
исканияже кои ог тези 

са изпълнени а кои не са 
и кои сили спъват инициа-

И днес Жупа е запази
ла основния ои белег. За
това иайжрасноречиво го
ворят споменатите планта 

липова лоза .иа об

итаването 
проблеми в стопанисване
то и всекидневния живот.

писни села. 
овошки градини и 
Един от най-старите пиеа- 

документи за Жупа е 
Стефан Не- 

година

лозя.

водещи
подчерта от времето на

маня, който 1196

гивите и акциите 
към промени — 
Виданович.

ни Ст. Н.ции иа
шсствсиия сектор и много



I ПО СВЕТА 1и У НАС
РЕЗУЛТАТЕН ДИАЛОГ ЮГОСЛАВИЯ _ ГДР НА НАЙ-ВИСОКО РАВНИЩЕ НЕ СПИРА АНТИМАКЕДОНСКАТА ДЕЙНОСТ 

В БЪЛГАРИЯ

Разликите не пречат иа сътрудничеството МРАЧНИ ПРИЗИВИ 

ОТ СОФИЯ
• Подписана е нова програма за двугодишно 

сътрудничество между СЮК н ГЕСП
• Въпреки сложните проблеми, прогресивните 

сили в света осъществяват значителни резултати и 
борбата за мир и обществени преобразования

В разговорите на Радо- 
ван Влайкович. Видое Жа- 
ркович и Милка Планииц 
с Ерих Хонекер бе на
правен свестранен обмен 
не мнения във връзка с 
билатералиото сътрудни
чество, международните от 
рошения и отношенията в 
работническото и комуиис 
тическото движение. Утв'ьр 
допи са насоки за по.-на- 
татъщно разпитие иа ико
номическото сътрудничвс- 
тво между СФРЮ и ГДР 
и е подписана програма 
за двугодишно сътрудпиче 
ство между СЮК и ГЕСП, 

В края па посещението 
си п СФРЮ Хонекер посе
ти СР Черна гора.

По покана на Прсдоеда- зиция 
телството на СФРЮ и Пре вързана страна, а ГДР е 
дседателството на ЦК на членка на Варшавокшя до- 
СЮК председателят на Дър говор, И отношенията ме- 
жавния съвет на Герман- жду Съюза на югославоки- 
ската демократична репуб- те комунисти и Герман- 
лика и генерален секретар ската единна социалпстиче 
на Централния комитет на ска партия, които са осно- 
Германската единна социа- ва на целокупното сътруд- 
листическа партия Ерих иичество между СФРЮ и 
Хонекер направи официал ГДР, оа твърде важно зве
но приятелско посещение но в работническото и ко- 
в нашата страна във вто
рата половина на минала
та седмица.

СФРЮ е необ-
Издадеиа е още еди» книга, с която македон

ците в СР Македония се призовават да „не късат 
кръвните и езиковите си връзки с българския народ"

Българската академия на 
науките (БАН) е издала 
книга иа Константин По
пов, с която македонците
в СР Македония се призо
вават да се откажат от 
майчиния език и национал 
ната си литература, зашо-

то .„не им е в интерес да 
късат кръвните и езикови 
те си връзки с граждани
те на НР България".

За македонския език в 
СР Македония Попов твър 
ди. че е „изкуствено творе 
ние, настанало с декрет", 
за да служи като средство 
на антибългарската пропа
ганда и за потушаване на 
.българското съзнание" у 

населението в Македония.

муннстнческото движение. 
И този път, както и много 
пъти досега, бе подчерте-

.А» >
1'

ТАЗГОДИШНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА 
ПШЕНИЦА В СВЕТАЛк-.'л»-

Китай, СССР, САЩ...
Авторът напълно отрича 

мекдонската нация и при
своява пяла плеяда извест 
ни македонски писатели и 
борци за национално и ку 
лтурно въ.зрождение на ма 
кедонския народ, като ги 
нарича ..българи".

През 1985 година най-големи количества 
пшеница са произведени в Народна република 
Китай — 88 милиона тона. В сравнение с ми
налата година производството на пшеница ь 
НР Китай е по-голямо с 200 000 тона. На вто
ро място е Съветският съюз, който тази година 
е произвел 86 милиона тона пшеница или с 11 
милиона тона повече отколкото през миналата 
"година. В Съединените американски щати, ко
ито са на трето място в света по произведените 
количества пшеница, се чувствува сериозно 
намаление в производството на тази твърде ва
жна зърнена култура. Разликата между мина
логодишните и тазгодишните количества пше
ница е 5,3 милиона тона (70,6 мил. тона в 1984. 
а 65,3 мил. тона в 1985 г.).

Страните-членки на Европейската икономи
ческа общност тази година са произвели общо 
68 мил. тона пшеница (миналата година 76,3 
мил. тона). Ето още няколко ио-големи произ
водители на пшеница: Канада 21,6 (миналогоди
шно производство 21,1), Австралия 16,3 (19,6), 
Аржентина 11,5 (13,2) милиона тона . . .

'4?
4:" ;г

От посрещането на високия гост-. Радован Влайкович 
и Ерих Конекер

Посещението на Хоне
кер в Югославия без пор
но бе едно от крупните 
събития на европейската 
политическа сцена в рам- 

" ките на усилията за укре
пване на мира и сътрудни
чеството на „стария” кон 
тинент. Защото СФРЮ и 

. ГДР дават извънредно ху
бав пример на всестранно 
и., плодовито сътрудничест
во между две страни с ра
злична международна по-

В книгата се подчерта
ва „значението’' на новата 
поезия на Венко Марков- 
ски. югославски политиче
ски емигрант и информбю 
ровец. който води най-б ез- 
скруТгулозна антиюгослав- 
ска и антимакедонска кам
пания при пълна подкре
па и високи отличия от 
българския 
литически връх.

но значението на принци
пите, на които се развива 
всестранното и плодовито 
сътрудничество 
СФРЮ и ГДР 
СЮК и ГЕСП:

между 
и между 
суверени

тет, равноправие ненамеса 
и уважаване на различни
те пътища в социалистиче
ското строителство. Както 
е известно, тези принципи 
бяха утвърдени по време 
на историческите срещи на 
другарите Тито и Хонкер. държавно-по-

ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ООН и още дълги години след това имаха 
решаваща дума в световните работи. Със за. 
членяването в ООН на повече от 70 новоос- 
набодени страни, довчерашни колонии, влад_ 
ствуването на големите и силните започна 
бързо дп отслабва и благодарение на нови
те членки оветовната организация 
турта си е нещо съвсем

Св е един
• В периода от 14 до 24 октомври т.г. в овета ще бъде отбелязана по изключителен 

начин 40-годищнината на Организацията на обединените нации, която, въпреки сложните 
международни обстоятелства, успява да запази световния мир. Обединените нации са 

" :'основани на Конференцията в Сан Франциско. състояла се от 26 април до 26 юни 1945 
година

по струк- 
друго в сравнение 

в което великите сили и блоко
вете имаха в нея собствени 
гласуване. И днес мнозина

с времето.
машинерии за

не се примиряват 
с новата атмосфера в ООН. Самоизключване- 
то на една велика 
жните и най-хуманни 
зации ЮНЕСКО само
гашн.ите влиятелни в международните отно
шения страни трудно се приспособяват към 
новонастаналите обстоятелства.
ИЗРАЗ НА БЕЗСИЛИЕ

Критиката по адрес на ООН 
за нео ходимост от създаване на някаква но
ва световна организация изобщо не са знак. 

нените условия на живот или пъ« да се съ3- е добъо международен институт не
даде нова световна организация напълно на иа които не уй™^ 3 ““ безсилието т ония’ 
нови основи и с по-съвършенни механизми." Уйдисва
Кого за основател мисли професорът? Нека 
си опомним, че и Югославия 
Учредителната конференция

По случай на този юбилей и у нас за- народни условия или пък просто подпадане 
^ пОчнаха да се отправят разнообразни, каза- щ влиянието ва ония. които от блокови и 

ли бихме, най-често паушални критики по подобни позиции омаловажават 
адрес на ООН. Когато това го правят неве- организация, >в която, както понякога казват 
жи, можем да го пренебрегнем без оглед представители на тези ореди, уж ,/владеел

- на мотивите, но когато към това прибягват терор на новите страни". Един авторитетен 
и ония, които се считат за добри познавачи професор по международно право например 
на международните обстоятелства и между- бе написал и следното: „Всички

- народното право, становището им не може че ООН не изпълни очакванията 
да се пренебрегне. Тъй като през изтеклите 
40 години обстоятелствата се измениха съЩе-

-0’ сила от една от най-®а- 
международни органи-
потвърждава, че няко-

световната

са съгласни.
на основа

телите си и затова днес по-остро се задава 
въпросът — трябва ли да се ревидира Хар- 

ствено, преди всичко от аспект на броя на тата на ООН и да се приспособи 
страните-членки на ООН, а още повече се 
измениха възгледите във връзка с ролята на 
световната организация в съвременния овят 
развиващите се относно необвързаните стра
ни, които съчиняват две трети от членки
те на ООН имат най-малко причини да 
критикуват световната организация. Ако у циско. 
нас някой все пак го прави това — и то с 
крупни и често пъти не отмерени думи —- то
гава става дума или за съществено неразби
ране ролята на ООН в съвременните между-

и воплите

към изме-

този днешен, макар и 
х птрадикторцн и разделен свят.Югославско- 
то становище във връзка с ООН най-силно 

изразява с приноса на нашата страна за 
укрепването на авторитета на световната ар- 

с низация и с подкрепата на осъществяване 
целите и стремежите на ООН през изтекли
те 40 години. По случай 40-годишнината от 
подписването »а Хартата на ООН 
дателят на югославокия

участвува на 
в Оан Фран-

В нашата страна обаче и не се помисля 
за ревизия иа Ха-ртата. нито за основаване

От тована нова световна организация, 
погълнати ония, които при Основаването на

са
предсе- 

комитет за отбеляз-
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НАСОКИТЕ НА РАЗВИТИЕ
НА НИШКИ РЕГИОН (1986—1990 г.)

Промишлеността водещ отрасъл
“™« среСрочГ„О п^иТдСО(1И9Т8еб-199Р0)ЗВПТИе РеГИ°Н
звитие, от реалните материални 
ческо развитие и 
В основата

през следва-
се изхожда от достигната степен на ра- 

и други възможности на обществено-икономи- 
при коитоот условията, 

на този документ 
“*и се в решението за 
програма за

ще се осъществява развитието.
се конкретизират целите и задачите, съдържа- 

насоките на развитие на СР Сърби». Дългосрочната 
стабилизация, както и документите на Съюза наикономическа

комунистите

И в предстоящия пери
од промишлеността ще бъ
де основен носител на съв

то и подготовки за възоб
новяване работата

ябва да се реши въпроса 
на въ- за експлоатация на калцит 

и и бетонит и да ое мзграглените мини ..Ерма’' 
„Мъзгош”. вкупното стопанско разви

тие на региона. Развитие
то на промишлеността тря
бва да се базира върху по
добряване на качествените 
елементи на стопанисване 
и развитие, по-доброто из
ползуване на мощности
те, по-голямо прилагане на- 
науката и постиженията на 
научните проучвания и те
хническо - технологически
те програми. Необходимо 
е издигане степента на ор
ганизираност на промиш
лените организации, взаим 
ното им сдружаване и 
свързване, разделение на 
труда и специализация на 
производството. Това тър
си обрат в инвестициите 
и тяхното насочване към 
изграждане на мощности 
за производство за износ. 
В насоките за развитие го
лямо внимание се обръща 
и на равномерното разви
тие на цялата територия 
на Нишки регион, а осо
бено на недостатъчно ра
звитите и гранични обши-

този средно- 
срочен период трябва да 
продължат

дят мощности за произво
дство на алкидни смоли.

подготовките 
на шис

ти. като техноложка суро
вина.

за експлоатация ПРЕДИМСТВО НА СЕЛ
СКОТО СТОПАНСТВО

ги източници. Целта е; пъ-. 
лно използуване на обра
ботваемите площи и увели
чение на площите в обще
ствения сектор, развитие 
на организациите на сел
скостопанските 
дители и тяхното оспособ- 
яване за изпълняване зада 
чите г;о организиране и 
сдружаване на селскосто
панските 
и трайното им свързване 
в системата на сдружения 
труд.

Следва да споменем още 
някои стопански отрасли, 
чието развитие трябва да 
изиграе важна роля в съв
купното развитие на реги
она през следващите пет 
години. Това са: горското 
дело,
строител ството, 
нията и транспортът, тър
говията. туризмът и гостил 
ничарството, дребното сто
панство. комунално-жили
щната дейност и прочие.

Ст. Н.

Развитието пък на оста.Електропромишлеността. 
която по обема на произ
водството е най-голяма сто 
панека област в 
трябва да осигури 
телно повишаване

налите промишлени отра- 
текстилната дърво-сли

преработвателната. каучу
ковата, кожопреработвател 
ната. обувната и други 

трябва

региона.
значи- произво-произ- в о д о стопан ството.

съобще.
Т0 промишлености

да се базира на рационал
ното ползуване на

водството за износ, и 
предимно произведения от 
висши етапи на преоабот- разпо- 

мощносФи, ио-ка и износ на собствени 
знания и технологии. Раз-

лагаемите 
вишаване на износа, нама 
ляване или пълно поекра

производители
електропооми-вптието на

шлеността в областта 
електрониката трябва да се 
насочи към по-бързо усво-

на тяване вноса на суровини.
Агропромишленото про

изводство в следващия пе
риод ще бъде отрасъл .с 

с оглед на 
иконбмичес-

:
ЗА РАЗМАХ НА НОВАТОРСТВОТО В ЮЖНОМО- 
РАВСКИ РЕГИОН

лване на производството 
на микроелектронни 
поненти. материали и те
хнологии, което да даде 
възможност за ускорено 
развитие на електронни си
стеми и уреди.

ком предимство, 
обществено
кото значение, което има 
като фактор на стабили
зация и на съвкупното ра
звитие. Интензивното раз
витие на основното селско

Полезни предложения
♦

В повече организаци трябва да се създадат тела 
за събиране на нови идел, изуми, технически подо
брения . . .

Основната общност за наука в Лесковац е изгот
вила критичен анализ на състоянието и перспективи
те на научната дейност в Южноморавски регион, в 
койго е засегнат и въпросът за истински размах на 
новаторството в стопанските организации и по-широ
ко. Основната общност за наука предлага в повече 
организации да бъдат оформени тела. които ще съ
бират нови идеи, изуми, технически подобрения и 
полезни предложения за повишаване на производст
вените ефкти и ускорено осъществяване целите на 
икономическата стабилизация. Също така се предла
га обществено-политическите организации да органи
зират акция по преразглеждане на нормативната ре- 
гулатнва. с която се урежда въпросът за стимулира
нето на новаторския труд.

Преработката на метали.
стопанско производство ще 
се осъществява чрез при
способяване на пнвестион- 
ната политика към потреб
ностите за по-ускорено ра
звитие на основното 
скостопанско 
во чрез насочване на сред
ствата на Републиканския

особено производството на 
средства за работа, трябва 
в по-гол яма степен да 
съгласува с потребностите 
на заплануваното преструк 
туриране на индустриално- 

на от-

ни. се
НОВ ЖИВОТ ЗА „ЕРМА" 
И „МЪЗГОШ"? !сел- 

производст-Развитието на мощнос
тите за производство на 
енергийни горива в пред
стоящия период се базира 
върху разширяване екс
плоатацията на въглената 
мина в Алексинац. завър
шване на ВЕЦ „Завой" и 
започване изграждането на 
малки водоцентрали. как

то производство и 
раслите с предимство. Ра
звитието на производство
то и преработката на не- 
метали и химическата про
мишленост възможно най- 
вече трябва да се насочи 
към организирано и опти
мално използуване на ин
сталираните мощности. Тр-

фонд за насърчаване раз
витието на недостатъчно 
развитите краиша. средст- 

развитие на гранивата за 
чните общини, средствата 
на деловите банки и дру- К. Г.

основаването на Движението на необвърза
ните страни, а още повече от акциите му 
света и по-опециално в световната организа
ция. Защото световната организация, такава, 
каквато е днес, по-точно нейните цели и 
принципни са в интерес на мнозинството стра
ни в света. Тази бележка за изтеклите 40 го
дини ще завършим с думите на генералния 
секретар на ООН Перес де Куеляр: „ООН 
направиха гигантска крачка напред в поли
тическата еволюция на човечеството ... Но 
пълното значение на ООН ще бъде разбра-

телетвата го потвърждават това. Движениетоване юбилея на световната организация Ла
зар Мойсов между другото каза: „Днес мо
жем отново да константираме, че 
незаменим глобален инструмент на сътрудни
чеството и споразумяването на нейните чле
нове. Въпреки всички недостатъци, за према
хването на които трябва да се борим всички 
заедно, световната организация, по наше дъл
боко уверение, все още е най-подходящият 
международен механизъм за решаването на 
сложните проблеми на съвременния свят. .

Следователно, Обединените нации могат 
да наредят сред най-големите си успехи и 
това, че в нейните рамки десетки новоосво
бодени страни получиха подкрепа и помощ 
и се свързаха помежду си, включвайки се 
постепенно като равноправни партньори във 
всички международни работи. Под закри
лата на ООН, следователно с нейно посред
ничество. на света бяха представени нови

на необвързаните страни, което на основател- 
конференция в Белград имаше самоООН е ската

25 членки, днес сплотява над 100 страни от 
различни континенти около общата идея: да 
изградим ноц, по-справедлив свят. Във връз
ка с това трябва да си спомним 
въпрос забележка па Йосип Броз Тито: ,,Ка- 

би бил светът без необвързаното движе.

изв сетния

къв
ние?" Наистина немислимо. Ние бихме ка
зали — овегьт би бил също така съвсем по- 

без ООН. В това се състои взаимо-ииакъв
проникването на ООН като универсална с»е- но дори тогава, когато държавите престанат 

чиито международни да си служат със закани и прилагане на 
членки, сила във взаимоотношенията си... Когато 

човечеството бъде освободено от страха от

товна организация
начала са задължителни за всички 
но и за страните, които това не са (макар 

има такива) — и на Движе- 
което не е

ядрено унищожение и когато големи части 
от света не бъдат предоставени «а сирома
шията и незнанието. За 40 години, откакто

чс едва ли и
нето на необвързаните страни, 
институционализирано, но чиито цели и ДО- 
сези подпомагат осъществяваното на целите са основани, Обединените нации нарасти ах а 
от Хартата, Напоследък необвързаните сгря- толкова много, че обхващат всички народи

практичес- в света и всичките им проблеми".
страни и народи от всички меридиани, около 
2 милиарда души, освободили се от колони
ално робство. Движението на необвързаните

справедливи

ни, ца равнището на посланици, 
ми са на постоянно заседание п 
на ООН в Ню Йорк, където се договарят за 
съвместно действуваме н полза на 
международното споразумяване. Ако и оста
налите фактори помагаха ООН, както това 
правят необвързаните страни, световната ор-

седалището
Казали бихме, че основаването на ООН 

и.реди 40 години е означило поврат в меж- 
ОФМошения, а Хартата е но само

страни, чиито прогресивни и 
принципи се коренят в началата от Хартата 

ООН, всъщност върви към същите цели 
световната организация. Впрочем,

мира и
дунарадните 
международен правов документ, но и плат
форма за създаване на един нов. по-справед- 

овят. Затова днес, четири
историческо събитие, трябва да 

основателите

на
както и
две трети от страните-членки на ООН

необвързаните
са десетилетияливчленки на Движението на 

страни!
нанизания щеше да има м>ного повече успехи 
в дейността ои. след тона

отдадем голямо признание на 
на ООН, сред които, това изтъкваме с гор- 
дост, е и ЮгослОивя.

КАКЪВ БИ БИЛ СВЕТЪТ Онези, които по едно време пропагираха 
идеята за изнамиране на нова Организация 

обединените нации, бяха обезкуражени от
досези наСъзираха сс историческите 

необвързаното движение, Времетр и обстоя-
д-р Чодомир Вучкович

па
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ИЗ ДЕЙНОСТТА ИЛ СК В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА
• ПАРТИЙНА (БЕЗОТГОВОРНОСТ

Кадровата политика 

е важно звено
4'

Членове без членски книжки
Срокьт за подмяна на партийните 

книжки с нови, т.е. с лика на другаря 
Тито отдавна измина, 
все още не изпълниха тази задача, В 
партийната организация в Боаилеград- 
ска община например около 150

петно да изпълнява ролята ои и с по- 
малко членове в редовете ои.

а всички членове Защо останалите 70 души В общата дйност на Съ
юза на комунистите кадоо 
вата политика се откроява 
като важно звено. Сегаш
ната изборна дейност е 
момент, когато прииципи-

ие подме
ниха партийните см книжки? В ОК на 
СК подчертават, че се касае за небре
жност и безотговорност. Дали само 
ва о под въпрос или нещо друго засега 
е трудно да се каже. За пълен отговор 
е необходим задълбочен 
рочем, как инак да се обясни защо от 
47 души, колкото

нането на проблемите 
сегашното
нататъшното укрепване на 
обществото като цяло.

на
развитие и по-

души
и сега са без нови книжки. За тях бяха 
къса! два срока- краят на миналата 
дина и краят на юни т.г. до когато 
първият бе продължен. Първичните 
партийни организации, които 
задачата разбраха като 
не като важен идейно-политически 
пое, все още нищо не предприеха 
връзка с това.

то-

го-
Общинскияг комитет се 

застъпва да се прекъсне до 
сегашната практика при из

анализ. Ви то и критериите на кадро
вата политика трябва ла 
намерят пълна изява. Раз- бирането да 
бира се, че но само в из
борната дейност, но изоб
що кои кадри ще оглавя
ват първичните организа
ции и Съюза па комунис 
титс в общината, не е въ
прос за подценяване. Ето 
защо Общинският комитет 
па СК в Сурдулишка общи 
на с «а мнение, че към 
този въпрос трябва да се 
подхожда с пълна отговор

им
като те членуват в първич- 

СК в „Автотран
спорт" (в тази организация са въведе
ни временни мерки) 11 
нови книжки, или защо тази партийна 
задача не изпълниха 
колкото наброява партийната организа
ция в ООСТ „Слога” ,. .

се изхожда 
само от функцията, която 
е заемал съответният ръко 
водител. Трудовата биогра
фия трябва да бъде

технически, а пата организация на
въп-
във души са без

осно.
ината препоръка някой да 
се озове на кандидатската 
листа. А тя главно трябва 
да се състои от млади хо
ра и от работници на пря
кото материално произво
дство. Не бива при това 
ла се изпусне от предвид 
задължението на пъп.вич-

15 от 53 душиТази партийна (без)отговорност оба- 
че откри и друш слабости. В Общин
ския комитет на СК в Босилеград каз
ват, че към 80 души от тези без 
книжки са ое изселили във вътрешност
та на страната и че партийно не са се 
свързали с организации в средите 
които живеят или работят, 
кога са се изселили от ОК на СК няма 
по-подробни данни.

За неизпълняването на задачата все 
още не ое предприеха идейно-политиче
ски мерки пито ‘Срещу тези които ио 
извършиха подмяна на 
книжки, пито пък 

организации,
ния в първичните партийни 
чии в обищната минаха 
прос и дума ис стана. Ако на този въ
прос не се обърне внимание 
ме на предизборните събрания под 
прос ще се намери не само партийната 
отговорност, но и прилагането на идей
но-политическото разграничаване в СК. 
Тогава може да се случи някой без 
книжка, който с това начинание пред- 
вестява, че не иска д,а действува, в СК 
да бъде избран ма отговорен пост в 
партийната организация. В случая без
отговорността ще бъде далеч по-голя- 
ма. слабостите по-изразени, а последи-

нови

членските сиси в 
За това срещу първичните 

Подготвителни събра- 
оргапиза-

им пост и систематично.
иите организации за една 
функция да се преллага.т 
повече кандидати. Разби-

Според свободни 
преценки не е малко числото на онези, 
които отдавна партийно никъде не са 
свързани и сигурно- е че според пар
тийните правила те вече не са членове 
на СК. Защо тогава те и занапред офи
циално са членове (!) на СК, защо 
първичните им партийни организации, 
които са едни всред главните виновни
ци за това и
евидентират за свои членове?

Досегашният опит пока
зва, че е имало явления на 
груповлцина в осъществя
ването на кадровата поли 
тика. Често на ръководни 
места не са идвали ония. 
които отличават трудови и 
морални достойнства, но 
послушни и незаинтересо
вани ..да се месят” в явя
ващите се пропуски. По 
този въпрос доста е рази
сквано във връзка с Про- 
ектозаключенията от 13-то 
заседание на ЦК на СКЖ. 
Тогава е констатирано, че 
от деформациите и непо
следователностите в тази 
област произтичат и най- 
голям брой субективни ела 
бости в обществено-иконо
мическия и политически 
живот. С основание се е 
настоявало за по-голяма 
отговорност и промени.

а за този въ.

и по вре- оа се. допустимо е ла се 
предлага и само един кан
дидат. ако партийната ор
ганизация единодушно се 
съгласи че така ше бъде 
най-целесъобразно.

въ-

занапред пи „усърдно" 
Нима,

Провеждайки избоиите 
р първичните организации 
на СК нито за момент не 
бива да се пренебрегнат 
твърде важните задачи и 
отговорности на СК за ка. 
чеството и съдържанието 
на изборите, както и за 
кадровите решения в оста
налите обществено-поли
тически организации и де
легатските скуггшини. Това 
изисква координиран пла
нов подход, за който СК 
носи най-голяма политиче
ска отговорност.

целта им не е само на хартия да имат 
повече на брой членове. Общинската 
партийна организация официално има 
1090 членове, но числото е по-малко 
Това обаче не значи, че не може ус-

цнте по-трудни за премахване.
В, Б.

БЕСЕДВАМЕ С ПАРТИЙНИ СЕКРЕТАРИ

Комунистите да действуват 

с примера си
Приятен събеседник е 

Светислав Петрович, сек
ретар на първичната орга
низация на Съюза на ко
мунистите в „Текстилко- 
лор" в Бабуппшца. Почти 
без „увод" с него можете 
да разисквате върху който 
й да било въпрос от пар
тийната дейност, или от 
която и да било друга об
ласт. Погълнат изцяло от 
работата «а своята трудо; 
ва организация, просто и 
не забелязва как са изтек 
ли 25 години работа в то
зи трудов колектив, който 
е извървял труден развоен 
път. С яего беседвахме за 
предизборната дейност 
Съюза на комунистите.

В най-много . случаи — 
да. Но за жалост, има и 
обратни случаи.

— Планираме в предиз
борната дейност да прие
мем неколцина нови чле
нове, вече имаме предло
жения.

— С кои въпроси се за
нимаваше вашата партий
на организация?

— Най-често обсъждах
ме производствените проб
леми и проблемите, свър
зани с подобряването на 
условията за работа. За 
акционно 
рехме,
вече и по-качествено 
изводство.

Общинският комитет по 
ема задачата постоянно да 
следи хода на изборната 
дейност, да предприема не 
обходимите мерки и да 
оказва помощ на първич- 
тие организации на СК.

В сегашната изборна дей 
ност една от належащите 
задачи е за функции да 
се избират най-способни- 
те членове на СК, хора. 
готови с пълно ангажира
не на способностите си да 
дават принос за разреша- Ст. Н.

ДИМИТРОВГРАД: ПОЛИТИЧЕСКИЯТ АКТИВ 
Е АКЦИЯединство се бо- 

борегти се за по-
про- V: -Ч"1

За всеки член 

конкретни задължения
— Какво очаквате от 

изборите в СК?
— Нашето определение 

е яюно: ще избираме мла
ди и енергични хора,, кои
то да бъдат способни да се 
оправят с проблемите, ко
ито изникват 
Още повече, защото се на
мираме и пред започване
то на предконгресната дей 
ност, което ни задължава 
да развиваме още по-бога
та и съдържателна дей_ 
ност, занапред.

Светислав Петровичв

— Налагахте 
изтеклите две години и дей 
но-политически мерки Про
тив такива комунисти?

ли през— Право да ви кажа тъ- 
Ето

сме насрочили 
събрание.

кмо сме в началото, 
тези дни 
подготвително 
на което ще се договорим 
за бъдещата активност. На 
шата организация не е 
много числена — наброя
ва 27 души — но показва 
добра активност. Разбира 
се, може и по-добре, може 
да се работи и повече.

С началото на този ме
сец в около 70 първични 
организации на Съюза на 
комунистите в Димитров
градска община започнаха 
пре дизбо рните 

Изхождайки 
факт. Общинският 
тет на Съюза на

задължения на всеки член 
на актива в предизборна
та и изборна активност з 
Съюза на комунистите. От 
членовете на политическия 
актив се търси 
формално да присъствуват 
на събранията на пъвични- 
те партийни 
но и активно да 
ват и

— Не сме. Считам, че 
една от слабите 

стоани в нашата работа 
Някак сме 
ни... А добре

пред тях.това е

събрания.сантиментал
ни е из-вест- 

преди 
да служат

не самоот този 
коми-но, че комунистите 

всичко, трябва комунис
тите в Димитровград- на 3 

организира
организации 

участзу-за пример .. .
— Приехте 

нове в изтеклите две годи
ни?

т.м— Служат ли винаги ко
мунистите за пример — 
питаме Петрович.

заседание 
активли нови чле- о казват помощ вна Политическия 

към Комитета, на 
бяха уточнени

предстоящите предизборни 
и изборникоето 

конкретниМ. Андонов активности.V

А. Т.
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ЕДНА Е ЖУПА БАБУШНИЦА

ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДА
ТЕЛСТВАТА НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ССТН И ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

(О-ц 1-ва стр.)
ТЕЧЕ ВИНО КАТО ВОДА които тук са заети най- 

често като просветни рабо 
тници. Някои от

С ПО-СИГУРНИ КРАЧКИ 
НАПРЕД От 27 септември до С, 

октомври в Александровац 
се провежда надалеч 
стната

На листите — само 

най-добрите
тях вся

ка година, когато Димитро 
в градчани пристигат, обеза 
тел но са тук да

Стопанството на община 
Ллександровац, град побра 
тим на Димитровград 
през последните няколко 
години стопанисва успеш
но. През последните седем 
юдини както ни осведоми 
председателят на' ОС Ми
лан Шливич стопанисва 
без загуби, което е харак-

изве-
стопанско-турис ги- 

. че ска манифестация ,,Жуп 
ски гроздобер’'. Първият и 
последният ден на 
фестацията 
най-много

посрещ
нат своите ..земляци", ма- 
кър че те вече са станали 
александровчани. Може би 
и този факт е бйл

мани-
сигурно има 

посетители. по-
# Всички изтъкват, че е необходимо да се спа

зват цялостно принципите на кадровата политика
един

от присьствуващите моме
нти, когато предикрай

факта.
другото и поради 
че от шадървана в 

центъра на града не тече 
вода, а истинско вино. То-, 
ва е

едина
десет години е прието ре
шение от двете общини за 
побратимяване. От тогава

На неотдавна проведоно 
то съвместо заседание на 
председателствата на Об
щинската конференция на 
Социалистическия съюз и 
Общинския синдикален съ
вет, председателят на ОК Общинската 
на ССТН Душан Ристич 
изнесе уводно изложение 
във връзка с подготовката 
за предстоящите 
Между другото. Ристич от
делно се спря върху кад
ровата политика.

— На този въпрос тря
бва да посветим голямо 
внимание
От кадрите, които ще зае
мат отговорни постове за
напред ще зависи как ше 
осъществявме и задачите 
от нашето по-натагьшно ра 
звитие. Затова в предстоя
щите избори 
той
трябва да се борим на от
говорни постове да 
дат най-способни и 
дейни хора. които са се 
проявили и- доказали с ре
зултати. а не‘ хора с хуба
ви биографии. Също така 
трябва повече, отколкото 
досега да се дава място на 
младите хора.

На заседанието се рази
сква и за правилата и про
веждането на предкандида 
ционните активности,

дидационната постъпка за 
избиране на членове на 
делегации и делегати. По 
този въпрос по-обширно 
изказване направи Драго
люб Чирич, секретар на 

скупщина в 
Бабушница. Драголюб Чи
рич подчерта, 
по-съществени 

избори, няма. а предложените по- 
малки изменения в изби
рателната постъпка ще бъ.

терно за сравнително мал
ко общини в републиката. 
Само една организация на 
кооперантите в състава на 
сел ско сто п а н ската

вероятно единствен 
пример в света. Тогава „ви 
нопиите" могат безплатно 
да пият колкото си искат 
(или могат). Тази манифе
стация посещават

ло днес трае едно приятел 
ство между Димитровград 
чани и алекса-ндровчани

трудо- 
, Горни

Стубал" е изказала мини
мална загуба. За доброто 
стопанисване говори и фа-

Това е истинско приятел
ство. доом и роднинска 
връзка. Какво друго може 
да бъде когато на тръг
ване в очите заискрм съл
за и когато в чантата на 
гостите сс слагат орехи 
или домашна туршия (ма- 
кър че и едните и други
те си имат това в кърпи).

организациява бройни че някои 
изменениягости от цялата страна, в 

последно време и от чуж
бина. Това е удобен мо
мент за сключване на бро
йни търговски и други сто 
пански сделки. Но това е 
възможност да се срещнат 
познати и да се сключат 
нови познанства. Освен ви
ното по време на манифе
стацията най-търсен и до
казано най-зает човек в 
Ллександровац е председа
телят на Общинската скуп 
щина другарят Шливич. 
Търсят го не само гости, 
но и всички ..домашни" да

кта, че в сравнение с ми
налата година значително 
повече се отделя за раз
ширяване на материални
те основи на труда. Безспо 
рно. най-голямо участие 
във всички стопански ре
зултати на Александроваш 
ка община има най-голя- 
мата трудова организация 
..Вино Жупа" с над 1100 
заети. формирана през 
1957 година. В състава на 
тази трудова организация 
за преработка на грозде 
и производство на вино и 
безалкохолни питиета се 
намира винарска изба с 
мощност от 2500 вагона. 
Тук е и най-голямата „ци 
етерна-' за вино на откри- 

мощност от 560 ваго-

дат приети тези дни.
Г радимир Панайотович

и Петар Ристич гфдигнаха 
въпроса за смегчаване ус- 
ложнеността на избирател 
пата процедура. Иван Мит- 
рович инсистира по време 
на предизборната и избор
ната подготовка да се раз
гърне по-оживено полити
ческа дейност, за да се 
изберат най-способни и 
най-дейни хора. които да 
могат с успех да се спра
вят гъ'* ~~~0'М1Те. които ги 
очакват. Станимир Стояно- 
вич се застъпи за публич
ност ппи правенето на об
щинските кадрови листи 
за кандидати за най-отго
ворни постове. Славолюб 
Миладинович предложи за 
всеки го-важен пост да 
бъдат предложени повече 
кандидати.

изтъкна той.

Но приятелството е най- 
сиг’-ю соед младите, сред 
участниците в програмите, 
които преди да дойдатзна 
ят при кого ще нощуват 
(и гостуват), които по вре- 

няколкодневното 
нпсбиваване не се разде
лят. Това с приятелство, 
което нс чака само офи
циални поводи като „Жуп- 
ски гроздобер" или ..Май
ски срещи" то трае и за 
рожден ден и за сватба и 
за Първи майг. за Нова

напомни 
всички до един

ме на дой-
най-

го попитат нещо. да 
посъветват с него. Той 
стига навсякъде, има вре
ме да се срещне с всички 
гости. Освен Димитровград 
чани. с които Александро- 
вац с побратимен от пое

то дина . ..
М. АнтичА. Т. кан-

БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ООСТ „рЛОГА"

Предстоят конкретни задачи
стоки за зимата. Още 

повече, ако се имат пред
вид и лошите, а през есен 
та н зимата до много сел 

6 200 000 динара, на натруи ски магазини почти непро 
ването на отделни стоки ходими по 5—6 месеца пъ 
в магазините ежемесечно ти та — добави Иванчев 
сс увеличават, състоянието 
е още по-неблагоприятно 
Г1ри това без средства за 
оборот, както 
Иванчев. ..Слога" не 
бъде в състояние, 
досега да обезпечи 
реди своите магазини 
бено когато става дума за 
селските магазини за на
стъпващия зимен сезон с 

количество сто-
пшроко погребле- целогодишния

период е увеличен 
на сто, доходът с ЗА.

Понастоящем зареж- чистият доход с 68 на сто. 
1аме магазините само по За лични доходи са израз- 
иск на магазинеритс То- ход.вани 26 395 000 динара 
па шс правим и занапред, а в различните видове :1г- 
Самият Факт. че ни лип- плове са отделени 9 620 000 
сВат оборотни средства, на .чинара. Средният личен 
стоя нам с. колкото с в'И.\ш лом.д но зает възлиза на 
жно по-бързо и за кратко 22 379 динара. А въз оено- 
чреме набавената стока ва на осъществената осемме 
ла б'ьде продадена — т.о. сочна акумулация в ООСТ 

и нари. !,Слога” се надяват, че и 
що приклю

Заплануваната обща акумулация за осемтте 
сеца реализирана. Въпреки затруднените условия, по
настоящем снабдяването добро.

мс- ми

В последно време и ос
новната
сдружения труд 
занимаваща се с търговия 
и гостилничарство.

организация на 
„Слога",

Инак. въпреки затрудне
ните условия, понастоящем 

подчерта снабдяването в общината 
щс- е добро, както със стоки 

както от широко потребление, 
и за- така и със строителен ма 

О:о чернел. При това ..Слога5' 
за първото полугодие от
чете и положителна дело
ва равносметка. Общият 
доход по отношение на ми 

през този 
с 50

която
две)',() преди година . — 

бс една от иай-стабидните 
стопански 
Посилеградска

ли 11 години, той посреща 
година, гости от Ун- 

Гоома- 
има мног о жи 

гга общината из вре- 
пабота. По.

Както и всяка година организации в 
община етази

рачия, от Западна
така и тази всичко е вече 
готово в тази трудова ор
ганизация за поемане 
гроздето. Отговорните 

•осведомиха, по време 
посещението във „Вино Жу 
па", че тази голина очак
ват да поемат над хиляда 
нагона грозде, 
около 50 на сто по-малко 
от обичаения род на гроз- 

Понастоя-

изправена пред сериозни, 
преди всичко от обектив
но естество, трудости. Не- 

вес по-окъпия

гия. кт.пето
7" ЛИ
мегчп
това тон намери врем„■ и

на
ни

освенна донмъкът и 
възпроизводствеп мвтери- 

който обуславя в 
случаи и прекомер- 

цените

да следи макър и па 
кратко програмата на ди
митровградските самодей
ни. които на публиката в 
Александрова».! са вече из- 

които в петък 
сс представиха с 

подготовена

по-голямо 
ки за 
пие.

по-ад.
всчето

което е с но увеличение па
отделни видове артм- 

отразява

а
при
кули. което сс 
върху покупателната въз-

на иотребитсли-
лето в Жупа. 
пгсм. са в ход разговорите гостни и 

вечерта
можиост 
те, а и върху оборота, в 
крайна сметка зле сс отра 
зява върху общата стопан

за капиталовложения и 
разширяване на мощности 
те за производството на

извънредно 
програма от народни и за

ека акумулация в органи
зацията. Ако добавим към 

високите и неблаго
бавни песни, танци и еднопартньо- 

САШ. На „Вино Жу 
ингегра-

сокове заедно с
актовки. то гга и

приятни банкови кредитири от
на" предстои и

трудовата организа- 
„Рубин" от Круигевац,

ПРИЯТЕЛСТВО, КОЕТО 
ТРАЕ

да я превърнем
В това отношение и но- деветмеосчието

чат с положителни делови
които опоред думите на ли 

.ректора па организацията 
Ваоил Иваичов, за шестте 

ма настоящата го- 
,на над

пия с 
пия 
която
извод ство гга 
кохолни питиета.

трсбитслите трябва да на
сочат своите потреби и име 
сто в магазините те сами 
да си обезпечат необходи-

резудтати.В Алексаидровац и око-
значитолно месена

ое занимава с про- 
жестоки ал- М. я.ли ята му има 

число възлизатДимитровград чани, дина

СТРАНИЦА 3
БРАТСТВО * 11 октомври 1983
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ВЕЦ „ВЛАСИНА" ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ (1986—1990) СРЕДНОСРОЧЕИ ПЕРИОД

вЖШЩЩ
*

БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
СЪЮЗА НА КОМАНДИРИТЕ 
ОТ ЗАПАСАЩе се строи третият етап Обезпечаването на стоки 

за зимата под въпрос
Колективът на Влагат- 

ските водоцентоали е ме
жду малцината, който е 
изготвил дългосрочна про
грама на развитие. Под
готвена е съответна инве
стиционно-техническа до
кументация за по-нататъш
но разширяване на енер
гийната система „Власи- 
на”. Смисълът на всички 
акции се състои в довеж
дано на повече вода в 
сегашния язовир „Власин- 
ско езеро", помпенно-ак- 
умулациония язовир „Дол
на Лисина". както и в ст-

ге „Северна" и „Южна" 
събирателна система.

Според 
та, доколкото ое хванат 
всички води в този басейн 
Власинските водоцентра- 
ли могат да разполагат и 
с 1000 ГВЧ електроенергия 
Съществуват няколко иде
йни проекта и изчисления 
с няколко варианта за по
следователно разширява
не на системата.

Най-оптимален и иай- 
близко до реализацията е 
проектът за построяваме 
на помпенно-акумулацио- 
нен язовир „Власина". ко
ето означава надвишава
не на съществуващата пре
градна стена с 3—4 метра, 
с което вместимостта на

акумулацията ще се уве
личи от сегашните 107 на 
187. милиона куб. метра.

От друга страна с пос
трояване на -класическо 
помпсиио съоръжение на 
р. Власина, след вливане
то на р. Градска /1,5 км. 
по-иадолс от „Състава"), 
така че от площ 300 юв. 
километра годишно ше -се 
акумулира около 100 ми
лиона куб. метра пола и 
с нейния проток в чети
рите водоцентрали („Вър. 
ла I" — „Върла IV") ще 
со получи моно -производс
тво от приблизително 100 
милиона квч електроенер
гия.

превиждания-

На 4 октомври т.г. в Бо- 
оилеград се проведе раз
ширено заседание на Пре 
дссдателстното на Общин
ската конфренция ,,на Съю
за на посините командири 
от запаса. На него между 
другото бяха обсъдени ня 
колко а-ктуални въпроси, 
отиаояши се ло работата 
и дейността на тази орга 
низания, която все повече 
и по-активно се потвържла 
па като обществено-поли
тическа сила. действуваща 
в оа-мките на Социалисти
ческия съюз. Покрай то
ва. съгласно Устава и ре
шението на Републикан
ската конференция на Съ
юза на военните команди, 
ри от запаса, на заседа
нието на което присъству- 
ваха и председателите на 
първичните 
на Съюза на командири, 
те от запаса, членовете на 
Председателството обсъди 
ха и утвърдиха конкретни, 
спокове за провеждане на 
изборни събрания в орга
низацията си. Договорено 
бе в първичните органи
зации изборите да се про
ведат най-късно до 25 де
кември. а Общинската из
борна конференция да се 
проведе до 15 февруари и 
същата ще наброява 25 ду
ши. ,

Изборните събрания, ка 
кто подчерта председател 
ят на Общинската конфе
ренция на Съюза на ко
мандирите от запаса в Бо
силеград Владимир Мла
денов и в първичните ор
ганизации и Общинската 
изборна конференция, тря 
бва да имат не само из

бирателен, но и делови ха
рактер. На тях, заяви Мла 
донов, трябва да се напра
ви всестранен анализ вър. 
ху досегашната дейност и 
въз основа на това да се 
изготвят и утвърдят зана 
пред конкретни задачи и 
активности, отделно за за
дачите и активностите, ко
ито произтичат от нови» 
закон за всенародната от
брана и обществената са
мозащита в Сърбия. По
ради това и изборите 
в Съюза на военните ко
мандири имат обществено- 
политическо значение. Още 
повече, че става дума за 
избиране на всички органи 
и тела
организации до Съюзната 
конференция на Съюза на 
военните командири от 
запаса. От значение е и 
това, че предстоящите из
бори се провеждат в юби
лейната 40-годишнина от 
победата над фашизма и 
подготовките за провежда
нето на 13-тия Конгрес на 
СЮК и 10-ия Конгрес на 
Съюза на комунистите 
СР Сърбия. Поради това 
пред Общинската конфе
ренция на Съюза на воен
ните командири от запаса 
и пьрвичните организации, 
както и пред всеки коман- 
дпр предстоят отговорни

роителството на нов язо
вир на Чемерник и изоб
що захващането на 
ите потенциали 
торията с

водн- 
на тери- 

таканаречени-
Крайният ефект на реа

лизацията обезпечава об
що около 300 милиона куб. 
метра вода и годишно про 
изводство на над 530 ми
лиона квч твърде качест
вена върхова електроенер
гия.

ОПИТИ НА „МЕТАЛАЦ" ДА ЗАСТАНЕ НА 
ПО-СИГУРНИ КРАКА

Край на една 

интеграция?
от първичните

Този проект 
благоприятната 
на страна, тврде е привле 
кателна в сегашния пери
од да икономическа стаби 
лизания и от становището 
на цените. Касае се имен
но за сравнително ниски 
влагания по квч електро
енергия, понеже ще се из
ползва съществуващата пре 
градна стена и каналът 

тряб
ва да се продължи до язо 
вира в местността ..Съста
ва на реките".

освен
енеогий-

организации

Трудовата организация „Металац" от Димитров
град прави опити да застане на по-сигурни крака и 
едно от мероприятията в тази насока е постъпката 
за скъсване на интеграцията с „Промет" от Ниш

Тази интеграция е извър ският съвет да „Промет” 
шена в началото на 1983 прие документа. Това оба- 
годана и оттогава (по-точ- че не беше достатъчно да
но от 4 февруари 1983 г.) се зарегистрираме ,в Стопа „Чемерник", който 
„Металац" е трудова орга- нския съд в Ниш като са- 
низация с 2 основни орга
низации на
ТРУД: „Промонт" I за произ 
водствено-монтажна 
кост в Димитровград и 
„Промет” за оборот и тър
говия в Ниш. Макар че е 
извършена с цел на „Ме
талац" да бъде създаден 
широк достъп до пазара, 
интеграцията * досега не 
оправдала очакванията. В 
актуалния момент, а осо
бено поради твърде лошо
то състояние на отноше
нията в „Промет". тя да*-
же се явява като допълни- В ДЪРВООБРАБОТВАТЕЛНИЯ ЦЕХ НА ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД
телно бреме.

в

мостоятелна трудова ор- 
сдружения ганизация- ..Металац” Не

обходимо е документът да 
дей- бъде приет от събранието 

на трудещите се в „Про
мет”. Обещаха ни. че съб 
ранието наскоро ще раз
гледа докуемнта. Ние се 
надяваме на положително 
решение, 'понеже и в ,,Про 

е мет" вече схващат, че та
ка ще бъде по-добре и за 
тях. и за нас.

Следва да се отбележи 
че на съвещание на спе
циалисти в ЗЕП (Сдруже
ното електростопансгво на 
Сърбия), състояло се на 
5 и 6 септември т.г. е при
ет основният проект за 
строителство 
етап, който трябва да се

задачи и максимално ан
гажиране върху осъществя
ването на заплануваните 
задачи и активности и ак
тивно участвуване в акци
ите на СЮК и Социалис
тическия съюз.

на третия

реализира в период от 
) 986 до 1990 година.

К. Г. Ст. Н. М. Я.

Серийно производствоИнтеграцията с „Про
мет'' се оказа несполучли
во решение и това е без- 
според факт — казва

„Промонт’' 
— Всъщ-

на паркет от ноември
ди- • Очаква се серийното производство 

ламперия и дъсчен под да започне в началото 
идващия месец • Готви се програма в цеха да се 
произвеждат мебели и ентериери, а работа

на паркет зи изделия проблеми няма 
да има.

ректорът
Радован Панич. 
ност тя остана само фор
малност, а основните орга
низации не успяха да осъ
ществят тясна икономичес
ка връзка. Пък и самоуп- 
равителните ни връзки бя-

на 80 в дървообработвагелния 
цех). За реализирането на 
програмата обаче са необ
ходими нови капиталовло
жения

на

В Горскатада полу
чат още 20 нови работника • За целта са необходи

• Очаква сс помощ 
от Фонда за насърчение развитието на икономически 
изостаналите краища

секция гот
вят и нови програми, т.е. 
вместо полуфабрикати 
произвеждат Финални 
делия от

около 60 милио
на динара. Част от 
средства ще бъдат 
ходвани за машини

ми около 60 милиона динара да тези
израз-из-

Преди
две години в цеха започ
наха да се произвеждат 
полуфабрикати — елемен
ти за мебели. Същите

дърво.
и съо

ръжения, с които да се 
улесни 'Експлоатирането на 
горите. Всички тези сред
ства Горската секция не е 
в състояние 
сама. Очаква се по-голяма 
част от тях да обезпечи 
Фондът -за насърчаване Ра 
звитието на икономически 
изостаналите

ха и са много „тънки". 
Затова ние в „Промонт" 
оценихме, че - е '.по-добре 
занапред да работим като 
самостоятелна трудова ор
ганизация и за целта изго
твихме документ, с който 
се уреждат всички въпроси 
във връзка с постъпката 
за скъсване на интеграци- 

. ята:

В дървообработвателния 
цех на Горската секция в 
Босилеград досега се про
извеждаха полуфабрикати 
от дърво, а от началото на 
ноември тук Ще започне во 
серийно производство 
паркет, ламперия и дъсчен 
под. Условие за започване 
на Това производство е да 
се премахнат известни не
достатъци в действуването 
на парните котли, необхо
дими и за сушене на дър
во. Понастоящем същите 
се премахват и се очаква

специална (републиканска 
комисия да позволи 
треблението им.

Всички необходими ма
шини за това производст- 

сподели Светомир 
на Георгиев, директор на Гоо 

оката секция
тирани и вече работят. И 
досега правехме 
ламперия и под. но в ма
лки количества, 
частни лица. Сега с пуска 
нето на парните котли про 
изводството ще 
рийно. С пласмента на те-

упр-.
гла

вно произвеждаха за мебе 
лната фабрика „Потрес” 
Овърлиг. Оега

да обезпечив
планират 

тук да произвеждат мебе- 
бнтериери. — За цел

та са необходими още 
специални машини — 
тъква

са мон- ли и
двепаркет. краища, наиз-

Георгиев. Според про 
грамата, която изготвихме Босилеград
в цеха работа ше наме- необходимата 
рят още 20 работника (в 
Горската

коготоКак инициативата ви бе 
приета в „Промет"?

— Отначало срещахме 
доста трудности, но преди 
известно време работниче-

организацията ог 
вече достави

само за

документа
ция.стане се- работятсекция 

души, от коитооколо 150
В. Б.

СТРАНИЦА б
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____ ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕкомунист
орган на Съюза на югославските номунист*
и иа Съюза ма комунистите в Сърби. Белград* 11 октомври 1985

Брой 1488 година V111
Г

Норма и живот
к етатизма, бюрократизма и технократизма на много интересно, поучно и — да се надяваме 

всички равнища с истинското' самоуправле- — задължително, да чуем нови мнения, (ма- 
социалистичес* ние. Безспорно е. именно, че в основите на кар че множество от тях означи и общопар- 

1тЛ1П_1а оупр вл ние още не е станал явен политическата система на социалистическото тайната дебата върху Проектозаключенията от 
д куъ нт. омисията на Съюзния обществен самоуправление, така както са в Конститу- Тринадесетото заседание на ЦК на СЮК), ка- 

в т за въпросите на общественото урежда- цията утвърдени, ме трябва да се пипа. Друг кТо и това, което ще бъде предложено (зак- 
не завърши своята работа както знаеше и път, освен самоуправлението, федеративното лючено) на едно от предстоящите заседания 
умееше. По предложения „материал” бяха уреждане върху базата на равноправието на на ЦК на СЮК на тази тема. Защото, и сега 
водени малко или повече интерни разисква- народите и народностите, властта на работ- дилеми няма за това, че методът на работа 
нпя (във форумите на федерацията, репуб
ликите и автономните покрайнини), които да
доха нови предложения и сюгжестии. Може 
да се надяваме, чс след 
„Критичният анализ . . ще бъде готов 
публично обсъждане.

ритичният анализ за функционирането 
на политическата система на

ническата класа и необвързаната външнополи на всички субективни организирани фактори 
тическа ориентация, която произтича от пре- в политическата система трябва радикално

нямаме. Обаче, в да се променя и на по-високо равнище да се 
издигне тяхната отговорност. Остава (само!)

дходните определения - 
Дни. осъществяването на тези целитридесетина как систс-

за мата би функционирала ефикасно — възмо- да се даде отговор на въпроса: как? 
жни са много алтернативи, за което 
временно и Кардел говореше и на тях с ува
жение гледаше. Една от тях е и тази, която 
сега имаме и — по-добре или по-лошо, или 
отчасти или никак — провеждаме. На дру
гите. реално възможни (с отхвърлянето 
всички екстремни такива) се посочва от ра-

свое- От друга страна, добре е, че „Анализът..." 
е тясно свързан и .е в корелация с Дълго
срочната програма за икономическа стаби
лизация. Казваме добре, защото политичес-

Безспорно е и това. че тази бъдеща об
ществена дебата трябва да се направлява за 
да се избегне стихията и да не се връщаме 
към началните разисквания, дилеми, деления 
и пристрастност. За съдържанието на самия 
документ в обществеността сега се знае, че 
предлага много по-приемлива диагноза, откол 
кото терапия. При терапията в много неша 
се е останало само върху началата, или ка
кто неотдавна заяви членът на Комисията 
Найдан Пашич ..някои от предложенията по
вече звучат като морално-политически пре-

1Т„ ката и стопанската система са взаимно здра- 
во свързани. Затова, според нас, изключител
но е важно, че в дебатата по функционира
нето на политическата система да се реафир- 
мира и всичко онова, което като изход пре- , 
дпожи Дългосрочната програма, а не е, или 
още не е достатъчно последователно реали-

злични страни, пък и от страниците на този 
документ на Комисията на Съюзния 
За алтернативите «не се говори и през след- 

по-късно в публичната дебата.

съвег

ващия месец и
Трябвало би — много конструктивно. Но ка
кто и да е, без ясна и демократична дебата 
не би трябвало да сс теглят бъдещите ходове, 

поръки”, „някои са и без действително по- голкова повече, защото и така подготвения 
критие”. Затова е и добре, че „Анализът

всички нови предложения.

зирано.
Защото, наистина е несъществено коли- 

предложените промени (или бъ- 
по-значимочеството на

Анализ...” е плод на договарянето, относ- дещото количество); 
консензуса. А задачата бе. че нашата

далече е
ясната представа за това как 

научно-политичес- да се стигне до желаните цели. Състоянието 
на в което и да е общество, впрочем, никога

остана открит за 
Съществен е въпросът: ако относително лесно 

(главно единствена).
но на
колективна, преди всичко

качеството и
е установена диагнозата 
какво е предусловието за успешността на по
нататъшната акция, дали са' съгласувани

изхода от кризата. Така не би- 
как по-

ка памет и съзнание да дадат отговор 
и въпроса къде запъва и къде са изходите. не зависи само от приетите законопредписа- 

ния или декларираните начала. Самият жи- 
лречи ни обстоятелството, вот има свой закономерен ход —

разработена това приема, нещо отхвърля, нещо променя.
Виждаме ли, уважаваме ли самия този наш 
живот достатъчно? Та и нормата да се при-

погледите за нещо отИ още нещо:в това сме съгласни, нова получихмече и този път гге 
оценка за осъществяване ролята на субектив-нататък?

Причината за сегашната криза, в смисъл 
на установяване на диагнозата, точно с ут- 

неосъшествяването на ос
ните сили, отделно на Съюза на

политическата система. Комисията на
комунис- общи към живота. Това е голям и открит 

въпрос!тите, втова евърдена 
новното производствено Съвета за 'гази работа се считала иекомпе- 

Ето защо, ще бъде
отношение и застоят

конфликт на тентна и некомплектна. Драган Бартолович
самоуправлението; това е^на

МАМУЛА ПРЕД „НАРОДНА АРМИЯ”БРАНКОИЗ ИНТЕРВЮТО НА
мзгге държави, технологиите и въо
ръжените им сили, следехме и по- 
нататък ще следим. Във войните, 
които тези страни водиха, почти 
всички доживяваха неуспехи, а в 
някои случаи загубваха и ово®га 
национална независимост. За това. 
нашата военна преса пише, а и 
занапред трябва да пише.

Собствените сили
Всички държави и народи, все- Ние, в СФРЮ, определихме димен

си отгоГзГХшГГсъ^ояГе & ГГе^ — 
си отговор за наличн отбраната на суверенитета, незави-

държавния интегритет 
В течение на създаването на на

пия. Малките страни и развиващи- ша^а съвременна югославска общ- касае за онези страни, които в осо
тр се гтпани необвързаните преди ц0ст и на нейните въоръжени си- бони условия се борят за своя нв-

мини- ли в НОВ, се развиваше и наше. ционален суверенитет, трябва да
то съвкупно познание за отбрана бъдем и крайно предострожни и
на спечелената свобода, така чс Множество малки и иедосгатъ- да не нанесем дори и с алюзии

интегритвт. Какъв и колко стаиаха фактор на нашето съзнание ццо развити страни нямат такъв вреда на борбата им за запазване
бъде той и върху кои „ определенията за съвременна опих, а казал бих нямат и йзгра. на суверенитета. Но, при това не

доктрини и отрате- отбрана и даваха вяра. че и в дена вяра в една такава система трябва да ое изпуоне за пробле-
съвремеините условия иа пойна-га, на отбраната. Някъде линоват и М1ГГе довеждащи до застрашаване
технологията и военните доктрини вътрешни обществено-политически „а суверенитета и независимостта

условия, пък в слоите доктрини и да се пише много конкретно. То-
отбраним о бств стратегии, а с това и в технгачес- „а може да бъде само поучително

изграждане за нас и за всички други страни

ки по за
Не трябва да имаме 

ции да се дават рецепти, модели, 
а още по-малко лекции. Когато се

претен-
глобалните, но и в по-теснитеи в

и по-широките регионални отноше симостта и

всичко, трябва да създават 
своята независи-мум зашита на 

мост и 
голям ще 
отбранит едни

зависи от международ- 
позици я.

ги и иде с,
ната военно-политическа

поло- можем дагеографско-стратегическото
интереса, който за и националната терито-него церсиитет кото и материалното

Създадохме върху гова съшо |га пърръжените сили. се опитват и народи, които в подобни усло-
своята отбрано и

жение и
проявяват чуждите, особено вели- рия. 
ките страни и военн/и сили, както определение и

всички вътрешни възможиос- лно-техпичсска база и намерихме хнито 
икономически, съответни оргаиизациошдо-техниче-

собстиена матерна- да копират големите държави и те пия изграждат
въоръжени сили. Резултати- се ГОтвят да отговорят дга предив-

биха мм сеза по-голям а викате летвата, които 
наежили.”

и от то на определенията
политически

морални, технологически
ти по-малка зависимост от голс-илиски решения.и т.«.



а Комунист
във ФОКУСА ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

ВРЪЩАНЕ КЪМ ДЕВАТАТЛ
В течение са изборните активностиск. в «««. зггг. *йггяяг : ж гг* «* «

има позоваване на дебатата върху Проектозаключенията от Тринаде- ството, шие от ООСТ не можем СК (общото им число 
сетото заседание на ЦК ца СЮК и на казаното но този повод. Ка- Да решим. По време На дебата-га 43)'
— за изборите казват партийните секретари?кво вьрху Проектозаключенията мно- ЧАКАЙКИ ИЗХОДА 

го критикувахме и предлагахме,
заседание (30 май) «а, как в колектива влизат в из- ],ИЩв ОТ това ,гс е осъ“1естве- — Причините за мълчанието
комитет на ск в Сър. борите без страх от неуспех. Ко- 3 обществото — казва Ценич виждаме в недостатъчната подгот-

„„ за провеждане дек™вът добре стопанисва има М1ЮГ0 00 говори’ 3 малко раб°- «еност и идейно-политическата
в съюза аа комунис- доби* развойни програми и пла. Г и зат0,ва т остава Да се пж- оспособеност за дебата —

™Т0 8 0ъРбад. Според този доку- н©вс за големи капиталовложения 38 |гашитс задачи. Останало- Невен Рашич и добавя, че
медт изоорните активности „ ПЪр_ работниците имат солидни приход ™ с из,ш' иашата мош- Не мо- ганизацията
~е оргаиизаЧии тряОваше да ди (ррсдно 36 000), а колективът д се грижим 33 единството
почнат от 1 септември и да при^ изнася 60 на сто от продукцията ,га стра,,ата' а'<° 
лючат до за декември тази дада. «*• Оове„ това „Дола Рибар' К°ВОДИТСЛИ ие
псн„ииЩ!ШС1а1ТС ш0ор1Ш крцФе- лрототип «а „идеален" югославски
“®ц:ни,1Чв се проведат през яну- колектив: неговите ООСТ са в две
ри и февруари, междуоощцщски- Републики (Сърбия и Македония)

те през март 1966. а след това и в двете покрайнини, а
че се състоят покрашшнекнте кан. твърди Иевтич — не са доволни и
ференции и Десетият конгрес на от начина на организирането на

л ® Оърбия. СК. Първичните организации,, об-
Нзборната активност, впрочем щ° 37 винаги приемали станови-

започна и това, разбира се първо щата на постоянните акционни
първичните организации. В об- К0НФеРенции и съвещания, а йев-

щин ските комитети по

На 24-то 
Централният 
бия прие решение не-

казва
в ор-

няма достатъчно кри
тика и самокритика. Паради тава 

май-висшите ръ- осмина членове на СК са получи- 
са единни. Малци-. ли критика

на пи слушат, и затова работници- Критикувани 
те не влизат в партията като по- събранията мълчат, макар 
раио. Миналата и тази година не тайният им стаж 
приехме пито един нов члон.

и предупреждение, 
са онези, които на

е

че пар_
е по-дълъг от 

две години. Утвърдено е, че тези 
членове на СК главно „чакат 
хода", особено ако настане кон- 

казва Ценич. •— Преди няколко Фликт между ръководителя и оби 
дни повика ни п ред се дателству ва
шият

тук
из-— Изборите ще проведем

кновен работник, което в първич
на Акционната конферен- на та организация е оценено 

и типичен вид на опортюнизъм.
катоция. раздаде ни 

имената на хората, които би тряб 
вало да се евидеитират.

материалитев
тич тази ..дисциплинираност" обя-този по

вод се проведоха отделни заседа. снява с добрите отношения 
ння, а Комисията за уставни въп- лектива и ясната развойна поли-
роси на СК в Сърбия неотдавна ™ка’ локзто намалената актив- за изборната активност ни говорят
прие справочник за изборите. Спо ност на една чаСт от членовете събеседниците в трудовата органи
ред същия, предвидени са най-мал- тЪЛКУва с по-широките обществе- зацгоя „Наменска" към „Първа пе-
ко две събрания на първичната ор- ни процеси, преди всичко с бав- толетка" в Търстеник. След рази-
ганизация. На пЬрвото, предизбор ното договаряне в най-вишите ор- скванията върху Проектозаключе-
ното трябва да се евидеитират ганн в страната. иията, в първичните организации
възможните кандидати за функции — Много сме неефикасни, а то- анализирали активността на всеки 
в първичната организация и в ор- ва Деморализира хората. Затова член на СК. Тогава било заключе-
ганите на Съюза на комунистите и трябва да избираме онези, които но — казват Мирослав Алексич, _ Пртията трябва да избере
да се разгледа отчетът за рабо- искат да се Договарят и изразяват Невен Рашич и Александар Пеич хора, които ще имат воля и зна-
нир3’ второто, изборно събра- интересите на работниците. _ — че е недостатъчна ангажирано^ ния по-бързо да решават общест-

’ Н :ИЗ&ирането на секре. Затова говори и Зоран Ценич тта на членовете на СК в работата вените проблеми — заявява Дане 
ганичяСеКР6Тариат' Пъ,рвичната ор- секретар на първичната организа- на останалите обществено-полити* Обрадович, активист в една крагу
е . 3 ция е Длъжна да приеме ори **ия на ск в ООСТ „Енергетика’' чеоки организации и самоуправи- евашка местна общност. — Трябва

ационна програма за работа. към Машинната промишленост в телните органи, а интересно е све да бъдат избрани кандидати.
и като тази задача имат вей- Ниш. В тази ООСТ имат добри дението, че от октомври миналата

чки първични организации (само в приходи, може би най-добри,
СК в Сърбия има около 26 000 та- работниците не са доволни, 
кива) и понеже 
следващите

За изборите тук. съдейки по 
всичко, добре са се подготвили. 
В изготвянето на отчета за двуго
дишната работа участвуват всички 
членове на Съюза на комунистите: 
говорят затова какво трябвало да 
се запише в този документ, а от
делна работна група има задачата 
на края да 
мнения.

в ко-
С много по-малка горчивина

систематизира тези

кои
то са се доказали на дело. не на 
думи, и по-млади хора. които 
новите длъжности ще внесат по-

но година до септември настоящата в 
разискванията на заседанията на

в
всяка от тях в 

няколко месеца ще 
разисква за своята досегашна 
бота ра-

и за предстоящите активнос
ти, това ще бъде Кое (не) е според устававсъщност, пър
вото предконгресно сумиране 
двугодишното действуване на Съ
юза на комунистите. При 
борите се

на

Според справочника на Коми-това из-
провеждат една година сията за уставни въцроои на СК

=лървичнитТо™заГ^: членове на се
върждаваха своите задачи в пери кретариата ое1ършичрез тай“о 
ш „конгр™ което на сега- гласуване. Първата 
тавчпг-г ^яЯИЗ и изборна ак- има кворум ако на изборното
батата^ъпу^ п™значение- Дв събрание присъствуват повече от

„към „оебе си и към „другите", _ избрани са онези кои-т 
така че сегашната изборна . актив
ност е удобен момент за нови пре 
ценки: какво, след тази партийна 
дебата, е сторено досега.

два пъти едно след друго. ве на СъЮза на комунистите, ко-
Дали да се предлага един или ито са на функции в изпълнител- 

повече кандидати? ните органи на властта (изпълни-
• “ документа на ЦК на СК в телците съвети и пр.)

Сърбия е утвърдено,- че „за всич
ки ДЛЪЖНОСТИ

вслед голямата на секретар,

Съгласно Устава ,избирането на 
в СК в процедурата политическо-изпълнителни функ-; г„хг,лнг~-"~”

че кандидати”, докато в „органи- те може да се 1върШи 
зациите и органите на СК. в кои- пъти едно след друго, 
то по-голям брой членове търсят телдо. 
на изпирате дните листи

организа-

на комунисти-решенията само два 
Изключи-

и с прилагане на специал- 
да има по на процедура, мандатът 

вече кандидати избирателният ор- се повтори и повече 
ган или форум след обсъждането поред.
на дадените предложения и съот- Неотдавна бе потърсено обяс 

„„ преценка — взима решение нение дали в политическо-изнадни-
членове, за това дали на листата да бъдат телните органи в СК могат

онези кандидати които са получи- ™ иТбирТ™ °Т ЧИСЛ0Т° К°л
ли доверието на две трети от Кандидатите' за секпета™ станалите обществено-полити-

; ' . Нашите събеседници, партийни гласуааЩите- кандидатите за членове на секретариати, членове ката и°пп Г'м™п С Н' СИНДИ'
' активисти от големите стопански ИЛИ членове на секрета- на акционни конференции и орга пуват уставни ппр 46 НС същест_:гх,ск_ Е—“ ~
менайт дебатата върху Проеето- таря На СЪ1Цото събрание със съ- ни да бъдат избрани набези ллъ пиганиЯСя ИМа прелвид че с пред- 

, заключенията и главно говорят за “""Х 0ве„н7адно с доу™ кан- жнос^- н‘°. я Документа На ЦК натр™гетп се ограничава
успешната или неуспешната рабо- а _ 0 из^орът не се извъв- на-СК в Сърбия е утвърдено че Папи 1ТП» Ьункции.
та на организациите на СК - в 7боТ°е “ ИЗбоТ>Н° «оправдателно неприем^нн наложено"Гелуппе*в"3 КОГОТО *
зависимост от — деловите резул- пали „„„„„ я тези длъжногти не може да оето- следно ппегтугтеЕ’ в денме или потати Дали секретарят и членовете «а лерира — все до раздвижване “едно предупреждение може да
Т • секретариата може повторно да утвърждаване „а илЛьЕ бвде избиран 33 секретар или за

Любивое Йевтич, председател- се избират на същата функция? ски мерки" Н -'кино политиче- член на секретариата 
ствуваш на координационното тя- С уставите не е изрично предпри- Комисията зя н,а,га партийна

: ло на постоянното съвещание към • оано — казва се в справочника на СЮК тълкувайки Устава пя™ устава е Утвърдено —
. организацията на СК в Сложната — но на практика се прилага ус- пояюнение и за това че в поя о отговора — че всеки член на 

сдружения труд таеният принцип, че изборът на те- ческо-изпълиителните опгачп „» Съюза, на комунистите има право 
зи длъжности може да ое върши СК „е могат да се избирГчлено в^чЮ^пз^иретел^6 ИЗб‘№аИ ВЪВ

избират може да 
от два пътиоа по

лучили най-много гласове, под ус
ловие ако за тях са гласували по- 
вече от половината членове. Ако 
на листата има толкова 
колкото се избират, избрани да сеПОВЕЧЕ Й ПО-МАЛКО 

ГОРЧИВИНА на органи

г

на първич- 
оргацизацця? В 

се изтъква

организация на
„Иво Дола Рибар" говори за то-

тела и органи
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зация «а СК. — Ще подготвим на суровини, констатирали, че про 
по-широки листи на кандидатите блемите може да се решат само 
за функции в първичните органи- ако този път не се забрави на 
зации и акционните конференции, заключенията.

Каква ли би трябвало да бъде (НЕ)ЗАБРАВЕНИТЕ 
биографията" на кандидата? ЗАКЛЮЧЕНИЯ

— Трябвало би да бъде добър _
работник, честен трудолюбив, след ~Г ***аи-остро — казва Чубрич 
това да е активен на събранията. . в „Енергетика”, където до-
да иска да съобщи своето мнение. °'и 1На една четварта част от чле- 
но и да уважава чуждото, да е ^‘оветс на Съ,юза на комунистите 
готов да поеме бремето на все ^яха присъдени идейни мерки — 
по-голяма отговорност. °т ллугарока критика до изключ-

ване от СК. Промените сега са 
Павлович изтъква, че на по-от- видими: залежалите стоки са чув- 

говорните функции в органите на ствително намалени, така че в 
СК трябва да постъпват хора от колектива само по тази основа 
колективите, които добре стопани- останаха над 20 
сват. „Филип Кляич” е една 
тези организации.

милиарда стари 
от динара. Гова е най-добро потвър

ждение, че е възможно 
нално стопанисване, 
проблеми и

по-рацино- 
Няма вече 

с плащането на дълго- 
за което съшо

— Постоянно увеличавахме про 
изводството и износа, разширихме 
фабриката и приехме стотна но
ви работници.

вете.
дебатата стана дума в 

върху Проектозаключени 
Ята: с осъществяването

вече енергия. Трябва да се изби
рат честни хора. а да се 
кариеристите.

— В разискванията върху Про- 
ектозаключенията от 13-то заседа
ние на ЦК на СЮК най-вече спо- 

отговорността. И сега 
активност

това какъв именно кандидат иска
ме, и затова има опасност най-до- 
Ходжпч.

оставят на само 
солвентносттаС какво не могат да бъдат до- тези две 

волни тук?
— Работниците — казва Павло- 

най-вече са засегнати 
инфлацията. Хората работят, оба- 

В ООСТ „Молен’' в промишле- че добрите резултати се губят, осо

позиции.
на трудовата организация 

от телпо увеличена.КАКВА БИОГРАФИЯ 
НА КАНДИДАТА

е значи-
вич

менавахме
в изборната 
Милош Полич, секретар на 
вична

Инак, такова наблягане
ността ..Филип Кляич" в Крагуе- бено независимо от усилията. То- Договореното и такива 
вац сега се работи дванадесет ча- ва влияе върху активността на пар се постигат 
са дневно, и в събота и в неделя. тийчите организации и върху поли обикновено 
за да осъществят продукция 20 на тичеоката активност изобщо, 
сто над плана и да удовлетворят членовете на Съюза на комунис- 
поръчките на купувачите, особено тите мълчат, защото виждат че

много от тези неща зависят от тивите, които стопанисват 
„Филип Кляич" инак е един от факторите, на които не могат те губи. Въпреки

върху 
промени не 

всякаде. Напротив.

казва 
пър- 

на СК ворганизация 
един от цеховете на Автомобилна
та фабрика в Прибой на Лим — 
отговорността най-често се споме
нава. но все още обобщено. В по
следните две години аз се уверих.

заключенията 
забравени. В Кралево и

биват
другаде 

до колек- 
със за

това особено се отнася
чуждестранните.

яг,’нте становища, 
малко са организациите, където се 

Чедомир Чубрич, председател- е тръпнало добре, което показва, 
струващ на Акционната конферен- че Съюзът на 
цич на СК в кралевашки ..Магно- 
хоом". обаче говори за това, как 
в Съюза на комунистите често се 
работи акциятпки": приемат се

че не сме готови за самокритика, 
че най-трудно ни е да говорим за 
собствените си грешки.

Садо Ходжич, секретар на пър
вичната организация в груповата 
обработка във ФАП. предупрежда
ва за това. че в Съюза на кому
нистите още от партийната деба
та постоянно се говори за това как 
во „би трябвало", така че регис
трирането на проблемите, без опит 
нещо да се промени, е видима 
характеристика на работата в СК.

— Изчерпаваме се в разисква
нията за това. дали сме за един 
или
често нямаме ясни

малкото колективи в Шумадия и да влияят. 
Поморавие, който надхвърля екс
портните си планове.

Как в такава обстановка да се 
отдели повече време за изборите?

— Проведохме събрание на По
стоянната акционна конференция 
на СК в ООСТ и договорихме се 
секретариатите на първичните ор- 
брия да търсим
ко може да се измени — казва
по-слаби. А със слаби кадри мал- Проектозаключенията се опитали 
ганнзации и кадровите комисии да да работят другояче. Като утв р- 
извършат необходимата подготов- дили. че наи-големи проблеми са 

Живан Павловия, сек- несолвентността, залежалите сто- 
органи- ми и неизвестността в набавката

комунистите в този 
мандатен период, и след разисква 
нията върху Проектозаключенията
.не е успял да осъществи много от

и своите определения. На 
на предишните се забрави. В ..Ма- те изборни активности 
гнохром" след разискванията върху

заключения, сетне идват други сегашни- 
в първич

ните организации това дава осо
бена тежест.

неколцинасред

В. Филипович. М. Стоилович, 
Р. Типсаревич, М. Бйелополяц. 
Л. Войичка — казва 

ретар на първа първичнаповече кандидати, макар че 
критерии за

с Съществува съюз на ръководни срещу такива силници на деня се 
. структури в ОСТ и СОСТ, и хори- отправи критика всички сили ще 

зонтално и вертикално, а така е се съсредоточат да отмъстят или 
често и в останалите органи, на да направят лошо на тези които 
всички равнища. У лае е създаден си критикуват, защото имат власт, 
политическо-управляващ слой. кой- н ясн° е какво чака онези, които 
то с толкова силен, че може да се осмелят да говорят за техните 
забавя и сиречава провеждането пропуски.
па решения, закони и заключения. От такива онлници на деня тря-

и бва да се освободим. В Съюза на

та си работа, моралния лик и 
ясните си идейно-политичееки въз- 

на- гледи потвърдиха, че

на СК. Значи, няма някои форме
на СК слни пречки дори и член 

наложено идейно-политическо 
казание да бъде избран на някои доверието па всички. А такива, ра- 
задължения в Съюза на кому ние- збира се. не са не само онези с 
тате Съществено е обаче, че и в партийните наказания, но и голя- 
тези избори трябва да избираме мо число „стандартни" членове «а 
онези членове, които с досегашна- Съюза на комунистите.

заслужават

и затова такива ръководители 
техните ..помагачи” не се застъ-п- комунистите има грешки и пропус
нат за радикални промени. Те се ~ от неефикаоност до безот

говорност, но има и безотгавор-Кого да не избираме застъпват за лични, групови и те
риториални интереси. Те се застъ- ност да им се каже истината и 
и ват и занапред да остане сбгаш- ла се изключат от редовете на Съ- 
ното състояние защото то им бла- юза «а комунистите. И между ра- 
гоириятствува. Могат да решават, ботнмците има лентяи и нечестни, 
имат големи заплати, имат приви- но работническата класа понесе

обо- най-голямото бреме в досегашни-

докоснат ло нея мислят чс им се 
е удала възможност да осъществят 
всичко онова, което по-рамо 
са могли. Стават нстолерантни, гру 
би, користолюбиви. полтрони. крм 
промиоери и т.н. Искат да сс „по
кажат” и възможно по-добре Д0 
използуват властта си. Затова вла
стта с опаша за малки и неспосо
бни хора. Последиците са големи 
и това за воички, а нс само з0 
отделни лица. Колкото 
но да се работи и решава — 
лата на отделни лица на отговор
ни постове е огромна, въпреки оа- 
моуггравителното решаване. Силни- мени. 
тс на деня винаги около себе си 
имат група, която им дава под
крепа. без оглед на това как ра
ботят и какво с поведението 
Такива групи поради това са при-

работят на по- мито п

В предстоящите избори особе
но внимание трябва да се посве
ти на избирането на ръководни ка- 

Тази работа не би трябвало 
пък

не
дри.
да бъде кампанийна, 
бива да позволим повторно да бъ
дат избрани онези, които са пока
зали че нямат нито организацион- 

професионални, а често

нито легии, понечете от тях са се 
гатили и «а тях, с добро и така 
как то е сега в нашето общество.
Бремето па инфлацията, ударите онези които са начело «а полити- 
на цените и намаляването на жиз- ческо-изпълнителните и управител

ни органи трябва да действуват с

тс постижения.
Членовете на форуми, както и

ни. нито
нито човешки качества, чието по
ведение не е в унисон с лика на 
комунист и с принципите на соци
алистическия морал. Не бива да 
сс позволи да се изберат нови ка- 
дри, които ще „действуват" като 

не бяха

нското равнище много не ги зася-
гат. На тях е важно на всяка цена личен пример, защото само

и политическо
такакожжтив- запазят материалното си и об- ц1е имат морално

положение, и затова, ес- право да търсят от останалите да 
имат по-шгакво поведение. Избо
рите са момент за диференциация

си- да
тествано 
гествсио, са против радикални пра.

и предишните, на които 
чужди митото, корупцията, „поле
зните малверзаци”, нарушаването 
па законите, самоволното, затваря

на ООСТ, тери- 
затваряие, обогатяван е-

От значение е и гова, че за се- сред ръководните кадри, защото в 
обществото, периода между изборите най-чес-гашното състояние в

за идейните отклонения, за поли- то не сме в състояние да отзовем 
им. тичеоките пропуски, за нодиоци- н сменим онези, които това за

шитата в производството, проблв- служават. Трябва да изберем въз- 
образованието и културата можно повече нови. професиоивл- 

тс обвиняват работниците. Об- ни и хора с творчески сили. защо-
кадри «е може

пето в границите
ториалиото 
го и т.н. Трудно с преди това да 

поведе-
вилегировани
добре заплатени места, дава 
се възможност да вършат злоупо-

» ХЖТХйХРЬтш о. ..«*»«»»
различни малки и по-големи удоб- решения. При тях няма самокри. 

по-бюзо получават жилища пичиоот, макар че за сегашното
положение оа найотгапории. Ако

ИМсе знае какво щс бъде 
кивто на новите ръководни кадри, 

постът и властта да-
лоитяйство а О- го с някои стари

бюро- да со върви напред. За нови пеша
нови

виняват ги и за
множествозащото тъкмо 

ват възможност на ръководителя 
и в положителен 

отрицателен смисъл. Мнозина

хора. Солих Селимович 
Клвдниц», Сйеницада се изкаже 

и в
искат да са на власт, и когато ое

ности, 
и ггр.
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СК В СЪРБИЯ ЗА 

СТОПАНСКИТЕ ПРОЦЕСИ

„Невралгични 

точни“ на 

застоя
ВМЕСТО СЪЗДАВАНЕ НА ОФАНЗИВНА СТРАТЕГИЯ МНО

ГО СИЛИ СЕ ИЗРАЗХОДВАТ ВЪРХУ ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ СИС 
ТЕМНИ ВЪПРОСИ И ЗА НАСТОЯВАЙ ИЯТА ДА СЕ ЗАПАЗИ И 
ВЪЗПРОИЗВЕДЕ СЪЩЕСТВУВАЩАТА СТОПАНСКА СТРУКТУРА 
КОЯТО НЕМИНУЕМО ОТВЕЖДА КЪМ СТАГНАЦИЯ

икономическото положение и та миналогодишна база 
1“'ьро4и‘> «"ЗД тазгодишното Де-, окото производство 

петмесечно стопанисване, по дреме 
на подготовка на

Сс на кооов- 
Индустриита 

чувствува недостиг откъм сурови-
„ .... . средносрочон ни, ‘Полуфабрикати, енергия, резеп 40,1 ДОХОД на работник все още с група за нагласа на икономическа-

угв рждаване на задачи за вни части, транспортни сродства гаод Ръста на инфлацията, така че та политика,
следващата година, по-лошо е от- Все повече сс натрупват резерви ЛИЧ1Шгв доходи не могат да смет- Очевидно е, че е необходимо
колкого и в края «а миналата го- особено на готови произведения’ ‘мт паДа,ието "а жизнения стан- да се изгради цялостна
дгша, когато е формулирана нконо Загубите, според шестмесечния- бе- дарт на трудовите хора. Само през мерки
мнчоската политика за тази го- ланс, са увеличени с 11,4 милиар- юли към ео на сто или 850 хиля-

икономическо да динара, а изказаха я 10 на сто т -Раб°™ици са имали личен до- зи, 
думите на от съвкупното число организации, ход п'од сРеДчото равнище в сто

на с приблизително 130 000 работни- пал|ството, а 322 хиляди заети
получили този месец по-малко от ровка 
22 хиляди динара.

Покрай инфлацията, 
от реален показател

комическа неефикасност. икономи
ческото положение все повече за
трудняват няколко, както бе ка

на зано, „невралгични точки'.

система от 
на икономическата полити

ка, е която би се подтиквали 
които теглят напред, със 

временна помощ на онези, 
са са загубили деловата си

оне-
съще-
които

дина. х ова трудно 
положение. сиоред
•ивон ч-х«*моолич, председател 
МК на ск в Сърбия, изаказали на ци.
2 октомври на заседанието на 11 ре 
дседателството на цк на СК 
ъъроия.

опиенти-
да пристъпят към промя

на на производителните 
е организации, технология 

вата политика, за да колкото 
може по-бързо пробият обръча на 
изоставането. Сега, обаче, вместо 
създаване на офанзивна стратегия 

Тук, много сили

Низкият ръст на производство
то поради за сух — и не само 
него, забеляза и селското стопан
ство, което досега даваше значи
телен принос на стабилизацията, 
но със значително влошаване 
овоето материално положение. За. 
щото „зидането на цените" «а се
лскостопанските

програми.коятов и кадро.иооветено на текущите 
стопански процеси, е „своеобразно 
наказание", с което

за нашата ико- се
„реалността 

ни наказва за всичко онова, кое
то не сме предприели, а можахме, 
в поооката към съвкупното осъще
ствяване на Дългосрочната програ
ма за икономическа стабилизация". 
През миналата година, 
Стамболич, съществуваха и някои 
надежди икономиката ни да тръг
не по пътя на експанзия, но наде
ждите все повече се топят и изче
зват, така че положението в ико-

се изразходват върху 
така наречените системни 
и настояванията да

преди воичко, ръстът на незаетост
та, която изисква по-чевръсто и по- 
ясно насочване в

въпроси
се запази

— възпроизведе съществуващата 
панска структура Също 

на организациите по-малък е броят
на сдружения труд или наистина за по-голям личен доход са гото

- « това ше стане грижа на всички в ви да вложат повече „ „Г
рабрява е незначително увеличени- Републиката. Проблемът на запаси бота Всички сили га “ °
ят износ, особено на коивертиюуе- след Т0.Ва е бесилка, която неусет- към ' доказваме колко кП° я НИ
мия пазар. Обаче, трудното степай но стяга гърлата на онези прУ0И3. чил‘
ско положение особено обременя- водители с нехаещо поведение. то разпределение ^Ществуващ°-

ДО Съществуват също така постоянни акцията, следователно
,.невралгични точки" в стопанство- трябва 
то, както са

ипроизведения 
има свои граници, именно поради 
все по-низката покупвателна мощ 
на потребителите в снабдяването 
на храна. Единственото, което ох-

Републиката сто- 
така, все 

на онези, които
ще се предостави ли именно не
заетостта само

изтъкна

номиката повече 
стагнацията отколкото 
та. При това инфлацията днес уни 
щожава даже и онова положител
но, което е направено, а 
проявява разоряващо не само 
икономията, а и все повече разо- 
рява политиката, па даже и иде-

характеризира
експанзия- Центьрът на 

в бъдеще 
да се прехвърли от разпре- 

производството.

ва покачването на цените, 
края на август цените на индус
триалните произведени* 

тя се шение на същия меоец
по отно- 
миналата см ед ервският М ета- 

лургичен завод. Бор, Прахово, за- 
година са увеличени с 80,5, цени- харните фабрики, кланиците

делението в 
В тезив трудни икономически оби дру стояТелетва, когато 

се подготвя Резолюцията за обще 
ствено-икономическото 
през следващата 
на Съюза на

същевременно
ИЗНОСологията.

Че такава оценка на икономи- 
„ ческата обстановка, не е много об

ременена с. мрачни тонове, потвър 
„ ждават. и аргументите, .които на 

това заседание изнесе във встъпи
телното си изложение Петар Ко-

развитие 
година, ролятаКогато малко по-добре, по-пълно и по-подробно сме се органи

зирали — на републиканско равнище, в организациите на сдружения 
ТРЗ*Д/ в общините и регионите — постигнати са значителни проме
ни в износа. От април до края на септември сголемихме износа с 
15 бода. Стигнахме до там, че включително със

комунистите е неза
менима. Това особено, в заключи
телната част на 
Председателството, изтъкна 
Стзмболич, подчертавайки, 
га е необходимо да се съблюдае 
по какъв начин 
Републиката

заседанието на 
Иван 

че се-септември, имаме
стич, член на Председателството ниво на Ръста на конвертируемия износ от 106, а това е двойно по- 
на ЦК на СК в Сърбия. Костич голям ръст отколкото е средно за цялата страна. Това не е резултата 

. по този случай изтъкна, че про- върху който трябва да се спрем, но това говори,
.. .мишленото Производство в Репуб- гажираме и организираме, рогато създадем обективни 

ликата, отбелязва големи осцила- акция, можем да меним положението.
ции. В началото и през средата “ :—--------------
на годината отбелязва упадък, ко- те -на дребно със 73 на сто.

всички сили вче когато се ан- 
условия за

са се организирали 
върху задачите за провеждане на 
Дългосрочната програма 
мическа стабилизация. При това е 

и блокираха необходимо въз всеки регион и 
производител- община, в колкото се може по- 

но-програмно живуркане. От дру- голямо число от големите 
га страна, отделни организации и зации. в онези които теглят 
някои обществено-политически об
щности показват

за иконо-
а ги, които дръпнаха

. ето влияеше върху съвкупния Ръст жизнените разходи са увеличени милиарди в своето 
в първите осем месеца, в Репуб- със 70,4 на сто. В същото време 

. лтща възлиза на три на сто, от продължава тенденцията на вое по- 

. което в СЕ Сърбия, без покрайни- голямото обременяване на сто пан- 
- ните, всичко 1,9, а в САП Войво- 
. дина оаде по-скромно 0,6 -на 

Само в Косово е

органи-
на-

пред. но ив онези, които са ,,не- 
изключителна вралгичн-и точки" на застоя, да 

л л ~ жизненост в кризата („Заста-ва" проведат партийни събоани-я мп-
осъществено от дохода.. От друга страна поето- „Първа петилетка". Електронна ин билизират партийните организа 

по-гошямо производство по отне- яшю ое увеличава масата на из- дует,рия, „Кристал", „Симпо" и еь Ции и трудотате хор" вър^ стпа . шение - на миналогодишното — платените лични доходи, твърде ккипнллп , трудовите хора върху стра-
22,5 «а сто,- но при това трябва често и над договореното. Па все новашко гпомжтоп! горномила- етическо пренасочване и ^преодо- 
да. имаме в предвид твърде низка- пак, увеличаването на средния ли- да станат своеобразна рефереттна * СТОпанския засгои-

ството, «а което през първото по
ето. лугодие остана всичко 55,1 на сто

О. Кович

Комунист говорен редактор Влайко Кривокапич, гла- 9 Адреси 
вни и отговорни редактори на републикан
ските и покрайнинските издания _ дуб-
равюо Цурач, (СР Босна и Херцеговина), 
д-р Живорад Джорджевич (СР Сърбия)’
Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Ристо 
Лазаров (СР Македония), Янез Корошец
(СР Словения), Мирко Михалевич (СРХъ,р- * Издава Издателска 
ватоко), Матия Новооел (СР Черна гора), -Комунист’'.
Калман Петюович (САП Войводина), Албест • Печата 
Души (редактор на изданието за ЮНА).

• Председател на Издателския съвет на,.Ко
мунист” — на изданието за СР Сърбия д-р 
Богдан Трифунович, - 
тел Драгиша Павлович.

на редакциите: за всички издания 
на „Комунист": Площад „Маркс и Енгелс" 
и Белград, телефонна централа 335-061; 
адрес на редакцията„ _ . ---- на изданието за СР
съроия: Нови Белград, Булевард „Ленин” 
6, телефон 627-793

• С указ на Президента на Републиката от 
23 декември 1964 година „Комунист" е от
личен е Орден братство и единство със 
златен венец.

-• Директор и главен и отговорен редактор 
на всички издания на „Комунист" Велко 

. .. Миладинович.
■ • Урежда единна редакционна колегия: ди

ректор И главен и отговорен редактор Ве- 
Миладинович, заместник главен_и_ от-

трудова организация

се в четвъртък на сърбохърватски 
относно хърватско-сърбски (кирилица 
тиница), словенски, 
ски езици, а в съкратени издания на бъл
гарски, унгарски, словашки, 
русин ски езици.

и ла
македонски и албан-

заместник председа- румънски илко
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В НИШКИ РЕГИОНПРЕД ЕСЕННАТА СЕИТБА

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С МЛАД СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ 
ОТ СЕЛО ДОЛНО ТЛЪМИНОПодготовката в 

пълен разгар Земята иска грижовност
Съвсем е рядкост в се

лата на Бооилеградска об
щина да се намеци селско
стопански

стоящем отглежда 4 
ви. от които тези дни оча
ква две да му се отелят, 
а две телета, ще отглежда 
през зимата.

Но младият селскосто
пански производител Асен, 
не би бил това което е, 
ако се задоволява само с 
този добитък. От преди 
месец — два. започнал да 
го увеличава. Купил е още 
десетина овце, а намере-

кра- кизация. която трябва да 
ни оказва помощ в обез
печаването на храна, досе
га в това отношение мал
ко е направила. Но и по
край това, имам намерение 
да увелича добитъка — със 
задоволство казва 28-годи- 

селско стопански

Есенната сеитба 
га, но поради 
телната суша, едва ли 
започне на време. Общо с 
есенници би трябвало да 
бъдат засети 3048 
в обществения и 55 681 хе 
ктара, или, общо 58 729 хе
ктара. От тази площ с пше 
кица ще 
52 711 хектара, с 
1932, с овес 360 и така на
татък, а със зеленчуци — 
925 хектара.

Според регионалния план 
(съставен въз основа на об 
щик "ките планове по есен
на сеитба) по общини е 
предвидено с есеняици в 
Алексинашка община да 
бъдат засети 6550 хектара, 
в БабУшнишка 

^_Белопаланашка 
Блачка 1900, в Гаджинхан- 
ска 2504, в Димитровград
ска 1038. в Долевашка 
2690, в Житорагска 5000, в 
Нишка 4500. в Куршумли- 
йска 1780, в Пиротска 
5520. в Ражанска 3290, в 
Свъолижка 3300 хектара 
и т.н.

Кзкто изтъкват в Регио- 
налния кооперативен съюз 
в Ниш семена и торове за 
есенната сеитба са обезпе
чени в достатъчни количе
ства, а и селскостопанска 
механизация има достатъч
но. В момента в региона 
има над 15 000 тракторни 
няколко десетки хиляди 
прикачни машини. Недо- 
стигат ре досеял ки или пък 
в някои обшини ги няма 
в достатъчен брой. Гориво 
и смазочни масла също 
има.

куп ще бъде 
но. Именно, 
гоприятните 
ки условия -

е на пра производител 
до 30-годишна възраст. По 
чти всички 
като
започват да размислят за 
градски живот, за работа 
във фабричните халета. На 
пускат родните огнища и 
се настаняват завинаги или 
временно на работа във въ

и произведе- 
освен небла-продължи-

млади, щом 
станат пълнолетни.

ще климатичес- 
главна опа

сност за очакване на доби 
ви от над 3000 кг от хек
тар са- изкуствените 
ве. Торове има. 
да по-голяма част от

хектара шният 
производител.торо- 

но изглеж
И още нещо. Асен Ата

насов, не само че е сдру
жен селскостопански про
изводител, но той с голя
ма любов обработва земя
та, като при това прилага 
и съответни мелиоративни 
мерки. Доскоро недоходни 
те ниви е превърнал в из
куствени ливади, от кои
то сега има двойно и тро
йно ио-голяма печалба. 
Благодарение на тях как- 
то казва той. въпреки че 
тази година не бе лай-ро- 
дна със сено. той не се

тях
ще си останат по складове 
те тъй като са скъпи 
скостопанските

бъдат засети 
ечемик и сел 

производи 
тели едва ли ще склонят 
да ги хвърлят в необходи
мите количества. И с кре
дитирането на производст
вото на зърнени култури 
още не са изяснени всич
ки въпроси и това също 
може неблагоприятно да
се отрази в изпълнението 
на плана по еоенна сеит-2210; в 

2539, в ба.
Осъществяването на пла

на по есенна сеитба в ре
гиона е задача над зада
вите във всички селскосто
пански организации в ре
гиона. Освен тях и актив
ното съдействие на обшил 
ските щабове за изпълне
ние на плана по сеитбата 
гр очаква и обшествепо- 
политическите 
цип, преди всичко органи 
зациите на Социалистичес
кия съюз най-дейно да се 
включат в тази акция.

До започването на сеит
бата остават броени дни и 
?зтсва с всеки лен трябва 
да се засилва и подготов
ката за нея.

Очаква се повече откол- 
кото досега в тази важна 
а кипя дя се включат и се
лскостопанските специзли 
сти. а и Регионалният ко
оперативен съюз е готов

♦ страхува за предстоящия 
зимен период. Двете му 
плевни са пълни със ое- 
но, а о-н.ите площи; 
С"мик. овес и ръж и ще 
има достатъчно фураж за 
добитъка.А. Атанасов: като увелича добитъка си и печалбата 

ще бъде по-голяма — Вижте какво, намеси 
се съпругата му Душанка. 
няма какво да крием. Вси 
чко си имаме. И в къщи 
сме си добре подредили.

От преди няколко месеца 
имаме ток. купихме си те
левизор. електрическа печ 
на хладилник. И наисти
на работим много, но аз 
не виждам разлика между 
нашия и живота в града 
Е някои отношения свобо
дна съм да кажа. че и 
по-добре си живеем от 
мнозина наши връстници 
в града.

трешността с предубеждед 
ние. че този вид работа е 
не само по-лесна, но и пц* 
доходна.

Асен Атанасов от Село 
Долно Тлъмино.' махала 
..Селище” не мисли така. 
Той не само, чс е останал 
па деловия си имот. но от 
преди две години с и сдр
ужен селскостопански про 
изводител 
на малка кравеферма. От 
средствата, 
ни за развитието на сел
ското стопанство в общи
ната, т.е. от проекта „Мо
рава — 2” е взел една по

роди ста крава и мотокул- 
тиватор с косачка. Пона- 
нието му е броят им да 
увеличи и над двадесет.

— Имот имам не за 20, 
но за 40 и-повече овце и 
5—6 говеда. Проблемът е. 
че със съпругата ми Ду
шанка и двете невръстни 
деца. не сме в състояние 
сами да им съберем хра
на за през зимата. А ра
ботна ръка в селото не се 
намира. Наистина косач
ката ми с от голяма по
мощ. но не всички ливади 
мога да окося с нея. От 
друга страна ,,Напредък”, 
като селскостопанска орга

организа

притежател

претазначе-

Съществува обаче осно
вателна боязън дали пред
виденото количество .от 
50 000 тона пшеница за из-

да се отзове на всяка по 
и2'га да помогне.

М. я.М. А.
ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СЕЛИШАТА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА битъка. За поливане на 

градини с питейна вода са 
предвидени наказания (ко
ито засега никой не при
лага). В местната общност 
считат, че с тази цена ще 
има достатъчно средства 
за поддържане на водо
провода. за заплащане на 
две лица. които да отчи
тат водомерите и за набав- 
ка на необходимите сред
ства за поддържане на во
дата в предписаните нор
ми. Макар че вече е на
бавен един автоматичен 
хлоринатор и запланувана 

. набавката на още един, въ
прос е дали ще се обезпе
чават достатъчно средст
ва. Но желюищии са упо
рити в «своята воля да не 
пият пъртопопкнекатд во
да и всичко друго като че 
ли не ги интересува. А 
времето ще покаже 
упоритостта им ще 
резултатна.

Както е известно, Желю- 
ша е най-голямото край
градско селище в Дими
тровградска община с око 
ло 450 домакинства, което 
от ден на ден се увелича
ва още повече. Такова ра
звитие на това селище, за

Желюшани упорити
къв обект. Дали всичко 
'".е излезе така. остава ла 
се вили. Също остава да 
сс види и дали сегашните 
проблеми във водоснабдя
ваното шс бъдат премах
нати.

веждане ма грагтската 
да. получено 
от Общинската 
санитарно съгласие, а раз
писано е и ново самообла
гане. Сега сс чака Служба 
та за обществено счстовод 
стпо да даде съгласие, чс 
средствата от самооблага
нето могат ла сс .ползуват 
за строеж на водопровода

во-жду тях и Жслюша. а при 
приемане на решението за 
изграждането му и 
ша е била ,,за".

е съгласие 
скуншина,Жсл’о-

разлика от другите, които 
намаляват, поражда и спе- 

проблеми. За 
главии-,

Преди половин голина 
па общо събрашис бе при
ето решение т сс строи 
нов водоповод, по-точно 
да се разшири вече съще
ствуващия 
да се засили с 
вола дневно от Грапа. По 
търсихме отговор на вън

нифични 
Желюша един от Именно, в Желюша с в 

сила правилник, приет от 
местната общност, за пол
зуваше па питейната вола 
според който, всяко лома 
кипетво има право на оп
ределено количество вода 
срещу -1 динара за един 
.кубически метър вода". 
Ако изхарчи само два „ку 
бика" повече плашат се 
по 100 динара, а повече 
от два по Д00 динара за 
.кубик” вода. Сега е поз
волено водата да ое ползу- 
па само за пиене, лична 
хигиена и водопой на до-

те проблеми сигурно е во
доснабдяването. за което 

писали. Пре- в Желюша и 
оше 70 м3и досега сме 

ли няколко месеца желю-
Както ни осведоми Але- 

п роекто из ч и сл е I ш ятарошиха да 
питейна вола от 

село Грапа, не- 
поепорд-.ките

шани твърдо 
доведат 
чешмите в

ксоп
за водопровода са около 
2 600 000 динара със земни 
те работи. Но имайки пре

роса докъде се е стигнало 
от председателя на скуп
щината на местната обпг 

в Желюша Йордан

зависимо от 
на Обшествено-политиче- 

факта. че двил, чс е разписано И 
самооблагане в трудодниоките липи и пост 

Алекоов.водопровод 
стиг-

региошалният 
от Пъртопопшши е при крпанеето на капали- 

единодушно те за тръбите, желюшани 
се надяват, че шс минат

— След 
приетото решение за грап

500 метра
вода

нал на около 
от първите «мий и 
има достатъчно При стро
ежа на водопровода е за- 
плзнчвано ла снабдява ос 
вей Лимитровграл и всич-

дали
бъдеската вода, не смс стояли и по-евтино, още повече,

че в Желюша има всички 
работа. Вече профили работници, необ

ходими при строежа аа та-

нито час, казва Алексоя, а 
тръгнахме на 
е направен проект за по- А. Т-

кг, крайградски селища, ма
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ПРОБЛЕМИ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ
ЦЕНТЪР „ВУК КАРАДЖИЧ" В БАБУ ШПИЦА

ПРИ ПО-ДОБЪРИ УСЛОВИЯ
ПО-ДОБЪР УСПЕХ

С какви проблеми се предимно Миялкович,ца се развива преподавателсрещат основните учили- текстилната 
ща и образователният цен

промишле- и ооновното училище ,,Ичо
пост, която обезпечава ра йона Рибар". При това потьр .,Вук Караджич" в Ба. бота за момичетата. „Текс чти с занемарена работатабушница, в които общо се тилколор”, „Лисна" и ..П-ьр 

учат към 2000 ученици,бе- ви май" почти не приемат 
.ше предмет на обсъждане '.на работа момчета 
на неотдавна проведеното 
заседание на Изпълнител-

пърху професионалното из
дигаме от страна па някои 
преподаватели.

Беше изтъкнато, че се
БОСИЛЕГРАД: СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВА
ТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ"

и за
това за тях след като за
вършат куроа е трудно да 
си намерят работа.

Естествено, освен слабо
то материално положение 
на основното и средно об
разование, налице с и про 
блема с лошата оборуде- 
ност на училищата.

— Условията за работа, 
както и оборуденостт|> на 
училищата е много разли
чна — изтъкна Пера То- 
дорович, просветен 
ник от Пирот. Някои 
лища, .като например ос-

чувствува голяма нужда от 
организирана 
педагогическа 
«то да оказва

ния съвет. ■ 
Главна проопетно- 

служба, ко Чествува патронния 

си празник
спънка.

учениците дойдат от осно
вните училища в образова
телния - център „Вук Кара- 
лжич” е различният кри
терий, който се прилага в 
тях. Налага с,е '..често пъти

когат I
помощ п 

осъществяването на възпи
тателно образователния 
процес. С изключение на 
основните училища в Звон 
ци и Бабушница. 
районни и

в някоида мине по-дълго време, 
до.като придошлите от ос
новните училища в Стре- 
лъц. Звонци, Велико Бони- 
нци л Любераджа ученици 
..догонят" завършилите в 
Бабушница. В някои е не
достатъчно застъпена про
дължителното и допълни
телно обучение.

полведомствс 
ни училища сс работа в 
дотраяли и недостатъчно 
хигиенни сгради. Този фа
кт. между другото зле се 
отразява и

новното училище „Иво Ло физическото 
ла Рибар"
имат по-лобои условия за Заключено беше 
работа, и съвсем -сстестве-

Колективът на 
школския 
център „Иван Караиванов" 
в Босилеград, и ученици
те и тази година на 5 ок
томври ознаменуваха патро 
нния празник ма училище
то. Тазгодишното чествува 
не е много по-скромно от 
досегашните. Освен докла г 
за жизнения и революцио
нен път на известния ин
тернационалист, комунист 
и близа,х сътрудник на 
другаря Тито. Иван Кара; 
иванов. който пред учени
ците и колегите изнесе 
Стоян Величков, други ку
лтурно-художествени и спр 
ртни активности изостана-

то член на Българската 
компартия и близък сът
рудник, на Георги Дими
тров. Иван Караиванов, ак 
тивно участвува в борба
та срещу фашизма и на
ционализма в България. 
След освобождението, Ка
раиванов активно работи 
за сближаването между 
Югославия и България. 
Обаче поради известни ра 
зногласия в погледите си 
с група членове на тогава 
шното българско правител
ство. Караиванов емигрира 
в Югославия, където ведна 
га се включва в редовете 
на ЮКП и продължава със 
своите 
тически 
правилен и интернациона- 
листически поглед особе
но се проявява по време 
на инфобюровската резо
люция. където със своето 
правилно отношение по, 
националния въпрос, лава 
голям пшгнос в съпротива
та на Сталин и неговата 
хегемонистична политика.

М. Я.

средно- 
образователен

съвст-
учи-

въоху психо- 
развитие на 

поколение, 
ла се по

иска от Общинската скуп
щина по-обстойно 
запознае с проблемите 
учебно възпитателската ра 
бота [I вземе съответни ме
рки за разрешаването на 
съществуващите проблеми.

М. А.

в Бабушница, модра стващото

но. дават и повече знания 
на учениците. да се— Налице е проблемът 

с обезпечаването на рабо
та за момчетата 
на Снежана Петппвич пре 
пбдавателка в Образовате
лния център. В Бабушнм-

в
изтък- — Работата с така на

речените комбинирани кла 
сове е специфичен проб
лем изтъкна Милова,ч

БОСИЛЕГРАД

Кюстендил 

синят театър
интернационалис- 
идеи. Неговиятха.

Инак. в доклада ат Ве
личков между доугото из
тъкна. че Иван Караиванов 
още от оанна младост се 
оппегузлил за 
коките идеи. за взаминото 
сътрудничество между 
делиите страни, за човеш
ките ппава и 
вото решаване на 
възникващи конфликти. Ка

маокс- пени-.

от

ми ролюбн-
всичкиКюлявков 

в Босилеград
сс

„СРЕШИ НА ДРУГАРСТВО НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ”
М

Предстои оборени прегледродни песни и фолклорни 
изявление от

лепи театри 
където сс представлява от
лично.

в ТитоградСъгласно Програмата за 
гранично сътрудничество, 
между Босилеградска об
щина (СФРЮ) и Общин
ския народен съвет на град 
Кюстендил (НРБ) в област 
та на културата, през ми
налата седмица в Босиле
град гостуваха държавният 
театър „Крум-" Кюлявков" и 
куклено-театралния 
тав при окръжния профсъ 
юзен дом на културата 
..Димитър Благоев" от град 
Кюстендил (НРБ). -

кюстендил- 
куклено- 

..Ди- 
уче-

Традиционните „Срещи трудовите колективи, осо 
беко в ТО „Димитров 
град", съветът прие реше 
ние, че най-подходяща да 
та за провеждане на об 
щинокия преглед е 14 ок 
том в ри т. г. когато трябва 

известно, че- да бъдат излъчени най-дс- 
тря- брите представители за ре

ското краище, а 
театралният на другарство ка трудещи

те се от СР Сърбия" ще 
бъдат
година. Точната 
републиканския

състав
митър Благоев" пред 
ниците от босил е градското 
оснорно училище и учени-

Да кажем и това. че в проведени и тази 
дата нарамките на граничното 

трудничсство. 
театър „Крум 
от град Кюстендил

ск
държавният
Кюлявков" преглед 

още не е уточнена, но за
това вече е

ците от предучилищна въз 
па-ст се представиха с две 
кукленотеатралии
вления.

госту
ва на самодейното култур
но художествено дружест
во „Лемит" от Лесковац. 
където за любителите на 
песните. Фолклора

предста
регионалният преглед 
бва да сесъс- проведе към 20- гионалния преглед.Инак ■ти октомври.пгвта театрални 

състава имат дълга тради
ция и са носители на по- 
кепе високи признания. Ку 
клено-театралният 
..Димитър Благоев" е

Както и досега, и тази 
година , най-много участни-

и ше- 
с ед, Именно затова, 

гчият съвет за организация 
на .споменатите срещи 
Общинския 
вет в Димитровград 
дни проведе заседание, 
което е прието 
димит.ро в градските 
кици-самодейци и тази 
дина да вземат участие, ка
кто и всяка година досега

Зачитайки бройните 
тивности на самодейците в

общин-гите се представиха 
но прдставлеиие. пи ще има в областта на 

Фолклорната самодейност 
(•народни песни 
солисти

поисъставВ голямата зала на Кул
турния дом в Босилеград, 
двата театрални състава 
пред любителите на автен
тичния народен ме/йос се 
представиха с по едно пре 
дставление. 
дожественият театър „Крум 
Кюлявков", между другото 
се представи с редица на-

Това е първото тазгоди 
шно гостуване на

синдикален съ- 
тези

и танци и 
инструментали 

сти на.рпродни инструмен 
решение ти), в областта на поезия 

та, карикатурата и друго 
Очаква

но-
кюстен

лилските самодейци в ра 
мките на сътрудничество 
то а през

. сител на високото 
..Представителен", с кукле 
на миниатюра

звание на

..Слънчова 
люлка". За отбелязване е 
че през 1974 година този 
състав участвува на 
вия международен фести
вал на есперантските кук-

оабот-следващия- ме 
култура 
им въо-

го-сец Центърът за 
от Босилеград ше

се, че и тази^го
дина димитровградчани ЩеКултурно-ху-
постигнатпър- забележителенне гостуването. ч

‘ успех.ак-М. Я.
А. Т.
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МЛАДЕЖТА И САМОДЕЙНОСТТА
400 ДЕЦА ОТ 13 ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ УЧАСТВУ
ВАХА В МАНИФЕСТАЦИЯТА „РАДОСТТА НА ЕВ
РОПА" В БЕЛГРАДОПРЕСНЯВАНЕ НА 

РЕДОВЕТЕ Децата са най-голямото 

богатство на света
Общинската конферен

ция на Съюза на младеж
та в Сурдулишка община, 
относно Председателство
то на ОК на ССМ, всяка 
есен обнародва набиране

Когато пораснете, вие ще създавате бъдещето 
на света, ще се борите за* световния мир, за прогрес, 
човешки свободи, социални правдини и равенство — 
каза Александар Гърличков на приема за скъпите ни 
малки гости

лените организации 
ло поле.

в Бе- гаранция и за качеството 
на изпълнителите. Защото

Двете с известно, че само с про
дължителна работа може

дружества в гра
да редовно 
петиции и винаги са гото
ви да изпълнят

провеждат ре-

По повод световната „Се 
дмица на детето’' в Бел
град се проведе седамна- 
дсетата поред манифеста- 
тация „Радостта на Евро
па". в която 
400 деца от 13 европейски 
страни. „Радостта на Ев
ропа". като манифестация 
на дружелюбие, песен и 
игра ..без граници" на 
най-малките от нашата и 
много страни в Европа е 
важно звено в многостран
ните и интензивни усилия 
на Социалистическа феде
ративна република Югос
лавия за укрепване на оа 
збирателството. сътрудни 
честното и доверието ме 
жду европейските народи

Скъпите гости от 13 ,ев 
ропейоки страни бяха при 
ети и от председателя на 
Съюзната конференция на
ССТНЮ
личков. който в 
воното си 
другото каза:

— Деца, идеалите си мо

да се достигне определенона нови членове в култур
но-художествените 
ства в общината. По-кон- 
кретно: в града се търсят 
млади самодейци за фол
клорната. певческата, 
зикалната и 
ции към 
ственото 
май".

■ жете да осъществите с го
ляма упоритост, любов и 
хуманност. Когато порас
нете. вие ще създавате бъ-

съ ответиа 
културно-художествена про 
грама. Наистина 
те най-числени са младе
жите и девойките от сред

качество.друже-
и в две-

Тъй като младите са
дещето на света, ше се 

участвуваха борите за оветовния мир.
главни носители на разли-

за прогрес, човешки сво
боди социални правдини 
равенство и равноправие.

Гърличков след това на
помни на малките гости, 
че са дошли в страна на 
добри и храбри хора. в 
социалистическа и необвър 
зана страна, в която мно
го поколения загубиха скъ
пите си дъщери и синове 
в името на свободата и 
независимостта си.

Освен песни и игри от 
своите стражи малките уча 
стт-руп в манифестацията 
„Радостта на Европа” до
несоха и 13 подаръка, ко
ито много казват за стра
ната. от която са донесе- 

приветст- ни. Тези подаръци 
слово между символ на едно прекрасно 

детско приятелство и дру
желюбие.

другите

дружество

Това опресняване на 
ловете е продиктувано 
необходимостта да 
мерят младежи и де 
които ще продължат 
вата традиция на това 
жество. тъй като съа 
напускат записалите се 
различни факултети в 
публиката и страната.

се

Самодейците винаги радушно приети от публикатаСледва да се изтъкне, че 
култуо- 
друже-

„Ром". чиято фолкло 
музикална

в града работи и 
но-художественото чнмте чествувания. особе

но на държавните празни
ци сегашното набиране на 
членове трябва да ускори 
и подготовката на тези 
дружества достойно да се 
отпразнуват предстоящите 
празници — 29 ноември 
Деня на републиката. 22 
декември. Деня на 
и Нова голина.

ните образователни цен
трове ..йосип Броз Тито" 
и „Моша Ппяде".

Александар Гър.ство 
рна и
също постигат 
зултати. И тук се

са исекция 
добри ре-

Сегаигният опит да сс 
явят млади работници и 
работнички има за цел 
членовете на дружествата 
да работят в тях поне три- 
четири години. което е

върши
същата подмяна, но мал
ко по-бавно. понеже мла
дите роми не напускат Су 
рдулица. или пък се наета 
няват на работа в промиш-

ПИОНЕРСКИ ПОХОД „ПО ПЪТЕКИТЕ 
НА СВОБОДАТА”

Посетени исторически паметнициюнд
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СКУПЩИНАТА НА ТИТО- 
ВИЯ ФОНД В БАБУШНИЦА Тези дни в основните училища в Бабушни. 

шка община беше
Интересът сред млади

те е лоста, голям. Та-нцьо. 
ри музикални изпълните
ли, репитатори винаги с 
охота сс посрещат от ръко 
во7г;твото на тези друже
ства. Нещо повече: те са

организирана акция под 
название „По пътеките на свободата". Бяха 
сетени историческите паметници в общината и 
изнесени спомени от славните дни на Народо- 
освободителната борба и революцията.

Пред пионерите от основното

по-Расте броят на 

стипендиантите у.чилщце
„Иво Дола Рибар" в Бабушница. които се съб
раха край паметник- костницата в центъра 
Бабушница говори Новица • Игнятович. Той 
помни, че в тази костница се съхраняват тлен
ните останки на знашгп и незнайни партизани 
от Лужимца и от други краища на нашата стра
на, конто са воювали в тези предели.

Маршрутът на общинския пионерски отряд 
от Бабуишица, през Любераджа и Раковдол во
деше до Цървена ябука. Там спомени за на- 
родоо свободите ли ото движение и партизанското 
движение говори Мирко Златвнович.

наготови не само през есен
та. но и през пялата го- 

зачислят млади

на-

новс на Титовия фонд. Тс 
са отговорни за това. Сти- 

даровити 
и работници с 

в стопаи-

В началото на настояща 
та година Общинският син 

Бабушни

дина да 
самодейци, които има ка-

ггендирането на 
учаши сс 
инвестиране и

дикален съвет в 
на възобнови инициатива
та си за масовизиране на 
Титовия фонд. И тази ини 

резултат-

кво да покажат па сцена
та.

ското развитие.
На заседанието на Скун- 

шината на Титовия Фонд 
беше изнесено също така, 

Титовия

Трябва да се каже на
края. чс младите о*г Суп-циатива излезе 

на. Както неотдавна на
дулица поддържат връзки 
и с други селища и богат- 

фолклора —

ТитовияСкупщината на 
Фонд изнесе ТомислЗв Ста- 

Бабушнишка об
М. А. .чс занапред и 

фонд общините ше слру- 
.кават само 10 на сто

Титовия Фонд

ството , на 
сръбска националност, бъл 
гарска народност и ромска

ноевич, в
шина има редица организд 
ции на сдружения труд и 
отделни лица. членове 
Титовия фонд. 
има и организации, където 

По този 
Мании,

от
ООСТ ЗДРАВЕН ДОМ — БОСИЛЕГРАД 
обявява

средствата в 
на Югославия и пет на сто 
у, Титовия Фонд в Съпбия 
а с 85 на сто от среда • 

разполагат общи

на винагиетническа група 
сс посреща с внимание не. 
само в града, но и настра-

Но ото

Конкурспата .шеняма членувалия, 
повод Драгослав 
председател на 
за даване на стипендии от 
Титовия фонд изтъкна 

— Не с добре, че още 
има организации, които не 
членуват в Титовия фонд 
и че общинската 
празна. Трябва да се вили 

какво са

за попълване на работно място СТОМАТОЛОГ 
п здравната станция в Г. Лисина.

УСЛОВИЯ; Кандидатите да са завършили 
стоматологичен факултет и да са изкарали за
дължителния отаж за лекари и стоматолози.

Молби с доказателствата за изпълняване на 
условията изпращайте на адрес: ООСТ Здравен 
дом в Босилеград, п орок от 15 дни от деня 
на публикуването «а конкурса.

Некомнлектуваии и неподадени в орока мо
лби нима да се вземат под внимание.

китс.
В новата учебна година 

в Бабушница ше има И’И- 
2—3 ст1 шей

на.
комисията

Не ше и съмнение, чс 
новото опресняване па кул 
турмо-хуДОжествснито лоу 
жсства ше допринесе за 
овде по-голяма изява па 
младите сурдуличаии па 
самодейното поле.

дства за още 
дим. Понастоящем от този 
фонд сс ститгепдмрат б сту 

от които чегипимя

:

денти,
произлизат от работничес
ки семейства.

каса е
а двама са

селскостопанскидена на 
11 рои®водители.

какво мислят, 
правили и какво 
комунистите в 
пиите, където няма

правят
организа- 

чле-
Ст. Н.М. Антич

СТРАНИЦА »
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА САМОУПРАВИТЕ ДНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ
КАКВО ПРЕДВИЖДА РЕГИОНАЛНАТА СОИ 
ЗА ПЪТИЩА ДА СТРОИ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ 
СЛЕДВАЩИЯ СРЕДИОСРОЧЕН ПЕРИОД?Нарастват грижите за децата

• ПОНАСТОЯЩЕМ самоупра ви тел мата общност на инте. 
РпшАШЕШЦЛЕТСКЛ защита 13 СУРДУЛИЦА СТРОИ забавачница в Пътища малко, пали 

още по-малноСамоуправителната об
щност на интересите но 
детска защита в Сур ду ли
ца в десетгодишния си пе
риод на съществуване'(съз
дадена е през 1974 г.) из* 
вървя забележителен път. 
Основни задачи на 
общинска общност са: съз
даване на условия за раз
витие на детската зашита, 
обществена прехрана 
децата от предучилищна 
възраст, отдих и ревдеа- 
ция и парични помощи на 
семействата, участие в раз
ходите за ползуване на ра
злични облици на детска 
защита.

В този период са пос
троени редица обекти 
предучилищно възпитание 
и образование: В община
та е изграден обект за 
комбинирани цели: ясли и 
градинка за престой на 96 
деца. Работата в яслите 
започва през 1976 година. 
Освен това построиш га

този период в Сурдулица 
о построена нова комбини 
рана институция (ясли и 
градинка) със 7 възпита
телни групи и съпътству- 
ващите ги помещения, та
ка че в нея биват обхва. 

тази нати 156 деца.
Детските добавки, като 

вид помощ, на семейства 
с по-ниски доходи, ежего- 

на дно нарастват. Така напри
мер за детски добавки 
през 1980 година са даде
ни към 7,6 милиона дина
ра, а гарез настоящата го
дина са отделени 75 ми-

с целодневен престой. Ми
налата (1984) година в тях 
са обхванати 128 деца.

С други думи, с предучи 
лищно възпитание и обра
зование на територията на 
общината миналата годи
на са били обхванати 368 
деца срещу 96 през 1978/79 
година. Рязкото увеличе
ние през миналата голина 
е в резултат на новоот
критите възпитателни гру
пи в селищата: Биновце, 
Алакинцс. Масурипа и Су- 
войница.

Понастоящем се строи 
нова забавачница в Йела- 
шница за две възпитател
ни групи, или още 50 де
ца ще намерят приют в 
това предучилищно заве
дение. Обектът ще струва 
към 20 милиона динара, 
а 80 на сто от оредствага 
обезпечава 
ската общност за детска 
защита. Според договора, 
строителната организация 
„Зидар" в Сурдулица тря
бва да предаде обекта на 
употреба за Деня на ре
публиката — 29 ноември.

От казаното дооега ясно 
личи. че ежегодно нараст
ват грижите за децата и 
че тази самоуправителна 
общност на интересите с 
успех изпълнява законни
те си задължения. Ст. Н.

На територията в Нишки регион 
ло 945 км пътища, от които 678 са със съвре
менна настилка. В Димитровградска пък общи
на със съврсмена настилка са само 15 
тра и това е част бт международното 
която се намира на територията на общината.

има око-

киломе-
шосе,

Обсъждайки неотдавна проектопрограмата 
на Регионалната самоуправителна общност за 
пътища за период 1986—90 година, 
ма Изпълнителния съвет на Общинската

членовете 
скуп

щина в Димитровград изтъкнаха редица забеле
жки не само върху предложената програма, но 
и върху работата на споменатата самоуправите
лна общност. Известно е, че и Димитровград
ска община отделя значителни средства в рега- 
оиалната общност. Фак-г с. който не може

лиона динара, което ще 
рече, че почти десет пъти 
са нараснали по обем. 

за Инак броят на родители
те. които получават дет
ски добавки в общината 
в този период се движи 
ОТ 1200 до 1500 души. 

Обхващането ма децата

да
се оспорва, че на територията на общината с 
години почти нишо не е направено по отноше
ние на регионалните пътни насоки, С асфалто
ва настилка се стигна само до границата 
общината. Наистина, значителни 
изразходвани в долината на Ерма — за разчист
ване на пътя след вече известната злополука. 
Но това всс пак с „висша сила ', макър че и до 
срутването на скалата в Ерма нищо не е вла
гано поне на тази пътна насока.

Републикап- на
с предучилищно 
ние и образование е в съ
звучие с обществените по
требности и от година на

средства савъзпита-

и ученически столове при 
всички основни училища, 
както и при четирикласо- 
вите училища в Масурица. 
Сувойнпца и Биновце.

година е в постоянен въз
ход. През учебната 1978/79 
в яслените групи са били 
обхванати 30 деца. а през 

През 1980 година се при- учебната 1984/85 в тях 
емат редица самоуправи- 
телни споразумения, 
то интензивират дейността 
на тази

Проектопрограмата за изграждане на реги
оналните пътища предвижда на територията на 
общината през периода от 1986—1990 година
две основип насоки. Това са пътят от Моинци 
до Вълковия и от Лукавица до Долна Невля, 
т.е. до Врабча. Като трета насока е предвиден 
пътят от Суково към Звонци. От около 3 ми
лиарда и 300 милиона динара предвидени за 
Регионалната. общност.

има 83 деца. Следователно 
кои- броят им е увеличен поч

ти три пъти. През същата 
самоуправителна 1978/79 във възпитателни- 

общност на интересите. В те групи е имало 66 деца
за реконструкция на 

пътните насоки в неразвитите и гранични общи
ни са предвидени един милиард и 40 милиона 
А това

ноС1дружествоИЗ дейността на ДОБРОВОЛНОТО ПРОТИВОПОЖАР

са пътищата на територията на общи
ните Пирот, Бабушница и Димитровград. Значи
телна сума и добре предвидено, ще се рече на 
първ поглед. Обаче трябва да се знае, че спо
менатите пътни насоки са предвидени по от
делна програма на Републиката, която дава 
оредства в посочения износ. Това значи, че пак 
от средствата на Регионалната общност нищо 
не е предвидено да се влага на територията на 
Д и.митр о в град ска общи на.

Със скромни съоръжения
Развитието и усъвършен- 

ствуването
жество „Босилеград” в Бо
силеград, няма. или разпо 
лага съос скромни, за бър
за интервенция и успешно 
потушване на пожари, про 
ти.воложарни съоържения.

Имайки 
Председателството на До
броволното

ми противопожарни съоръ
жения. както за Дружест
вото. така и за противопо
жарните поделения в оне
зи трудови организации къ 
дето са Формирани. Освен 

предвид това. това членовете на Предсе
дателството взеха решение 

противопожа- в течение на настоящия 
дружество „Босиле- месец съответна комисия 

да извърши обстоен
миналата седмица заседа- лед на всички 
ние взе решение за обез
печаване на най-необходи-

на противопо
жарната защита в Босиле- 
градска община не върви 
в унисон с обществено-ико 
номическото и стопанско 
развитие на общината. Все 
още малко трудови органи 
зации имат 
противопожарни

Имайки това предвид съвсем оправдан е ре- 
волът на членовете на Изпълнителния 
техните забележки върху предложената 
тогтрограма. Защо не се сдружат 
Републиката

съвет и 
проек-формирани

дружест
ва, а за в местните общно 
сти и дума да не става. От 
друга страна и Добровол
ното противопожарно дру-

средствата от 
и тези от Регионалната общност и 

в срок от две-три години проблемът с пътищата 
в Димитровградска обши на да бъде разрешен 
завинаги, понеже други регионални пътни на- 
ооки в общината няма. нито пък има изгледи и 
нужда да сс прокарват други!? Оовен това члено
вете на съсета предложиха, че по-оправдано е 
да се съсредоточат всички оредства към пътя 
през Бидлмч. Това е оправдано от икономиче
ска гледна точка, имайки предвид 
те и вече започнали

рно
град” на проведеното през прег- 

противопо-
жарни апарати и 
ции. Още повече.

инстала-
че в мно 

го трудови организации те 
са застарели и са измина
ли всички срокове за

ТО „КОМПАС ЮГОСЛАВИЯ",
туризъм „БАЛКАН"

ООСТ за го- 
в Дими

тровград въз основа на решението на трудовия 
съвет от 27 септември 1985 година публикува

стилничарство и УС
пешното им действувал е 

Изхождайки от факта
запланувани-

„ със строеж стопански обек-
ти във Висок и изобщо съвкупният 
оки потенциал ,на този край. От 
към района на Невля все пак 
ва (връзка, която и през 
често. С Виоока

че противопожарната 
Щита е важна задача, 
само в областта 
пнекото и обществено-ико
номическо развитие, но 
от аспект на всенародната 
отбрана и обществената са
мозащита, бе взето 
ние в рамките на месеца 
в борба срещу 
в основното и средно 
лище в Босилеград 
колко подведомствени 
лища. както и в 
общности

за
Конкурс НС

икономиче-иа сто
друга страназа приемане на ШЕФ НА СЧЕТОВОДСТВО

Работното място съществува някак- 
зимата не се прекъсва 

положението е съвсем другото.

ппа»»РОеИО?°Грамата на Регионалната самоу- ппаштелна общност за пътища в Ниш е приета
«ГлипрМеНТТе забележки' Но Все пак, накрая 
д ^ е 1В проса: какво правят делегатите от 
Димитровград в Регионалната общност 
тищ», отиват ли на

е ръководно и след четири
години се върши преизбиране 

УСЛОВИЯ: VII— VI степен професионал- 
ност, икономическа' наооюа, IV степен професи- 
оналност, икюмомическо-комерчеока насока, три
годишен трудов опит на счетоводни работи и 
необходими са положителни 
ни качества.

Молби с доказателствата за изпълняване на 
условията от конкурса се изпращат в срок от 
15 дни От деня на публикуването му на адрес:
ООСТ „БАЛКАН" Димитровград, М. Тито _ 28
с.обозначение (за Комисията за трудови •ния).

Непълните и неподадени в срок мобли ня
ма да се разглеждат.

реше-

пожарите.
учи- 

и ня-моралночтлитичес-
за пъ-

заседание и разискват лиучи- 
местни 

и трудови орга- по тези въпроси? И
ни на- заседанието на Изпълнителния 
да чуят мнението

защо и те не бяха п о вика-
«изации да се проведат 
оказки из областта на про 
тивопожарната защита. Ще 
се положат усилия й 
където няма да се Форми
рат противопожарни 
пи и поделения.

съвет — 
съвета акона членовете на 

мнението на своята делегатска база.
отноше- вече не знаят

там

гру-
М. Я. А. Т.
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Физическа култура баскетбол

Няма да се състезаватФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА 
— ГРУПА „СЕВЕР” ЛИГА

• ГОДИШНОТО СЪБРАНИЕ НЕ СЕ СЪСТОЯ _ КЛУБЪТ „АСЕН БАЛ
КАНСКИ” НАПУСНА СЪСТЕЗАНИЯТАИзпуснати шансове 

загубен мач
’Г?. . л

Димитровград, 24 септември 1985 г.
I Случи „се . онова.
| отдавна

Баскетболният клуб 
Балкански-' отказа 
състезава в регионалната 
лига. За този ден бе на
срочено годишно събрание 
на баскетболния отбор „А. 
Балкански", понеже

което прочете отчета за работа- 
се предвиждаше, та на клуба и „работата"

ята и да се чакат по-благо
приятни времена и да се

„А. на председателството, коег започне от-нулата, 
го за изтеклия период от ' 
четири години се срещна финасирането на 
само 2—3 пъти, и то в

Доколкото се касае зз 
клуба

(според проектоизчислени-

да се

„ИМТ" (КНЯЖЕВАЦ) -„АСЕН БАЛКАНСКИ" 1:0 (1:01 
Княжевац, 6 октомври 1985 г.

Градският стадион — теренът тревист, идеален за 
игра. Времето слънчево, зрители 100 души. Голмай
стор Сърджан Илич в 26-та минута. Съдия: Брати
слав Живич от Алексинац — добър.

началото. ята. необходими са 120 ми-
Той говори-, и за ре.зул- - либна стари динара) сек- 

•твтите на клуба, -които .са ретарят на СОИ за физи
ческа култура казва, че в 
тази насока проблеми не 
ще има, ,но и този факт

след
четири години трябваше 
да се изберат нови де-ле- 
тати. ново ръководство и 
да се освободят от „длъж
ност'' старите 
Сведението, че от 25 деле
гати на събранието присъс- 
твува само един. и то прел 
седателят на клуба. ‘ крас
норечиво говори как хора
та в града се отнасят към

твърде успешни, с оглед 
че всички мачове игра .на
страна, тъй като няма соб. 
ствена здла, а . се играе по *?е Д9.пРи'несе клубът и по-

нататък да продължи с 
работа.

„А. Балкански": Милко 
Соколов 6, Никола Найде 
нов 5, Зоран В Христов 6,
Сретеи Гюров 5. Новица 
Алекоов 7, Синиша Ива
нов 5, Емил Иванов 5, Си
ниша Димитров 6. Алек- 
садър Станков 7, Кръста 
Кръстев 6 и Бобан Ман- 
чич 5.

И на третото си тазесен- 
ното гостуване футболис
тите на „А. Балкански" се футболистите на „А. 
завърнаха победени. Този 
път те претърпяха пораже 
ние от среднокачествения 
отбор „ИМТ' от

каш бяха омагьосани. През 
този период на 
домакините имаха 
ве, но резултатът остана 
непроменен.

Футболистите на „А. Бал 
кански" твърде успешно 
правеха засади, така че 
често и по няколко играчи 
на ,.ИМТ' се озоваваха в 
непозволено 
Въпреки това

делегати. системата
налагаше се да играят в 
Пирот. Всичко това изис
ква допълнителни усилия 
и допълнителни финансо
ви разходи. А един клуб
без ръководство, треньор ако същото се случи и с 
и другото, което е необхо- футболния отбор. Пионер- 

събра- димо за нормално състе- ският футболен отбор ве- 
разширена зание. не може това да че е разформиран.

останалите
живуркат. Крайно е време 
всички структури В общи; 
ната да се замислят над 
незавидното състояние на

есен зима
играта и 

шансо- Всичко това говори ка 
кво е състоянието на спор
та в Димитровград и няма 
ла бъде никаква изненада.

този СПОРТ.
Вместо годишно 

ние се съ-сточ
среща на игралите (присъ поднесе, 
стрчр.аха воичкм баокетбо- А'сведението, че за пред 
листи) с няколко любите стоящите' 4—5 години Ди
ми на баскетболния $порт. митровград не може да
Тъй като Зоран ГетЮв. ' получи зала. оше повече 
най-известният ас на дими- доппинес_е.^ баскетболният спорта в града, 
тповгралекия баскетбол, клуб да напусне състезани

а и 
състави едваположение, 

поражение. 
Бал

кански" заемат едно от
челните места във времен
ното класиране. Това мяс- 

Княже- 'то трябва да се запази, по
неже в края на първенст
вото само шестте най-доб
ре класирали се отбора 
ще минат във висш ранг 
на състезание. В този ранг

Димитър Ставров
вац.

Домакините през първо
то полувреме имаха само 
едно голово положение, ко 
сто успяха да реализират 
дскато футболистите на 
..А. Балкански" имаха 3—4 
стопроцентови голови по
ложения. но не успяха да 
постигнат гол. През

МЕЖДУОБШИНСКА 
| ^УТРО^ТД ЛИГА 

ПИРОТ

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

„Младост" (Босилегрбд): „Челик" 
(Вело ноле) 9:0 (6:0)

ДИМИТРОВ
ГРАД — БАБУШНИЦА

безспорно едно място при
надлежи и на „А. Балкан
ски”, но затова трябва до
ста труд и далеч по-добра 
организация в клуба, коя
то сега почти е равна 
кулата.

Първи точки от 

гостуване(ЮНОШЕСКИ ОТБОРИ)
1985 1одина. Игрищевто

рото полувреме гостите 
все по-ожесточено атакува 
ха вратата на домакините, 
създадоха няколко благо
приятни положения -за гол. 
но вратата на ..ИМТ" ся-

Босилеград, 6 октомври 
„Пескара" край Драговищица. Времето и теренът 
подходящи за игра. Зрители около 200 души. Гол
майстори: Н. Стойнев 6 и В. Захариев 3 гола. Съдия 

срещата С. Бабунович от Враня.

на „ПЬРЧЕВАЦ" (ПИРОТ) — 
„ПАРТИЗАН" (ЖЕЛЮША) 
1 : 3 (1:1)В следващия осми

кръг по ред в Димитров
град на 13 октомври гос
тува отборът ..Рудна 
ва" от едноименното сели
ще.

на Пирот, 6 октомври 1985 г.
тат от 9:0. полувреме 6 0. 
Всъщност това бе футбо
лен ден на Небойша Стой 
нев. който отбеляза 6 го-

Футболистите на желю- 
шки „Партизан" донесоха 
първите точки от госутва- 
нс. Те победиха отбора 
„Пърчевац" от Пирот с 
резултат 3:1. Този мач бе 
доста остър, но твърде ин
тересен. Отлично съди Ни
кола йездимирович от Пи 
рот.

В последния кръг на та
згодишното футболно пь0 
венство за юноши в Меж
ду общинска
дивизия Враня, юношеоки. ' ла. С тази победа юношес 
ят отбор на „Младост" от кият отбор на „Младост”

гла-

СПОРТНА СТРЕЛБА

Трнмеч на стрелци 
от Инш, Димитровград 

и Александровац 
Жупски

футболнаВ последния кръг на мла 
дежката лига футболистите 
на „Асен Балкански” висо 
ко побелиха отбора „Един 
ство” от Пирот с резултат 
5:0 и заеха първото място 
на края на есенния полу- 
еезои.

Босилеград >се наложи оре- 'приключи есенния полусе- 
своите връстници отбз ■ зон на тазгодишното фут- 

Белс болно първенство Зез за- 
губена, среша. М. Я.

щу
ра на „Челик" от 
поле — Сурдулица с резул Д. С.д. с.

Александровац Жупски
В рамките на туристичс- 

.манифестация „Жуп 
състоя

ТЪЖЕН ПОМЕН
Изминаха ЧЕТИРИДЕСЕТ скръбни дни от 

трагичната и преждевременна смърт на нашия 
мил и никога цезабравним съпруг, баща и дядо 

На 20 октомври (неделя) 
1985 г. в 11 часа ще дадем 
40-дневен помен на гроба 
му в горнолюбатските гро
бища.

Каним близки, роднини 
и приятели да присъству- 
ват на помена.

Времето минава бързо, 
по никога не ще заличи 
от спомена ни Твоя мил и 
благороден лик. Не вярва
ме, че те няма между нас. 
С всеки изминат ден чув
ствуваме все по-болно, че 
завинаги сме те загубили. 
Ти беше нашата неделима 
радост и гордост.

Поклон пред светлата 
Ти памет!

Вочпо скърбящи:
съпруга Цветанка, синове: Владо, Милко и 
Ильо, снахи Вера и Данка, внуци: Златко, Жа- 
клипа, Станшпа и Ясмина и останали многобро-
Й11И РОДНИНИ______________________

ТЪЖЕН ПОМЕН
Измина ЕДНА болна година от деня, по

останахме без нашия мил и иникога не- 
прежалим баща, брат. девер, чичо и дядо

ската
ска беритба" се 
традиционния тримеч меж 

дружини
гато

Вене Александров 
Симов

у/г стрелческите 
„Нитекс" от Ниш, „Грани 
чар" от Димитровград ,и 
стрелческата дружина 
тала-побратим на

на от Горна ЛюбатаДими- 
Алексаидро- Божа

Стоянов
тровград — 
вац Жупски.

След' приключване на 
сумиранисъстезанието са 

и резултатите. В отборното 
класиране първото място 

на „Ни-гаеха стрелците 
текс” от Ниш. а на трето 

класираха сгрел- 
Димитповграл. Ли 

стрелци

място се
питс от
митровградските 
обаче бяха по-добри в лич- 

Именно
1985 г. в 11 часа па гро- 

едногодишен
помен.

Неговият благороден лик, благородис и А°- 
брота ще останат трайно в спомепа 

Каним близки и познати па този
дом, да положим цветя и

Брат Мига със семейството

На 19 октомври 
бищата в Босилеград ще дадемгчто класиране.

Нацко Манчев зае второ, 
з Гота Глигоров трсто
място.

Така приключи отне ед
но състезание между стре 
лческите дружини, които в 
течение на годината се 
спешат повче пъти.

ни. Iден да
посетим вечния му 
залеем със сълзи. :

д. с.
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хулцер • сатира • забава
Мъже филооофствувйТ: 
— След жена и автобус 

няма смисъл ла се тича,
— Особено когато в ав

тобуса пътува жена ти ...

Владимир КАПИЕНИДЗЕ (СССР)

Големият и ммшт
Надвисна голяма опасност.
— Ние сме малки хора — каза 

Малкият човек, — Къде да се бу
таме? Кой кога да— Истина ли е това, ко

ето чух? Бил си на море 
с жена, която плащала вси 
чко?

— Да, оше не тръгване 
ми взе портфейла.

И махна с ръчичка. 
Големият се изпъчи с гърди и 

силните му мускули заиграха.
— я .го виж ти! — 

лнво Малкият.
извика писк- 

Накокошини се! 
Ох-хо-хо! Ще умра! Истински петел!

Големият сви' 'вежди 
блеснаха.

• • •и очите му

Ловен, върнал се наско
ро от Африка, предлага 
за продан маймуна:

— Така всеки може — изкикоти
се Малкият. — Покажи се «а дело,.

Без да -каже дума, Големият тръг
на срещу опасността.

Малкият озаглави 
спомени „Срещу опасността''.

Има йедън лош обичай: кига у некою ра- 
диу организацию имаю работника с нарушено 
здравйс и нсмаю згодно работно место 
— они га туре за чувара.

Колко това йе лоше — 
ли у Бабушницу.

Направили проверку по раднете
и нашли чудо. На много места чува. 

ретс били заспали!
Уморни човеци, работе у три смене, и що 

йе най-важно

за негаТя е истинско чудо!
кръпиПуши като човек, 

чорапи, пие кафе. играе с 
мен из карти , .

книгата си със тия дни се увери-

организа-цийе —— Но шом с толкова 
дресирана зашо я водите 
га синджир?

сг МЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕЕи
не су здрави, та да може да из

държаш кико осталити.., Щом йе тека _
мора да заспе. савлада 1)и умор!

Просто човек да не веруйе. Защо на теквия 
човеци се не найде по-лъка, одговараюйа ра
бота, него им се дава — йош по-тешка и ло- 
одговорна!

Ако човек работи само ко работник 
огреши, щетата нема да йе

Истински — Защото От снощната 
игра на карти ми дължи 
пари ...

начин да отмъстиш на врага си 
е да не приличаш на него. они

Марк Аврвлий

Всяко Опруг упреква жена си:
— Ти никога няма да 

се научиш да постигаш ра
вновесие в бюджета. Вина
ги ми искаш пари!

— Но скъпи, аз внима
вам много...

— Да ... но защо нико
га не успяваш да свържеш 
двата края?

— О, напротив!. .. Успя 
вам. Но никога не съумя
вам да завъжра възела!

и давреме ражда своите герои.
Арабска толкова голема,

ама ако му се довери да чува целу радну ор
ганизации) оди неколко стотин 
род. производство, машине. сграде 

И поез януари, - 
исто. Имало задремали

милиярде —. на-
Привържеш 

развали нравът на коня.
ли коня ю>м магарето, ще се билока имало контрола.

чуваре. написане биле 
и прияве против н>и и раднете организацийе.

Не съм питувал кво йе стануло с тея прия
ве. Може и

Каракалнакска

да су решене, ама ме чуди защо 
положението се не мени, защо се 
труг начин да се защити друщвената имовина?

Може и слабата чуварска служба понекига 
да йе причини за разне крадже и шпекулацийе 
що се дешаваю у некойе радне организацийе.

Та мислим дека йе време там 
чуваре одредени човеци с по-слабо здравйе да 

се найде и одговараюча работа.

По-добре един път 
кото сто пъти да кажеш.

не тражида покажеш, откол-

Китайска

куде су за
Верността се познава I; Мв опасност.

Виетнамска
а за чува

ре да се поставе най-ишарни. най-здрави и нам
ел ремни на кои и муа не 
5у не забележе.

— Искаш ли да ми по
дариш визон за рождения 
ден?

може да мине, а да

I Ка т&кви стану на капийете и .мнозина 
ония що су наумили нещо да износе че 
помисле дали нема некой да би стисне за 
гушу . . .

Тека

одиЛицемерието е модерен порок, 
дерни пороци минават за добродетели.

Молиер

♦ — Да. но при едно ус
ловие. Ако ти сама почист
ваш клетката.

а всички мо- си♦
и чуварете и имовината че♦ су по-сигурни.

:
! Не всеки, който раздухва Някои хора особено се 

срамуват от подлостта, ако 
не им се удаде случай да 
я докарат докрай.

огън, готви храна.
Арабска
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