
ЕрятстНо указ на щмнидта 
СФРЮ йосин Брое Ткм от 
14 февруари 1971 
издателство „Братспи»” е 
удостоило е Ордата братст
во ■ единство с*с срвбърев 
всясц за особен* заслуги в 
областта иа генфор 
ната и графич дейност
и за припос праз ви ти сто ва 
братството и единството 
между нашите народи и 
народности.

1М1И^|||Ш |ГНИК ит БЪД|ГАРС^ЛТЛ НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ^
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НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО5 НдТъюЖ1 ГЪРЛИЧ КОВ НА ЗАСЕДАНИЕТО 
СЮ1ЯРСЬЮЗД ЕЛС В° ° НА СЪЮЗНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧ1

ЦЕНА 15 ДИН.

УНИВЕРСИТЕТЪТ В НИШ ЧЕСТВУВА 20 ГОДИНИ 
ОТ ОСНОВАВАНЕТО СИ

Па избираме най-шейните ^зс*к ш Н2ука
В рамките на чествуването на годишнината от 

освобождението си — 14 октомври, в Ниш беше 
чествуван и Денят на Университета. По този повод 
се проведе тържествено, заседание на Скупщината на 
Университета, председателствувано от Вукое Булато- 
вич, подпредседател на Изпълнителния съвет в СР 
Сърбия.

# Днес хората са недоволни от 
борите са удобен момент 
структивно да се насочи, но трябва да знаем, че 
не може да очакваме да се подобри политическият 
климат ако не осъществим основните цели на все
общия обществен възход

@ Има хора, които мислят, че нашият народ избо
рите счита за празник и обикновено развлечение 
и че в провеждането им няма да има проблеми 

фактора ра във фронта живеят все 
още в уверението, че на
шият народ изборите счита 

на на- за празник и обикновено 
развлечение и че в прове
ждането им не ще има 
проблеми. Не е ли това 
схващане рецидив от няка
ква

икономи- икономическа, културна и 
дйствителност?

много неща, а из- 
това недоволство кон-

Към участниците в тържественото заседание на 
Скупщината на Университета се обърна Драгослав 
Маркович, член на Председателството на ЦК на 
СЮК, като между другото изтъкна:Два крупни 

влияят върху политичес
кия живот, климат, съзна
ние и настроение 
шите. трудещи се и граж
дани' изцяло. Първият е в 
тоза че в навечерието на 
изборите излизаме в твър-

Знаейки значението на школуването и образова
нието за успешното развитие на стопанството и об
ществото често в създаването на образователната 
мрежа вървяхме пред своите реални материални въз
можности, а в някои случаи, и потреби. Това, до 
известна степен е и разбираемо. Динамичното, често 
и обективно пцотиворечиво развитие на страната, ко
ято с изключителни усилия ускорено се извличаше 
от крайната изостаналост и големите наследени раз
лики в степента на развитост, не течеше достатъчно 
съгласувано с потребите на обществото и стопанско
то развитие. В резултат на тези слабости днес имаме 
до голяма степен изразени явления на неоптимален 
прилив на определен профил кадри на всички обра
зователни равнища, недоимък на едни и суфицит 
други специалисти. В последно време са направени 
някои положителни крачки в преодоляването на това 
положение, но остава като задача и занапред тези

подчерта

политическа.другаде усложнени и тежки и 
неблагоприятни 
че ски условия и тенденции 
Реална преценка е и 
край досега взетите мерки 
е че има и такива. коит~ 
цге бъдат предприети, 
скоро време не можем да 

прело-

духовна 
Нашата действителност е 

ние към нея
за да се обединят знания, 
опит и енергия. Това 
би трябвало да бъде спо 
но. защото никой няма и 
не е имал право, в исто-

по-
по-друга и 
трябва активно да се от

не

несем.в
политиче- 

климат пред избори-
Следователно,

даоията досега, което и 
било поколение да лиша* 

възможността . да
своето обще

нието яЩе и бядеще.

ският
те в решаваща степен за
виси от

очакваме коренни 
ми в икономическите про
цеси и хода на жизненото 
равнище. Това 
новременно да разчитаме 
и на нежелани 
вия от настоящето 
жени е върху настроението 
на нашите хора.

Изборите са правия мо
да засилим усилията 

на настоящите

нашата способност ва от
час по-сила и единство 

скоро 
лите
предвидени с 
за на Дългосрочната прог
рама за икономическа ста
билизация ...

Вече няма
трябва ли да

значи, ед- влияе върху явления по-енергично да се премахват — 
Драгослав Маркович.

да приемем остана- 
решения, 

първата фа-

ствено
Никой няма право в таки- 

решения
системнипоследст- 

поло- исторически 
ла взима едностранчиви и 
опростени решения.

Най-сетне, 
и искането в делегатските 
скугрцини и самоуправн- 
лните общности

за
БАБУШНИЦА

Надпревара с времетоиздигнахме
недоразуме- 

се из- 
или повече 
броя който

мент
за спиране 
отрицателни тенденции и 

към коренно

ния
Продължителната суша беше добредошла 

за строителите, от „Наисус” така че без затруд
нения положиха търбите на

водопровода от Любераджа до Бела

на инте-лизз с един 
кандидати, от 
се избира. Може би в ня- 

един

равни-ресите, на всички 
ша, да избират трудещи 

граждани от всички,
да минем 
подобрение в

70-километро>виянастроение- пост
само

кон среди за 
птс бъде предложен 
един 
истина

участък отсе и
трудови и социални слос- 

не са членове на
хората и политичесто на

кия климат ако не осшъест- 
о сновяите цели във все

паланка.
В скоро време и водата от Люберажкото 

врело ще се слее с водата от Крупецкото, като 
заедно пристигнат до Ниш, който през послед
ните години почувствува голям 
вода за пиене. С изграждането на регионалния 
водопровод, който се строи със средства от са
мооблагането, Ниш за по-дълго време ще раз
реши въпроса с водоснабдяването.

кандидат, но ние на- 
се бо-

ве, които
Съюза на комунистите,

са определени я>сно 
развитие

вим
общото възстановяване на 
обществото, 
и процеса на стабилизация.

атрябва да
бъде много 

намс
пим това да 
рядко. Също така, 
пихме права мярка за кри 

изборите. Кп 
се определихме 
способни, чест- 

хора. За 
това изби- 

трябва 
публич-

които
за по-нататъшно 
на социалистическото са-

стопанството недоимък на

моуправление.••тениите при 
тегорично 
'•а млади, 
ни и доблестни

ДА СЕ ДЕЙСТВУВА 
МЪДРО

Може би казах
Върху това трябва да иа- 

блягаме акомного поискаме 
да осъщест- 

стратегия,

М. А.
стараех да

политическата
думи, но се 
скицирам
обстановка, за да 
целокупната сериозност на 
нашите задачи в изборна- 
та кампания, която трябва 

твъРДС мъдро.
сми-

следователно 
вяваме

да осъществим 
ратслиата постъпка 
да бъде напълно

демократична,
било натиск 

разни нсфоп- 
групи и отделни ли-

своята
по-успешно развитие на ин
тегралната система на со
циалистическо самоуправ
ление, ако искаме да ук- 

бариери.

посоча

безна и 
кзкьвто и да
от страна на 
мални

както 
за за

ла водим
Казвам мъдро, ие в

представяне на де- 
опрос-

репваме
срещу тенденциите 
пазванс на 
нопартийна система,

тенденциите за 
многопартий 

. Ако сме съ-

цз. класичната сл- 
такасъл иа

йствителността по
и за даване на 

думи за бъ
деше, но в смисъл на чс- 

обшуване с обшсстве- 
обектив-

БЕЗ ЯЗ МЕЖДУ 
ПОКОЛЕНИЯТА!тен начин 

обещания иа
и срещу 
връщане към 
на система.. 
гласни тук, тогава всички 
комунисти, а отделно пие 

в Сониалистичс- 
само не

се за товаОпределихме 
да далемстно

ността, реално и 
но изнасяне на 
и на положителните

явления, за

най-широк про- 
младате хора. ко- 

опособ-стор на
и то със знанията, 
ността и енергията си ла

отговорността за
и бъде-

истинатз, 
и от-

ажтивисти
ския съюз, не 
трябва към 
положително да се отиася- 

трябва и да сс бо. 
да бъдат избрани спо

въпростозипицателнитс 
ла могат хората да се мо
билизират като 
и творческа обществена ри
ла. упражняваща

поемат
нашето настояще 
шс. Така стлпо поехме ис
торическия опит на ниви 
лизацията, че е необхол" 
мо в
постоянно да се 
всичките три

градивна мс. по
рим
собии и честни хора. кои 

на позициите на ос 
иа иа

натиск
по-бързо и по-гьпоосите 

добре да се разрешават. 
Постоянно имам в пред
вид факта, че отделни хо-

то са 
повийте интереси 
шето общество.

•живот 
включат 

поколения,

политическия



I ПО СВЕТА 1И У НАС
СЛЕД ОТВЛИЧАНЕТО И РАЗВЪРЗКАТА НА ИТАЛИАНСКИЯ КОРАБ АКИЛЕ 
ЛАУРО"

П'ЛАЗАР МОЙСОВ:

драмата продьшнйвд иа попитичеснш сцена )Гласът на Югославия
винаги се чува* Сериозно изостряно на отношенията между Еги

пет и САЩ * Домашни точки на Рейгън за държа
вния му тероризъм * Сериозни изпитания за. вън
шната! политика на италианското правителство

1
РОЛЯТА НА 
МОХАМЕД АБАС

Като необвързана страна, Югославия и занапред 
ще отстоява своя Титовски курс

, >> XВя

Членът на Изпъл
нителния комитет на 
Организацията за ос- 
вожбодение на Пале
стина Мохамед Абас 
тези дни пристигна от 
Рим в Белград с ре
довен самолет па 
ЮДТ, А като предста
вител на ООП Моха
мед Абу Абас 
дил няколкодневни 
преговори с отвлекли 
те италианския ко
раб палестинци, на 
открито море, а след 
това и в пристанище
то Порт Саид. Прего
ворите са завършепи 
успсшпо и е избегна
та голяма трагедия.

Междувременно 
Абас, заедно с комап 
досите, бил принуди
телно доведеп па Си
цилия, а оттам пре
хвърлен в Рим. Ита- 
лиапското правител
ство му е оставило 
възможност свобод
но да пребивава в 
Италия, а по-късно и 
да напусне страната.

В понеделник Абас 
замина от Белград.

Отвличането на италиан
ския кораб „Акилс Лауро" 
от страна на четирма па
лестински екстремисти и 
петдесетчасовата драма на 
450 пътника и членове на 
екипажа преминаха в етап 
на сложни и бурни полити 
ческо-дипломатически ра
зговори между страните, 
които по един или друг 
начин бяха засегнати от 
събитието.

Корабът бил отвлечен 
на 7 октомври между при
станищата Александрия и 
Порт, Саид. Четиомата па
лестински командоса вед
нага отлъчили намиращи
те се на кораба американ
ци и британци и съобщи
ли. че ще ги избият до
колко Израел не освободи 
50 палестинци. Но първа 
и единствена жертва ста- 
нар американецът Леон 
Клингофер. Палестинци
те обаче твърдят, че не са 
го убили. След дълги пре
говори екстремистите се 
предали на египетските 
власти, а всички пътници 
и корабът били освободе
ни. С египетски самолет 
командосите тръгнали към 
Тунис, но американски во
енни самолети, по Рейгъ- 
нова заповед, принудили 
самолета да кацне в една 
база на НАТО на Сици
лия. След това италиански 
те полицаи отвели палес
тинците на „сигурно мя
сто".

Американският отговор 
па екстремния палестински

тероризъм с държавен те
роризъм. защото принуж.- 
даването на самолета с ко- 
манлосите да кацне на Си
цилия не може да се тъп- 
кува по-инак. предизвика 
Бурни реакции в света. В 
Египет станали масови де
монстрации, а и египетско
то правителство осъдило 
американската постъпка. 
Президентът Хосни Муба- 
рак обвинил Вашингтон 
за „въздушно пиратство’' 
и заявил и резигнация, че 
са го измамили всички 
дори и италианските прия
тели. които разрешили на 
американците да приземят 
самолета на Сицилия.

Роналд, Рейгън спечелил 
важни домашни точки (на 
американците харесва за
поведта на президента) и 
..сърдечни аплодисменти" 
от Израел. Но Рейгън се 
чувствувал „обилен" от ре
агирането на Египет и 
други обстоятелства и по- 
ръчил. че палестинците 
„пак ще бъдат отвлечени". 
Правителството на Ита
лия обаче решително от
стоява становището си па
лестинските командоси да 
останат в ръцете на ита
лианското правосъдие. В 
създалата се обстановка не 
е лесно на италианския 
премиер Бетино Кракси: 
разни партийни групи тъо 
сят да бъде преразгледана 
външната политика на ита 
лианското правителство. 
Анонимен представител на 
„Палестинския освободи-

ь. ■- Ш курс винаги и активно ое 
I застъпва във всички между 
$ народни организации. В 

ж Организацията на обедине- 
С/Й} иите нации, в Движение- 

то на необвързаните стра- 
" Ш ни гласът на Югославия <;е

:

у."!, щ

Щ т'Я'1 винаги, когато е не- 
обколимо да се предотвра. 

\ гят опасностите, пред кои- 
то е изправен светът. Като 

ММ необвързана страна 
Ин оттоярз своя курс.

шс во-
I'

която
Юго-

'пячия. заедно с всички си
ти в СЕета. които се борят 
за мир разоръжаване и 
оазвитие. и занапред те 
бъде твърде активна, 
настоява

Големите противоречия 
в света все пак могат 
се преодоляват по-лесно 
един по-дълъг период, ако 
не беше сянката на ядре-

като
ВЪП

РОС за опазването на мира 
з света да бъде винаги 
центъра на вниманието на 
световната общественост с 
надежда, че няма безкрай-

да основният
в

в

ната война, която по опас
ност превъзхожда всички 
останали проблеми. Зато- но да се отлага моментът 

когато ще бъде 
то споразумение на

ва в днешния момент твър 
де важно е миролюбивата 
общественост от цял 
да извърши натиск срещу 
великите ядрени сили, за 
да прекратят самоубийстве 
ната
може да доведе до само
унищожение.

пости гна- 
всич-

ки страни за поемахване-
свят

то на опасността от избу
хване на нова световна во
йна. в която ще бъде упо
требено
всегтпгщожаващо 
оръжие.

телен Фронт" (ПЛФ) в теле 
фонен разговор със седа
лището на една западна 
осведомителна агенция в 
Бейрут обвинил САЩ за 
съдбата на палестинските 
командоси и предупредил 
Вашингтон, че ще „запла
тят висока цена" за всич
ко лошо, което може да 
сполети командосите.

надпревара, която
съществуващото 

ядрено
В борбата за опазване 

на световния мир, разоръ
жаване. забрана на упо
требата иа ядоено оръжие. (Извадка от интервюто 

'-а Л. Мойсов, член на Пред 
седателството на СФРЮ. 
на в-к „Ибъоске новости" 
от Кралево)

с което може да бъде уни
щожен целият свят, Юго
славия на Титовския си

ОТЗВУЦИ

София призовава македонците да се декларират като българи
България вече не се задоволява само с отричане 

на македонската нация, но търси и съединение
дала и „дело” на Констан
тин Попов, с което се оти
ва най-далече в стремежа 
да бъде доближено до 

санстефалско- 
за „велика 

поръч
ва, че „не е в интерес на 
населението в СР Маке
дония да къса кръвните си 
връзки и да отхвърля об
щия език с гражданите на 
НР България". Той съще
временно призовава маке
донците в Югославия да се 
откажат от майчиния си 
език, от своя 
идентитет и да се 
рират като българи".

Но тази книга се различа
ва от другите, подобни на 
нея. издаването на която 
официална София обосно
вава и отбранява с някак
ва свобода на 
творчество. Този 
отиде най-далече — Отпра
вен е открит призив до 
македонците в Югославия 
да променят и национал
ност. и държава. И така, 
според софийска твърда 
увереност всичко би било 

ред. когато 
се съе-

по време на подготовката 
за чествуване на стогоди
шнината от

България, разбира се, не 
може да бъде принос в та
зи насока.

Може би София и вяр
ва, че в морето от 
които изговаря като ,,«ай- 
голям поборник за мир на 
Балканите”, за каквато оби 
ча да се издава, няма 
бъдат забелязани 
които отразяват цялата съ 
Щност на дългосрочната й 
политика. Обаче двуличие- 
то изобщо и по-специално 
в международните отноше 
ния никога ,не е донасяло 
добри резултати. С такова 
поведение София 
вече се отдалечава 
един от съседите 
наги готов на добронаме
рения да подаде ръка 
сътрудничество, 
все пак ще трябва да на
прави избор 
ноправните 
отношения и 
„санстефатаски блян".

Българската антиюгосла- сръбско-бъл- 
не бе загорската война 

бранено този „обет" да бъ
де подкрепен с очаквана
та помощ на България от 
страна на „съвременно въ
оръжените братски армии 
от Варшавския 
София следователно 
дължала да върви неразу
мно по пътя на подстре
кателство и

века кампания тези дни 
достига своеобразна кул
минация. От лъженаучно 
обяснение, че македонците реалността
не са нищо друго освен то бълнуване_,
българи. София премина България". Попов 
на открит призив към на
селението в СР Македо
ния да се декларира като 
българско.

думи.научното 
път се

дадоговор”. думите.про-

антиюгослав- 
ска и антимакедонска кам 
пания с ясни дългосрочни 
цели. При 
почти вчерашните 
дени от най-високи 
ве уверения на събесед
ници от Югославия — че 
желае добри 
шения. и също така, 
своя страна ще

За съжаление вече свик
нахме с многобройни бъл
гарски псевдонаучни дела 
с антимакедонско и анти- 
югославско 
Целия си пропаганден апа
рат. в който някакви мар- 
ксически работници 
представляват водеща си
ла, София е упрегнала, за 
да „докаже", че социалис
тическа Югославия е „из
мислила" македонската на
ция. А Българската акаде
мия на науките сега е из-

в най-добър 
СР Македония би 
динила с България.

Такива поръчения от Со 
Фия пристигат слел зачес
тилите изявления на най- 
висшите военни 
.кители на България, че 
съвременните 
български войници 
ла изневерят на

забравятова
си и да. 
- посто-

съ държание. все по-
македояски 

декла-
от

си. ви-РЪКОВО-
уже

взаимоотно- 
че от 

предприе
ме всичко за решаването 
на така наречените 
ти въпроси. Отричанетона 
македонската нация изоб
що и по-коякоетно на ма
кедонското малцинство

запоколения 
нямаАко не ставаше дума за 

опасно проявяване на пре
тенции към част

България
идеалите 

на „славните си лели и 
прадеди” относно на

от една 
суверена страна, в случая 
Югославия, не бихме изоб 
що обръщали внимание да 
такива книги

межлу оав- 
и приятелски 

нереалния
откри-илея, 

и велика 
се, не 

граници. И

та за „единна 
България". Разбира 
в сегашнитеи книжки.

в А. Поповия
СТРАНИЦА 2
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ОТ ВЕЛИКИЯ НАРОДЕН МИТИНГ В ПРИЛЕП ПО СЛУЧАЙ 11 ОКТОМВРИ 
— ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО НА МАКЕДОНСКИЯ НА РОД ПРОТИВ ФАШИЗМА

Осъществяват се вековните идеали
Заставайки начело на борбата на своя народ и 

провеждайки последователно политиката на ЮКП и 
Тнто за братство и единство, равноправие, 
лня и социални свободи, за Нова Югославия, 
донските, комунисти честно извършиха историческата 
си задача

КОЙ Е ЗАСТРАШЕН?
Същевременно ние с пое

но изтикваме нашия инте- 
за положението на ма- 

национално 
Албания.

национа-
маке-

рес
кедонското

вмалцинство 
България и Гърция, за пра 
вото й свободно да израз
ява македонската си наци
онална самобитност, а то
ва е от съществено значе- 

оазвитието и усь-

Денят на въстанието в 
СР Македония бе отбеля
зан с велик народен ми
тинг в гоада геоой Прилеп 
и редица дом пи манифеста 
цин. Поел 25 000 трудови 
хора и граждани, пионери, 
младежи и девойки от При 
леп и други места в Пела- 
гоння говори Ванчо Апо
столски, председател на 
Председателството на СР 
Македония.

ИЛЮЗИЯТА НА БКП 
И ШАРЛО

— Съвременните фалси- 
Фикатори на македонска
та история отново дрънкат 
клопоатрите на великобъл- 
гарокия 
Твърдят, че именно през 
1941 година са били изма
мени от великосръбоката 
политика на Югославската 
комунистическа партия и 
Тито. Ако тогавашното ръ
ководство на Българската 
комунистическа партия и 
Методи Шаторов — Шар- 
ло. като неин изпълнител, 
са се излъгали, излъгали 
са се в илюзията, че 
ликобългарската национа
листическа и шовинистачз 
ска политика ще бъде при 
ета от македонския народ 
и македонските комунис
ти ...

... Когато велихобългар 
ските апетити са насочени 
към нашата страна и при 
това се накалемяват на по
литиката на Варшавския 
договор, ред е да се по
пита: ззшо вече повече от 
елин век за велнкобългар- 
ската си политика към Ма 
кедония и македонския на 
род. София търси подкре
па от чужбина, а днешна 
та си политика провъзгла
сява за политика на съюз
ниците си?

Говорейки за необходи
мостта от подобряване на 
сътрудничеството на Бал
каните, председателят на 
Председателството на СР 
Македония между друго
то заяви:

иие за
вършенствуването на сътру 

на Балканите, 
уверени, че

национализъм.
дничеството 
Дълбоко сме 
на македонското малцинст 
во като компактен етниче
ски организъм трябва да 
бъде обезпечено пълно ра
вноправие с народа, 
йто живее.

ЧЕСТВУВАНЕ НА 14 ОКТОМВРИ — ДЕНЯ НА 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА НИШ

I ТЪРЖЕСТВЕНО Н ДЕЛОВОс ко-— Първите партизански 
отряда в Прилеп и Кума
нови и първите изстрели 
срещу българския фашист 
ки затвор в Прилеп пот
върдиха решимостта на ма
кедонския народ, под вода 
чеството на ЮКП и с оръ
жие в ръка. един път за
винаги да се разплати със 
старите и новите завоева
тели. В решаващата 1941 
година това означаваше 
че македонският народ тря 
бва да вземе съдбата си в 
ообсгвани ръце. с въоръ
жено въстание да се раз
плати с фашисткия окупа
тор и домашните окупатор 
ски слуги, с хегемонистич- 
ияте и шовинистическите 
претенденти на Македо
ния. крепко да свърже 
борбата си с природните 
см съюзници 
те братски югославски на
роди и народности и по 
този начин да стане съста
вна част на аятихмтлеоист- 
ката коалиция. Заставайки 
начело на борбата на своя 
народ и провеждайки по
следователно политиката 
на ЮКП и Тито за брат-

Това подчертаваме 
бено поради факта, че Ти
рана постоянно ни импути- 
ра, че в Югославия, вклю- 

Македония, е 
албанската

осо- Ден*т на освобождението на град Ниш от фаши
зма — 14 октомври бе отпразнуван с редица мани
фестации, предаване на употреба на 
дом, телефонна централа, нова леярна към МИН — 
машинната промишленост, 
ната изложба „Сичево 85", изложба за освобождение
то на Сърбия и още други културни и

нов здравен
чително и в 
„застрашена" 
народност, че не й се да- 
Еа възможност 
да изразява националната 

самобитност, че на Ти
рана не е дадена възмож
ност да контактора с нея. 
а същевремено македон
ското национално малцин
ство в Албания е 
само до няколко 
твърде ограничени 
на школуване на македон
ски език и под твърде си
лен натиск за асимилация 
Ние сме на становище, че 

национално

откриване на художесгве-

спортнисвободно
прояви.

На тържествено събрание на Общинската скуп
щина и ооществено-политическите организации, за 
41-годишнината на освобождението па този град и 
следвоенното стопанско развитие говори председа
телят на ОС Божидар йоцич. Връчени са октомврий
ски признания на заслужили революционери и тру-

си

сведено 
села с дещи се. '

Свободолюбив Ниш е горд на своето революцио
нно минало. За свободата 15 хиляди съграждани са 
положили животите си по бойните полета навред из 
страната, в лагерите и по лобните места за масов 
разстрел.

От пепелта на стария, разрушен Ниш, 
нов съвременен град с над 250 хиляди жители. Днес 
в Ниш има над 105 000 заети, а повече от 40 000 ученици 
и 25 хиляди студенти в 52 основни и средни училища 
и 8 факултета. В Ниш работят и към 400 доктори 
на науките. Между двата празника са построени 700 
жилища, над 40 хиляди кв. метра тротоари, три ос
новни училища и повече обекти на детската и со
циална защита и вече посочените обекти.

С новото местно самооблагане ще се построи 
клиничен център, плувен комплекс, младежки дом, 
водопровод и други обекти на обществения стандарт.

С една дума Ниш върви с ускорени темпове по 
възходящата линия на развитие, преодолявайки едно
временно трудностите.

права

изникнамакедонското 
малцинство и македонците 

Албания трябва да полу-останали- в
чат пълно национално рав- 

това еноправие. понеже 
в интерес на 
на югославско-албанските 

В България, ка

развитието

отношения, 
кто е известно, се 
и самото съществуване па 
македонската нация.
Гърция се отрича същест
вуването на 
национално малцинство 
тази страна.

отрича

а вСпазвайки междуна- 
ние вина-родните норми. македонско

в

Никому няма да позволим да се играе със 
скъпите ни придобивки от Народоосвободител- 
вата борба, да застрашава свободата, братството 
и единството. Ние трябва решително да се раз- 

се стремят да застрашат 
самоуправително развитие на 

всеки вид национализъм и да 
навсякъде за Титовия

ЦЕНИ, ИНФЛАЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО ...

Инфлацията тръгва в обратна посока?платим с ония, които
социалистическото 
нашата страна, с 
се борим непрестанно и 
лозунг „Братство и единство", като настояваме 
за по-нататъшното у съвършенствуваие на равпо- 

Апостолски, па народпия ми-

стопанската дейност във 
всички републики и покра 
йиини.
данни показват, че 13 про
мишлени отрасъла са осъ
ществили висок ръст на 
производството (те съчиня
ват една четвърта от це
локупното 
производство), 14 отрасъла 
са осъществили увеличено 
производство, а в 8 отра
съла е отбелязано намале
ние на производството.

забеля-зано намалепие на инфла- 
цените па дребно)

В септември е 
ци»та (изчислявапа въз оо-пова на 
от 1,8 па сто в сравпопиес август Статистическите

правното — каза 
тивг в Прилеп.

тс разходи са повишени с 
09,3 па сто
сравнение с деветмесечие- 
то на миналата година. 
Главен източник на поскъ- 
плеиието са били новите 
цени на нафтните лерива. 
ти. Когато става дума за 
пийте на дребно най-мно
го са поскъпнали промиш
лените стоки (освен проду
кцията. на хранително-вку
совата промишленост).

Промишленото произво
дство в машата страна в 
попиола януари 
впи е повишено с 2,4 на 
сто в сравнение с същия 
период на миналата годи
на. Увеличението на физи-*Ш 
ческия обем на производ-щ 
ството е характеристика на ^

Съюзният завод за ста
тистика преценява, че таз- 

инфлация. из-
воичко в

годишната 
«исливана въз основа на 

на дребно. и1е бъ- промишлено
ги уважавахме нормални* 
интерес на съовднитс стрв- 

за народностите, които 
живеят в нашата 
Още повече, че 
че свободното изразяване 

самобит-

ц оките
де 75 на сто. От аспект на 
цените, които се определят 
от производителите, инфла 
цията ще бъде 80 на сто. 
а изчислявана въз

ство и единство, равнопра
вие, национални и содиал- 

Нова Юго- нини прал дани. за 
слави* македонските кому- 

извъ-ршиха 
задача

страна.
смятаме. основанисти честно 

историческата си 
— каза Апостолски.

разходина жизнените 
70 процента. В септември 
е забелязано намаление на 
инфлацията с 18 индекс- 

сравнение с

на националната
крупна придобивка 

за демократическите отно
шения и развитие 
шата самоуправителна 
циали етическа 
Но ние няма да позволим 
никому да проявява пвтер- 
нализъм към народностите 

страна и да се

ност е
След това Ванчо Алоето 

фалоифи- 
оФи-

на не
леки ое спря на 
катите на днешната 
циална българска полити
ка и историография, кои
то отричат борбата и жер
твите на македонския на
род и продължават да гаро-

великобългароки
към Македония.

ни точки в 
август т.г.

През деветте месеца на 
производители-

со-
общиост. септем-

годината 
те са увеличили цените на 
стоки си с 80,8 на сто, це

на дребно са увели-в нашата 
меси в нашите 
работи.

ните
чеии със 74,3, а жизнени-

вътрешни
явяват
претенции
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ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 
В ГРАНИЧНОТО ПОДЕЛЕНИЕ Ц БОСИЛЕГРАД

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИ' . 
ЗЛЦИИ В БАВУШНИШКА ОБЩИНА .

Жизнените проблеми 

на преден план
ВСЕСТРАНЕН АНАЛИЗ НА ВЪПРОСИТЕ
Подготвителните обрания в организацията иа Съ

юза на .комунистите в граничното поделение а Бо
силеград приключиха. В ход са предизборните, а из
борните ще се проведат през ноември.

Изборите в Съюза на ко
мунистите в граничното по
деление на Милунча Пет- 
рович в Босилеград, как- 
то и в целия авангард на 
работническата класа са 
важно
тическо събитие. В обща
та изборна активност, об
стойно ще бъдат анализи
рани резултатите във всич
ки области и въз основа 
на това ще се утвърдят не-, 
посредствени задачи и ак
тивности за предстоящия 
период. Инак, 
приетата изборна програ
ма в течение на настоя
щия .месец в първичните 
партийни организации в 
организацията на СК в 
граничното поделение в 
Босилеград ще се прове
дат предизборните събра
ния. На тях ще бъдат об
съдени отчетите за двуго
дишната дейност И ВЪЗ ОСг 
нова на кадровата полити
ка ще се евидентират кан
дидати за отговорни пос
тове в първичните органи-

нови членове в редовете 
на Съюза «е комунистите 
както и на въпроса, отна
сящ се до икономиите и 
рационалното използуване 
на всички видове средства 
съоръжения. Чрез отчети
те за двугодишната дей
ност в първичните органи
зации и разискването вър
ху тях, ще бъде обсъдена 
и активността на всеки ко
мунист,
работата на младежките 
първични организации и ак 
тивността на комунистите 
в поделението в обЩествс- 
ио-политичеоките органи
зации в града и в местни
те общности. Разбира се, 
Шв стане дума и за дру
ги, сми о така от 
значение въпроси, преди 
всичко за по-нататъшното 
укрепване на придобивки
те от социалистическата 
революция: братството и 
единството, 
ношеиия и 
съдружие.

аации и за делегати във 
висшите партийни органи 
и тела. Изборните пък съ
брания, които ще се про
ведат през ноември, оавен 
избирането на ръководство 
в първичните партийни ор 
ганизации и членове и де
легати за висшите парти
йни органи и тела, ще бъ
дат приети и акционни 
програми за работа през 
следващите две години.

В изборната активност в

* Предизборните и изборни събрания ще и про
ведат до 30 октомври, а общинска конференция па 
синдикатите — иа 30 декември

В синдикалните органи- цели на трудещите са — 
зации в Бабушнишка об- борба за повече Произвол- 
щина в пъден разгар е ство, увеличение на про- 
продизборна дейност. Об- изводителността на труда 
съждат се резултатите и за намаляване на неоправ- 
пропуските през изтеклите дателните отсъствия побо
лее години и набелязват лест и др. 
задачи за ощ0 по-успешна Отчитат се и резултати- 
дейност в предстоящия пе- те в светлината на реше- 
риод. На неотдавна п-ровс- кията на 16-то заседание на 
лоното заседание на Об- Централния комитет и» 
щинсюия синдикален съвет Съюза югославските ко 
Иван Димитриевич, пред- мунисти и 18-то заселение 
седател на ОСС спирайки на Централния комитет на 
се върху задачите на син- Съюза на комунистите в

Сърбия.

общвствено-поли-
приносът му в

граничното поделение в 
Босилеград, както тук под
чертават в центъра на вни
манието ще бъде всестра
нното съблюдаване и при
носа на първичните орга
низации в изграждането и 
ежедневното подобрявана 
на боеготовността и идей- 
ко-политичеокото и марк- 
сичоско

съгласно

ГОЛЯМО

дикатите в предизборната 
и изборната дейност под
черта, че в никакъв 
чай не смес да се допусне 
изборите да приемат фор
мален характер.

еду- БОРБА ЗА ПОДОБРЕНИЕ 
НА ЖИЗНЕНОТО 
РАВНИЩЕ

взаимните от- 
югослапскотоиздигане 

само на комунистите, но и 
въобще на всички войни
ци-граничари. Не по-мал
ко внимание ще бъде по
светено и на въпроса във 
вързка с приемането не

не
Една от основните зада

чи на синдикалните орга
низации е и си остава — 
борбата за подобрение на 
жизненото равнище на тру 
лещите се, преди 
на работници с най-малки 
лични доходи.

— Когато става дума за 
евидентирането, предлага
нето и избирането на 
ца за отделни отговорни 
функции в първичните ор
ганизации или пък за де
легати и членове във вис
шите партийни органи и 
Форуми, отделно 
ние ще бъде 
ВЪрху

— Сега е момент — 
тъкнв Димитриевич ясно и 
конкретно да кажем кои 
задачи от Дългосрочната 
програма 
ка стабилизация провеж
даме. а кои не. Също та
ка. трябва да видим до 
коя степен синдикалните 
организации в организаци
ите на сдружения труд са 
изявяват като активен фа
ктор в борбата за повече 
и по-качествено производ
ство. как се борят против 
създаването на 
разлики и др. Изборите ве 
дно представляват и нача
лото на подготовката за 
предстоящия конгрес на Съ 
юза на синдикатите у нас.

из

ли

за икономичес- всичко

ОТ ПРЕДИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ на КОМУНИС
ТИТЕ В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВ
ГРАД

внима. 
посветено

В тази насока в органи
зациите на сдружения труд 
не са използвани редица 
съществуващи ресурси.

.*______ -.л.-..' демократичността 
при предлагането и изби
рането им. При това ще 
се има предвид досегаш
ната активностРезултати според усилията Инак според приетите 

документи — до 30 октом 
ври ще приключат предиз 
борните и изборни събра
ния в синдикалните орга
низации. а на 30 декември 
ще бъде избран нов Об
щински синдикален съвет. 
На учредително събрание 
след това Общинският син

на всеки 
комунист във всички поле
та на действуването му. 
Още повече, защото в за
труднените

социални

ф Благодарение усилията на комунистите учи
лището успешно осъществява функцията си # За 
нов секретар на първичната организация предложен 
Марин Митов

Сумирайки резултатите 
от четиригодишната си ра
бота комунистите в основ
ното училище „Моша Пи- 
яде" в Димитровград на 
предизборното си събра
ние констатираха, че тази 
първична партийна орга
низация като кохезиоцна 
сила и съществен фактор 
в развитието на социалис
тическото
ние има решаващо влия
ние във възпитателно-об
разователния процес. Осъ
ществени са значителни 
резултати в самоуправите- 
ляото социалистическо въз
питание на учениците. Не
прекъснато се води сметка 
за идейно-политическото 
възпитание на младите и 
обезпечаване на пълно ра
вноправие на народа и на
родностите, което тук на
мери пълна афирмация.

Начело с активни чле
нове на секретариата, кои
то винаги са действували 
като колективно тяло, пър
вичната организация на 
Съюза на комунистите в 
Основното училище вина
ги и първа е реагирала на 
всички слабости и пробле
ми, независимо от това 
кой е носител на същите.
Именно в това се състои 
и успешната работа на пър 
вичната организация, а ве
дно с това и «а цялото

обществено- 
политически условия, пред 
комунистите в ЮНА 
обще пред всички, 
мират тврде 
чи. Тук

и въ- 
се на. 

големи зада- 
подчертават. че 

предстоящите избори ще 
се застъпвам за всяко ръ
ководно място да 
тират повече кандидати.

«а
училище, където 
от година на година 
подобрява. Работата на ко
мунистите в първичната ор 
ганизация, както бе изгьк-

И наистина, ако се съди 
подготовката 

на предизборните и избор
ни събрания в синдикални 
те организации, може да 
се каже. че вниманието на 
синдикалните организации 
е насочено към истинските

успехът
по хода насе

в
дикален съвет ще избере 
Председателство. предсе
дател и секретар на съ
вета.

евиден-
нато и в доклада и в ди
скусиите. не може да се 
отделя от съвкупната ак
тивност на училището. Ра
збира се, че има и опре
делени трудности, които в 
момента затрудняват рабо
тата на училището. Но то
ва са обективни, труднос
ти. каквито са материал
ното положение на основ
ното образование и поме
щенията, за които

М. Я. М. А.
ОТ СЪВМЕСТНАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

Обективните трудности в „Автотранспорт“ продължават
вета^^Го^скаГ^: гелна^^п^преТи ^ “ леките и из-

^:1а!. ГЛ,еГ°ад' на 111)0 но в Укрепването на трудо- 
до ата на 11 октомври вата дисциплина, е подоб- 

асъвместна 06- Рено. Подобрени са и де
ла ' и Д™’г дадоха съг‘ ловите резултати, а както 

. приеха няколко изтъкна председателят на
шенияМиЦИпИ’го проектор|' Общинската скупщина, Лю шения и договори, от об- бен Рангелов, трябва
™ниеИПрГтУ^У™ изготвянето на Но

ри това отдел- рмативните и самоуправи-
врху проекта «а "о“™ н^™ адстГна^йни
вения договор за трудоус- шения „реди 
трояване в СР Сърбия „ обеданяваде на 
произлизащия въз основа ™ на
на него проект на общин- кго ™ ^втотТ^' 
ското самоуправително ™ * ..Автотранспорт- 
споразумение за трудоус от оьответна организация тпОлоап» /-'„а рудоус- от региона ИЛИ трояване. След приемане- ко Още повече
те ^веГ^а^Г * °6“-
чета за работата на впГ " причи™ и 
менния орган в Автотран- СЗМО че 
спортната

самоуправле-

вънстопански организа
ции. Изтъкнато бе, че ох- 
рабрява факта, че в сто
панството в общината се 
чувствуват положителни 
процеси, което е от отде
лно значение в провежда 
нето
стабилизация. Обаче спо
ред дискусията на Крон« 
Николов, все още'

организации от ббщест 
вената дейност дейността 
си не наоочват съгласно

говори
директорът «а училището 
Васил Николов. В непо
средствена връзка с мате
риалното положение на 
училището сигурно 
осъвременяването на обра
зователния процес, 
е неминуемо, 
бернетиката

да сее и на икономическата

което но вниманиепонеже ки- 
чука на вра

тата на училището.
Комунистите в Основно

то училище на края едно- 
гласно се

отдел
ни

всичко за
товарния

условията на икономичес
ката стабилизация. Воеоще 

незаработени 
средства, прахосва се ра
ботното време, без да ' се 
търси отговорност За това.

продължение на сеси
ята, делегатите на трите 
съвет обсъдиха още някол
ко информации 
шения и договори в компе 
тенция на Общинската ску
пщина.

определиха за 
единствен кандидатски 
сък, като :— 
бъдещ секретар 
ната партийна 
ция Марин Митов, 
заместник — секретар За
горка Джурова. Изборно
то сбрание е насрочено за 
21 ноември т.г.

спи се взимат
предложиха за по-широ-

«а първич- 
организа-

че при

а за занапред 
продължават.

В
но от време на г~ 
повече се изострят.

Предмет на 
бе и

време всеорганизация, за 
период 20 април до 20 ав
густ, с констатация, 
стоянието в тази

проектореобсъжданече сь- 
стопан- информацията 

деловите резул-
А. Т. въввръзка с

М. Я.
СТРАНИЦА «

БРАТСТВО • И октомври 1981



ПРЕДИЗБОРНАТА И ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В 
СУБНОР НА СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Бойците за решителен 

поврат кьм придобивкитеСтопанството без 

същински облекчения
• В ХОД СА ПРЕДИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ В 

СДРУЖЕНИЯТА НА БОЙЦИТЕ ОТ НОВ-а
ва да изтъкне на преден 
план най-съществените въ
проси на борческата проб
лематика през изтеклия че 
тиригодишен период за 
решаване: тачене и задъл
бочаване на революционна 
та традиция, осъществява
не на законните и с кон
ституцията определени пра 
ва на участниците в НОВ- 
-а, бъдещето им участие 
в решаването на всички 
обществени проблеми за 
по-пълно провеждане на 
икономическата стабили
зация, опазване и по-ната
тъшно развитие на придо
бивките от НОВ-а и на 
всички спечелени стойнрс- 
ти от победата над фаши
зма до днес, които граж
даните и трудещите са осъ 
ществили в следвоенния 

. 40-годишен период на са- 
моуправително социалис
тическо изграждане.

Общинският отбор на 
СУБНОР в Сурдулица про
веждайки цялостно програ 
мата за предизборната и 
изборна дейност, ще се 
учреди между 20 и 31 де-

Със съвместно заседание 
на председателствата на 
Общинския комитет на Съ
юза на комунистите 
Общинския
вет в
което бе обсъден 
за осъществяване на 
ституционното 
на трудещите се

осъществяването 
при по-благоприятни 
вия, когато доходът е 
зултат повече на 
лени удобства, 

въпроса на същински труд, 
кон- бе причина за 

положение

на дохода 
усло- Подготовките за прове- 

ре- ' ждане на предизборната 
и изборната дейност в О-

всеки предложен канди
дат. Препоръчано е и това 
Ще се отстоява: да се пре
длагат и , избират онези, 
които са способни, преда
ни и готови да поемат бре-

и на опреде- 
отколкото 

досега

синдикален съ- 
Димитровград, на юза на сдруженията на 

бойците от Народоосвобо. 
дителната война (СУБНОР) 
в Сурдулишка община за
почна още на 10 юли, ко
гато Общинският отбор 
приел решение и напът-

създаване мето на активностите през 
новия четиригодишен ман
дат. с цел да се преодоля
ват пропуските и недоста
тъците в досегашното на
ше развитие, представля
ващи сегашната трудност 
в обществото. С една ду
ма, ще се*, избират онези, 
които ще се стремят към 
последователно ./провежда
не на приетите решения и 
които се борят за реши
телен поврат в осъществя
ването на целите на дълго- 

икономическа

на значителни разлики 
личните доходи. Но също
то положение си остава и 
занапред. От друга страна ствие за провеждане на из- 
'макър

вв реша
ването и разполагането с 
дохода и средствата за об
ществено възпроизводст
во. всъщност започнаха .ра
зискванията по

борите. На 27 септемвриче постоянно се 
за облекчава- 

стопанството все 
още не съществува ефика
сен механизъм, с 
та на когото точно да се 
знае колко трябва да се 
отделя от дохода на сто
панството. Всъщност 
го са местата, на които се 
оешава за захващанията от 
дохода. подчерта Васил 
Георгиев имайки предвид 
бройните скупщини на са. 
моупразителните

застъпваме 
не на

т.г. приключват подготов
ките със съвместно засе
дание на Председателство
то на обшинокия отбор, 
председателите на всички 
сдружения на бойците и 
политическия актив на Об
щинския отбор, на което 
са били определени сро
ковете за предизборната и 
изборна дейност.

На заседанието си към 
края на септември отново 
с проучено решението и 
напътствието и е направен 
договор, кои документи

този въп- 
партий-рос в първичните 

ни и синдикални организа
ции в общината. помощ-

Разпределението на до
хода е въпрос, който най- 
често бе изтъкван и по 
време на публичното обсъ
ждане на проектозаключе- 
нията от Тринадесетото за
седание на ЦК на СЮк.

Това е съвсем оправдател
но защото както изтъкна 
Славка Илич, изпълните
лен секретар в МОК на 
СКС в Ниш, има случаи 
в Нишки регион трудещи
те се да разполагат само 
с 45 на сто от дохода. В 
Димитровградска община 
на стопанството остава 58 
на сто от дохода. От дру
га страна за първ път през 
последните няколко годи
ни на територията на об
щината реалните лични 
доходи са увеличени с ня
колко процента повече от 
инфлацията, което значи, 
че е спряно и спадането 
на жизненото равнище на 
заетите. В сравнение с ми
налата година, както из
тъкна Васко Алексов уве
личават се средствата за 
разширяване на материал
ните основи — от 11,6 на 
сто през 1984 на 14,2 на 
сто през тази година. Уве
личават се и средствата за 
акумулация — от 14.4 на 
18.6 на сто. Това са по
казатели които говорят, 
че димитровградското сто
панство укрепва въпреки 
затруднените условия на 
стопанисване.

мно-

срочната 
стабилизация.

В изборната дейност тря
бва да се реализират кри
териите на Социалистичес
кия съюз й на Съюза на 
синдикатите като основни 
носители на 
изборна дейност. След все- 
стпанно публично разис- 
кране за предложените ка- 
«питт-атт*. изборите ще 
пповепят тайн-о на 
полавателни листи за вся-

общно* 
сти. които взимат оешение
за ,,взимане”, а в
се намират и делегати от ! трябва да се изработят в 
непосредственото 
водство.

които
целокупната

I хочя на предизборната и 
| изборната активност. Реше

произ-
кемв~и т.г. и на скупщи
ната на Общинският от- 

се бор за всички длъжности 
и всички органи и тела 
на Общинския отбор кан
дидатите ще се изберат с 
тайно гласуване. Оттук и 
подчертаният интерес за 
предизборните събрания, 
които са в ход, и към из
борите като цяло. Бойци
те изразяват' задоволство 
\от сегашния начин на из
борите.

• но е предизборните събпа 
и пя в едпуженията на бой 
иите от НОВ-а в местните 
обт*» пости да приключат 
през октомври, а изборни
те гъбрання пг*оз ноември, 
относно най-късно до 10

Имайки предвид значе
нието на проблемите в 
осъществяването и разпре
делението на дохода, си
гурно е че тази тема не 
може да се пренебрегне и 
на предизборните събра
ния в първичните партий
ни и синдикални орга
низации. които са в ход.

гласо-

ка ллъжност в едпужения- 
та ня бойците от НОВ-а и 
на Об***мчекия отбор на 
СУБНОРдекември.

Основните приниципи са 
срзбопно кандидатиране в 
елпиженията като за вс^ка 
длъжност ге предлагат пла
ма м повече кандидати и 
публично разискване за

както и за пред
ложените кандидати за 
•'мгтттите гЬоруми на СУБ
НОР а еа всяка дъджност 
т*'е б-цпат изтъкнати по два-

’ чтти пгщрцд кандилата.
Цялата активност тряб-А. Т. Ст. Н.

ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА В НАШЕТО ИЗДАТЕЛСТВО

УЧРЕДИМ НОВИ ИЗДАТЕЛСКИ СЪВЕТИ
ки организации, н подго- конгреси. В ознаменуване- 
товките за избиране ма де- то на 40-годишнината от 
легати и делегации, както провъзгласяването на Репу- 
и в подготовките за про- бликата дейно те се вклю- 

партийните чи и списание ,,Мост” и

в-к .Другарче'',детския 
който и занапред ще бъде 
фактор на идейно и въз-

седмица
нашата трудова органи

зация бяха учредени нови 
издателски съвети на изда 
нията ни: 
во”, детския 
че", списание 
книгоиздателска 
и централен издателски съ
вет, Тези съвети като субе
кти на обществено 
ние в работата - на

■ През миналата
в

питателно влияние в учи
лищата.

Всички съвети подчерта
ха, че трябва да се реши 
въпросът във връзка с фи 
нансирането на изданията 
на ,,Братство", което все 
още е проблем. При това 
бе подчертано, че трябва 
да се подобри и качество
то . па информирането, и

на в-к „Братст- 
в-к „Другар- 

„Мост" и 
дейност

вежданс на

Членовете на Издателския 
„Братство" за председател избраха Иван Ден- 
чев, секретар па Председателството на ОК на 
СКС в Димитровград а за заместник-председа
тел Данна Стоянова, преподавател в Средношко
лския център в Босилеград, Председател 
датслския съвет та „Другарче” е Пене Дими
тров, преподавател в Образователния център в 
Босилеград, а заместник Йордан Паупович, пен
сионер от Ниш. Никола Аврамов, директор на 
средношколския образователен център „Йрсип 
Броз Тито" в Сурдулица е председател на Из
дателския съвет на списание ..Мост" и мнигоиз- 
дателска дейност, а заместник-председател д-р 
Любиша Митрович, декан на Философския фа
култет в Ниш, За председател на Централния 
издателски съвет е избран Радое Костич, под
председател на Скупщината на Междуобщии- 

пегиопалиа общност в Ниш, а за замест-

съвет на в-к
Сегашното 

спорел което не е важно 
кой как и колко работи, 
но къде работи, непреме
нно трябва да сс премах
не и за една и съща 
бота т.е. труд да се по
лучава приблизително един 
и същ личен доход, зачи
тайки възможните 
ки в зависимост от равни-

положение.

влия- 
редак-

циитс и организацията ра
зискваха за осъществяване
то на концепциите на

както и за зада- 
редакциитс до

на Из
да се увеличи тиражът на 

. изданията. Всички съвети 
обсъдиха и приеха насоки 
за изготвяне на среднооро 
чен план на Издателство 

. „Братство” до 1990 година. 
Според решението на Цен

ра- из-
данията 
чите на 
края на годината.

разли-
Една от основните зада

чи на в-к „Братство",
както подчертаха 

издателския 
качествено и

нашето на стопанско разви- 
репуб- 
Тъкмо

тралния издателски съвет
■ проектопланът му ще бъ-

■ де изготвен до края на 
месеца, а през ноември 
ще бъде пуснпт на публи
чно обсъждане.

ПРИМОР.
членовете на

тие на отделните 
лики или обшили.

бс повод на предсе- му съвет е 
отговорно да слели, т.е. 
да се включи в изборната 
дейност ня СК и останали
те обществемб-политичес-

това
дателя на Общинската ску- оката

пик Стоян Наков, педагогически съветник в пе
дагогическия завод „Дринка Павлович" в Ниш.

Димитровградпщина в 
Петър Тасев да направи 
забележка. Според

В. Б.
него
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...... ""Ч ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „МАЧКАТИЦА"
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СУРДУЛИЦАкшшшшш ПО ВСИЧКИ ОТКРИТИ 

ПРОБЛЕМИ - ОТКРОВЕНО
(НЕ)Р«ЦММЛН0С1

В твърде изострените обществоно-политиче- 
скн условия на стопанска дейност, необходимо
е да се отстои в усилията за укрепване на ма
териалната основа на одружения труд, не само 
като единствено изходно условие на икономиче
ската стабилизация, но и за по-нататъшно раз
витие на самоуправителните отношения в орга
низациите на сдружения труд. Реализирането на 
тези . задачи може най-ефикасно да се осъщест
ви с цялостно прилагане на всички приети ме
рки и заключения в практика, а естествено и с 

- приемане на нови. При това за 
на производителността

Неотдавна в най-голяма 
та стопанска организация 
в Сурдулишка община — 
фабриката за машини и та комисия, 
стоманолеярна „Мачкати- В „Мачкатаца” съзнават 
ца" — сс проведе необик- чс само с качествена про
цепено Събрание, моме за дукция. със срочно изпъи- 
доосгашиата практик® в пипане на' задълженията 
дейността иа тази трудова към потребителите, с ико- 
организация. Па свикано- помии и намаление иа ра- 
то събрание участвуваха зхолите по стопанисване и 
всички ръководители, ше- изобщо с далеч по-голяма 
фове, управители и'дирек- отговорност, може да се 
тори, както и секретарят подобрява жизненото рав
на първичната орстиза- пише па всички заети в 
ция на СК, представители ■■•ази трудова организация 
на Съюза иа синдикатите, Недисииплипа. разхайтен" 
Съюза на младежта, рабо- сг ленивост. нсзаинтепссо

са отличителни

дисциплина що се прила
гат по-остри санкции от 
страна «а дисциплюнарна-

ироизводитсл на стомане
ни лагери и други машин 
ни изделия.

Да напомним, че този
път нарочно не се говори 
за успехите на тази т^Vдо.

организация, 
сте самодоволствие от по
ла защотоувеличението 

на труда, от особено 
: значение е по-ефикаоното използуване 

ки вътрешни ресурси и възможности и по-целс- 
насочено използуване на средствата за произ
водство като цяло. Разбира се за осъществява
нето на тези задачи е необходимо и по-нататъ
шно -усъвършенствуване на системата на доход
ното договаряне и споразумяване, както и обе
диняването не само на сродни но и различни 
видове дейности. Съвсем е яоно, че без това 
няма стопанска стабилизация.

В това отношение в организациите на сдру
жения труд в Босилеградска община все още 
няма конкретни резултати и дела. Пестенето 
и въобще мерките за икономическа стабилиза-

стипнатото не се върви на
пред. Оше повече, че към 
продукцията на тази тру
дова организация 
голям

на воич-

все по- 
интерес проявяват 

рудници циментови фаб
рики. термоцентрали и дру 
ги потребители.

До коя степен открове
ните разговори ше окажат 
въздействие върху поведе
нието на заетите 
за още по-добро стопани
сване

тническия съвет и самоуп- 
равителния работнически 
контрол.

Централна тема на това 
събрание бе общото със
тояние иа трудовата орга
низация в изострените ус
ловия на стопанисване. А 
това общо състояние бе 
разгледано от всички ас
пекти: лични доходи тех
ническо-технологическа ди
сциплина, токовете на из 
пълневме на поетите до
говорни задължения, пеете 
не и икономии на матери
али. намаляване разходи
те на стопанисване трудо
ва дисциплина, отсъствия м 
ненавременно идване на 
работа, работа по цехове, 
служби и прочие.

В твърде изчерпателни
те и откровени разисква
ния подробно бе оазгледан 
всеки въпрос и поедложе- 
ни съответни мерки как 
най-бързо проблемите сла
бостите и недостатъците 
да се преодоляват. Основ
ното е ла се изостри от 
говорността на всички — 
от портиера до директора. 
Няма пункт в трудовата 
организация, който да ге 
може да подобри работа
та си. за да нараства .по
ходът. а с това и личните 
рруогги на заетите. Пои то
ва ->гчаппел срещу наруши 
телите на всички вицове

пакост
белези па онези които не 
държат до авторитета нз 
тази трудова организация, 
дс: нейното вече спечеле 
но реноме на качествен

относно

ще покаже вре
мето.ция все още са програмни задачи на харти». 

Очебиещ пример за това, е години вече наред, 
инициативата за обединяването на товарния 
транспорт в общината. Именно, с товарни ками
они разполагат Автотранспортната организация, 
ООСТ „Слога", „Напредък" и Горската секция, 
като всичките ги използуват само с 50 на сто. 
А лоно е че с малко по-тясно сътрудничество и 
доходно споразумяване между посочените ор
ганизации, ефективното им използуване би би
ло далеч по-рационално. Поради това обединя
ването на този транспорт в една трудова орга
низация в рамките на общината, е тема раздви
жена от преди няколко години. Обаче без как-

Ст. Н.

ТЕЗИ ДНИ В ТО „ДИМИТРОВГРАД" 
3 ДИМИТРОВГРАД

М0БИ/ИЗИРДН0СГ във всички 
ЦЕХОВЕ И СЛУЖБИ

В най-голямата трудова 
организация в Димитров
градска обшина, фабрика
та за гумени изделия „Ди
митровград" тези дни е в 
пълна мобилизираност.

Имайки пред себе си ре
ализацията на износа, свъп 
зан с определени срокове, 
договорено е в отделни це
хове да се работи почти 
непрекъснато, за да може 
да се осъществи заплану
ваният и вече договорен 
износ. Но. не става дума 
само за износните сдел
ки. В гумарската промиш
леност в Димитровград са 
наясно, че само с добро 
качество и навремени пра
тки могат да се 
чуждестраните 
и намерят нови. Затова са 
въведени определени мер
ки които имат за цел бр<ъ 
кът
намалят до крайни грани
ци и. увеличат максимално 
процента на готовите про
изведения, които се отдел
ят за износ.

посредствена връзка с на
пред поставените задачи е 
и засилването на така на
речената 
и „отвесна'’ информира
ност в трудовата органи
зация, за да може много 
по-бързо да се реагира от
носно да се 
прилагат

„хоризонтална"
вито и да е резултати досега.

На последната сесия на Общинската скупши 
на, инициативата за обединяването му отново 
бе раздвижена, със срок до кгая на настоящата 
година въпросът завинаги да бъде разрешен.

И един въпрос в Здравния дом по отноше
ние на икономическата стабилизация заслужава 
отделно внимание.. Именно става дума за обез
печени преди две-три години зъбно-технически 
съоръжения, предназначени за здравната стан
ция в Долно Тлъмино, които все още не са раз- 
пакбвани. В Здравния дом, до. преди известно 
време това обусловяха с недоимък на електри 
чески ток в амбулаторията. Сега обаче ток 
има, но все още не се решават да ги разпако- 
ват. А от какво значение са те за услугите на 

:м- знаселението от този район излишно е да се го. 
вари. Безсъмнено и този пример, както и обе- 
;диня)вацето на товарния транспорт несъответ- 

!'У ствуват на мерките по икономическа стабили
зация. за която много говорим а съвсем малко

М. я.

приемат и 
най-подходящи

те рещения.
Първите резултати вече 

са налице и първите прат
ки за Италия и скандина
вските страни са' тръгнали. 
Гумарците от Димитров
град че. освен с упълните- 
лнп гумени плочи, на кон
вертируемия пазар да пла
сират и други 
нпя на тази трудова 
низацпя. като спортни обу 
рки (маратонки), а след то 
ва и останалите техничес 
кп стоки. Крайната цел е 
обезпечаване на

произведе 
оргазапазят

партньори

в производството „ца достатъч
но гобствени валутни сре
дства. необходими за внос 
на суровинни и възпооиз- 
водствени

. в;практика осъществяваме.43
.У-

ТРИГОДИШНОТО сътрудничество МЕЖДУ „ТИГЪР" И „БОРОВО"
материали. за 

пооизводст-
яг.т.

птиемствено 
во. Това същевременно зна 
1,и. че навреме започва ре
ализацията на средносроч- 
ния план през 1986 го^ч- 

А. Т.

по-съдържателно Това същевременно 
-чи напълно изостряне 
гокорността

зна-
- . * г* от-
к. Идеята да се осъществи 
а: някакъв • вид сътрудничест- 

до-между. „Тигър", и кау- 
’ ...чуковия комбинат „Боро- 

*“ во" се рода преди три го
дини от секцията за обще 

с ствена -дейност на жената 
«. в трудов ата организ ация 

. г,Димитровград". Първите 
срещи бяха само. на това 
равнище. Три години след 
това се стигна до .,ден" 

'“' на Тигър" в „Борово"' и 
обратно. Сътрудничество
то днес вече е между две
те трудови организации за 
производство на каучуко
ви изделия, а не само меж

ду секциите за обществена 
дейност на жената.

сред заетите 
в контрола, където трябва 
да се прекъсне 
ката само да се

гатяваие на същото. Гости
те от Димитровград и Пи
рот са посетили музея на 

В този смисъл беше и революцията във Вуковар. 
представи- местността Дудик. 

в ,,Боро- са положили венци
парка-паметник, а също та
ка и винарската изба Ву- 
пик.

на.с практи
ки аоир ат 

готовите стоки, но наистй- 
ка Да контролиоат качест- 
вото 
Както

посещение на 
тели на „Тигър" 
во", което бе проведено 
на 5 и 6 този меоец. Този

ПОПРАВКАкъдето
В миналия брой на вест- 

е допусната грешка.
във на произведенията, 

ни осведоми техни
ческият директор на 
ловата организации Слава 
Тодоров, това трябва да 
бъде
по-добра и

кика 
На 6 страница в статията 
за дейността на Съюза на 
крманлипите, от запаса 
Босилегпа

път в групата, която посе
ти гиганта в Борово, бяха 
и група "заети от „Първи 
май" ■—- Пирот. Освен ве- ’ 
че традиционното посеще
ние в производствените по 
мещения, по време на по
сещението са 
разговори за по-нататъш
но сътрудничество и обо-

тоу-
Както изтъкват у частни-, 

ците в посещението, 
вече не е само обикновено 
сътрудничество. но 
ска изява на братството и 
поддържане на тоацни пру*. 

проведени . ятелски връзки.

в
това д вследствие ра

зместването на статии е 
сложено заглавие „Обез
печаването на

постигнато с много 
систем ати ч н аИСТИН- подготовка на пооизводст- 

'■ вангея процес. Това значи 
изисква реорганизация 
някои служби, 
тролната служба '

стоки за 
зимата под въпрос", а тря- 

на бва да гласи: „Предстоят 
конкретни задачи".

Молим
като кон- 

и техно
логическата служба, вА. Т. читателите зане- извинение.
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Дълъг и криволичещ път
=Нлг1 НЕЕ'0^™ 

~ЕНН= Н1~1~~ Е~~~“
нието, в““ож” „ до№га на пХпхп "р°дук™вносг » производството и т.н. Но, ване, сдружаването на частните средства и
стопанство у нас Поичягните за тл«а остава въпросът колко така нар. едро сто- насочването им в по-големи начинания. При
но трябва да потърсим межпу дпчготп Ри н л“нство в обществения сектор е способно, това, низката продуктивност на обществения Р д отърсим между другото и в такова каквото е, да предлага програми, ко- сектоо и покоай лоугото недостатъчната му
ствена^гриж^за Т^гов^о^аГви^Та ИТ° б« трябв^° да Удовлетворят неговите ефикасност, а и неорганизираност просто
ното стопангшл Р ‘ ДР - потребности. Размислянето само върху този „блъскат" притежателите на средствата като
ггаб-ипьгчяттия а го ри и в Програмата за въпрос открива като на длан основния проб- частни лица да се ангажират в рамките на 
меп на Готгьгятти^п? някои Документи, напри- лем от чието решение зависи не само раз- дребното стопанство. Логиката на частното 
е ^ ^Ч' Я СЪЮЗ- 5ИЧК0 Т°ва витието на ДРебното стопанство, но и съдба- кара собствениците да влагат там къдею ще

0' н и Д<>статъчно- Достатъчно та на някои основни стойностни определения имат най-голяма полза и това за възможно 
дв м к то ориентация в търсенето на същи на обществото за по-дълъг срок. Как, на- по-кратък срок. Този шанс те виждат на ли- 

нски решения и за практична акция, която пример, да се обезпечи потребното и рацио- нията на частното. -Ясно е, че частният сек- 
Ои открила шанс и за ползуване на не мал- нално ангажиране на частния сектор и него- тор не може (и не бива) да бъде конкурен- 
ките потенциали, намиращи се в дребното вите средства за желателното и равномерно- ция на обществения, така както и дребното 

чието развитие, без съмнение, то развитие на стопанството цялостно, а това 
би значило принос към преодоляването на да не бъде за сметка 
сегашната икономическа криза.

и то като ча
на

стопанство и стопанство не може да се приеме като анти- 
на прокламираните под на едрото стопанстзо. Обаче, всички 

стойности на обществото, чиято изходна пре- слабости на обществения сектор и на така 
миса е в това, че общественият сектор тряб- нар. едро стопанство.

Липсват, следователно, решения за прак- ва да има ГОСподствуваща роля в развитието, витието на събитията в нежелателна наоока 
тическа акция. И това е очевидно. Но, изгле- Размислянето за това не бива да бъде обре. 
жда, че липсва още нещо: докрай ясно и

просто помагат раз-

и за дребното стопанство. Именно, създава 
съзнание, но не и се покрай другото атмосфера, че обществе- 

за политическо разсъж- иият сектор е несигурен, което така много 
развитието на съби-

последици, тията в по-дълъг срок. Касае се
донесе 1пе обстоятелства, които до голяма

менено с догматичното 
лишено от смисълпрецизно съгледаване на всички положител

ни ефекти, които би донесло дребното сто- дане и съблюдаване 
панство, но и на евентуалните 
конто иа по-широк план може да 
евентуално спонтаното, автономното, относно 
недостатъчно контролираното му развитие.

засилва предприемаческата логика и е из- 
«ай-малко годно за частната инициатива. А това откри- 

степен ва път на редица негативни последици, осо-
определят изхода, относно същността на от. бено за по-дълъг срок и на социален план. 

'е говорите и самите решения. А това — от ед- Яоно е, че развитието на дребното стопан- 
на страна, е недостатъчната ефикасност на Ство е определено с някои ключови опреде- 
стопанетвото в обществения сектор, а от дру- ления на обществото и с исканията които на- 
га страна — около милион души без работа ;гага модерното и ефикасно развитие. Но, *с_ 
и огромният паричен потенциал на населе- но е сигурно — било би крайно неблагопри- 
нието (било де се касае за динарските
стявания на гражданите или на нашите хора вливащата обществена грижа. В 
с валутни спестявания в банките по 
свят, а желаят тези пари да вложат тук).

Изглежда, че страхът от тези последици
причина, че множество от полезните иници
ативи срещат бариери и блокади от разли
чен вид. Не са касае само за така да го не- 

например, на общинскатаречем своеволие, 
администрация и нейната тромавост в изггъл-

спе- ятно това развитие да тръгне вън от напра-
противен

белия случай, щетите могат да бъдат много по-го-няването на своята работа, даването на по
зволения и тем подобни. Без намерение да 
защищаваме администрацията (дори и да ис-

леми от евенутално краткосрочната полза. 
Засега обществената грижа все повече се све- 
кда на принципна и главно декларативна 
подкрепа на дребното стопанство. От тук до 
същинското и желаното развитие има дълъг 
и криволичещ път.

Става дума за отношението на част-каме няма да успеем в това), касае се и за 
своеобразно несправяне, незнание, неефикас- ния и обществения сектор. Яоно е, 

дребното стопанство «е е и не може да бъде 
свързано с частния сектор, 

кои-

ност но и инерция. Впрочем, поведението на
други изключително 

няма смисъл да руга- обаче настроението е такова, че онази
редицаадминистрацията позволяват 

обстоятелства и затова 
ем само нея. Слободав Игнятовичуто имат пари, са готови пред ивсичко да ги

ли в рамките на фронта и откри
ват пространства за действуване 
на разни кухни, които започнаха 
да работят.

Проработиха и вече са пусна
ти някои тезиси „за пълна кадро
ва обнова”, „криза на доверието”, 
за „генерацийска смяна" и други. 
Наистина, тези явления не са взе
ли по-широк размах, обаче никна-

оки съдържания ще е възможно 
откриване на перспективи във вси
чки ореди и мобилизране «а хо
рата за осъществяване «а поставе
ните цели за изход от затрудне
нията и по-натагьшното развитие.

Покрай това, необходимо е по- 
добре да се координират всички 
тези активности, защото се касае 
за единствен процес, в който Съ
юзът на комунистите трябва да 
осъществява своята водеща идей
но-политическа роля. В това отно
шение има доста слабости. Поня
кога се говори „за нашите” и 
„вашите" избори (в Съюза на ко
мунистите, Социалистическия съ
юз, Съюза на синдикатите), което 
не може да се приеме.

Такива и подобни схващания 
са израз иа яваша, опортюнизма и 
другите негативни явления. Тези 
явления блъскат Съюза на комуни
стите към страничните линии на 
обществените събития, затрудняват 
обединяването на субективните ои

ПРЕД ГОЛЯМ ИЗПИТ
Наближава годината на конфе- силите, които не са за самоуправ- 

реициите и конгресите. Предизбор ленив, 
ните работи в първичните органи- На човека, които чете вестви-
зации на Съюза на комунистите ците, слуша радиото и тел виз - 
в , ПЪлен ход На прага са избо- та, изглежда, чс подготовката за 
рито в Социалистическия съюз и в изборите върви доста гладко. 
Съюта на Синл^Гатото Подготовя то че ли главен проблем е излъч- 
се конгоесьт на Социалистическа- валето на един или гюле че ка/нди- 
0 ^аТеО^А не отделя ни мно- дати. Вниманието се съсрсдоточвава 
0 Геме и от делегатските избо- върху техническите, нормативните 
Р°и, ОоТто^с/ проведат в след- -адровито въпро^ което е до-
ващата година, наминат Толкова повече, завдото закъс-Субектияните сили се намир т откриването и разработ-

Гд°ърж„ в тоърде сложн^икО ката иа същинските изборни теми 
номич^ки условя В условията на преди всичко върху курса иа осъ-ягглдяггуа

за и гражданин. Само върху творче-

Ка-
ха и все повече предупреждават 
Съюза на комунистите за потреба
та от засилване на акцията на иде
йния фронт.

За всички тези въпроси повече 
ще ое кажа тези дни на регионал
ните заседания на обществено-по
литическите организации във Вой- 
водина. Очаква се Покрайнинскфгг 
комитет на Съюза на комунистите 
пъв Войводина в началото на де
кември тази година да разгледа 
идейно-политичеоките 
свързани с предизборните и избор
ните работи.

проблеми

К. П.ва негативно влияе 
ния климат, което е изгодно
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Канво всичко е в играта?
цид примерно място трябва да има обзорът 
върху така наречените тесионационални ин
тереси. ъ крайна линия, Джуретич предлага

Всичко днес, в по-малка или по-голяма 
цепен, е станало спорно, спорят се хората 
рюправо, спорят се и карат;, не за н оваля
ни детайли, но за неща, които засягат са
мата същност на югославската по-нова ис- 

настолщето. Спорът за истори

ческа личност, докато за Дража Михаилович 
може да се пише почти с разбиране и сим
патии.

Умножават се апелите и 
тезиои, според които военната и следвоенна
та действителност «а Югославия са препълни 
с мистификации, неясни работи и контровер- 
зм. За да може да се „върви напред" — спо- 

— трябва да се преобясни

политическитеирационалиия тезие, според които един ко- 
лаоорационизъм, (хърватския; бил най-опасен, 
докато другият (сръбският; не само бил по- 
малко опасен, но и безопасен.

13 кризата, в която се озова нашето об- 
разноликите „политичеоки форма

ции' предлагат политически платформи и 
концопти за иреуреждане на историята, све
та и обществото. Попусканего на Съюза на 

пеангажираността му в идейиа-

' го рил и
ята (ако изоощо ее касае за това; се овеж- 
да, именно, на «тора за нашето съвремие, 
като че ли бъдещето може да оъде оезепо- 
рно ако са спорни миналото и настоящето.

ьто защо тряова да се постави въпро
сът: къде водят „споровете’' за ясните ис-

Ш.ССТВ0, ред тази логика 
и преоцени цялата по-нова югославска поли
тическа история, а особено междувоенните и 
военните отношения между хърватите и сър
бите.торичеоки факти и истини' отделни хора 

мислят, че историята е тяхна „частна сес
тра', пък оързат — под маската на науката 
и учеността, демитологизацията и дезидеоло- 
шзацията — на целил свят да съобщят пре- 
дупреждеиил.

националните и националистическите де
лби госнодствуват на нашата политическа сце
на: нима нещо вече може да пи изненада? В 
същината на бюрокрацията е, съвсем легално 
да подтиква, което у нас днес е евидентно, 
националистически настроения и, край на кра
ищата, дръчно — макар и е право — да се 
противопоставя срещу националистическите 
книги, като кулминация на така наречения 
легитимен национализъм.

В миналия брой на „Комунист" писахме 
за книгата на Веселин Джуретич „Съюзни
ците и югославската военна драма ". Кратко 
казахме, че Джуретич — по начин, който ма
лцина може да остави спокойни и неразсър- 
дени — югославската военна действителност 
остави да виси във въздуха, пренебрегавайки 
и почти анулирайки историческия контекст 

[ (революционната ситуация), в който по не
повторим начин, действуваха ЮКП, Тито и 
НОВ. Всъщност, според автора на книгата 
„Съюзниците и югославската военна драма", 
Югославия след Тито няма бъдеще, ако се 
основно не реконструира и не реинтерпре, 
ра нейната действителност в навечерието на 
войната и през войната, а в тази реконструк-

комунистите, 
та борба, бпортюнизмът и нерешителността 
доведоха дотам, че политическите и идейни
те противници на ооществото все по-свобод- 
по и по-агреоивно артикулират своите плат
форми — до „платформата" за „трета Юго
славия" ...

Много спойки в обществото нопуонаха; 
отказаха така наречените редовни механиз
ми. Рецензентите и редакторите имат научна, 
морална и политическа отговорност юогато 
една книга препоръчват за печат. Инак, кни
гата „Съюзниците и югославската военна дра
ма'" излезна от печат по редовна процедура.

публикуваха „Народна

С нечута претенциозност, трудове с та
кива идеологически заряди се явяват у нас 
особено след Титовата смърт. Отделни авто
ри искат да докажат, че те единствено имат 
право и се опитват да се постяват на поста- 
мента на истински авторитети.

Всичко онова, което е ставало с книгата 
„Съюзниците и югославската военна драма" 
красноречиво говори за идейната атмосфера 
и състоянието на духовете в нашето общест
во. За нея първо проговориха журналистите, 
понякой историк и понякой политик.

Какво става с нашата обществена кри- 
преди всичко на историците и наВторото й издание 

книга" и Балканолошкият институт на Сръб
ската академия на науките и изкуствата. Ре
цензенти са д-р Саво Скоко и д-р Зоран Ла- 

Ръкописът на книгата е избран за пе
чат на първото заседание на Научния съвет 
на Балканолошкия институт на Сръбската ака 
демия на науките и изкуствата от 18 декем- 

1984 година. Графически е подготвена 
и печатана като някакво класическо произ-

тика
онези, които се занимават с така наречените 
гранични дисциплини (каквито са политичес
ката социология, и политическата филосо
фия), — която супериорно, преди обзорите 
на журналистите във вестниците, би посочи-

кич.

ла на минорностите и изкълчеността на та
кива начинания? Да се даде отговор на този 
въпрос, значи да се развърже мрежата на 
мълчанието, която се плете около появяване
то на отделни исторически четива.

С мълчанието, очевидно е, не може да 
се защищава авторитетът на историческата, 
и изобщо, на обществената наука, а още по- 
малко достойнството на югославската социа
листическа революция.

ври

ведение.
Книгата на Джуретич налага няколко ва

жни въпроса. Кой, освен автора стои зад нея? 
Защото днес всеки, както изглежда, има ня
коя своя идея за войната, революцията, НОБ. 
Тито може да се подложи на ригорозна ,,де- 
митиогизация", която граничи с омаловажа
ване и дисквалификация на неговата истори- Мирко Арснч

лс
Състоянието, очевидно, е тревожно. Как

во правехме ние? Ако не бе решението 
военните власти за формиране на специална 
пожарникарска дивизия, отговорът би бил — 
почти нищо. Защото, според онова, което на 
телевизията заявиха първите югославски по
жарникари, изглежда че проблемът не е в 
горите и планините, но пак в законопредпи- 
санията. Другарите от Съюза на пожарникари 
тена Югославия предложиха да се съгласуват 
републиканските и покрайшшеките закони и 
на федерацията да се дадат всички пълно
мощия за да може във всички огнени случаи

всички

ГЛЕДИЩА
на

Ной ни подпалва
ет.
Марко Лопушина, журналист на „Интервю"

Настъпи есента, а. нашите луди огнени политически диверсанти. Може би това е 
игри още продължават. 1 орят Радовчи и ка- прекадено силна дума. Особено ако се знае 
меник, Вукотица, Лисац и Голя; горят по
ловин Черна гора, част от Далмация и фаб
риките нашир по Югославия. „Червеният пе
тел" вече сто и двадесет дни бушува. Ни
как да го обуздаем. За жал, няма и отговор 
на въпроса: кой е този, дето подпалва наша
та родина?

че, през лятото против огнената стихия тръг
наха петдесет хиляди пожарникари, войни
ци, но и туристи чужденци, младежи. Според 
твърдението на компетентните в гражданска
та защита, мнозина от тези „пожарникари”, 
освен искрено пожертвование, слюнка под 
езика и вода в меха, нямали с какво да се 
противопоставят на огъня.

да действува като комендант, когото 
слушат.

Докато бъдем разисквали за това кой и 
как трябва да заколе „червения петел", той 
щс ни унищожи. Жалко е, че професионал
ните гонители на огъня ке виждат, че глав
ният виновник за всичко е човекът, който 
е изселил от островите и планините и ги е 
предоставил на природата и нейната стихия. 
Там .няма живот, но има смърт. Няма доби
тък да пасе тревата, няма хора да берат дър
вата и с тях да кладат огън в печките, няма 
вече пътища и пътечки в дивите пространст
ва. Останало само 
което огънят Щурмува

Педантните докладчици за състоянието 
от СК на ССТНЮ заявиха поправо, че това Показа се, впрочем, че множество шума- 
не правят нашите класови и други врагове, дийоки и адриатически паланки, 
но безименият (наш) човек, самоуправител и нямат пожарникарски бригади А 
неговата плитка памет, явашът и логиката където ш и има на пожарникарите 
„нима неще . Като подпалвач най-често пол- Водни Т01юве се дават просяшки тояги. От- 
зува дефектен нагревател, хвърлен фас от кри се, че трите „канаде а„ м т1сЬапкт
цигара, клечка, а понякога и пламенохвъргач. и че няма кой да внесе части Ф Р
С последния Петар Чанка искал фермата паноките самолети, които биха 
си да очисти от паяжина, но покрай свинар- оспособят 
ника и къщата си превърнал в пепелище и 
така, вероятно, влезнал в Гинисовата книга 
на глупостите.

например.
че в онези, 

вместо

за селсюосто-
могли да се 

да ръоят земята и с вода. Видя се 
че разузнавателните оамолети се водят 
спортни пилоти, зарад бензина и летенето; 
че нито крайбрежната милиция има достагь- 

Но, ако се съди по факта, че „червеният чно параходи за да обикаля и опожарената 
петел през последните пет години унищожи тепитооия у™я **** Т3
четиридесет милиарда динара, че внесе страх Р се, че пазачите на горското
и несигурност в обществеността, очевидно е нство спят на длъжноста си, че няма
че [югославските пиромани трябва да седнат к°й Да провъзгласи извънредно положение и 
на подсъдимата скамейка. И техните съуча- мобилизра народа. Видя се още един път 
стници, всички безуспешни хора, гасители че знаците за'забрана на палене~на огън и 
на пламъка._И^дните^другате_същевремен- хвърляне ,„а фасовете служат само като де 
но са и икономически и екологически, пък и корация. д

открито пространство, през 
градовете и хората.

С войнишки език съобщено, няма следо
вателно нито тил. Какво ще правим утре ако 
гръмне пушка. Кой ще ни храни, къде ще

се за нападение? 
са наши оазиси и гробници. От 

тях трябва да излезнем. На цвета е потребно 
двадесет години да никне на пепелището. Чо
векът за две години тук може да върне жи
вота.

от

търсим подслон и готвим 
Градовете
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ЕЯ КОМЕНТАРИ

МЕЖДУ ДВАТА БРОЯ

Пикникът на 

Момо Капор
шението щеше да бъде добро ако нещата 
не бяха по-инакви; Мариза е специалист за 
конектори, технология на бъдещето, а при 
това и голям специалист за високотермична 
пластика.Четири смени

Нашата неинформирамост и ограниче-Все докато може да се живее на 
начин пред вратите на бъдещето няма да 
бъде блъсканица;
начин представлява и предателство

стар ност със сегашното съзнание за производст
вените сили на обществото спря Мариза. Не
йната утеха е в това. че в нашата кадрова
политика не се знае кой -какво знае в Заг- не би могло да се каже, че писателят Момо - 
реб или Белград». А Париж на някого може 
да бъде и твърде съмнителен и затова, че е 

в търсенето на отговори за по-инакво далече за нашето разбиране за кадровата по- 
създаване на материален прогрес на общест
вото. Търсенето на алиби

Не вали сняг да покрие бреговете, но 
зверовете да покажат траговете си. Именновсяка промяна на известен

на съще
ствуващото, макар това да е и последица на 
духовна летаргия. В тези рамки се намери и 
картината на югославското стопанство с ба
вни

Капор е - някакъв звяр, но че показа тр.аго- 
вете си — да. Замина този писател в голям 
и далечен свят, доспея в Канада, изнесе ска
зка в „Сърбоката национална академия", политика и развитие. ято сее омраза между нашите народи, а 
след това „запали" на разходка и гощавка с 
четнишка компания.

Това не можеше лесно да се узнае ако 
не бяха нашите преселници, хора които не 
хвърлят камъни на собствената родина, но 
са й от полза и гордост, без оглед къде да 
ое намират. Капор не си припомни за голя
мото число наши преселници, да ги посети

в изострянето
кризата често се съвпада с изискването 
се задържи старата практика или с рекон
струирането на стара железопътна линия чи- 
ито влакове возят кръгобразно.

на
да т българите

В София е публикувана книга в която 
направо и македонците в СР Македония се 
призиват да се отречат от своя майчин език,

Онова което е по-инакво, нестандартно, 
което е агресивно — в средствата за масова 
информация се преселва на самата маргина 
на вниманието. Черните тонове често са са- и да поразговаря с тях, но се сдружи с чет- 

нишката емиграция, с най-черния мрак на 
Балканите. В сказките си Капор искал да

да го заменят с български, да станат бълга
ри. Тази книга не издаде никакво хуморис- 
тическо дружество, а Българската академия остави впечатление на човек който не при- 
на науките. В книгата се казва, че „не е от надлежи нито на една идеология, но с постъ

пките си недвусмислено каза на кого е при
върженик, от кое гнездо е полетял и в кое 
гнездо е дошъл след като му се удаде и тази 
малка туристическа възможност.

Човешки е да се тъгува за миналото, но

мо последица на целокупните процеси и от- 
брсУ-я вас гето на един начин на живеене, ми
стерия на мъченичество, култ на призив за 
чужда помощ и решения.

интерес на населението в СР Македония да 
разкъсва своите кръвни връзки и обществен 
език с гражданите на НР България". По-на-

Като контрапункт на всички тези неоп- 
робани неизвестности през лятото на амсин
канския пазар със свое возило се яви „за
става" от Крагуевац. Твърде бе изненадано татък се казва, че македонският език е „из- 
закостенеялото съзнание за собственото без- куствено творение настанало с декрет", което е вампирски да се правят срещи с такова

с трябвало да послужи като средство за ан- лгинал° каквото помнят четнишките емигран-
ти, нещо най-срамно което изпадна из утро
бата на сърбския народ. Ако в компания на

сили е да се излезе в света с нов начин на 
производство и пласиране. Поради това, че 
там в Америка предлагането е по-малко 
търсенето „Застава" тези дни въведе и трета 
смяна. Пак, с цел да задоволи потребите на

тибългарска пропаганда, а за „удушване 
българско съзнание” на населението в Маке-от

колячи замине овчар от нашите планини ня
ма да бъде хубаво, няма да бъде приемчиво. 
А когато това направи един писател, тогава 
това е определение, идейно и

дония.
чуждестранния пазар фабриката за дрехи 
„Сисциа" в Си сак преди някои ден въведе и 
четвърта смяна-, работят хората без застой, 
с работно време през деня само от шест часа.

Тези два примера за три, относно за че- грижава най-новата книга на 
тири смени в производството неминуемо «и 
връщат на въпроса: може ли така да се пра
ви и в други фабрики и с друго производ
ство? Вместо така да се размисля при нас 
все повече има „научни” предложения от 
фабриките в Югославия» в името на произ
водителността (по-малко работници, а сън: 
производство) да се уволнят милион и по 
вина работници.

Макар че, така да се каже, овикнахме с политическо.
такива и подобни специалитети из великобъл- Тогава тук няма извинение; тук няма какво
гарската санстефанска кухня учудва ни и^за- да се прощава.

Българската Наистина Капор направи нещо което пра-
академия на науките. Колкото да е смешно вят и някои наши журналисти, писатели, на

учни работници: след като мине границата, 
присвояването на чужди истории или „вклю. родината е кофа за боклук. В случая на 

нови исторически течения, очеви- Капор не ое касае само за интелектуално
предателство, нито за дисидентство. Касае се 

рлтгяттмгтт^Р зз манифестиране на „човешко” поведение в 
ции, които имат твърд Ц* най-срамната му част. Учудващо е как Момо
ски, а препалено много националистически к^ор без оглед на всички десни течения 
съдържания. Ако идват и от българите твър- в света не се страхува от себе си.

Миленко Предрагович

чването"
дно е че българите пак се появяват от пози-

в

де са препалени.
Всъщност, нео либерализмът (който се 

предлага зад тези предложения) дохажда от ЗАЕМИТЕ 
някой друг свят, където кризата на последи
ците е масово, а не недостатъчно (какъвто е 
у нас случаят) производство. Чрез старо съз
нание не може да се предлага нова практи
ка. Примерите в Крагуевац и Сисак сочат на 
по-инакъв и друг път: с увеличено производ
ство да се трудоустрояват незаетите, а не да 
се уволняват трудоустроените.

на повечесменна работа е чувствително по- 
тежка работа от обнародването на заема, но 
трябва да ое мисли и на онези, вече наста
нените на работа, които ще участвуват в този 
заем. По-точно, трябва да се постави въпро
сът: дали те ще бъдат способни да дават от 
своите приходи, с които днес едвам свързват 
двата края. Това специално се касае за онези 
6500 работници, които в март тази година 
получиха по-малко от милион „стари” дина
ра, както и на онези 323 хиляди работници, 
чиито лични доходи бяха по-малки от два 
милиона. И болшинството пенсионери не са 
в по-добро положение, защото 60 на сто от 
пенсионерите миналата година имаха пенсии 
под един милион стари динара. И за тези 
работници, и за тези пенсионери, във всеки 
случай, би се обнародвал един заем.

Рискована крачка
След Босна и Херцеговина, Войводина и 

Косово и в така наречената „тясна Сърбия" 
предложението проблемът на безрабо- 

репги чрез народен заем. Това
се чу
тицата да се 
предложение е подкрепено с данни и оцен- 

тази република е обс 
петнадеПисмо до Мариза ки, че стопанството в 

дпеио толкова, че в ггрбдстояиштс 
сетина години няма да схгкоие достатъчно чи 

Навикът па се живее както се живее сло работни места, и не трябва да се оча 
- драматичен начин може да Ква, че числото от около 300 хиляди безра 
конкретна човешка съдба. Ко- бопги ше се намали, гп-к дори и остане на 
лято в Париж срещнах Ма- таг,а равнище. В точността ма тези конста- 

чието презиме се задържа гапм<г никой не може да се съмнява, но то- 
яостоедиото търсене „а чиачи. че към предложението за обна- 

въпрос ое наложи ропвзне на заем не може да се одправяг 
възражения от друг вид.

твърде често на
се превърне в 
гато през това 
риза Милкович, в 
наш корен, а с него и 
на първата родина, този 
като отзвук на нашата неартикулирана орга-

неподготве-

Със заеми и самооблагания (а това е 
само фиина замяна обикновено за взимане 
на пари) през изтеклите десетина години се 
решаваха много проблеми. Освен другото ста
билизира се белградското стопанство, сетне 
бе сгроен клиничен център, реконструира
ни са движението и водопроводът в Белград, 
изграждани са Автопътят, линията Белград 
— Бар, регулирана река Морава и т. н. Все 
пак, всичко това стана в годините, когато 
жизненият стандарт или бавно растеше или 
стагнираше, когото инфлацията не надмина
ваше пет процента, когато можехме да се 
задължаваме в чужбина. Обаче днес, когато 
жизненият стандарт главозамайващо спада, ко 
гато инфлацията достига 70 процента, кога
то валутните дългове трябва да се връщат и 
тъй нататък обнародването на заем би било 
твърде риокована крачка.

Например, инициаторите на заема оа пре
небрегнали сведението, че в стопанството на 
Сърбия днес се ползуват само 65 от изгра
дените мощности, Н*ма 
имали повече съмишленици ако бяха раздви- 

акция за активизирана на останалите

неинформираност,
неша. От това не избяга, е под-

кизираност, 
ност за нови

съмнение, че биханито нашиятчертан провинциален маниер 
парижки Културен център, макар че се на-

срещу 
„Жорж

жили
35 процента от мошиостите, които не се пол
зуват, или акция за сменяване на ръковод
ните хора в тези колективи, които не

А с тези,
могат да работят не 300 хиляди 

повече работници.

прочутия квартал Налле
център

мира в
още по-прочутия културен 
Помпи ду". Някъде между всичко това и във

всъщност извън това, е по- способ„и да направят това.
оа

ма-връзка с това, а
животът на една Мариза. шини днес 

но три пъти
Имеино, Мариза е имала желание да се поклонниците на заема, пренебрегнаха 

върне в Югославия, по се спряла пред един и спедшието, че в около 70 на сто от колек- 
абсурд Наши хора й предложили да работи тмгс се работи само в една смяна, а мно-
» елин наш цех за производство иа нластич- го малко са колективите с по три смени По 
* един наш цех з« . I р». право трябва да се признае, че въвежданетони лъжички за еднократно употребление, 1е право, ш

местен

р. Йовотич
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мвтизъм на властта. Бъдещето мо
же да се строи само ако се от
криват перспективи, ако вместо кои 
тикуваното — понасяйки истори
ческа отговорност за развитието 
иа социалистическото самоупра». 
ленив
внаоя ново и по-добро. Здравата 
критика пора д/и това и трябва да 
се тачи но и да се наоочва — не 
върху тъжната песен за ограяича- 
веие на овободата и демокрация
та, нито с пълното проклиняне на 
онова, което не е добро — а да 
укрепне съществуващото и строи 
нови „механизми" на системата, 
които могат да спречат бюрокра- 
тизацията, етатизацията, глупите 
разделения и разединения, различ
ните управленчески монополи и 
всички други девиации на система 
та, но и с факти да отговори на 
онези, които разширяват депресия 
някаква си нова Югославия.

Защитната степен от всяка „тре
та Югославия" и от всяка назадни
чава критика би трябвало да за
почне да се строи именно с изби
рането на най-важните постове на 
онези хора, които вече са се пот
върждавали същевременно и като 
перни борци срещу назадничави 
идеологии и като добри строители 
на новото. С избирането на 
чиято основна цел не е личният 
интерес, нито сляпото защищаване 
на съществуващите позиции и мо
нополи, които искат на линията 
на програмните определения на 
СК. храбро и критически да изна- 
миоат нови и по-добри решения, с 
които обществото по-бързо би из
лизало от кризата, а на така на
речената опозиция да отвземат и 
последните адуги от ръцете й.

Миливое Томашевич

КОРЕНИТЕ НА „ТРЕТА ЮГОСЛАВИЯ“
За лансирането на идеята за някаква си „трета Югославия” бличигото разискване върху сьще- 

случаят избра човека и мястото — Преди това жестоката и разори- отвените въпроси за по-нататъшно- 
телвата критика за всьо и вся и почти безпрепятственото девалви- то развитие. Критиката именно, в 
ране на революционните постижения създадоха условия да се по- много случаи вече е проявена ка 
мисля и за такъв самоубийствон акт то съвсем оголена борба за власт.

предлага и яа практика

която през първия етап желае мо
рално да зачерни и дискредитира 
всички обществено-политически ор 
ганизации, преди всички Съюза на

Дълготрайната обществена кри- тази страна и нейните народи, 
неизбежно поражда множество най-важното е първо да се орути 

лоши последствия, все до там, че Съюза на комунистите па да се 
постоянно да се натрапват 
раздори и делби и че Съюзът на ако в замътените фронтове се сти- 
комунистите загубва доверие, кое- гне до кръвопролития, още по- 
то през последната година се ма- добре. Този сценарий впрочем

за

нови разъедани и разгроми страната, а комунистите и всички ръководст
ва, да задълбочи атмосферата иа 
нестабилност, а след това със зна
мето, «а което вече е написано 

нифестира и с все по-голямото чи- познат отдавна. Известно е, обаче, за тр0та Югославия" да тръгне в 
сло работници, които своеволно го че всички тези сили намират хра- 
напускат. Най-лошото е все пак, на и в нашата специфична общег 
че в недостига на нови идеи и ствена обстановка и, че върху та- 
решения, с които обществото по- кива идеи и платформи ще съби- 
бързо би се отървавало от трудно- рат все повече спътници, все по
стите, получават шанс и завладя- като Съюзът на комунистите ради-

е

кръстоносна война срещу социали 
етическа самоуправителна Юго
славия.

Да се противопоставиш на то
па нахлуване не е възможно по 
нито един досега обикновен на
чин: пито с писането на нови „бе
ли юиги", нито с провъзгласяване
то па пови врагове, нито с новите 
обобщени заключения и платфор
ми, оообено не с догматическа от
брана на всичко съсшествуващо. 
Всичко това вече се показа като 
главно безполезно, а често и кон-

ват просторите деструктивните си- кално не промени много 
ли, които настъпват <в открити ан- своята съвкупна, особено, в идей- 
тиюгославски и антикомунистичес- ната работа.

неща в

Положението всякак затрудня-ки позиции.
По тоз иначин е създадена на- ват и някои бивши, а и отделни 

слада, в която неотдавна е ланси- сегашни недоволни политически 
рана и идеята за някаква си „трета функционери, които, заемайки по- 
Югоелавия". Вярваме, че случаят зицията на опозицията, търсят свой 
е избрал човека и мястото за из- алиби, а житейската си филосо- 
насянето на този тезис, че този чо- фия свеждат на, все пак, провид- трапроизводствено. Някои съвеща

ния даже и в организацията на 
СК по-близки са така на потреби-

хора.
— още повече, че бе в пър- ната поръка: „нищо не струва, 

вите редици когато се създаваше избирайте мен”. Тук са и отдед- 
тази и такава Югославия — няма ни политици, които седят 
проект за нейния разгром. Така едни и същи скамейки заедно със 

това обач.е своите критици, и с наведени гла-

век
на те на опозицията отколкото на 

политиката на СК, защото и на
тях главно се критикува, а няма 
нито сили нито воля разгрънати- 
те въпроси да се разрешат докрай.

Ясно е, че напред не се може 
нито със забрана на критика или 
със скриване на проблемите, защо 
то авангардът само с истина може 
да ое спаси от ослепителния дог-

наречената опозиция 
едвам дочака, повтаряйки в кре- ви немо слушат онова, което им 

неизбежна се отправя в лице. Слушат, не го
ворят, следователно одобрават, но 

Идеята за разрушаването на почти нищо не предприемат за да 
тази Югославия става все по-при- се промени каквото и да е от онр- 
оствуваща в обещствеността, поч- ва, което е изложено на критика.

като някаква Такава пасивност, и в разискване- 
Шешел то, и в акцията, най-добра е липи-

шендо, че това ни е 
съдба.

ти е легализирана 
си алтернатива. И преди 
чуха се констатации, че СК е из- тимация за тяхната неподготве- 
харчил историческия капитал, па ност да бъдат предвидители в бор
би трябвало, следователно, да се бата за осъществяване политиката 
разпуоне. Шешел в своя „проект" на СК. 
предлагаше да се премахнат някои
републики и покрайнини, да се днали СК и цялото общество, 
разпусне Съюзът на комунистите още повече легализирането на те- 
и пр. което също така би трябва, зи антикомунистически желания 
ло да води към някаква ои нова затова и звучи като аларм, най- 
Югославия. Когато към това се напоед за челните хора в Съюза на 
прибавят ексцеси на различни ди- комунистите, а след това и 
летанти, които, оперирайки с по- всички членове окончателно да 
ловинчати исторически истини, разберат необходимостта от сери- 
в необузданата мечта изграждат озна идейна борба, да прекъоне с 
своя картина ( а я натрапват ка- невъзприемчивото мълчание или 
то неприкосновена истина), на вое с шаблонизираните отговори на 
нната и следвоенна Югославия, жестоките унищожителни критики; 
уеднаквявайки движението на чет- изисква в СК и обществото да ое 
ниците с народоосвободителното поставят основните ориентири ме- 
движение, отъждествявайки цели жду същинската и напредничивата 
народи с предатели и без каквито маркоическа критика и онази, чи- 
и да е скрупули, нападайки оснои- ято, основна цел е да оазрушава 
иите придобивки и първите лично- и орути.

8 ОЧАКВАНЕ НЕ 0ЮЩЕТЕНШ1
Или защо трудовата организация „Ибър-Лепенац" 

оглушки от изплащане обезщетение на собствениците за землището, 
което потопи езерото „Газивода".,'

Обстановката, в която са попа- си правя
а

Още преди десет години са 
правени преценки на землището 

на на територията на Ибърски Кола- 
шин, в местните общности Резала, 
Бръняк и Баня за обезщетение на 
землището, на мястото където е

плащане на обезщетението за зе
млището се намират моментално 
в съда в Титова Митровица. Мно- 
гобройни са интервенциите на ме
стните жители до общинската пра
вова служба за решаването на то
зи проблем. Общинската правова 
служба се заема да се ускори ис- 
плащането на обезщетението за 
землището на собствениците в те
зи местни общности, а също така 
трудовата организация „Ибър-Ле- 
пенац” поема задължението да пла 
ти и съответствуваща лихва.

Неразбираемо е поведението 
на трудовата организация „Ибър- 
Лепенац" към собствениците на 
взетото землище, както и поведе
нието на отговорните в този ко
лектив, Защото такива протакания 
не са от полза за самата трудова 
организация, понеже за всяко се
гашно съдебно решение ще бъде 
причислена и лихва за определен 
износ и срок. Нима така получи
лите се зад/ьлжения се решават 
чрез съда, да ли до всичко това 
трябваше да се стигне? Влашковяч

направено акумулационното езеро 
„Газивода". Цените са формира
ни и на всеки собственик е дадено 
обезщетение за плодородната зе
мя край Ибър. Обезщетение даде
но само на хартия. Защото на от
делни ообственици на землището 
в тези местни общности все още 
не е заплатено материално обез
щетение, въпреки че измина тол-сти на революцията, тогава карти

ната на това удоволствие е по- 
ясна.

Решения, разбира се, трябва да 
се търоят в равноправния демоисра- 1са 
тически диалог, с най-широко ан- 

,,Трета Югославия" и подобни гажираяе и на науката и на всич- 
идеи свои инспиратори сигурно ки творчески сили. Но това не оз- 
имат и сред имигрантските кръго- начава, че и по-нататък трябва да 
ве в чужбина и в подхранен ан
тикомунистически призрак и сред плодна критика, която до значи- 
разгромените у нас сили. които в телна степен вече е престанала да 
никой случай не се отказват от бъде фактор на 
желанието за власт. Те, очевидно културен диалог, който допринася 
е, не се грижат за бъдещето на за публичното комунициране

коз време от направената прецен-

Трудностите на местните жите
ли се състоят и в това, че обезще
тението не е извършено реалк/>.
според същинските цени, и че на 

култивираме непродуктивната без- собствениците не е позволено на 
строят къщи в Зубин Поток, къде
то землището е урбанизирано — 
въпреки че градоустройствен план 
вое още не е приет.

Многобройните

демократически

и пу- искове за из-

Комунист говорен редактор Влайко Кривокапич, гла- • Адреси на 
вни и отговорни редактори на републикан
ските и покрайнинските издания _ Дуб-
равко Цурач, (СР Босна и Херцеговина), 
д-р Живорад Джорджевич (СР Сърбия)’
Реджеп Хайрулаху (САП Косово) Ристо’
Лазаров (СР Македония), Янез Корошец л 
(СР Словения), Мирко Михалевич (СРХър ® Издава Издателска 
ватско), Матия Новооел (СР Черна гора), „Комунист”.
Калмал Петкович (САП Войводина), Алберт • Печата 
Души (редактор на изданието за ЮНА).

• Председател на Издателския съвет на Ко
мунист” — на изданието за СР Сърбия д-р 

огдан Трифунович. заместник председа- 
__тюл__Драгиша Педлович

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

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

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

• Урежда единна редакционна колегия: ди- 
| и главен и отговорен редактор Ве-

Ммлалияояич. заместник главен и от-

се в четвъртък на сърбохърватски, 
относно хърватско-сърбски (кирилица и ла; 
тиница), словенски, 
оки езици, а в съкратени издания яа бъл
гарски, унгарски, словашки, румънски •* 
русински езици.

македонски и албан-
ректор
лко
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ПРОИЗВОДСТВО в нишки РЕГИОН ИЗКУПУВАНЕ НА ПШЕНИЦАТА В СУРДУЛИШКА 

ОБЩИНАВИШШТШ ИРГШЗИРЩШ Планът не е изпълненОтдавна е 
Нишки регион

известно, че 
има благо

приятни условия за разви
тие на 
Впрочем 
има и дълга традиция. Ка
кво обаче е настоящето, по 
л ожени е в този стопански 
отрасъл? Едва ли може да 
се каже, че наличните въз
можности

добитък, а това 
до снижаване на 
въдния фонд.

За организираме 
интензивно

също води 
животно-

гиона — 453 381 ха: на ли
вади и -пасбигцц отпадат 
92,8°/о, обачеживотновъдството. 

то в този край
повечето от 

тях са некачествени и не 
дават висок сенодобищ. Си- 
лаж не правят

• ДОСЕГА ИЗКУПЕНИ 103 ТОНА, А СПОРЕД 
КОРЕГИРАНИЯ ПЛАН ' ТРЯБВА ДА СЕ ИЗКУПЯТ 
140 ТОНА

на по-
ЖИВОТНОВЪДНО 

производство без съмнение 
са необходими и 
специалисти. Голям брой 
и от

дори и ня-повече кои земеделски коопера
ции. а приготвянето на хра 
на за добитъка 
начин още не е 
право на

Наред с подготовката 
на есенната -сеитба до края 
на годината ще се върши 
изкупуване на пшеницата; 
тъй като плана на изку
пуване все -още не е из
пълнен. Причините са гла
вно от обективно естество, 
тъй като продължителна
та суша зле се отрази вър
ху добивите.

Именно с а кц йонната 
програма за есенната сеит
ба през 1984 година са би
ли запланувани с пшеница 
да се засеят 4270 декара, 
от които 170 декара обще
ствени площи. Поради не
благоприятните климати
чески условия планът на 
сеибтата е изпълнен с 80 
на сто. относно били са 
засети 3400 декаоа на ча
стния и 100 дка на обще- 
ственист сектор. Ето защо 
планът за изкупуване на 
пшеница от теоиторията 
на общината е бил нама
лен от 180 на 140 тона.

Добивите от пшеницата.

то остана дребно и нека
чествено.съществуващите спе

циалисти в региона 
зуват всеки удобен 
• .да избягат" в някой друг 
стопански отрасъл 

В 77

по такъв 
получило 

гражданство и 
при частните производите-

изпол-
момент

Досега са изкупени 103 
тона, от които 40 от об
ществени я и 63 тона от 
частния сектор, и то глав
но през периода на жетва
та, относно комбайниране- 
то и оказването на други 
видове услуги. Свободно 
изкупуване почти не е 
имало, а причината е, че 
малко площи в общината 
се засяват с пшеница. Осо 
бено затруднение представ 
лява и слабият добив от 
царевицата, така че селско 
стопанските

се използуват 
повече от 60°/о. в някои от 
15 общини, с изключение 
на Димитровград. Бабуш- 
ница, Житорагя, Прокупие 
и Сврълиг, се е позаб
равило това определение и 
в тях още не са взети ре
шения за отделяне и сдру
жаване на средства за ра
звитие на животновъдрт-

ли.
селскостопански ор 

ганизации в региона рабо
тят общо 427 специалисти, 
ст които 44 са ветеринари. 
Според данни

Не може да се отмине 
и незаинтересоваността на 
някои земеделски коопера

вот~
Кои проблеми спъват 

но-интензивното развитие 
на животновъдството в ре
гиона?
ДА СЕ ПОДОБРЯТ ПОРО 
ДИТЕ НА ДОБИТЪКА

Повече от 90 на сто от -Л 
животновъдния фонд в ре- ^ 
гиона отпада на частния I 
сектор, така че възможно- ■

производите
ли запазват пшеницата за 
свои нужди, 
при комбайнирането запла 
щат с пари. В полупланин
ските райони, където жет
вата е ръчна, съЩо не мо
же да се изкупи пшеница
та. което зле се 
впх'' план за изку
пуване на хлебното зърно.

а услугите

стите за прилагане на по- 
обемисти

отразява
зоотехнически 

мерки са снижени. От об
що 103 377 крави за раз
плод
шественйя сектоо от об- 
шо 61 000 свине — 1900 са 
в обществения сектоп от 
180 000 овце — 8000 брой-

Засега е известно, че из
купуването на пшеницата 
ще продължи 
годината, но се 
съмнение, че

само 57 са в об- дина 
ски 
по 1
ма и в 6 по 4 и

в три селскостопан- 
организации работят 
ветеринар, в 7 по два- 

т.н.

изводителите с кюспе и 
др. храна от Войводина.

пак по същите причини, са 
били намалени. На общест 
вения сектор 
280 до 280

до края на 
изразява

те достигат коригирани
ят план От 140 тона едва 
ли ще се изпълни. В тази 
насока предстои 
ка обществена

Съществуващите 
леми в подобрението на 
животновъдството в 
она могат до голяма 
гтен да се смегчат само съ.с 
съгласувана 
всичко
операции, но в тази насо
ка трябва да им окажат 
помощ и Регионалният ко
оперативен съюз и дело га
га общност за развитие на 
животновъдството в реги
она.

п роб- килограма от 
на частния сек-декар, а 

тор едва 200 кгр от декар. 
Причините: са лоша и не
качествена подготовка 
площите за есенна сеитба.

ки и тн.
Заслужава внимание и 

факта, че в последните де
сет години се чVвствVва из
вестно намаляване на до
битъка. Днес в 
има 7°/° по-малко 
броят на овцете е 
лял с 
.съ- 173°/»!

Единствено броят на 
свинете се е увеличили с 
40%>.

НЕДОСТИГ НА ХРАНА реги-
сте-

ПО-ШИРО-
акцйя. а

на предстоящата есенна сеит
ба е добър повод за сел- 
гу^гтопански 
и обществени
поведат разяснителна ак- 
ит от необходимостта 
пшеничното зърно да не 
се съхранява по хамбарите 
на частните селскостопан
ски производители, а да се 
ш'е-,яде в силосите.

.От година на година все 
по-остро изпъква проблема 
с храненето на добитъка. 
Г7 ро дължителната 
през настоящата, 
предишните неблагопроят- 
ии за животновъдство го
лини, също оказват влия
ние върху 
броя на добитъка. От, об
щия брой хектари селско
стопанско землище в ре

акция преди 
на змеделските ко- вследствие на продължите

лната суша. лошата сеитба 
без сеялки

специалисти 
дейци да

региона
говеда, с>ша 

както и ръчно, лип-нама-
20/о. на конете дори сата на азотни торове за 

ппихраиване на пшеницата 
ппез зимата 
пм ален ата

и пролетта, 
употреба на 

минерални торове, поради 
"чеокмте 
срез май и топлинния удар 
през юни, така че зърно-

намаляването

цени. сушата
Коя е основната причи

на за това? Освен намаля
ването на броя на актив
ното население на село 
(много села са остарели) 
от година на година в Ни
шки регион недостига към 
100 000 кг царевица. Неста 
билните цени на животно- 

СИуо

М. Андонов Ст. Н.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО ДОЛНА РЪЖ АНА

Да се подобри снабдяването
Пред Съвета и Скупщи

ната на местната общност 
в село Долна Ръж а на, ос
вен
въпроси, често пъти пред
мет на обсъждане са и 
друга въпроси, отнасялия 
се до ежедневието и жи
вота на местното населе
ние. Обаче, не всички въ
проси, както ни уведоми 
председателят на местната 
общност. Владимир Стоя
нов. са в състояние сами 
да ги разрешат. Преди 
всичко когато става дума 
за снабдяването и изкупу
ването на добитък и друга 

промзве-

или някои други дребо
лии, да отиваме и по 
до 6 километра ро магази 
ните п съседните села. Ос
новната организация на 
сдружения труд „Слога", 
към която принадлежи и 
магазинът в нашето село. 
като чс ли се щ-пас с нер
вите пи и не иска да раз
реши този в момента за 
нас най-актуален въпрос.

Но по-добро с състоя
нието и с изкупването ма 
добитъка. Наше определе
ние е да 'Продаваме -доби
тъка на ..Напредък". Оба
че цената, която .Напре
дък" предлага е много по- 
малка от цената която ни 
дават други подобни орга 
иизации. Затова повечето 
добитък от нашето село и 
други съседни села отива 
извън общината. И още 
нещо. В „Напредък’’ мно

го иоредовно изплащат, по 
5 , някога и по 4—5 месеца, 

а потребите и различните 
обществени

цел -шс ангажират механи 
задна. а оредствата 50 на 
сто шс обезпечат в мест
ната общност, а останали
те 50 от компетентната 
служба при Общинската 
скупщина.

— Махленските пътщца 
ще прочистим, а на места 
и ще ги разширим чрез ме 
стн-о самооблагане. И тази 
година както и досега, спо
ред плана на ОК на Социали 
етическия -съюз в Босилегр
ад. Съветът на местната общ 
кост, съвместно с остана
лите
чеекм организации в село
то ни шс се ангажират в 
акцията „Нищо -не бива 
да ни изненада”, за която 
тук. вече имаме изготвен 
съответен план-добави Сто 
япов.

въдната продукция 
силно влияят върху нама- комунално-битовитс задължония 

ис чакат отсрочване — 
подчерта председателят на 
Съвета на местната ■ общ
ност Владимир Стоянов.

Наистина и единият и 
другият въпрос заслужават 
отделно внимание. Още 
повече, чс те са актуален 
и п други местни общно
сти.

животновъднияготвене на
А ОНД.
ПРОИЗВОДСТВЕНИ 
МОЩНОСТИ 
И СПЕЦИАЛИСТИ

неорганизира-Поради 
костта в животновъдството 
— и производствените

се използуват
мо

щности не 
цялостно. Повече от кла-

използуват с 30 на Инак. до края на годи
ната. в местната обад-ност 
н село Долна Ръжана, спо 
ред думите ма Стоянов, 
са запланували разширява
нето на няколко махлен
ски пътища на дължина от 
5—6 километра и поч-и-ства 
нс на селския -път към Го
рна Лисица и Горна Ръ
жена на дължина от де
сетина километра. За тази

кипите
мощностите си а мле

копреработвателните
50"/». В това от-

сто
общеотвоно-полити-ПУИ-

ктове към
иошение не съществува ко селскостопански 
оплинация и съгласуваност ления, 
между
и изкупвателните 
го в региона, всеки работи 
•-а сметка. Иай-кпас-

— В последно време спапреработвателни ге
пункто- бдаването в селото /ги е 

проблем номер олио. 
газшгьт повече с затво- 

този пен. Затова нерядко се слу 
чва за една кугия цигари

Ма-

нооемия поим'’0 в 
смисъл е изкупуването на М. Я.
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НА КНИГАТА" В СУРДУЛИШКА„МЕСЕЦЪТ
ОБЩИНА

ОТ „СРЕЩИТЕ НА ДРУГАРСТВОТО НА РАБОТНИЦИТЕ" В БАБУШНИЦА

УСПЕШНО РЕВИАЛНО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Набавка на книги за над 

един милион динара
• ПРЕДВИЖДАТ СЕ РЕДИЦА МАНИФЕСТАЦИИ 

ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КНИГАТА
ската културна общност, 
която ще обезпечи необ
ходимите 190 хиляди дина
ра, за да могат да се пол
зуват средствата на Репуб
ликанската културна об
щност чрез Народната би
блиотека на Сърбия. Сле
дователно, 
библиотека, доколкото не

Традиционната 
на манифестация 
па книгата", която ежего-

култур-
„Месец

дно се провежда в период 
от 15 октомври до 15 ное- 

Сурдулишка обши-
,,Младост". Публиката се по-рано. Именно общин- 
запозна и с картини, из- ските прегледи завършиха 
брани на регионалния пре- още през юни. Литератур- 

. глед, както и с най-добри- литс четения сс състояха 
те ръкоделия. Предстари в химическата
се и най-успешният лите
ратурен творец от общин- фекция „Първи май"
ския преглед.

Тазгодишният календар
на „Срещите на другарст- чко това допринесе да сс 
вото” са в изменен вид от комплектува списъкът на

състезателите за предстоя
щия регионален преглед.

В Бабушница на 1 окто
мври т.г. в рамките на 
републиканската манифес 
тация „Срещи на другар
ството на работниците" се 
оъстоя ревиално представ
ление, на което се пред
ставиха най-добрите изпъл 
нители на народното музи- 

,кално творчество — певци, 
инструменталисти.

мпри, в 
па тази година ще бъде 
ознаменувана с редица ма
нифестации и акции. Без- 

най-забележител- 
е: набавката

промишле
ност „Лужиица", а в кон-.

сурдулишката
спорно

изникнат непредвидени тру 
дности, значително ще обо
гати своя книжен фонд.

В рамките на „Месеца 
на книгата"

пата акцияизложбата на картини и 
домашното ръкоделие. Вси

книги за над един 
Разбира

на нови 
милион 
се, покрай акцията за по
строяване на зданието на 

Народна библиотг.- 
осведо-

динара.

КХД се предвиж; 
манифеста-дат и други 

ции, между които органи- 
изложба на кни

ги в хола на Културния 
дом. литературна среща с 
известни наши писатели 
Сурдулица с учащата се. 
градската и работническа
та младеж и литературна 
среща на писатели и пое
ти на българската народ
ност с младите от Клису
ра и Божица.

От казаното личи, че та-

новата
ка. за което вече 
михме нашите читатели.

За какво сс именно ка
сае? Скупщината на СР 
Сърбия е пренела 
публиканската 
общност 50 милиона дина 
ра за насърчаване набав
ката иа книги в стопански 
недостатъчно развитите и 
граничните обшини.

В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ЦЕНТЪР и основното 
УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД зиране наЗа регионалния преглед 

между литературните твор
ци бе преподавателят Ра- 
дисап Вуичич със записани 
умотворения от Лужниш- 
ко. От инструменталисти
те се изтъкнаха сЬлигоони- 
стът Любча Дипчич, рабо
тник от ..Лужница". и гай- 
дарът Душап Цветанович 
от зем. кооперация ..Бчду- 
чност". Публиката можа 

картините на. 
Костич. Ратко 

Чиоич, Драган Божилович 
и Винко Димитриевич. Ме
жду най-добрите работи от 
домашното ръкоделие бяха 

11 чаршафите бродирани ри. 
ви. чорапи, ястъни и по. 
на Снежана Петровия. Тпи 
вунка Кнежевич. Злата Мн 

* ти« Божурка Пеич. Светла 
• * на Чиоич и Весна Савич.

Накпая трябва да кажем. 
Н че „Срешите на другарст- 
Н| вото" допринасят много 
■3 °а развитието на самодей- 
Щ костта в обшината. Наед- 

твооци от 
а това

е чпъп път в историята 
на Лужница.

УЧИТЕЛСКО
РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

на Ре-
културна

Спо-През миналата седмица 
в средношколския образо
вателен център „Иван Ка
раиванов” и основното учи 
лище „Георги Димитров" 
в Босилеград, се проведоха 
първите тазгодишни учите
лско-родителски срещи. Нз 
тях бяха разгледани двата 
ооновни и най-характерни

те и учениците успехът 
изостава, между другото 
бе константирано на сре
щите.

доколко-
община

ред критериите, 
то Сурдулишка 
обезпечи 190 хиляди ди
нара. Републиканската кул 
турна общност Ще отпусне 

570 хиляди динара,

згодишната културна ма
нифестация в Сурдулишка 
община ще премине под 
знака на популяризация на 
книгата сред младите, ко
ето е и разбираемо, поне
же тази година е провъз
гласена за „Международ
на година на младите".

С оглед че и останали- 
Боси-

ла види 
Покрай това, на първи- Снежана 

учителско-родитепски 
срещи в настоящата учеб
на година бе изтъкнат и

те
още
което 'не рече, че на един

още томдинар се дават 
динара. А тъй като набав
ката ше се върши чрез На- 

библиотека на

въпросът във връзка с не
доимъка на учебници

йодната
Сърбия, която ще 
книги от онези, книгоизда-

купи
те наши общини 
леградска, Бабушнишка и 
Димитровградска — се на-

!

\тшття!ЯШ
предоста- 

издания с 40
тели, които им 
вят своите 
на сто намаление — обшб 
Сурдулица би 
нови книги за над

щш шI
мират в кръга на стопан
ски недостатъчно развити
те и граничните общини 
биха могли да следят при
мера на Сурдулишка общи
на и те също да обогатят 
значително книжните фон 
дове на своите библиотс-

-V] получила 
един

милион динара.
Акцията, която води На

родният университет в Сур 
дулица. в чийто състав по
настоящем е и Народната 
библиотека в града срещ
на подкрепата на Общин-

но са събоани 
пазли^ни области

" ки.■ 1
М. Антич Ст. Н.

В БОСИЛЕГРАД
възпитателно . образовате
лни въпроса: дисциплина
та и успеха на учениците.

Говорейки за успеха и 
дисциплината, класните ръ 
ководители изтъкнаха, ма
кар че от началото на 
учебната година са изми
нали само тридесетина де
на, някои ученици вече 
започват безотговорно и

учебни помагала по отде
лни поедмети. Най-харак
терен е примерът в първи 
клас в основното, училище, 
където от началото на на
стоящата учебна година 
възпитанието и образова
нието се провежда по но
ва програма, а учебници
те не са в унисон с прог
рамата. Именно, учебника 

неприлично да се отнасят по български език е от 
спрямо училищния ред и старата 
режим. Някои от тях за
почват и да бягат от часо-

Вечер на песни, хора и хумор
По почин на самодейно 

то . културно-хчдожественс 
дружество 
9 този месец,

модейност все пак броят 
е задоволителен.

спечели вече известният 
на любителите на музика
та в Босилеград. Сречко 
йович, второ Драган Цвет- 
кович и трето МилорадНи 
колич.

„Младост" на 
в Боои- Състезанието бе следено

легоад се поовеле състеза- от специална комисия 
ние на самодейци на на жури. в състав на Зоран 
родни и новокомпонирани Такев, Прокотш Радованов 
песни, народни хооа и XV- и Любен Чипев и след об- 
мор. В състезанието учас- стойно 

програма, а оста- твуваха 15 състезатели от 
налите са на сърбохърват
ски. а обучението се поо- тели 
вежда на български език. 
което създава големи 
дности. Липсата на отдел
ни учебници се явява 
по отделни предмети в сре 
дното профилирано учи
лище. преди всичко за ико 
комическо

В изпълнение на изво
рен инструмент, журито 
първа и трета награда не 
присъди, а второто мяс
то спечели Петър Зарея от 
село Райчиловци.

За отбелязване е, че спо 
ред плана на СКХД ,,Мла 
дост" този вид състезание 
занапред трябва да прера 
стне в традиционна обши 
нека манифестация, която
заедно
„Срещи на селата” ще бъ
де от голяма полза за ра
звитието на самодейността 
в обшината.

съблюдаване на
всички елементи провъзгла 
си победителите, на коитс 
за първо, второ и третс 
място, организаторът връ 
чи специални парични на 
гради.

които 7 души — изпълни
ма народни хора. а 

останалите певни на. напо- 
тру- дни и

ве, а има и такива, които 
неоправдателно 
ват от училище, разбира 
се без да знаят затова ро
дителите им. Поради това, 
както изтъкнаха класните 
ръководители, родителите 
занапред трябва да прояв
яват много по-голям инте
рес за поведението и отно
шението на своите деца

отсъству- новокомпонипачч
песни. Освен състезателен

и хабактео. състезанието 
ше за цел и зал,ълбочапа- 
не и по-нататъшно маг.ови- 
зипане на

комеоческата п п5ш,ината. 
специалност в трети клас.
На срещите бяха обсъде
ни и други възпитателно-

— ученици, отделно за те- образователни ведомства, 
зи, които квартируват. Без 
съдействието на родители-

има
В състезанието за изпъл

нение на новокомпонирана 
песен, първото място спе- 
чели Витомир Славов от 
Долно Тлъмино.
Борка Такева, а 
Винко Васев.

самодейността
поели всичко състезаниетосъссеел тпудептата се мла

деж ч младежта в местни. 
тя общности. Наистина от
ливът не бе голям
г-тпуг

второто
третото

но има- 
това е

поъв почин В този вид са- убедително
ппотг.т*ип Между ако о доан истите 

първо място
м. я.

м. я.
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УМНШа.-* Миадеша трий»ка
>'%

ВЪЗВАИИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКАНСКАТА 
ФЕРЕНЦИЯ НА ССМ В СЪРБИЯ КОН-Г.*<

#1

Младежи и девойки!
* Т»

IищяаЕ %
Хиляди млади от Югославия, както дойдат да работим на автомагистрала. 

и -нашите връстници преди тридесетина та. Както и на всяка наша акция ще 
години, уда-рничеоки работят, още от изграждаме не само -обекти, но и онова 

година, на автомагистралата ,,Брат- най-светлото — братството и еди-нство- 
ствю-единство . Понастоящем на Авто- то. Да покажем и сега, че от всички 
магистралата работят бригадирите от победи най-скъпа ни е следващата 
шеста смяна. Н-0 работа има още. Ще се работи от 27 октомври на

знаем: Автомагистралата е обект от участъка от Чуприя до Пояте. Знае се 
европейско значение, който трябва да бригадирският лагер е в Парачин. 
бъде завъ-ршен тази година. Знаем, че Нека нправим всичко, та Деня на 
това не може да бъде направено без Републиката, в 40-тата година от побе- 
младежта. Затова Съюзът на социалис
тическа младеж пое

гА', • 
'Ле

щ

ВИСОК ИНТЕРЕС 
ГРАДЧАНИ КЪМ 
САМОДЕЙНОСТ

НА МЛАДИТЕ ДИМИТРОВ-
МУЗИКАЛНО-ТАНЦОВАТА

дата над фашизма, да посрещнем с нова 
задължението да победа на строителството.

организира и седма — извънредна смя
на на Съюзната младежка трудо-ва ак
ция ,,Автомагистрала Братство — един
ство".

Общинските конференции на ССМ 
имат задължението да ви създадат въз
можност да дойдете на акцията. Затова, 
преди да тръгнете, контактирайте с тях 

и или с Отдела за МТА при РК на ССТН 
нека в Сърбия (тел. 011/132-385 или 135-804/34)

Силна воля за хоро
Културно-художествено- I 

то дружество „Георги Ди
митров от Димитровград, не могат да станат първо- 
тезн дни има истински про класни танцьори. Една 
олемн (?!) със самодейци- част сигурно в самото на- 
те. Не. не става дума за чало ще разбере, че _ос- 
някои ексцесии ситуации, вен волята, за хоро, е ну- 
Неволите са във факта, че Жен и голям талант, кой- 
на последната аудиция са то след това под ръковод- 
се обадили неочаквано _го- ството на квалифицирани 
лям брой кандидати за хореографи да се развива 
Фолклорния ансамбъл и се по-нататък. Наистина по- 
га по онази народна „Лел^ старите членове на ансам- 
когато няма, леле когато бъла и сега работят с мла 
има , ръководителите на ди членове, но техните 
дружеството и завеждащ- раничени. Това потвържда 
ият самодейност при Цен способности са все пак ог- 
търа .за култура Слободан ва и постановката на иг- 
Алексич не знаят какво да рите от Сърбия от страна

на професионалния хорео
граф Елена Вуйошевич от 
Белград или пък македон
ската игра „беранче" в 
хореография на Кире Вед? 
ков от Скопйе.

Все пак намерено е ,.со- 
ломочско решение". Тъй 
като през този и следва
щия месец предстои голя
ма активност на КХД „Ге
орги Димитров" и на Цен-

Призоваваме всички младежи и де
войки, младежки трудови бригади 
всички, които могат и искатда има определени 

вия. Ясн0 е.
усл су

че всичките
ПО ПОВОД НА ВЪЗВАНИЕТО

Елате да работим!
Само няколко дни след възванието на Предсе

дателството на РК на ССМ в Сърбия откликнаха мно
го млади, че е трудно да се намерят търнокопи и 
лопати за всички

та част от днешното мла
до поколение. И няма до
статъчно места за всички, 
които искат да проверят 
мазолите си. Данните по
казват. че само няколко 
дни след възванието откли 
кнаха толкова много мла
ди, че е трудно да се на
мерят търнокопи и лопати 
за всички.

Преписваме от вече по- и започнала неудържимата 
бригадирска атака срещу 
кубиците, ни най-големите 
оптимисти и визионери не 
са могли да предвидят, 
след 37 години младите 
— този път едно съвсем 
друго поколение — ще из
граждат автомагистралата 
„Братство-единство” с не- 
намалени темпове.

По телеграфски каза
но: това е строителоки 
континуитет...

... Някога младите еди
нодушно и строителски ве 
личаво откликваха на Ти- 
товите призиви, сега съ
щото го прави най-голяма

жълтял дневник:
„Миналата нош останах

ме на обекта още една
смяна, а сутринта продъл
жихме да работим и в тре 
тата. Макар че работихме 
почти 18 часа, успявахме 
да натоварим композиция 
от 20 вагона оамо за 15 
минути".

правят с . толкова кандида
ти-. Именно, зачитайки до
сегашните опити на ауди- 
циите да се обаждат сран. 
нително малко кандидати, 
тази година аудиция не е 
проведена. А именно тази 
година са се обадили над 
60 кандидати, предимно 
момичета от всички възра
сти. Така заедно пъшцгят 
ансамбъл на фолклорната
секция има около 100 кан- търа за култура в рамките 
дидати. От една страна то- граничното сътрудничест
ва сигурно е добре, тъй во. Срещите на доугарст- 
като конкуренцията се уве ео на работниците в СР 
личава и всички трябва Съобия и други манифес- 
да се стараят да запазят 
мястото си. Но от друга 
страна с толкова много 
млади и все оше начинаю 
щи не могат да се пра
вят репетиции, защото ня
ма съответни помещения, 
още повече хора, които са 
квалифицирани за това.
Като казваме това, не ос
порваме труда на ентузи- 
астите. които сега водят 
Фолклорния ансамбъл, но 
все пак за работа с начи- 
нающи и при това твърде 
млади самодейци трябва

Нима това, действител
но и без патетика, не оп
ровергава твърденията, че 
днешната младеж е нера
ботна. безсъвестна, склон
на да търси сенки и завет 
в обществото? Нима тия. 
които вече утре ще се 
закалват -на новия участък 
от Автомагистралата, не 
строят нови мостове, тол
кова нужни и толкова съ
дбовни в сегашното теж
ко време, като отговор на 
всички делби, националис
тически преброявания, пам 
Флетски 
статистически 
ния?

Прави са аналитиците 
на обществените феноме
ни : младите пак изграж
дат свой път на братство
то и единството. Без твор 
чески прекъсвания, със съ
що желание този, именно 
този път да свързва и от
разява всичко онова, кое
то сме — Югославия.

Това е записал бригади
рът Драго Станоевич, кой
то с бригадата си е учас
твувал в изграждането на 
първия участък от Автома
гистралата между Белград 
и Загреб. Разбира се, през 
-тази 1948 година, когато е

тапии, репетициите с но- 
г.оявилите се фолклористи 
са отсрочени до Нова го
дина. Вероятно тогава ще 
лойлат по-малко, а също 
така и дотогава може би 
ше се намери подходящо 
решение. Както и ла е, 
самият Факт. че толкова 
много кандидати са сс

прекорявания и 
раздвоява-

явили. радва всички, кои
то па който и да е па/гии 

самодей-га свързани със 
костта в Димитровградска 
община.

А. Т. На новата работа може 
би ще бъдат заедно деца 
и техните бащи, които за 
почнаха този път. свръзва- 
щи ни неразривно десети
летия наред. Първите (де
цата) да започнат своята 
част, вторите (бащите) да 
си спомнят за младежко-

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОСНОВНО-ЕСЕНЕН КРОС 
ТО УЧИЛИЩЕ „МОША ПИЯДЕ”

Тито — свобода ’85“»»
на кондицията 

на учениците и бе реали
зирана програма от прак
тически задачи по всена
родна отбрана. Учениците 
научиха да хвърлят бомби, 
да стрелят с въздушна Л” 
шка и да си служат със 
средствата, които ше им 
бъдат под ръка в опреде
лени ситуации.

проверкаДа обичаш родината си, 
готвиш, за 

всяка
значи и да се 
да я защитиш от 
евентуална опасност.

Това беше девизът на
то си ударничаство. А ние. 
поички заедно да схва- 

можем 
себе си. 

елате да ра-

есенния крос „Тито — сво
бода '85" на учениците от 
основното училище „Мо- 
ша Пияде" в Димитров
град, който бе проведен на 
13 октомври т.г. По вре
ме на кроса бе извършена

нем колко много 
да направим за 

Затова 
ботим!

(А. Т.) (М.К. — „Борбв")
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В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕД АКЦИЯТА 
„ДРУГАР НА ДРУГАРЯ"БОСИЛЕГРАД. НАСКОРО ЩВ Б*ДВ ПРИЕТО САМОУПРАВИТЕЛНО 

ШОРАЗУМВНИЕ ЗА ТРУДОУСТРОЯ ВАНВ

Вършат сеС точки до предимство подготовки
ще се съберат в републи
ката ще бъдат насочени 
за помощ на пострадалите 
в неотдавнашното ката
строфално земетресение в 
Мексико.

„Ударният ден" в акция
та ше бъде на 24 октом
ври. Тогава активистите на 
Червения кръст ще се на
мерят в местните общнос. 
ти, по домовете. В Общин
ската организация на Чер
вения кръст подчертават, 
че акцията (ако тогава «е 
приключи във всички сре
ди) ще продължи и «а 25 
и на 26 октомври. До то
гава самоуправителиите ор
гани в трудовите общнос
ти и организациите на 
сдружения труд ще вземат 
решение, т.е. ще отделят 
средства с които да се вк. 
лючат в хуманната акция. 
В местните общности до
макинствата ще участвуват 
най-малко с по 100 динара. 
В Босилеград пък ще се 
събират и вещи и обувки.

•За по-успешно провежда, 
не на акцията „Другар на 
другаря", която в републи
ката те се проведе на 24 
т.м. и в която се очаква 
още веднаж на дело да 
се потвърди нашата хума
нност и солидарност в Бо- 
силеградска община се 
върши усилена подготовка. 
Общинската организация 
на Червения кръст. Общи
нската конференция на 
ССТН и Общинският син
дикален съвет съвместно с 
обществено . политически
те и самоуправителни си
ли в организациите на 
сдружония труд и местни
те общности вече изготви
ха планове за действуване. 
Целта в: акцията да по
лучи маоов характер, т.е. 
в нея да ое включат въз
можно повече трудещи се 
и граждани и да се събе
рат повече средства, които 
ще бъдат необходими за 
помощ в природни бедст
вия , каквито са земетре
сения и наводнения и пр. 
Част от средствата които

фссионалносг, които имат 
над 25 годишна възраст и 
онези с виеше и полувис- 

които

Най-късно до 5 ноември отличен успех се получа- 
тази година организациите ват 12 точки, за много-до- 
на сдружения труд, трудо бър — 8 и за добър успех 
вите колективи, ОС, ОК «а — 4 точки. Точки за този 
ССТН, Общинският оинди- критерии се дават само на 
кален съвет. ОК на ССМ онези които за пръв път 
и Общинската самоуправи- започват дп работят и ако 
телна общност за трудоус- са завършили най-малко 
трояване ще приемат ново трета степен професиона- или да се преквалифици- 
самоуправително спораз- лна подготовка. Незаетото Рат получават още по 10 
умение за трудоустрояване лице завършило факултет точки- 11 ет точки получа- 
в общината. В предложе- в редовен срок получава ват онези които са получе
ния му текст, изготвен въз още з точки. Ако лицето, 
основа приетите измене- което търси работа на еви 
кия и допълнения в Зако- денцията в СОИ за трудо- 
на за трудоустрояване и устрояване е до три годи- 
публичното разискване Ни за всеки меоец чакане 
има повече новини. Вся- получава по една, а ако 
как, най-важни са крите- чака над три години за 
риите и мерилата за утвър всеки месец по две точки, 
ждаване на точките и пре- Социално-икономическо- 
димството. то положение е значите

лен момент при трудоус
трояването. Същото се утъ 
рждава въз основа матери
алното положение на този 
кой търси работа, т е. на 
семейството
вото му, броя на заетите 
в него членове, възрастта 
на лицето което гърда ра
бота, както и въз основа 
на това дали търсещият ра 
бота получава материална 
помощ. Ако приходите на 

положе- член в семейството, т.е.
домакинството възлизат ло 
25 на сто от загарантира- 
ния личен доход получа
ват ое 30 точки, от 25 до 

степен на 50 на сто — 25, от 50 до 
75 на сто — 20 и за при
ходи възлизащи От 75 на 
сто до височината на зага- 
оантиоания личен доход в 
общината — 15 точки. За 
всяко лице на което се да
ва изллржка се предвиде
ни 5, а за трайна неспосо
бност на член в семейст-

ооуазованис, 
имат над 30 години — под 
условие работа да 
над три години и ако не 
са „отивали" да работят

ше

чакат

вали парични помощ от 
с-ооч нид една година. #ко 
лицето които търси раоо- 
та е раоогило над з годи
ни в икономически изоста 
нали или крайгранични 
краища (ако там заминал 
от евидонцията на СОИ; 
за всяка годиш (повече 
от пет) получава пет точ
ки повече отколкото за го 
дините когато се чака ра- 
оота. пко търсещото лице 
раоота, работило или рабо
ти за определено време или 

домакинст- в по-малка степен проф.е- 
сионалност от онази коя- 
то има получава точки ка
кто и лице без работа.

Солидарността и хуман
ността, които не са ни чу
жди и сега ще дойдат до 
изява. Лице, което е со
циално застрашено, напри 
мер на ранг-листата се из 
равнява с кандидатите с 
най-много точки. С тези 
кандидати, според предло
женото споразумение се 
изравнява и член на оемей 
ството на починало или 
трайно онеспособено лице, 
което му давало издръж
ка (вследствие повреда 
при работата или професи 
онално заболяване) под ус
ловие незаетото лице да 
търси работа в организа
цията в която е било зае
то лицето което му давало 

не_ издържка. С тези кандида 
ти ое изравнява и лице, 
което е останало без рабо 
та вследствие закриване цд
трудова организация, под 
условие да има повече от 
десет години трудов стаж.

Организацията на сдру
жения труд преди приема
нето на работник съчиня
ва ранг-листа
ки всички точки на канди
датите които изпълняват

КЕРИТЕРИИТЕ

За утвърджаване на пре
димство при трудоустроя
ването в Закона и предло 

споразумение саженото
предвидени следните кри
терии: успехът в училище
то за лица които пръви 
път започват да работят, 
впеметраненето на негру- 

социално-

В. В.

ДИМИТРОВГРАД

Зима иде, огън трябва...доустроеност, 
икономическото 
ние на лицето което търси 
работа на семейството. т.е 
домакинството му. работа 
на определено време, рабо 
та в по-малка 
професионалност. относно 
в друга специалност и ра
бота в икономически изо
станали или крайгранични 
краища.

Миналогодишната дълготрайна и изключително 
студена зима много димитровградчани завари без 
достатъчно дърва. Затова тази есен те са ре шили ми
налогодишната „грешка" да поправят. Това е оче. 
биещо ако тръгнете по която и да е улица на града, 
дори и главната. Навсякъде купове дърва, по-малко, 
или повече, подредени или неподредени. Едва ли 
има домакинство, което да не е докарало поне 4—5 
метра кубически дърва. Пресметнато в общински ма
щаби това наистина е много и загрижава. Ако про
дължи изсичането на горите, няма ли да дойде до 
там да няма вече какво да се сече! Сигурно е, «{.е 
няма нужда от пояснения какво значи това за опаз
ването на човешката среда имайки предвид, че го
рите оа най-голямата фабрика на кислород. Да не 
говорим за възможностите за ерозия, която с некон
тролираното изсичане «а горите се явява.

Към Общинската скупщина съществува съответна 
служба, която въз основа на молба на гражданите 
разрешава по колко може да се сече. Обаче не вен-

ТОЧКИ ЗА ВСЕКИ 
КРИТЕРИИ

самоуправителното вото, относно домакинст-
споразумение са предви- вото 10 точки. Онези
дени точки за всеки кри- трудоустроени лица с тре-
терии. Така например, за та и четвърта степен про-

В

САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТ] 
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИ
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

1У

чки търсят разрешение и не лсички които го полу- 
чат изсичат колкото им е разрешено. От друга стра
на, почти никой не спазва разписанието, според ко
ето на мястото където изсече гората трябва да за
сади борови фиданки.

Дървата за определено число хора представля
ват и доходна суровина. При факт, че един кубиче
ски метър дърва могат да се нродадат за 6 и повече 
хиляда динара, има собственици на гори, които по 
този начин обезпечават огромни средства. Но не ма
лък броят на тези, които купуват дърва по сравни
телно «иска цена, складират ги и след това та пре
продават. Те „попълват" празното пространство, кое
то оставят гражданите, които на време не си наба
вят дърва или пък тези трудови организации, които 
би трябвало да се грижат за снабдяването на граж
даните с дърва и въглища.

Когато става дума за въглшца да кажем, че тази 
година те за голямо число димитровградчани са 
само мислена дума. Имено. тази година само един 
път бе набавено известно количество въглища, което 
в иикой случай не може да задоволи нуждите на 
димитровградчани. Кой е виновен за това едва ли 
може да се установи. От една страна мините търсят 
предварително да им се плати, а от друга „Търго- 
жюп"

Комисията за избор и наименование към 
Самоуправителната общност на интересите за 
основно образование и възпитание в Босиле
град публикува

събирай-

условията от конкурса — 
и според Закона е длъжна 
да избере кандидат с най- 
много точки. В обратен 
случай трябва да даде пи
сано образложение. Напри 
мер, ако са конкурирали 
десет души, които изпъл
няват търсените условия, 
тд приеме последния на 
ранг-листата трябва да да
де образложение и причи
на защо не оа приети ос
таналите девет души. Оча
ква се организациите на 
сдружения труд и трудови
те колективи да спазват

Конкурс
за именование иа секретар на Скупщината 

иа СОИ (преизбиране)
Покрай общите условия предвидени със За

кона кандидатите трябва да изпълняват и след
ните условия:

— да имат най-малко полувисшо образова
ние, положен професионален изпит и петгоди
шен трудов опит в образователно-възпитателна
та дейност,

— да имат организационни способности и 
морално-политичеаки качества за изпълняване 
функцията на секретар на Скупщината на СОИ.

Срок за подаване на молбите е 15 дни и 
същите се доставят на адрес: Комисия за избор 
и наименование на СОИ за основно образова
ние и възпитание в Босилеград. Молби с не- 
комплектуваяи документи няма да се разгле
ждат.

законопредписанията и ра
зпоредбите в споразумение 
то и избирането на рабо
та да стане по-правилно. 
Всякак не е лесно да се да 
ват неточни писани обра- 
зложения.

— няма средетва за тази цел. Миналогодишният 
опит и предложенията на гражданите да се съберат 
пари не дадоха добри резултати. Тази година в този 
смисъл нищо не се предприе. В недостиг на инициа
тиви за разрешаване на този проблем страдат гори
те в общината. Но и те не са неизчерпаеми а*0 
необмислено и неконтролирано се сочат.В. Б. А. Т.
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ШизичесКа култура КЮСТЕВДИЛ :(НРБ)СТУВАНЕ НА БОСИЛЕГРАД СКИТЕ ФУТБОЛИСТИ в

обеда на домакинитеФУТБОЛ: междурегионална
— ГРУПА „СЕВЕР” ША ЛИГА

Отлична игра и победа
аЧ“ Та :« ДНА ГЛАВА"

Димитровград, 13

Спортният център „Парк”: теренът тревист 
ален за игра. Зрители около 500 души Времето 
хладно. Голмайстори за „А. Балкански”* ° 
н»т^.РОпИЧ В 10 та’ АлексанДъР Станков в 15-та Си-
ми^утаДЗаИТр^„я 7°яТа.,И 3°рав Ц' ХРист°в в 80-та 

Щ' • „Рудна глава — Душан Якубович в 55-та
“ 85"/а минУта- Жълти картони: Зоран Ц. Христов 
°Т ”А/, Балкански" и Братилсав Йованович 
глава . Съди»: Жикица Тошич

Според
гранично

програмата за 
сътрудничество 

между Босилеградска об
щина — СФРЮ, и Общин
ския народен съвет в град 
Кюстендил — НРБ, на 9 
октомври

болисти, въпреки че бд^а 
подсилени с 5 футболис
ти от футболния отбор на 
ПКВ Враня, бяха равно
стоен съперник само през 
първото полувреме, за ко
ето говори и минималното 
преимущество на футболи
стите на „Велбъжд’' 1 : р.

През второто полувреме, 
и този път в практика се 
потвърди, че босилеград- 
сгсите футболисти нямат 
достатъчно сили и че кон- 
лиционно не. са добре под
готвени за добра игра през 
течение на всичките 90 ми
нути. Но и футболистите 
от ФК ..ПКВ", които всъщ 
кост трябваше да подси
лят отбооа на „Младост", 
не показаха много повече.

И състезанието по шах
мат премина в подчерта
но надмощие на кюстен
дилските шахматисти. И 
този път те извоюваха убе
дителна победа с 4:1. Са

мо Раде Сотиров от боси- 
леградския отбор успя да 
отбележи победа 
точка за своя отбор.

Футболният отбор на 
„Младост" игра в следния 
състав: Ж. Анджелкович, 
В. Тасев, В. Стошич, Б. 
Тасев, М. Попович, В. Ве- 
личкович. С. Алексович, 
В. Глигоров, Р. Захариев, 
Б. Воинович и М. Цветков.

Шахматният отбор игра 
в следния състав: Д. Андо
нов, В. Христов, Р. Соти
ров, А. Тодоров и Р. Ма- 
насиев.

С гостуването на босиле- 
градските спортисти в Кю
стендил. което всъщност бе 
връщане на гостуването на 
кюстендилските спортисти 
в Босилеград (те гостуваха 
през април тази година) е 
нялостно реализирано съ
трудничеството между туле
те гпанични общини * об
ластта на спорта. М. Я.

и една

октомври 1985 г. т. г. спортното 
дружество >/Младост" от 
Босилеград гостува 
ртното дружество „Велбъ
жд от град Кюстендил. В 
рамките на сътрудничество 
то двете спортни дружест
ва отмериха силите 
Футбол

и иде- на спо-
про- 

Милован

ои по
и шахмат. В две

те срещи домакините 
зи път извоюваха убедител 
па победа. Футболистите 
се наложиха е резултат от 
6 : 0.

от „Рудна 
от Зайчар — добър.

И ТО-

В твърде интересен мач 
на „Асен 

да по-

убедително
самия край на срещата го
стите успяха да 
поражението на 4:2.

Общо победата е напъл
но заслужена и домакини
те с тези две точки се за- ги 
крепиха в самия връх на 
временното класиране. В 
следващия девети кръг „А.
Балкански" ще гостува
Пирот. където ще се сре- ! МЕЖДУОБЩИНСКАТА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ —
Щне със ..Сеняк".

„А. Балкански” 
състаз: Милко Соколов 6.
Никола Найденов 6, Зо
ран Ц. Христов 7, Мило- I „МИНЕРАЛАЦ" (Вр. баня) : „МЛАДОСТ” (Босилеград) 3:2, (1:0)
ван Тодорович 7. Новица I 
Алексоз 7, Синиша Дими- | 
тпов 7. Сретен Гюров 6 I 
(Емил Иванов —). Бобан |
Манчич 6. Александър Ста
нков 7. Кръста Кръстев 7,
Геоан Ц. Христов 6 (Пре- 
деаг Костов —).

водачество, ВФутболистите 
Балкански" успяха 
бедят симпатичния отбор 
от Рудна лава. Домакини
те започнаха играта с до
ста подмладен състав, 
загинаха твърде добре и 
поведоха с 2:0. И

полувреме 1:0, а 
шахматистите с резултат
4:1.

Инак. футболната
смекчат

сре
ша. според, думите на тре
ньора на „Младост" Геор- 

Георгиев. протече в 
домашния от-

но

превес на 
бор. Босилеградските фут

когато 
гостите 

те доживеят същинска ка
тастрофа. последва студен 
душ за привържениците 
на „А. Балкански”. Якубо
вич стреля от над 20 ме
тра разстояние и постигна 
твърде красив гол. с което 
намали резултата на 2:1. 
С този резултат и завър
ти първото полувреме.

се очакваше, че

ГРУПА „А"

раженне в последните секунди на игратаигра в

В миналата неделя, по 
ветровито, но подходящо 
време за игра, футболис
тите на ФК „Младост" от 
Босилеград, претърпяха и 
второ поражение в тазго
дишното футболно първен 
ство. В добра, мъжествена 
и до последния съдийски 
сигнал неизвестна игра. те

пата. и пред другата вра
та. Босилеградските футбо 
листи и този път на твър
дия терен във Вранска ба
ня. откъдето рядко кой от 
бор в дивизията се завръ
ща с една или две точки, 
се представиха като добър 
и хомогенен отбор. Те до 
последния сигнал на съ
дията Г. Наетич, добре за^ 
щитаваха резултата от 2:2 
и една точка. И когато и 
зрителите вече бяха поми
слили. че мача между до
бре познатите съперници 
щс приключи миролюби
во. една малка непредпаз
ливост в защитата на бо
силеградските 
ти. даде възможност на

домашния отбор да отбе
лежи и третия гол и по
стави крайния резултат от 
3:2.

Въ-в втората част на иг
рата домакините отново за 
играха предприемчиво, но В тази среща босилеград 

ския отбор игра в следния 
състав*. Д. Младенов, В. 
Ивков, Д. Златков. С. Сте
фанов, В. Тасев, Н. Стой
нев, Р. Захариев, Б. Тасев, 
Г. Иванчов, И. Рангелов 
и М. Цветков.

изостанаха голове все до 
пред края на мача. В по
следните минути те по
стигнаха още два гола и Д. С.

претърпяха минимално по
ражение от футболистите 
на „Минералац" от Вран
ска баня. Вранскобанските 
Футболисти

МЕЖДУОБШИНСКА ФУТБОЛНА ЛИГА 
ПИРОТ — БАБУШНИДА — ДИМИТРОВГРАД В следващия девети кръг 

на първенството (есенен 
полусезон) „Младост" па 
своя терен ще посрещне 
футболистите на ФК „Пчи 
ня" от Търговище 
бор, който също така има 
амбиции за горната част 
на таблицата.

Правдив реми победата из-
поюяаха в последните се
кунди на играта.

Инак, играта бе твърде 
интересна от първия до 
послед момент, с доста ин
тересни мигове и пред ед-

„ПАРТИЗАН” (ЖЕЛЮША) - „ТЕМЕЦ" (ТЕМСКА)0:0 
Димитровград, 13 октомври

Футболистите на „Пар- 
тизан" от Желюша не ус
пяха да продъжлат серия
та победи на свой терен, 
понеже срещу отличния от 
бор от Темска извоюваха 
само една точка. Домаш
ните футболисти имаха по
вече от играта, създадоха 
повече голови положения, 
но в домашния отбор лип
сваше играчът, който да 
отбележи
твърде успешно се 
таваха и чрез

от-1985 Г.
футболис-застрашаваханападатели 

вратата на домакините.
Особено внимание заслу 

жава твърде слабият съдия 
Димитрие Савич от Пирот, 
който освен че твърде ло
шо съли. не изчака да из- 

а сви-

М. Я.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 19 октомври 1985 година се навършават 

ШЕСТ ТЪЖНИ МЕСЕЦА
от смъртта на нашия скъп и никога незабравим 
съпруг, баща, брат и дядо

На 31 октомври се 
извършава

ЕДНА ГОДИНА
текат 90-те минути, 
ри край
пред края на срещата.

зрителите. Тря-

на пет минути от смъртта на нашия 
мил и никога иепре- 
жалим

Г'А$А

Петрун Н. Димитровко
ето ОГОРЧИ 
бва да напомним, чс и пър- 

полувреме съкрати с
от Босилеград

4 «:
Гостите рото 

тси минути. Времето минава, но ни
кога не ще заличи от спо
мена ни Твоя благороден 
лик, човечност и благо- 
родие. С голяма любов и 
безкрайна тъга ще съхра
ним в сърцата си Твоята 
доброта и човеколюбив. 
Винаги ще живееш в на
шите мисли, все докато и 
ние бъдем живи, понеже 
си част от нас и нашата

гол.
защи- 

бързите си д. с.
.•&. ' '' " 'ф' *РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ: ФУТБОЛ 

МАЛКА ВРАТА В ЧЕСТ НА 50-ГОДИШНИНА 
„ТИГЪР"

ЛвРМФутболистите не успяха
» гр0 Сзрлзх^ и от

През изтеклата седмица та — _"то диагонал-
наеавТтогума”. Футболисти- 

ТО „Димитровград 
място с

среши. В 
играха на-

на пилотските терени за 
Футбол на малка врата се 
водиха огорчени борби за 
пласиране във финала на 
„Тигровия" турнир. Двана
десет отбора бяха 
лени в три групи от по 
четири отбора, от 
само първопласираните ми
нават във финалната гру-

Тодор Златанов радост.
На 19 октомври т.г. в 10 часа на босиле

градските гробища ще дадем панихида.
Каним близки и познати да присъствуват 

на тъжния помен.

те на
заеха второ 
точки от три 
първата среша

три
от с. Лукаоица

На 20 октомври ЩС 
вечния му

разде- ТО „Малопподаж- 
загубиха 
2:4 и в

Вечно скърбящи:
съпруга Надежда, син Радко, дъщери Люби- 
ца и Цонка, снаха Митра, зстовс Стуфап и 
Васил, сестра Миланка, внуци Димитър и 
Петър, внучки Виктория, Борка и Наташа 
и останали многобройпи родпиии

посетим 
дом в
гробища и щс 
жим свежи цветя 
Опечалено семейство 

ЗЛАТАНОВИ

равно с лукав яшките 
поло-

пъв втората 
пт ТО ..Сарлах" сггувттягж
ба"които

па.
За финала се класираха: 

от първата група ТО „Те
хническа гума”, от втора-

д. с.
СТРАНИЦА 11
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ху/ИФР • сатира • забава ^1«гг]М|Шк,
Развенчаната мисъл се 

нуждае от нов брак. т• ИЗ НАШИТЕ КРАИЩА

Изостанал I
яунашенец коза да 

шосе.
Повел един

пасе край международното 
Тъй като козата „не спазвала" пра
вилата за пътнотранспортното движе
ние, един чужденец с колата я блъс
нал и козата била убита. Започнал 
нашенецът да плаче за козата. Ми
лицията и съдията, които веднага се 
намерили на мястото на зплополука- 
та, започнали да го успокояват, за- 
щото чужденецът е готов да даде 200

Умствената слабост чсо- 
то се нуждае от физичес
ко допълнение. Приказнице

Неграмотният не може 
да ти подпише присъдата, 
но може да я изпълни.

Сушата, сви знаемо, и осечамо 
много неволе. Намали добивите 
морузуту скоро унити; народ остаде с малко 
сено. Мука йа голема 
се израни добитъкът.

Това сви знаю и сви виде. Дискутуйе са на 
конференцийе и събрания, ама никой засъга 
нита не предузима. Понадамо се оди летоска 
дека задру|)ете че се сете да имаш произво- 
Ьачи по селата.

доисее
на пшеницу,

на село, нема с кво да
марки за козата.

— Защо са ми 200 марки? Нямам
на кого толкова да пиша писма от
върнал нашенеца.

— Защо си толкова изостал бе 
човече! — ядосал се съдията.

— Точно е, отвърнал нашенецът. 
— Аз да не бях изостал и мене ще
ше да ме сгази чужденецът!

— Ах, Ортанс, мъжът ми 
ме предупреди, че щс ме 
убие, ако му изневеря!

— И какво?
— Какво, сега крия пи

столета му. . .

— Това су си приказнице за деца — ожа-
лише ми се мнозина човеци оди Одоровци, По- 
ганово, Драговиту и друга села, ка се видомо 
овия дни.

— Па кико мислите сами 
проблем?

— Нема друг лек — ако се не обезбеди 
рапа за добитъкът — че га водимо на касап- 
ницу — рече йедън.

— Тека, ама никой не дава цену — додаде

(А. Т.)
да решите тия

сгя МЬЛРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕи
Директорът на преуспя

ваща търговски фирма ви; 
ка един от своите служи
тели:

— Вярно ли е, Мартен, 
че всеки ден преди работа 
се отбивате в черквата и 
молите бога да ви повиши 
заплатата?

— Да, господине.
— Трябва да ви кажа, 

че това никога няма да 
стане!

който не можеКойто може прави
дру!)и.поучава.

Б. Шоу I — Бре я се кълнем у децата од градовете 
— рече трейи.

И расправи ми човек.
Щом дойде субота и неделя — оди градо

вете човеци се дерну по селата с кола и алат- 
чък. Иду там куде йе най-голема суша било. 
Там йе пай-йевтино. Распитаю се първо кой 
има най-голем зор — па при аега иду...

Улезну при домаЬина, почасте га с неШо и 
започну с преговори. Он 
повърти-посуче, па пристане на цену 
траже и отвара кошаруту. И тия гоейе оди гра
довете тегая вачаю телчината... набройе па- 
рице на домаЬина, а ои даде некойе шише рв- 
Нию и мезенпе.

И тека на едно место.

1
Едни са слепи с очите — други със сърцата.

Азърбейджанска

Ако загине справедливостта, човешкият жи- 
има вече никаква стойност.

Кант
!вот няма да

нели га йе припело.
кош му

Всеки смята своите гъски за лебеди.
Английска I Но . .. защо?

— Защото не обичам да 
се обръщат през главата 

■ ми към по-висшестояща 
I инстанция.

- на друго, тия оди
градовете си пълно замразивачите с убаво и 
по-йевтино месце, а на човеци опразне коша- 
рете.Не искаш ли, и камила няма да забележиш.

Калмикска А кво че правимо нийе, кои немамо могуЬ- 
яости да дойдемо до месо по текъв начин?

Па и нийе, кико дру1)и. че разправлямо при- 
казнице кико тпебе да се преузну мерЬе да 
се набави по-йевтина рана за добитъкат.

Нийе че оратимо — а они зимуска че си 
пупаю месо.

А и на задру!)ете, ка им изсърти дудукаг — 
че се сете дека йе требало не само да разправ- 
ляю приказнице, него да предузну и нещо кон
кретно. Че се сете ка мане да има шо да кол» 
по кланицете...

а
IНяма човек, който да е като остров, сам 

за себе си; всеки човек е част от материк, част 
от сушата. След дълга раздяла се 

срещат двама приятели:
— Как живеш Франоис?
— Живея на село и от

глеждам овце и кози.
— Колко овце имаш?
— Една.
—А кози?
— О, те са по-малко . . .

Хемингуей

Малките молби се изпълняват по-трудно.
Уайлд

Пагубни са даровете на враговете.
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