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нос в развитието на братст
вото и единството между на
шите народи
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА НК нд 
СТИТУЦИОННАТА КОНЦЕППИЯ НА осъществяването на кон-
заемане НА РАБОТА и НА ФЕДЕРАЦИЯТА И ПОЛИТИКАТА ПРЕД НОВИТЕ ДЕЛЕГАТСКИ ИЗБОРИПО

С ВОЛЯТА НА 

НАРОДА
и к шини поми и штм»

ликите
Затова, както беше изтък
нато на заседанието, по- 
ефикасното осъществяване 
на ролята на Федерацията 
и нейните органи не бива

• Истинската отбрана на основните кон
ституционни решения трябва да се отчита в 
ясното определяне какво трябва да се направи 
за да може Федерацията да действува на съвре- 
мен начин

и покрайнините. М.ЛАБЛИЖАВАТ новите, четвърти поред делегат- 
■ “ски избори. Републиканската конференция 

ССТН в СР Сърбия преди десетина дни прие изборни 
документи и от 1-ви декември ще започне евиденти- 
рането на кандидати за членове на делегации и «а 
делегати за окушцигаите на обществено-политически- 
тс и самоуправителяите 
Пред изборите има 
личат

на

— да се върши чрез укрепва- 
ка не на тяхната статистичес

ка функция, но тъкмо чрез 
подсичане корените на ета 
тизма при 
конституционната 
на работника 
на социалистическото 

* моуправление.

общности на
повече въпроси, които ни прив- 

вниманието. Един от централните 
е ще успеем

интересите.ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ход към Федерацията 
на Централния комитет на то историческа придобив- 
Оюза на комунистите в ка и средство на револю- 
Орбия в подготовката на ционна акция, която да не 
21-то заседание на Цен- Се свежда на сбор от съю. 
тралния комитет на Съю- зни органи. Обаче за ро- 
за на югославските кому- лята на Федерацията

обсъди на 24 октом ефектите на нейните орга-

въпроси
н айротгов о рните лостове 

от местната общност до Федерацията — да избе
рем наи-способните, т.е. кадри които да тласкат нап
ред. Защото, стабилността на социалистическата сис
тема, особено в оегашните икономически

ли наукрепване на 
позиция 

и развитие 
са-

трудности,зависи и от тях.нисти
ври проектостановиШАта за ни и институции би тряб- 
з смдествяването

За предстоящите избори през последно време 
ое водят разговори на различни равнища. За успе
шно посрещане на изборите започнаха подготовки и 
в Босилеградска, Сурдулишка, Бабушнишка и Дими
тровградска общини. Общинските конференции на 
Социалистическия съюз и общинските синдикални съ 
вети обсъждат и приемат задачи и програми за дей- 
ствуване по време на изборната дейност. На 
проведени досега разговори особен 
върху кадровата политика, като се подчертава, че пра 
вилната кадрова политика е едно от най-важните пред 

по-успешно развитие на самоуправление 
то у нас. Впрочем, и по време на общопартийното ра 
зискване върху Проектозаключенията от 13-то засе
дание на ЦК на СЮК се изтъкна, че застоят в само
управлението се чувствува и поради непоследователно 
то провеждане на кадровата политика. Тази полити
ка в голямо число ореди бе формализирана, намира 
ще се в ръцете на отделни лица или групи. И по вре
ме на предишните делегатски избори не рядко се 
наброяваха постовете на които 
явали Грешките и пропуските им бяха табу—тема. 
За да се укрият пропуоките, а сигурно и неспособно
стта им (а те пак да бъдат избрани) дори се казваше, 
че нямаме достатъчно кадри!

Тези и подобни въпроси не представляват ни
каква новина. За тях сега само по-откровено се гово
ри. Вратите за тази откровеност пак откриха разис
кванията върху Прооктозаключенията, когато не са
мо комунистите, но и всички прогресивни сили изра
зиха желанието си за промени. Волята, а с нея и ин
тересите на избирателите, на трудещите се и гражда
ните сега трябва да дойде до пълна изява. Тази воля 
— да изберат когото искат те — всъщност ще бъде 
реализирането на изборните документи. Накрая, сп 
осъществяването на тази воля зависи и успешностга 
на изборите.

Г1 род стоящите делегатоки избори ще бъдат и 
природна смяна на поколенията. Има обаче 
'Които желаят тази природна смяна да провъзгласят 
като процес на принудна смяна на кадрите. Сигурно 
с, че този абсурд не може да поколебае обществе- 
мо-политическите и самоуправителните сили, труде
щите ое и гражданите. Заминаването в пенсия на 

число кадри, изникнали във въоръжената ре
волюция и непосредствено след нея въобще не значи, 
че ще бъдат изключени от самоуправителния и поли
тически живот.

Ако през последните делегатски избори имаше 
пропуски в осъществяването на кадровата политика 
сега е момент 
още нещо: в подготовките и провеждането на избо
рите не бива да влезнем без широка демократичност. 
Начело със СК атмосфера за това трябва да създадат 
Социалистическият съюз и Синдикатът. Защото, без 
демократичност и публичност не може и да се за
мислят избори в самоупрввитвлню социалистическо 
общество.

Необходимо е, изтъкна
то е на заседанието, и по- 
селективен подход към про 
блемите на тяхната обек-

конститу’ вало да се разисква от 
ционната концепция на становището на техни* при 
югославската федерация и нос в конкретното разре- 

идейно-поли- шаване на крупните обше-актуалните
тически въпроси на осьще- егвени задачи

политиката по политиката по икономичр- ност. така че Съюзът
каквито са тивна тежест и усложне

наегвяване на
заемане на работа и соци- ска стабилизация, сдружа- комунистите да не дойде

в позиция да се отбраня-
всички

ването на труда, единния 
пазар, общата стратегия 

В размяната на мнения на икономическото и тех- 
върху основния материал нологическо 
и становищата, предложе- т н. Това значи, че трябва лата на своите акции и на: 
ни за заседанието на Цен- критически да наблюдава- съоиавайки 
тралния комитет на 
— както е съобещно —

акцент се слагаална политика.
ва на всяка цена, намаля- 

и вайки по такъв начин си- поставки заразвитие

противниците
" ме способността и отговор чисто оръжие са нашите 

„ .. ността на органите на Фе- обективни и субективни
ческия подал” към анали- лерацията по отношение слабости. Истинската от- 
за на осъществяване на на времето, в което жи- брана на основните кон- 
конституционната концеп- веем, за да можем в ус- ституционни решения тря- 
ция на югославската феде ловиЯта на икономическа- бва да се манифестира в 
раци* през изтеклото де- 
сетилетие. след коренна и та кр ^ 
всеобща реформа на наше ложение 
то обществено устройство касно

блемите.

СЮК

отделни лица отего-
усложнено по- ясното определение какво 

на страната ефи- трябва да се направи за 
да разрешаваме про да може Федерацията да 

Затова афирмаци бъде делотворна и да дей-
съвремен начин, 

пъти да реа-

от 1974 година.
на федеративния прин ствува по 
като трайна гаранция а не често

равнопра- гира със закъснение върху 
или идейно

ятаСъюзът на комунистите 
досега по-делотворно но се цип 
занимаваше с тази пробле на национално
матика, макар че практи- вие „ Югославия може да нопринципии 
ката освен положителните осъществява само при неприемливи критики 
резултати, показа и реди- ппемахваи0 на слабостите антисоциалистичоски и аи- 
ца крупни проблеми, не- V* -ггтпуват нейно- тисамоуправителни
последователност, проти- които сь . 
воречия, дори и конфлик- то укрепване 
ти в действуването на Фе
дерацията. За необходимо------
стта от такъв подход не- цъЛНА ПОДКРЕПА
двусмислено говори и ис- _____
кането на комунистите и
трудещите се, изразено в предложените
общопартийните разисква м направена

•ния по повод Проектозак- виша беше н и
леченията от 13-то звс% бележка, че н л вземане
Д»ние на ЦК на СЮК. В кретни „аооки на акция за заемане
тази разисквания енергич- _ешаваие 
"о се търсеше премахване ‘'-,_твени 
т неефикаоността в Двй- о№ апТаркията

Федерация квито са ттр 3 д0
един- тизма и т.н.

би трябвало
развитието

Феде- та, да ое вградят конкрет- 
предложения за нама-

пози-
на практика, ции.

В'ьв връзка с проектоста 
на Централния 

на Съюза на юго- 
комунисти по 

идейно-поли-

иовищата
комитет
славските

сили,

сгано- актуалните
за- тичаоки въпроси на осъше 

кон- ствяваяс на политиката -чо 
на работа и соци-

голямо

политика беше изтък 
че трябва да се из- 

средносрочните

на крупните ална 
ка- 1нато.проблеми

сте- борим
развойни планове, от осно- 

организации на сдру
труд до Федсрация-

в
егвуването на 
та и укрепване на 
отвото върху конституцио- нумента
еии основи.

тази слабости да не се повтарят. И
да вийте

жения
се сложи върху 
»* - 

самоуправителните
самоуправите

във
ВКОНКРЕТНИ НАСОКИ рацията ляваио на незаетостта и по-

ка със
отношения и

поведение

пълно използване на тру- 
ропуб- довито потенциали. В. БожиловВелте дадена подкрепа и 

по-широкия класов под лното
в



НАС |И н10 СВЕТА
ИА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАНАИР НА КНИГАТА 
И БЕЛГРАД^ЬТО ЙА ЮГОСЛАВСКИТЕ РАБОТНИЦИ

ШуШВЕНА^СТАБИЛНОСТ
‘^.Германският синдикален съюз се застъпва за еднакво положение на чу- 

ждестранните и домашните работници в ГФР. Необходимо е те да се иптегри 
рат^ обществото, но така, че това да не застрашава националния им идеи- 
гитет" —заяви пред Танюг председа-телят на ДГБ Ернст Браит
Официалното влизане на Испания и «но време в 1ФР нараства . омраза » 

Пор^я в Европейската икономиче- чуждестранните раОотцици като една 
ска общнет, което, .трябва да стане на от последиците на засилената дсшюс 
1 януари 1986 година, няма да застра- па неонацисшге. 
ши положението на югославските рабйт- проолем, орайт к.аза 
цици. «а временна работа в Германска- днкален съюз отЙ^^Р |.ярсйе з|тйШшдаж:

Ц » мнението по този въпрос на оохрдимо е те да се интегрират в общек:
йтредседател на Герман- «твото, но тека, че това да не застра- 

ския синдикален съюз (ДГБ). Според не- шава националния им идонтитег . со- 
ювите думи в ГФР вече има голям бро" нацистките тенденции, оиоред думите 
испански и португалски работници, чи- на ^райт, не влияят врху дейността и 
ето присъствие не засяга положението становищата на Д1 б. 1 ерманският сил
на югославяните, понеже работниците дикален съюз активно ое противопоставя 
от СФРЮ през изтеклите години се “а дейността на нацистките групи и за 
утвърдиха като трудолюбиви и съвестни, целта организира и масови демонстра- 
Освен това, интеграцията на Испани* и йии. В този омисъл младежкият оинди- 
Португалия в ЕИО ще се осъществява кален вестник „Ран” води акция по за- 
в период от седем години 1Цита «а чуждестранните работници под

название „Не ми закачай другаря”.
Брайт подчерта, че Германксият син

дикален съюз като най-голяма синдика
лна организация в ГФР се застъпва за 
подобряване положението на югослав
ските работници, намиращи се на вре
мена работа в тази страна. За целта се 
поддържат редовни контакти със Съю
за на югославските синдикати и е сфор
мирана съвместна комисия, която ще за 
седава през идната година, за да обсъ
ди всички въпроси във връзка с юго
славските работници в ГФР.

В ГФР

Книги от 25 развиващи со отрони
Тази година за първи път участвуваха книгоизда

телства от{Гана, Сенегал и Тунис ____ __________
Г(; ‘ на XXX ~ Между народен медицинските' и ^фвирт- 

панаир на книгата, който ческите науки. които еа ие

ЖЛ ЗЯВ*« и я**®**™*25 развиващи се страни, ност на Сенегал се Р®Д- 
Освси .старите ни познай- стави с над сто заглавия.

ЙЙЙ8Г -ЗШйЛтГУот ГанГс^гал и ,;Нома” «. с^лия- ' се
неотдавна Панаир на кни- 

' гата във Франкфурт. В Бе
лград бе изложено и про
изведението „Едно друго 

за писмо” на сенегалската пи 
сателка Мариам Бсъ, което 
вече е преведено на десет 

на световни езика.

I

Сиираики со на този > на

(Го
та

Тунис.

Шест издателства от Га
на изложиха над сто загла 
вия. предимно книги 
деца, учебници, образова
телна литература няколко 
заглавия от областта

В ИСПАНИЯ Е ИЗДАДЕНА КНИГА ЗА ТИТО
:.г.

Вожд на автентична революция
икономическа общ-Европейската 

ност прави опити да повиши конкурен
тната си способност, оообено по отно
шение на САЩ и Япония, и за целта 
ое провежда рационализация, модерниза

В рамките на тематичната едиция „Велики ли
чности от Втората световна война” в Испания е из
дадена книга „Тито".

Автор «а тази книга е Рафаело Уболди, койго, 
представяйки Титовата личност, всъщност предста
вя развойния път на ЮКП и освободителната борба 
на югославските народи. Авторът подчертава, че те 
„са се борили практически сами и са създали най-сил 
ната партизанска войска в Европа”. В книгата се под 
чертава Титовото „не" на Сталин. Скъсването на от
ношенията със Сталин се представя като една от све
тлите страници на Титовата политическа мисъл — 
„изграждане на нов път в социализма". Необвързва- 
нето е втората Титова оригиналност — изтъква авто
рът и добавя, че Тито интензивно работи върху укре-п 
ването на това движение в Африка, Азия и Близкия 
Изток.

ция, концентрация и централизация на 
капитала. Това е основната причина за 
намаляване броя на работните места. 
Тъй като ГФР няма да се откаже от 
тази стратегия на развитие, Брайт счи
та, че безработицата е дългосрочен про
блем на тази страна. Още повече, че 
политиката на сегашното правителство 
не дава надежди за намаляване броя на 
безработните. С тази политика се защи
тават позиците на капитала и слоевете, 
които разполагат с големи богатства.

Западногерманското правителство 
предложи скромна сума (2,5 милиона 
марки) за програми по реинтеграция на 
югославски работници, които са готови 
да се върнат в родината си. Тази сума 
обаче се предлага единствено за прог
рами по настаняване на работа в част
ния сектор в Югославия. Германският 
синдикален съюз е запознат със станови
щата на западногерманското правител
ство, а също така и със становището на 
министъра на стопанството на ГФР Мар 
тин Бенгеман, че е готов да се застъпи

СПОМЕНИ ЗА ПЪРВАТА ГОДИШНИНА НА СВОБОДЕН БЕЛГРАД

„Тогава за пръв път видях Тито“Iза преразглеждане на предложената 
ма и на предназначението й. За съжа
ление, ДГБ не е в позиция да влияе 
върху подобряването на условията, нито 
пък. върху приспособяването им към ре
алните потреби — каза Ернст Брайт, И 
отговаряйки на въпрос на журналист на — 
Танюг.

су-

I
На 20 октомври 1945 година в Белград се провежда военен парад по случай пър

вата годишнина от освобождението на сто-лицата на Нова Югосавия. В един от парад
ните ешелони дефилират и група бойци от Босилеградски партизански отряд.

В тази статия публикуваме спомените
|

за това велико събитие и славно време на 
един от участниците в парада от редовете на босилеградските бойци.

През втората половина на| 1945
както на международната сцена, така и 
Нова Югославия се редеха „като на филм” 
все съдбовни събития. Това бяха

година Югославската армия в състава на Пета ди
визия на КНОЮ в Крагуевац. След трва по
ловината от отряда замина за Валево. Тога
ва ние кноюевците, непрестанно действувах
ме на терена, отнемайки на остатъците на 
врага възможността да вършат зверства над 

века побеля вя „„„ „си™ у ч0_ населението, оообено над представителите на
нГ ^оболТа нал ообстяоГДп РК еШеТ0' Младата наР°Дна власт. Гонейки дражевисти.

вНо\н“°а6Тащ^еР™б“Г™атаИРамноаг2 ГоГГкГ^™“ ‘
нови надежда у хората от цял свят събули 2V Космаиу,и поречията на Ибър, Запад- 
победата над фашизма орана и Дрина. А всеки свободен мо-

Под топлите лъчи 'на Свободата в ооци- Дв ПОМОГН6М на ««елени-
алистичеока Югославия избухна небивал чо- ^о в^в възобновяването на градове и села, 
вешки ентусиазъм. И малко, и голямо и ? Т° на заа0ди и железопътни
старо, и лшадо, под водачеството на ЮКП и Тогава воички бяхме на крилете на
Тито, тръгна в най-масовата и най-благород- Л03унГ: Няма °™°Ра- «окат°
на народна офанзива — възобновяването на 
разорената страна. С труд и пот, с обич и Къ'м юли 1945 година нашата
сплотеност започнахме да тачим и укрепваме К1ноювока бригада пристигна в Белград. Вре. 
придобивките на младата социалистическа ^енн'° ое поместихме в едно училище на 
революция. Звездара, а след това се „преселихме'’ на
ГОНЕХМЕ ДРАЖЕВИСТИ •-нъица, в сградите на прословутия фашистки
И ПОМАГАХМЕ НА НАРОДА концлагер, в който по време на 'войната бяха

В това време Бооилеградскияг партизан аа,'равани хиляди и хиляди югославски патри- 
ски отряд вече беше регуларна единица на антифашисти. Нямахме кревати и спи-

ехме на пода. Аз и Борис Христов от Боси-

Председателят на Германския синди
кален съюз бе предупреден, че в после-

в

неповтори
ми моменти в историята на чвечеството. Мо
менти, които настават само след грандиозна 
победа на човешкото <над злитеостър НЕДОИМЪК НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 

В БЪЛГАРИЯ

тежко положение
С първите студени семействата и извън- 

есенни дни в Бълга- стопанските 
рия изпъкна с цялата туции. 
си острота проблемът

елек- Органът на ЦК на 
БКП
дело” обвини ръково 
дителите на електро- 
стопанството за теж,- 

новите и извънплано ката електроедерги- 
рестрикции. йва обстановка, в ко- 

последи- ято България изпад- 
ци от това тежко по- на сдце през минала- 
ложение чувствуват

инсти-

с недостиг яа 
троеяергия. Във ваич 
ки краища на страна
та все по-чести и по- 
дълготрайни са пла-

„Работническо

вите
Най-остри

та зима.

СТРАНИЦА »! и Братство.* 1 ноември 1985



ПОДГОТОВКИ ЗА РАБОТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ 
ШКОЛИ НА МОК НА СКС В НИШИ ЛЕСКМАЦ ВОЕННАТА СЕИТБА В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

СУШАТА БАВИ СЕИТБАТАПълна готовност 

за „старт“ • С ПШЕНИЦА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАСЕТИ 396150 ДЕКАРА ПЛО
ЩИ • НЕОБХОДИМИ СА 9500 ТОНА КАЧЕСТВЕНИ СЕМЕНА. 22 753 ТОНА 
МИНРАЛНИ ТОРОВЕ И 2700 ТОНА ГОРИВА

Приетата акционна про- 
грама за есенната и про
летна сеитба в стопанска
та 1985/86

общо в региона трябва да 
се превземат 33 хиляди то
на пазарни излишъци.

За да се осъществи та
кова производство пшени
ца, необходими са 9500 то
на качествени семена, 
32 753 тона минерални то
рове (9 хиляди тона КАН, 

УРЕА и 13 643 то
на НПК), както и 2700 то
на дизел-гориво и 
ум. Очаква се, че съще
ствуващият брой тракто
ри и плугове са достатъч
на, за да се засеят сроч
но и качествено заплану
ващите площи. Чувствува 
се обаче недостиг на ма
шини за подготовка на 
площите и сеялки за есен
ната сеитба. Известен про
блем представлява и липса 
та на резервни части и 
гуми, особено за вносни 
машини в частна собстве
ност.

Набелязани са мерки и 
задачи които трябва да се 
предприемат з ареализаци 
ята на есенната сеитба. 
Увеличението на производ
ството на пшеница се обо
сновава преди всичко на 
увеличение добивите от 
единица-площ. увеличение 
на площите с 22,3 на сто, 
относно със 72 160 дка.

Дълготрайната суша на
лага с първите валежи, от
носно щом климатичните 
условия станат благоприят
ни, селскостопанските про
изводители веднага да за
почнат оран и засяване на 
пшеницата. За качествено

и успешно изпълнение на 
сеитбата е необходимо да 
се осигури нужната меха
низация. В тази насока осо 
бено трябва да се подсили 
общественият сектор, тъй 
като организациите на сел 
ско стопанските 
дители разполагат само с 
43 трактора с различна мо 
щност, а 19 от тя* са ре
гистриращи за транспорт, 
или 41,2 на сто, както и 
с 16 комбайна за жито.

Разбира се, че само с 
прилагане на високи агро
технически мерки могат 
да се преодолеят последи
ците от сушата и заплану
ваното количество пшени
чно зърно да се произведе 
през идущата година. Съ
що така организациите на 
сдружения труд в селското 
стопанство и обществено- 
политическите общности в 
региона занапред трябва 
много по-го лямо внима
ние да отделят на проек
тирането и строителството 
на микроакумулации. за 
да се увеличат поливните 
площи, с оглед на сушави
те години, които остро за
сегнаха и този регион.

Посочва се, че само със 
съгласувани акции на всич 
ки субекти — от местната 
общност до общината и 
региона успешно може 
да се изпълни тази твърде 
отговорна задача в селско
то стопанство. Още пове
че, че пшеницата иматвър 
де важно място в прехра
ната на населението. Ст. Н.

В между общинските конференции на СКС 
л Ниш и Лесковац тези дни приключи подгото
вката за работа на политическите 
МОК на СКС в тези

година от стра
на на скупщината на Юж- 
номоравската 
общност, относно Региона
лния кооперативен

школи при
регионални центрове. Фор

мирани са съвети на политическите ;— 
ределени са лекторите и консултантите 
вършен избор на курсистите 
на школите.

регионална
школи, ОП“ съюз,

в тазгодишната есенна ое~ 
итба дава предимство 
пшеницата. От запланува
ните общо 473 570

произзо-и е из- 
в десетия випуск 110на

декара
площ за есенна сеитба с 
пшеница трябва да бъдат 
засети 396 150

преми-
• В Политическата шко

ла ири МОК на СКС в 
Ниш през учебната 1985/ 
/86 година ще се образова- 
ввт 76 курсисти, от които 

8са с виеше и 11 с полу- 
висше образование, 
то 35 са квалифицирани ра 
ботници.

са и Станка Станкова, ра
ботничка от цеха на „Здра 
вйе", Вера Стоименова, те 
хник в ООСТ „Изградня", 
Занко Тошев, задочен сту
дент и Павле Ангелов, се
лскостопански 
тел.

дка, или 
83,7 на сто. При това на 
обществения сектор трябва 
да бъдат засети 15 350 дка, 
а на частния сектор 
380 800 дка, което в срав
нение със 
1984/85

дока- производи-
сгопанската 

година е увеличе
ние със 72 160 дка, относ
но с 22,3 на сто.

Запланувано е от част
ния сектор да се получат 
средни добиви 307 кгр от 
декар, а от обществения 
сектор 423,5 кг. което тря
бва да обезпечи 123 423 
тона пшеница от целокуп
ните площи на територия
та на Южноморавоки ре
гион. Предвижда се 50 на 
сто от площите в частна 
собственост да бъдат дого
ворирани, т.е. на прибли
зително 190 хиляди дека
ра площи да се организи-

От Димитровградска об
щина курсисти ще бъдат 
Емил Влаев, преподават, по 
география, Олга Маденов, 
инженер-технолог в конфе
кция „Свобода”, и Дими
тър Ставров, моделиер в 
ТО „Димитровград".

1 От Сурдулица за курси
сти са избрани Сладжана 
Велинович, електротехник 
в ООСТ „5 септембар". 
Драго слав Велиаович, тех
ник в ООСТ „Масурица", 
Младен Грунч, селскосто
пански производител и 
Стамен Стеванович, кино- 
оператор в Народния уни
верситет.От партийната организа

ция в Бабупшишка общи
на школата ще посещават 
Дра гида Ристич, работния 
ка в „Първи май". Светла
на Чирич, работничка в 
..Текстилкоор" и Предраг 
Димитриевич. работник в 
ООСТ ..Полиестер".

Курсистите са избрани 
по предложение на първи
чните им организации и 
на общинските комитети 
на СК. Почти всички кур
систи са завършили поли
тически школи пои общин 
ските комитети, младежки
те конференции или син
дикалните съвети.

ра съвместно производство.
Идущата година от час

тните собственици следва 
да се изкупят 26 500 тона, 
т.е. 23 на сто от добивите. 
Със заплануваните 6500 то
на от обществения оектор

• В състава на десетия 
випуск на Политическата 
школа пои МОК на СКС 
в Лесковац между другите Б. К.

И тогава за първи път видях Тито. Душата 
ми се изп°лни с неизпитвана 
досг.

хме униформите си... Тръгнахме към цен
търа на града. Аз бях в поделението за ох
рана. ндин час преди парад пристигнахме 
пред тържествената трибуна. Получих „пост" 
на 35 метра от нея. От всички квартове на 
Белград заприиждаха безкрайни и Оушш по
тоци от пионери, младежи и работници. По
тоци от свободни и весели хора. С най-голя- 
ма душевна наслада наблюдавах пристигане
то на тази многохилядна маса народ, маса с 
хиляди сърца, които туптят на една вълна, в 
душата си изпитвах силна гордост, че и мой. 
то сърце тупти на същата вълна, че на тази 
вълна туптят сърцата на милиони работш. 
и селяни вън всички краища на свободната 
ни страна.
ОСЪЩЕСТВИХ НДЙ-ГОЛЯМОТО
СИ ЖЕЛАНИЕ ______ _____________

На трибуната пристигнаха представители 
на ЮКП, Народния фронт и останалите об
ществено-политически организации, предста
вители на народната власт, генерали на К, V. 
Белград отекваше от бурни аплодисменти и 
лозунги. Отведнъж всичко стихна. От висо
коговорителя разбрахме, че към трибуната 
идва другарят Тито. Трябваше да ое види и 
доживее тази ерупция от въодушевление. Ня
колко минути Белград ечеше: „Тито — Ти
то", „Герой Тито“, ..Тито Партия“.,. Тук,, 
недалече от бината, оред възхитената маса 
народ, аз се повдигах на пръсти, за да осъ
ществя най-голямото си желание — да видя 
Тито. Ние, дошлите от терена войници с не
търпение чакахме момента, когато ще видим 
Върховния комендант на славната партизан
ска войска. Ние живеехме за този момент. 
Повдигах се все повече и повече и едва ли 
докосвах земята с върховете на пръстите си.

леград имахме само едно одеяло, което ни 
беше и постеля, и покривка. Тук, в Белград, 
войнишкият ни живот беше друг. Наистина 
обучението ни беше напрегнато, а условията 
трудни, но не отивахме на терен, което ще 
рече, че спането и храненето ни бяха редов
ни. След обед, след тричасова почивка, про
веждахме чаоове по идейно-политическо из
дигане и марксическо образование, слушахме 
сказки на най-различни теми от живота. Ре
довно «и посещаваха представители на ЮКП 
Народния фронт, СКОЮ, учени хора... Твъ
рде популярни бяха сказките на ДР- 
сандар Белич. По това време в Белград се 
проведе Конгрес на младежта от балкански
те страни. Вършеше се и подготовка за пър
вите свободни избори за народни 
витеяи.

дотогава ра-

започна парадът. Пред трибуната марши- 
руваха парадните ешелони: раоотимци, мла
дежи, физкултурници, трудови Оригади, еди
ници на югославската армия... Мина и 
ешелонът на моите „колеги по оръжие", кно- 
ювците. Горд и засмян, нашият маршал ко
зируваше на всеки ешелон, махаше с ръка в 
привет на минаващите ешелони и ръкопляс
кащата маса народ.

След парада на улиците на Белград за
почна всенародно увеселение. Свиреха мно- 
гобройни оркестри, виеха се десетки народ
ни хора. Песен и свирня отекваха до късно 
през нощта.

Алек-

предста- • • •
-> М М

Няколко дни след парада нашата бри
гада тръгна към определения й терен, за- 
дачта ни беше известна: остатъците от вра
га трябва да бъдат заловени и предадени в 
ръцете на народната правда. Ротата, в която 
бях и аз, замина за Търнава, Драгачево и 
Горачич. Прекрасни места и твърде госто
приемен народ. Сътрудничехме най-тяано с 
органите на Народния фронт в подготовката 
за първите народни избори. Атмосферата, в 
която ое вършеше подготовката, едва ли мо
же да се отрази с думи. Достатъчно е да 
се каже; „Свободен народ .ое готви да гла
сува, за първи път в историята си, свои пред
ставители". Изборите ое състояха на 11 ноем
ври 1945 година. Гласувахме и ние, кноюв- 
ците. Кандидатите от листата на Народния 
фронт навсякъде получиха изключително бол 
шииство гласове и убедително спечелиха 
изборната победа.

ПОДГОТОВКА ЗА ПАРАД
Наред с военното обучение ние се 

вехме и за парад по случай първата годиш
нина от освобождението на столицата на со
циалисти ческа Югославия. Подготовката за 
парад оообеио се интензивира в началото на 

От нашата бригада бе създаден 
който бяха и повече бои- 

че отна- 
които бяхме

гот-

октомври, 
параден ешелон, в 
ци от Босияеградско. Спомням си, 
чало упражнявахме в дрехите, в 
пристигнали от терена. А те едва ли и при
личаха на войнишка униформа, бяха се „Р

носехме обувки,

поиаближи, започнахме да упражняваме 
нови униформи. Получихме и нови обувки. 
Тогава за първи път бяхме пременени като
истински войници. __

На 20 октомври сутринта станахме раио. 
Обръснахме се, лъснахме обувките, постегна. Стоян ЕВТИМОВ

СТРАНИЦА 3Братство • 1 ноември 1983



ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ ★★★★★★★★★
**★★★★★★*

босилеградска общинав ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СК В

УКРЕПВА РАБОТНИЧЕСКОТО
МНОЗИНСТВО \

ство в Съюза на комунис
тите няма и не може да 
сс говори за успешното му 
влияние в развитието на 
класовото и самоуправите- 
лно съзнание на ра&отхш- 
чоската класа и върху ук
репваното на самоуправи- 
телнитв отношения.

Инак, през деветте ме
сеца на настоящата годи
на в СК в Босилеградска 
община са приети 68 ду
ши. Всрод новоприетите 19 
са работници и 21 селско
стопански производители.
От целокупното пък число 
новоприети 51 са млади до 
27-годишна възраст, а осем 
са жени.

За отбелязване е, 
през този период от редо- 
вете на СК в общината 
един член с отлъчен от
евиденцията, а осем души провеждат още подготвите- 
са изключени. Това показ, ДШ1те сьрраш1Я в цартий- 
ва, че и в тази общинска нит0 организации. Цричи- 
партийна организация за- ната за Това е отсъствието 
почна, може би все още на миожсстио членове на 
бавно, идеино-нолитичес- с ца комунисгитб1 ^ 
ко разграничаване Сигур- ; се нал1ират по стро.

— ГГно^ди^ 
Ге=Та Иобщ=а° “°ре= “РИбИ'
менГщГб^от^чеГе ^ГХ^ристика 
и през изборната дейност.м. я.

До края па септември т.г. в СК в Босилеградска 
община са приети 68 нови членове и всред тях 1» 
се работници и 21 селскостопански производители. 
От целокупното число новоприети осем са жени, а 
$1 млади до 27-годишна възраст.

А"" . — » -

можем да бь-На предизборните събра
ния в първичните партий
ни организации в Босиле
градска община, които са 
в ход, особено внимание 
се посвещава и на социал
но-класовата структура на 
членовете. Този въпрос се 
повдига съвсем оправдате
лно. Защото, за идейно- 

действува-

низация не 
дем напълно доволни.^ 3 
63-те първични партийни 

понастоящем

БАБУШНИЦА

ШИРОК СПЕКТЪР 

ОТ ВЪПРОСИ
организации 
действуват 1100 души. До 
края на юни т.г. в тези ре
дове бяха около 180 жени. 
230 млади до 27-годишна 
възраст, над 255 селскосто 
лански производители и 
толкова работници от не- 

производ-

Във връзка със спазване
то на критериите при пре
длагане на кандидати за 
членове на секретариати
те на првичните партийни 
организации, както и на 
кандидати на ръководни 
постове в СК и др. не е 
имало случаи на наруша
ване на принципите на ка
дровата политика. В мно
го среди наново се изди
гат въпроси, повдигнати по 
време на общопартийните 
разисквания във връзка е 
13-то заседание на ЦК на 
СЮК.

Забелязва се подчертан 
интерес към подобряване 
на класово-социалната сгру 
ктура в редиците на Съю
за на комунистите оценя
ват се резултатите и про- 
пуските в приемането на 
нови членове в Съюза на 
комунистите, както и на
лагането на партийни мер
ки срещу бездейни и не
дисциплинирани членове.

предизборната 
ност в *-г\ оаоушпишка оч- 
щина е в пълен разгар, 
гаакто пи уведоми секре
тарят на председателството 

че на оощинския комитет в 
оаоушница Слободии Ми
гач, в новечето местни об
щности понастоящем се

актив-
политическото 
не на Съюза на комунис- посрсдствен-ото 

ство. Не е малък броят на 
първичните партийни орга 
низации, които вече няко
лко години не опресняват

тите от същинско значе
ние е и укрепването на
работническоклаоовия със
тав. Изхождайки от това 
— се. казва на предизбор
ните събрания, приемането 
на нови членове, преда вси 
чко на млади работници н 
селскостопански произво
дители е било и ще бъде 
постоянна задача. Впро
чем, това е и отражение 
на революционния курс и 
на борбата за последова
телно осъществяване на ко
нгресните становища.

Въпреки това, е укрепва
нето на социално-класова
та структура и с приема
нето на нови членове в об 
тнинската партийна оога-

редовете си с нови члено
ве. Наистина, в известно 
число организации, преди 
всичко в местните общно
сти. за това няма големи 

малко евъзможности 
числото на младите, които 
остават на село. Обаче за
приемане на нови членове 
в първичните партийни ор
ганизации в 
труд, преди всичко за пои- 
емане на млади работни
ци и жени, възможностите 
въобще не се използуват. 
А съвсем е известно, че 
без работническо мнозин-

сдружения

на досега проведените под 
готвителни и предизборни 
събрания както подчерта 
Митич, е че се посвещава 
сериозно внимание на от
четите за двугодишната 
работа, които се обсъж
дат.

ОТ ПРЕДИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА ПЪРВИЧНА ТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗА 
ЦИЯ В СЕЛО РАЙЧИ ЛОВЦИ

С ЛИЦЕ КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ — В организациите на 
сдружения труд и по мес
тните общности — както 
изтъкна Митич — комуни
стите критически анализи
рат своето поведение в 
светлината на Заключени
ята от 16-то заседание на 
ЦК на СКС и 18-то засе
дание на ЦК на СЮК.

Както ни каза Слободан 
Митич. в течение на идна
та селмица Общинският 
комитет -на СКС ще изго
тви и по-пълна информа
ция във връзка с хола на 
ппехгизбопната дейност в 
общината.

Приет отчет за двугодишната си дейност. Еви- 
дентиранй възможни кандидати за членове на секре
тариата и делегати във висшите партийни органи 
и тела.

в местната общност и раз- 
решаването им са били 
всекидневна задача на чле 
новете на СК, се казва 
между другото в -отчета на 
тази партийна организа
ция. Значително внима
ние тази партийна орга
низация е посвещавала и | ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАД 
върху идейно-политическо -

Оценявайки двугодишна 
та си дейност, членовете 
на първичната партийна 
организация в село Райчи 
ловци откровено изнасоха 
всички проблеми и напра
виха опит да разкрият вси 
чки причини, които по 
един или други начин са 
обременявали досегашна
та им дейност. Изходна то 
чка на този стремеж им бе 
отчетът за двугодишната 
работа на партийната ор 
ганизация. изнесен на пре 
дизборното събрание, про
ведено на 23 октомври та 
зи година. Изтъкнато бе, 
че през изтеклия период 
първичната партийна оп

тика идейно-политическа
та диференциация в орга 
низанията. Поради това 
има комунисти, дето со 
казва, само на хартия — 
отделени са от активност
та на партийната органи
зация и по няколко месе
ца.

Бе • изтъкнато и това, че 
в досегашната си работа, 
партийната организация 

малко е реализирала прие 
тите становища. Проявена 
е недостатъчно упорито
ст съшите докрай да се 
реализират. И Общински
ят комитет на СК в Боои-

М. А.

Приети задачи за предстоящите изборито издигане и марксическо 
то образование 
членове. Политическа 
ла на ОК на СК са завър
шили 7 от общо 32 кому
нисти, колкото

на своите 
шко

На състоялото се във вто
рник заседание на Общи 

понастоя- ; нската конференция -на Со 
щем тук членуват. Възоб 1 циали-стическия съюз в Бо 
повяването на овоите редо 1 силеград.

по време на делегатските 
избори трябва да 
осъществяването 
го срочната -програма за ик 
ономическа стабилизация.

бъде 
на Дъл-

на което присъс- 
ве с нови членове, е също I твуваха и председатели на 
така въпрос, който е бил 
повече пъди предмет 
обсъждане. В резултат 
това през отчетния период 
са приети

местните конференции, бя
ха обсъдени и На заседанието бе обсъ 

дена и информацията зана приети за
дачите и програмата 
действуване на тази ОК ва 
ССТН

на -на цените и жизнените разхо 
ди -а населението в общи
ната от началото на годи
ната до края на септемв
ри. Делегатите обсъдиха 
и приеха проектеитредложе 
нието «а самоуправител-но 
то споразумение за трудо 
устройване в общината. Ра 
зисквайки за всенародната 
отбрана и обществената 
самозащита в местните об 
шности делегатите подче 
ртаха. че тя в основните 
клетки на обществото п0 
стоянно укрепва.

легпад в отчетния период, 
както се подчерта на съб; 
оанието, малко е оказвал 
помощ по отделни въпро 
си, отделно кога-го 
дума за бързо и ефикас
но решаване на комунал-

двама, а в ход 
на п-одготовка е приемане 
то още на един.

в подготовката 
провеждането на предсто
ящите делегатски избори. 
Социалистическият 
Синдикатите 
организирани 
чески сили със СК 
имат оообена
отговорност за успешно ор 
ганизиране и провеждане 
на изборите, бе подчерта
но на заседанието. Бе из
тъкнато и

и
ганизация и отделни ко
мунисти в нея са били и-н-и 
циатори на повече актив
ности в местната общност 
В последно време в обща 
та дейност на оргаяизаци н-о-битови въпроси, 
ята обаче се чувствува из 
ва. както се каза в отчета 

Една от

Съгласно изборните до
кументи бе извършено 
дентиране за възможни ка 
ндидати за членове 
коетариата и за 
във висшите партийни ор
гани. Характерно 
отделни функции 
лагани по 
дати.

съюз, 
-и останалите

става
еви

социалисти 
начелона се- 

делегатиИнак, първичната парти 
йна организация в село 
Райчиловци през изтекли-

задача и

вестен упадък, 
основните причини за то- те две години е провела 
и разискванията на пове- 17 редовни заседания и 

членове на СК, е все обсъждала около 60 въп- 
незаживелата на прак роса. Жизнените въпроси

е, че за
са пред- 

повече канди-
това, че в цен

търа на вниманието на 
лещите се

чето
още м. Я. тру

и гражданите В. Е.
СТРАНИЦА *
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СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОБЩИНСКАТА КОН
ФЕРЕНЦИЯ НА ССТН В БОСИЛЕГРАД ЗА ДВИ
ЖЕНИЕТО НА ЦЕНИТЕСамоуправителннте работнически 

контроли „без | контрол" ПОСКЪПЯВА И БЕЗ 

ОПРАВДАНИЕ!
Председателството на Об 

щиноката конференция на 
Социалистическия съюз в 
Босилеград на проведено
то си през миналата сед
мица заседание 'разисква 
за движението на цените 
и състоянието в снабдява
нето в общината до края 
на септември. В изготвена 
та информация и късите 
забележки на инспектора 
по пазара Любен Богосло- 
вов, както й в разисквани
ята по този въпрос на Лю
бен Рангелов. Зайко Петру 
нов, Часлав Александров. 
Раде Константинов и Цоне 
Тодоров, бе подчертано че 
в тази област има пропу
ски. На ло-голям брой сто 
ки цените се образуват по 
единствено утвърдени кри 
терии и въз основа на са- 
моуправителни споразуме 
ния между производители
те и потребителите. Но, 
в Босилеградска община, 
където ООСТ „Слога" е 
единствен снабдител, в ось 
ствие на каквато и да е 
конкуренция от друга сна 
бдителна организация. Не
рядко досега е имало раз
лични злоупотреби при оп 
ределяне цените на отде
лни видове стоки, тъй ка
то често пъти са търсени 
и различни видове „праз
нини" в Закона, отнасящ 
се до формирането на це
ните. По този начин тър
говската
„Слога" за сметка 
требителите си е обезпеча
вала незаконно спечелен 
доход. В потвърждение на 
този факт е последната 
сделка, както се 
в информацията, с 
та на брашното, 
въпреки че производствен 
ната цена на брашното не 
е меняна (а цената му об
разува Съюзният изпълни
телен съвет), „Слога" от 
19 юли до 29 август, це
ната му меня четири пъти.

Покрай това, както бе 
подчертано на заседанието’ 
не рядко с цена на нови 
стоки се покриват и цени
те на намиращите се в ма
газините стоки. Цени пък 
на отделни стоки се обра
зуват от случай до слу
чай. Поради това не ряд
ко потребителите в Боси
леградска община за ня
кои 
много
от цената им във вътреш
ността, особено когагго ста
ва дума за различни елек
трически уреди в домакин 
ството, мебели и др.

Изхождайки от тези фа
кти, а и различни други 
аномалии в търговията, 
Председателството взе ре
шение да предложи на ОК 
на ССТН, компетентните 
органи в, случая Общин
ската скупщина да даде 
съгласие и на други снаб
дителни организации ог 
вътрешността и съседните 
общини да открият мага
зини на територията на 
Босилеградска 
При това занапред от ви
новниците трябва да се 
търси политичка и трудо
ва отговорност. Разбира се 
в това отношение трябва 
много повече отколкото до 
сега да активират своята 
работа и самоуправителни
те органи, отделно комиси 
ята по контрола в орга
низацията и съветите на по 
требителите в местните об 
щности.

В продължение на засе
данието 
то на
ди и прие и информация
та във връзка с всенарод
ната отбрана и обществе-

През първото полугодие 
на тази в сравнение с съ
щия период на миналата 
година стопанската пресгь 
пност в Димитровград е 
увеличена с 40 на сто! Вой 
чки случаи са открили сле 
жебните органи. Какво то 
гава правят самоуправите- 
лните работнически и въ
трешни контроли в трудо
вите организации? Този 
въпрос обсъдиха делегати 
те на Общинската 
шина на последната сесия, 
когато на дневен ред бе 
сложена информацията за 
всички видове престъп
ност през първото полу
годие на годината.

Обща констатация е, ко
гато става дума за престъ | 
пността в общината изоб- 1 
шо. че положението е за- I 
доволително, имайки пред | 
вид. че през същия мина- 1

Става дума за незаконна 
продажба и купуване на 
валута, което през после 
дно време има загрмжава- 
щи размери. Ако се знае, 
подчерта той, че от т©ри 
торията на общината са
мо тридесетина души са 
на временна работа в чу 
жбина, а на спестовните 
книжки на гражданите око 
ло 70 на сто от средствата 
са валутни, тогава е ясно 
че се касае за особен 
престъпност, която все по 
вече тревожи обикнове
ния човек. Затова, в тази 
насока би трябвало да се 
предприемат най-сериоз
ни мерки.

най-напредна директора 
бе обсъдено от Изпълните 
лния съвет на ОС, а сега 
и от делегатите на Общин § 
ската скупщина. !

Известно е, че „Комуна 
лац", който е в състав на 
трудовата организация „Ус 
луга", вече няколко годи
ни стопанисва със загуба 
или на ръба на рентабил
ността. Личните доходи в 
„Комуналац" не са висо
ки. но сигурно е че не са 
и най-низки в общината. 
Трудностите с които заети 
те тук се соещат не 
малки. Но, много от тях 
са и поради субективни ела

стоки заплащат 
по-висока цена

екуп- вид

са

' • ' ~ • *4 \

ШИМ вят-»логодишен 
46 случаи, а тази 
регистрирани ..само" 39. За 
грижава обаче фактът, че 
стопанската

период имаше 
са за- ...г . - М

У ■ -
К - ;Ч|111 ВМКг

престъпност община.увеличена с 40 насега е
сто. Ако към това пък до
бавим и вече

:,-Г
известния 

случай на кражба на па- т и
в Службата за обще- ■ ‘‘"•ЯЮ

ствено счетоводство, то-
ри

гава ..процентите на краж 
ба" ще се увеличат. Наис 
тина. с изключение на по 
следния случаи в Служ
бата за обществено сче
товодство, не става дума 
за големи парични суми 
— в смисъл на истинска 
плячка. Не можем оба
че да бъдем равнодушни 
на факта, че всички слу
чаи са открили служебни 
те органи. Това красноре
чиво говори за недостатъ 
чната активност на отдел
ните самоуправителни ор 
1 сни в трудовите органи
зации, преди всичко на 
самоуправителните работ
нически контроли и орга
ните на вътрешния кон
трол, които като органи и 
субекти на обществената 
самозащита трябва да де 
йствуват превантивно, и 
да реагират срещу всеки 
вид престъпност и опит за 

присвояване на 
имущество.

Димитровград

НЕЗАРАБОТЕНОТО НЕ 
МОЖЕ ДА СЕ РАЗПРЕ
ДЕЛЯ

бости. Това имаха предвид 
и делегатите на Общинска 
та скупщина, когато заста
наха на становище, че пое 
тъпката на директора е 
поавилна. Те бяха катего
рични в определението — 
онова което не е заработе 
но не може да се разпре
деля за лични доходи. Ако 
са същински домакини, а 
би трябвало да бъдат таки 
ва, заетите в „Комуналац“ 
няма да нарушат принци
пите в разпределението.

организация 
на по-

Към края на юни месец 
тази година заетите в 
ООСТ „Комуналац" прие
ха решение да покачат ли 
чните си доходи с цели 
60 на сто. Върху това ре
шение директорът на тру
довата организация Мцро 
слаз йованович, ползувай
ки компетенциите си, сло
жи „вето". В по-нататъшна 
та процедура решението

Председателство- 
ОК на ССТН обсъ-

изтъква
цена-

Именно,
ната самозащита в местни
те общности и проектопре 
дложението на самоуправи 
телното споразумение за 
трудоустрояване в общи
ната.

М. Я.А. Т.

ДИМИТРОВГРАД: АКЦИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ

КЪМ ЦЕЛТАС ПОВИШЕН ДОХОД
незаконно 
общественото 
Тези контроли, т.е. ,,дейс- 
твуването" им обаче все 
още никой не контролира 
— и те са без

която на времето в 19 то
чки прие Общинският оин 
л-икален смет в Димит
ровград, Как тази прог
рама се осъществява? От
говор на въпроса потърси
ха на съвместно заседа
ние, представители на ко 
мисиите за жизнени и тру 
дови условия при ОбЩИн 
ския синдикален съвет, 
Общинската конференция 
на Социалистическия съюз, 
Общинската скупщина, 

самоуправителните общно 
сти, а също така и предста 
витсли на Междуобщинек 
ия синдикален съвег и Ма 
ждуобщинската коиферен 
ция па ССТИ в Ниш. За
седанието е и съставна 
част в подготовките за 
провеждане на подобно за

то равнище и ваички ак
тивности в този смисъл 
трябва да се обосновават 
преди всичко, върху осъ 
щоствяване на увеличен до 
ход и повишена произво
дителност на труда. Както 
се съгласиха участниците 
в разговорите. особено 
значителна и актуална за
дача през -настоящия пе
риод трябва да бъде със 
съответна обществено-ико
номическа развойна поли
тика да се обезпечи тако
ва положение в стопански 
те и извъ-нстопаноките де 
йности. -което не само ще 
спре спадането -на реални 
те лични доходи, н-о и да 
създаде условия за техното 
повишаване.

седапие на регионално оа 
внище.

Факт е, че егзистенция- 
та ма -воеки гражданин 
трябва да ое обосновава 
върху труда и резултати
те от труда. Но, изхожда 
йки и от това. че опреде
лени категории лица, пора 
ди обективни причини, не 
могат да ои осигурят егзи 
стенция без помощта на об 
ществото, (деца, младежи, 
студенти, незаети, инва
лидни л-ица и други), ос
новна поръка от заседание 
то е, че е необходимо и 
социалната политика да 
се съгласува е материални
те възможности на сдруже 
ния труд и обществепо-по 
митическите общности. А 
повишаването на жизнено-

Съществуват ли условия 
със засилен труд и по-до
бро ползуване на същест
вуващите мощности заети 
лични доходи и по 
начин да ма-доместят 
дането на жизнения ои ста 
ндарт? Или, как ое осъще 
ствя-ват 
по-добро възнаграждавана 
на производствения труд, 
работата при затруднени 
условия, креативната рабо
та и подобно?

Това са само някои -от 
въпросите, свързани с про
веждането на активности
те за защита на жизнено
то равнище на заетите и 
социалната политика, 
щите -въпроси бяха набел 
язани и л програмата за 
защита на това равнище.

контрол. този
спа-Да кажем и това. че от от 

критите 10 случаи на тази 
престъпност, 4 са злоулот 
оеба на служебен пост, 1 
— фалшивикация на слу
жебни документи, две на 
пари, а 3 отнасят До 
други злоупотреби.

определенията за

Когато се касае за оста
налите видове престъп
ност, вниманието привле 
че забележката на предсс 
дателя на Общинската ску 
щцила Петър Тасев за осо 
бен вид престъпност, коя
то в информацията на Се 
кретариата за вътрешните 
работи не се споменава.

Съ-

А. Т.
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в ЦЕХА ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕН ЧУ)ЦК 
В БОСИЛЕГРАД УСПЕШНО СЕ СТОПАНИСВА

Износът — жизнена необходимост Въвежда се и 

четвърта смянаКонфекция „Свобода": над 80 

на сто продукция за износ Според годишния план през настоящата година 
пласират 470 тона сухи из-па пазарите трябва да се ____

делия. През досегашните девет месеца са произве
дени към 270 тона. Суровини има и откриването на 
четвъртата смяна е условие да се изпълни годиш
ния план

ция, което ще речо че из
носът е подложен на строг 

Пристигналите
Между износителите на Федерална република Гер

мания (ФРГ), к>м 900 яке: 
та на НРБ и др. Общо 
тази година «а чужде
странните пазари ще бъ
дат плаоираяи 140 хиляди 
различни видове облекла.

чуждестранните пазари ко
нфекция „Свобода" в Ди
митровградска община за
ема едно от челните мес
та. Именно над 80 на сто 
от целогодишната продук
ция се пласира на чужде
странни пазари. Характер
но при това е, че конфек: 
ция „Свобода" едновреме
нно изнася и на 
говите, и на конвертируе-

контрол. 
незначителни рекламации 
се отнасят до замяната на 
материалите, което пе о 

конфекция от които около 130 души 
в производството, а оста
налите подготвят, т.е. чи
стят суровините. Всъщност 
тези 170 души, които чис
тят суровини са на време
нна работа. Но, малко са
— изтъква Сотиров, като 
подчертава, че се водят 
разговори със Средношко
лския център в Босилеград
— през свободното време 
(събота и неделя) учени
ците да помогат в чистене 
то на суровините.
И ЗАНАПРЕД БЕЗ 
СКЛАД

През миналата седмица 
в цеха за сушене на ово- 
щия и зеленчуци в 
леград бе въведена и че
твърта смяна. С това ще се 
увеличи броят на работни
ците на постоянна рабцта. 
От икономическа гледна 
точка в този босилеград- 
ски колектив, стопанисващ 
в рамките на „Здравйе"от 
Леоковац, е създадена въз.; 
можност за пълно експло
атиране на машините и 
техниката. Разбира се. Ще 
се увличи и сушената про
дукция.

напо вина 
„Свобода", а след направе
ните поправки съответните 
конфекционни изделия., са 
приети от потребителите в 
чужбина.

Износът и занапред

Боси-Следва да се отбележи, 
че още сега се предприе
мат мерки за сключване 
на нови сделки за извде 
и през идущата година, но 
колко бройки и 
дове ще се знае след до
говора между производите
лите на конфекция в Ре
публиката и страната.

Инак от износа до 30 
НРБ са

клирин- в
кои ви- оргализациятази трудова 

остава трайното определе
ние. В тази насока ще се

мите пазари. <
До 30 септември на на

стоящата година, 
сключените договори, кон
фекция „Свобода" е 
ставила на Народна ренуб- 

България (НРБ) 23 
хиляди мъжки и дамски 
якета, на СССР мъжки 9,9 
хиляди дамски якета и 
5200 балтони. На Герман
ската демократична репуб
лика (ГДР) 5200 дамекд,
11 хиляди мъжки якета и
12 400 трокари. На 
да са доставени пък 16 260 
различни видове облекла, 
предимно якета.

До края на годината 
конфекция „Свобода" съ- 

износ.

според
предприемат мерки за ра
зширяване кръга на чужде
странните пазари, .на кои
то „Свобода" що изнася 
своите изделия. Тук считат, 
че само с качество и спа
зване на договорените сро
кове могат успешно да се 
съревновават на чужде
странните пазари с реди
ца производители на кон
фекция от други страни. 
Именно затова се предпри 
емат и друга мерки, за да 
се изостри отговорността 
на всеки, без оглед дали 
се касае за работници от

до-
септември т.г. в 
изнесени конфекционни из 

стойност 449 773 
СССР

лика и
делия на

задолара, в 
813 433. а в ДДР — за 
733 000 и в Канада — за 
147 хиляди долара. Общо 
от износ конфекция „Сво,- 

обезпечилабода"
2 243 968 долара, сума, пре 
дставляваща хубав изно
сен делови резултат.

еКана-

Според думите на замо- 
стник-генералния 
тор Арсен Тодоров, конфе 
кция „Свобода" почти не 
е имала никакви реклама
ции за износната продук-

дирек- пчякото материално пооиз 
водство или за оаботници 
в . т. нар. 
служби".

що ще работи за 
Следва да бъдат доставени 
5000 сака на Ирак, 17 хи- 

ГДР, 15
„съпътствуващи

ляди дрехи на 
хиляди дамски костюми на Ст. Н.

С въвеждането на четвърта смяна ще преизпълним 
годишния план 

ГОДИШНИЯТ ПЛАН 
ЩЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕН

Както ни уведоми ръко
водителят на цеха Сотир 
Сотиров, въвеждането на 
четвъртата смяна е резул
тат на усилията за изпъл
няване на годишния план.
Всъщност в него е запла
нувано през годината да 
се получат 470 тона сухи 
изделия. От началото на 
годината до края на сеп
тември са изсушени 3500 
тона различни суровини и 
получени към 270 тона су
хи изделия, от които най- 
много кромид 
тона, моркови към 50 то
на, както и няколко тона 
магданос.

— През деветте месеца 
трябваше да получим 290 

изделия и 
плана

ДИМИТРОВГРАД":ТИГЪР Все докато не се обезпе
чат машини за чистене на 
суровините, проблемът за 
подготвянето им за суше
не не ще бъде премахнат. 
Тук обаче има още един 
проблем — няма помеще-

п НА НОВИ ПАЗАРИПРОНИКВАНЕ
яди чифта дамски лаче
ни ботуши. Веднага след 
това е потърсена доставка 
та на още 15 хиляди чи
фта, от които пет хиляди 
са доставени тези дни, а 
остава да се доставят още 
десет хиляди. Очаква се 
през ноември-декември на 
италианския пазар да се 
пласират още 9 хиляди 
чифта, или общо 50 хиля 
ди чифта ботуши.

За пръв път „Тигър—Ди 
митровград" проникна и 
на скандинавските пазари, 
относно в Швеция. Имен 
но през октомври изне
се 4200 чифта дамски и 
детски ботуши. Тези 
и от потребителя в 
страна пристигна ласкава 
оценка за качеството на 
доставените стоки.

Очаква се през идуща
та година на тези пазари 
да бъдат изнеоени далеч 
по-големи количества.

В износа на „Тигър—ди 
митровград" важно мяс
то заемат и упълнителни 
плочи, които намират до 
бър прием на конвертируе 
мите пазари, относно в 
Италия, Федерална репуб
лика Германия, Англия и

Австрия, 
им върви нормално, а през 
септември е поставен 
корд: произведени са 200 
тона такива изделия. Досе 
га месечно оредно се про 
извеждаха 120 
на. До козя «а годината 
се очаква да бъдат произ
ведени заплануваните 1300 
тона.

На източните

Производствотоизострени 
стопанска дей

В сегашните
условия на 
ност и необходимостта от 

наба
ния за складиране на су
ровините. Сега в двора на 
цеха има около 3 хиляди 
тона

ре
валутни средства за 
вката на суровини и въз- 
производствени материали 
постави пред стопанските 
организации с цялата си 
острота въпроса за обез
печаване на валута, от-

Трябвакромид, 
да пристигнат нови коли
чества, но няма къде да 
го складират. Подобно е 
положението и с другите 
суровини, например с мо
рковите. Макар че е за
планувано 
на цеха, преди всичко на 
помещения за складиране 
на суровините все още е 
под въпрос финансовият 
момент. Сотиров казва, че 
доизграждането Ще бъде 
запланирано 
щия средносрочен период
Ако Фондът за насърчава
не развитието ;на икономи
чески изостаналите краи-

130 то-

носно да изнасят все по- 
големи количества от сво 
ята продукция на чужде
странни пазари.

В трудовата организа
ция „Тигър—Димитровг
рад" през последните ня
колко месеца се постигат 
извънредни резултати. Сх
ващайки какво огромно 
значение има износът, по
ложени оа доста усилия за 
проникване на нови, пре
димно на конвертируеми 
пазари. Постигнатите ус
пехи в това отношение об 
надеждават.

пазари, 
главно се изнася в СССР. 
Досега на тази страна са 
доставени 130 хиляди чг 
та дамски и около 50 хил 
яди чифта детски 
ботуши. Производството 
така

200 доизграждане

лачени
е тона сушени 

неизпълнението наорганизирано, че до 
края на ноември на СССР 
ще бъдат доставени 
ворените количества. От 
друга страна 
организация „Тигър—Дими 
тровград" е една 
по-успешните, която 
лнява

през идва-дни
тази се дължи на нецялостното 

използуване на машините, 
както и поради липса 
сезонна работна ръка. При 
това почти над 
губихме, т.е. спряхме 
него поради 
монт на машините, 
мо достатъчно обезпечени 
суровини и с въвеждането 
на новата

до то
натрудовата

месец за- 
суше 

редовен ре- 
Има-

ща отпусне част от сред
ствата, с доизграждането 
те се започне идната го
дина.

Тук обаче няма трудно
сти с пласирането на су
шената продукция.
80 на сто от продукцията
на босилеградския цех се
пласира на конвертируеми 
те пазари, главно в Холан
дия, ГФР и Гърция.

В. Б. — М.я-

между
изпъ

овоите договорира
ни задължения към СССР.

От общо 1,1 милиона чи 
Фта около 265

Именно за пръв път 
„Тигър-Димитровград" про
никна на италианския па 
зар и потребителите са из 
разили задоволство от ка 
чесгвото на 
стока. Така например през 

изнесени 10 хил

хиляди чи
фта ще бъдат изнесени, сгг 
нооно една

смяна очакваме Над
да преизпълним 
план годишния 

— заяви Сотиров. 
Сезонната работна

четвърта
цялата продукция 
пласира на чуждестранни 
пазари.

от
ще седоставената ръка

и занапред ще бъде проб
лем. Понастоящем 
работят около 300

в цеха 
души,

август са От. Н.
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Комунист
}?пи на Съюза на югоешсигг» мшунистн Белград, 1 ноември 1985

Брой 1491 година VIIIа на Съаааа на «дараспщ в Сърбия

г

Как (не) функционира федерацията
■^сно, чс основният двигател на общвст- със спогодби на статистическите 

в воните процеси не са нито заговорите, пито ботаническата класа трябва да се организира
под шиа, така, че сама да може да господствува над

М сили. Ра-
акар че дезинтеграционните процеси

последно време са поотслабнали, а „пазачи- «а отделни хора, ш-швги
те на националните интереси" проявяват по- Д°АЛА и*АС й опупс, стоят деисгвителш-жю резултатите на своя труд и цялото обществе-
голямо разбирателство за общите югославски 
потреби, не би могло да се каже, че епи- от националния интерес не е сл> ча- Конституционната концепция на к^го-
зодът на делбите и конфронтациите е дефи- лп,°* '-'он^гште оохцествени ксшфликхи, и— славия не може следователно да се укрепва 
нитивно завършен. м м>лфл-иктите във федерацията не в*апл1ч- нито с нови конституционни норми, нито с

За осъществяването на конституционната охлГ' очевидно, нито поради отораяата нови партийни заключения, не може нито 
концепция на федерацията се водиха дебати панелните национални интереси . с бюрократическо-технократически арбитраж, 
на различни места и по различни поводи, А0> ооективно, нито една наиця или нацио- нит0 Със сепаратистки или пък унитаристки 
вече с години, и винаги отново се кехнетати- наллост днес не е в привилегировано поло- концепции и спогодби. Онези, които с годи- 
ра, че тази концепция не е последователно >ке±ше^, кг*кто нию поради простака оюро- ^ упорито разграждат нашата федерация и 
оъсществявана в изтеклия период, което за- кратизация на ооществените организации, слагат изкуствени межди, своя нрав 

-трудни и осъществяването на основните прин 
Кципи, върху които е изграден общият ни
■ живот в СФРЮ. Познато е, че и по много водство до голяма степен са отчуждени от 
В важни въпроси за отношенията във федера- раоотническата класа, етатистическо-оюрокра- 

цията се явяват различни становища и в тическите структури си дават изключително ституциокната концепция на Югославия за- 
СК, което оправдано предизвиква нови недо- право на тълкувател на интересите на „своя- това би трябвало да бъде, че с акцията «а 

грижи накъде върви нашата феде- та" нация (република, покрайнина), а това самите работници да почнат да се изграждат
тогава неминуемо води и към конфликт на самоуправителни връзки, с които би се на- 

националните капитали". допълнила интегративната роля, която по-ра-
Дейсгвителният обществен конфликт — но изпълняваше държавата, а която сега при-

койТО свояйат от работниците отчуждените цеятро-

ЧУ1ЛУ1. х счч<а е И то^и П»Т: разделното •««* но възпроизводство.

сигурно
ьсичко е много „по-приземно" — когато Няма да променят само затова, че Централ- 

доходът и разширеното ооществено възпроиз- Ният комитет приема нови заключения.
1

Първата крачка към укрепване на кон-

умения и
рация и каква е политиката на СЮК в това
отношение.

Като една от основните причини за то
ва състояние се посочва, че отделянето на между създаващите дохода и онези, 
класовия от националния интерес довежда разполагат с него - така се прикрива, а след ве на 
до политически злоупотреби на тези интере- това и трансформира в конфликт на наци-
си от стлана на носителите на национално- оналните интереси, което неминуемо води дохода, които създава, всички си от страна на носителите ц кпнАплнтания на републиките и по- нормативни новини, ще бъдат напразни. За-
тическите, унитарисгическите и другите реаю ДХ0™при опи- това се и засипваме СК силата и акцията си
=^1Вт!4ЕезкГвТзкГ7тоЛвИа и^Гда^зап^Дпеч^

и Е"Н.иГ^\аиТ^Т1ГВда Е€ГпЕнТЕГ3иТ р-ази^Га^

равнища на общественото организиране ™6 федеративно равнище. политическата система, по-решително да по-
В такива обществени отношения се бю се завършават на федср го о н № ппйгтв„ва „ ^ърху реафирмацията и разра-

оократизират и организираните об^е<^7 какв^-Грепублиюгге и покрайнините отчу- ботката на основните принципи и становища 
СТ^И'н^™Т«каИна<5«мС- ждТно °/национално създание, но също „а концепцията на югославската -федерация, 

като наи-сериозна спирачка на у интерес на югославските народи
свободното сдружаване на то. . т ^ ^ №д6ма им да се определи

не овладее 
приказки -и

ките и

ват
Миливое Томашевичравлението и 

и средства.

ЧУЖДОТО КАТО СВОЕ
това, поне за сега, има

• НИВИ НА ГРАНИЦАТА

ниви, пазбища и гори зад границата, -но от
малка полза. к

От друга страна, поданиците на НР България съвсем свобо
дно, съгласно нашите законопредписания, не само по свое нахож
дано ползуват своите имоти в Югославия, но и легално ги наслед- 

Най-често тези свои имения те дават „под наем” и под „на.

новата 
обикновено би-

1920 година бе утвърденаКогато още през далечната
Югославия и България, как

югославяни останаха части от 
, пасбища и гори, на някои 
-Югославия. Но всяко селско 

проблеми. В

държавна граница между
обстоятелства, на мнозина

известно число ниви 
България „припаднаха" на 
и не само на него, това създаваше много

безболезнено решавано с между-

ва в такива 
имота в България, а 
граждани от 
домакинство,

колективизация на земеделието Р а
бе национализирана и дадена на ползуване 

национализацията на земята, а и

ват.
полица” на югославски граждани, пък един път годишно или те 
дойдат в Димитровград и вземат „наема" или нашите граждани им 
носят наема в България.

Това, според нашите закони, е позволено.
Но когато българските поданици трябва да платят, също като 

и югославските граждани, данъци и самооблагания на обработвае
мите площи и прихода от тях, тогава възникват големи проблеми. 
Димитровградските „данъчни органи” никак не могат да намерят 
ообствениците на тази земя в България, защото официалната поща 
най-често се връща мевръчана на адреоанта — просто адресантът е 
„непознат”. А ако пък такива и бъдат намерени, тогава те се прав- 
даят, че българоките власти не им позволяват да излизат от страната, 
или че финансово «е са -способни да платят д анъка и облагано. А 
колко голяма е щетата за бюджета на Димитровградска община не 
трябва по-тънко да се обяснява.

Това са само някои материални, сигурно «е и най-важни проб
леми, които произтичат от дългогодишния нерешен статус не обра
ботваемата земя на югославокито поданици в България и на българ
ските поданици при нас. Сигурно е, че Димитровград няма нито сила 
нито компетенция да разреши всичко това, и затова тук дават пълна 
подкрепа на искането на Председателството ма СР Сърбия това да 
разрешат югославската и българоката „администрация".

след извършената 
Тогава там цялата земя
На СТпГкъаю0ЦгТрИскитГв°ластине само. че не обезщетиха югосла- 
яикога по-късно, оългарски ги т.ппог не желаеха и
в ските по^ИЦ"’^с^ствтициго^на земята и представителите на па
да разговарят със “ едностранчиво решение те присвоиха имо-
шата ДЧРжа». ^ и та^ само -от Димитровградска община
тите на наши Р а ообственост на България.
"■”оГ“™ГГ д“• ™~» »*• “7.° »

«м*™. о, «И общ—. «0 » *> да™ •«- 
щност. И не се касае само за материална щета.

българскитеобстоятлетвото, че според
югославяните не могат да наследват. 

били живи 1920 година, когато 
имали пълноправни „та- 

„не

Отделен проблем е
тази земязаконопредписания,

Собствениците на този ниви,
била утвърждавана държавната граница, и нагледници
пии” за нея днес са главно измрели, а техните наследници 
зн^т” че имат имо™ в България. Наистина, Общинскатаскупщина

списък на всички „югославски

които

В. Филипович
в Димитровград съчинила прецизен



25 Комунист
ПО ПОВОД ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦК НА СЮК

ция НА ЮГОСЛАВСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ.
УВОЛНИ ИЗЛОЖЕНИЯ ИЗНЕСОХА МИЛАН КУЧАН ЗА 

ДУШАН БОГДАНОВ СЕНКО ЗА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В 
ОТГОВОРИХА НА НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ..КОМУНИСТ .

ОТНОШЕНИЯТА ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯ.
НАВЕЧЕРИЕТО НА ЗАСЕ-

ТА И 
ДАНИЕТО ТЕ

МИЛАН КУЧАН.

Сближава ни 

самоупраЬлението
отатизация на отношенията в репу- вонят и валоризират някои фунда- 
блГи гс и покрайнините и във фе- метални въпроси, върху които е 
дерацията и перспективата на тях- изграждана нашата федерация и 

Изглежда, че най-вече нодора- |[ит0 изграждане като социалисти- да сс определят главните насоки изглежд . «г 1,0,0 д общности и задачи на по-нататъшната актив
ност1 на комунистите в последова
телното осъществяване на

отношения цялостно..

Сигурно има много иричшшди ВРЪЗКА МЕЖДУ КЛАСОВОТО 
се иосюви иа диеввн ред въпросът И ллЛДИОЛАЛНОХО
за осъществяване на конституцион
ната концепция на югославската 
федерация, защо цК на С»оК не зумения предизвикват различните чоски самоуправителни

има тълкувания на отношението меж- на сдружения труд. 
националното и

сега да се постави на дневен ред? аа сьашостта на националния су-
— пякои нови и осооени по- веренитет. Обсъждало ли е Пред- ЦЕЛТА НА

води за подготовка на заседание- седателството този въпрос, какви НА ЦК НА СЮК
то за тази, винаги актуална за са становищата му и нредложе-

това преди цието за акция?

разисква за това ао-рано и 
ли н*кои нови поводи този въирос ду класовото и консти

туционните
При това е важно, че в хода на 
подготовката на самото заседание 

_ .. 4 на ЦК на СЮК, без да се чака 
... Мисля че е велико нещо, приемане на становищата, се по- 

чо слсд един по-дълъг период на трудихме и практически да бъдат 
има ясни работа и дебати успяхме да утвър- решени определени проблеми във

например въ-

СТАНОВИЩАТА

нас тема, няма, но 
коичко е резултат на една дълго
годишна потреса реално да се пре
пени докъде през изтеклите 11 принципни становища по този въ- дим становищата, които на кому, федерацията, като 
години от приемането на новата прос и — имайки предвид и мно- нистите ще послужат като ефика- просъг за осъществяването на кон 
конституция стигнахме в развитие гонационалния и работническо-кла она опора в по-нататъшната поли- ституционната концепция на Сг 
то на отношенията във федераци- оовия самоуправителен характер тическа акция в решаване на въз- Сърбия и на единството и съдру- 
ята и да се види кои проблеми и на нашето общество — последова- никналите проблеми и противоре- жието в тази република, пробде- 
трудности пък и отклонения е телно се застъпва за изграждане чия в провеждане на конституцион- матиката по общественото плани- 
шлало и какво конкретно трябва на отношенията в обществото ка- ната концепция на федерацията, ране и приемането на средносро- 
да се направи за решаването на то цяло, а с това и във федера- Много важно е и това, че с т*х ЧНия развоен план на Югославия 
възникналите проблеми и протаво- цията, върху ооновите на единст- се иска да се разяснят и разлики- до 1990 година, въпросът за разра- 
речия в осъществяването на кон- вото на класовия и националния те в погледите по някои основни ботката на системата и политиката 
ституционната концепция на юго- интерес. Ясно, ние на тези отно- въпроси в развитието на отноше по насърчаване на по-бързото раз- 

* гледаме статично, но то- нията в нашето общество и феде- витие на стопански недостатъчно

СЮК вече отдавна

славската федерация — каза меж- шения не 
ду другото Кучан — Трябва са- чно от аспекта и от перспективата рацията, за които съществуват спо развитите републики и Социалис- 
мокритично да се признае, че СК на по-нататъшното им обогатяване, рове както по-широко в общество- тическа автономна покрайнина Ко
не в достатъчна степен и’ не до- развитие и идейна и теоретична то, така и между комунистите и сово и т.н----
статъчно решително е пристъпвал разработка в унисон е развитието до голяма част и в ръководствата - - — ■ -
към разясняване на определени яв на социалистическото самоуправле на СЮК, каквито са например от
лелия в обществото, пък и за оне- ние. Защото, в края на краищата контенията между класовото и на-
зи свързани с отношенията във не трябва да се забрави, че това, ционалното, държавата и самоуп-
федерацията, нито бе достатъчно което най-силно свързва народите равлението, въпросът за сувсре_ни- Как оценявате досегашните ефе
отзивчив на все по-организираните и народностите в Югославия, по- тета, значението и контияуитета кти от заключенията на Председа- 
прояви на оспорване на конститу- край множеството други причини на решенията на АВНОЮ и т.н. телството на ЦК на СЮК за от- 
ционните решения, пък и на сами- и интереси, преди всичко е силата Недоразуменията по тези въпроси ношенията в СР Сърбия? 
те основи, на които почива СФРЮ, на социализма, относно обществе- във всеки случай през изтеклия

определени иде- ният прогрес, който дава възмож- период ни онеспособяваха и огра- вото са само идейно-политическа 
на ност на социалистическото самоуп- ничаваха успешно и градивно да основа, която отразява нашите еди

. . ~ 1 - - А> ' ■* . 4 Г
ЗА ОТНОШЕНИЯТА В СЪРБИЯ

Становищата на Председателст-
което доведе и до 
йни неясноти и замъгляване
перспективата в изграждането на равление. А това конкретно озна- се противопоставяме на застоите и нни възгледи за отношенията

чава, че и този въпрос трябва да проблемите, с които се срещахме СР Сърбия и за насоките на акци- 
Трябва да се каже и това, че се наблюдава в процеса на освобо в практиката и в практическата ак ята за укрепване на единството и 

тази тема се намираше и в про- жданието на труда и обществена- ция да действуваме по-единно и съдружието в нея. Следователно, 
грамата за работа на ЦК на СЮК та емпанципация на работническа- успешно както и по-решително да те «е решават, нито могат сами 
и преди ХИ конгрес, че няколко та класа, като онази класа във вся се противопоставим на различните по себе си да решат каквото и да 
пъти бе готвена и отлагана, нещо ка нация, която е носител на ре- опити за идейна и теоретическа било в тези отношения, особено 
поради това, че изготвените мате- шаването за принадения труд, а с ревизия, пък и на 
риали главно оставаха на норма- това носител и артикулатор

в
нашата федерация.

противополож- ако се има предвид, че тежките 
на иите становища за характера на и сложни проблеми дълго са се 

гивната и институционалната ин- нейните общи интереси и която, отношенията в нашата федерация, трупали и че тук нищо съществено 
терпретация на . отношенията във освобождавайки себе ои от наем- Това е толкова по-значително точ- не може да се промени за един 
федерацията, нещо поради недо- ническото положение, освобожда- но сега, когато се разисква по ден Становищата раздвижиха съв- 
статьчната готовност за по-задълбо ва и своята нация от всички нейни Критичния анализ за функционира местни активности в СК в Сърбия, 
чено обсъждане на отношенията ограничения и антагонистически нето на политическата система и а и в някои други органи в репуб- 
във федерацията и съществено съдържания и поема отговорността когато имаме редица предложения ликата и в САП за решаване на™ п^лг„..дг;тспоявили се в нейното функциони- исторически интереси става и фа- Р 1 из ционни реше- в ^ т к-па-
ране. свързани преди всичко с ктор на овързване и сътрудничест- ния и във Федерацията. Мисля, но ‘от важните постижения и Р 
приемането на решения за общи- во с други народи и народности че разговорът за тези промени, 
те интереси и тяхното осъществя- като суверени и равноправни на- които по принцип винаги 
ване. Този въпрос бе оообено под- ции, а с това и фактор за инте- можни, е тежък или лоби 
чертан и в общопартийната деба- грация на югославското общество. д р
та по Проектозаключенията от М0Ж6н без Разясняване
XIII заседание на ЦК на СЮК.
Той, така да се каже, в последните веренитет, който е израз на реал- които се обосновават 
години не слизаше и все още не ното 'Съществуване на нацията 
слиза от страниците на печата, по- нашето самоуправително общество, 
стоянна е тема на научни срещи не може да се постави вън от въ

проса за класовите носители на

чка напред.

Най-голяма отговорност за ре- 
невъз- ализацията на утвърдените задачи 
разли поемат ЦК на СК в Сърбия и по- 

крайниноките комитети «а СК в 
Кооово и Войводина и затова 
тях се очаква най-голям принос

са въз-

на
И въпросът за националния су- чиите идейни платформи, врху

тези предло-
твърде различно решаването на възникналите проб- 

тълкуват както тенденциите за ось леми, които и не принадлежат са- 
ществяването на конституционната мо на СР Сърбия, но са и наши

така общи. твърде ччветвителни проб
леми за самоуправителното един-

от
в

в жения и които

и политически разисквания, но и 
на размишления и грижа на всич- властта, защото това би означава, концепция на федерацията,

ло отричане на саматаки наши трудови хора. Това доста
говори за трайната му ак- на нашата социалистическа рево- 

значение за нашия общ люция. В това се отразява и работ- 
и идейно-политическа ра- ничеоко-клаоовият характер на на

шето общество и е основа за де-

сьщност и в самата тази концепция.
гьчно 
туалност и

ство и съдружие в Югославия 
каза между другото Милан Кучан.

Трябва да имаме 
целта на приемането на 
новища преди воичко е да

предвид, че 
тези ста- 

се раз-
живот
бота.
/с~«-

М. Томашевич
,' ЗР»Ц»«ЗГ.~.-■“«Г



Комунист 3
ДУШАН БОГДАНОВ СЕНКО:

Работниците носят нан-голямото бреме
те им, прераств^ в^ъществеи^клао"™ “ ДЪлготРайни социални проблеми, е оглед на характеристики- 
новното производствено отношение “м?^’ изостРен Д° такава степен, че може да засегне и ос- 
средства на класовата борба’ ' Мислите ™- че този класов въпрос се решава със съответни

— Проблемите с ооезпсчаване- 
то на материална и социална 
гурност на трудовите хора и граж
дани са наистина много

могат да доведат до вътрешно ра
зораване на общественото и иконо
мическо развитие. Трудно е да. се 
даде преценка колко тези 
си са в рамките на предвиденото 
развитие на обществото ни, а ко
лко вече днес са извън това ра
звитие.

чни теории, които не са наш под
ход в развитието на системата, аси-
нито реален път за излизане от 
трудностите. Например, такова е 
подтикването на ураниловката, 
след това теорията за социалната 
правда, която се обосновава вър&У 
беднотия, препоръчва се да не се литика и социалното развитие. Оба 
спазват законите, да се постига че е очевидно, че при такава ин- 
целта по „преки пътища", с раз- фладия, без оглед каква актив- 
властяване, по кратка постъпка и пост разгьрщаме в обществото за 
т.н. Има теории, които в името запазване па жизненото равнище 
на икономическата законност от- и в мероприятията на социалната 
взимат правото на държавата и, политика, няма да успеем да осуе- 
обществото да води политика на тим високото увеличение на жиз- 
социално и икономичеоко разви- мените разходи и по-нататъшното 
тие, всичко да се предостави на спадане на жизненото равнище на 
стихийно и спонтанно действуване трудовите хора и гражданите, 
на механизми на икономическата 
система, макар че се 
тяхното действуване има

изострени 
изос- проце-и всяко тяхно по-нататъшно 

тряне ои имало огромни отрицате
лни последици за целокупното об
ществено развитие. Това е един 
от наи-оложните и най-чувствител
ни обществено-икономически ИЗТЛАСКВАНЕ 

НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО
Дали СК ще намери сили да 

подведе под отговорност всички 
онези, поради чиито локални ин
тереси, непоследователност, отсро
чване, безкрайно „съгласуване" и 
„договаряне" в осъществяването на 
Дългосрочната програма за иконо
мическа стабилизация, непосред
ствени последици търпи работни
ческата класа?

По време на разискването вър
ху Проектозаключенията от 13-то
заседание на ЦК, критикувайки 
проблемите в обществото и бавно
стта в решаването им, работници
те решително търсеха всички оп
ределения да укрепват класовия 
интерес и нови качества в самоуп
равлението, а с това и самоупра- 
вителните позиции на работничес
ката класа в сдружения труд и об
ществото. Но, на осъществяването 
на конституционния концепт -на 
сдружения труд, процеса на само- 
управителното сдружаване, свърз
ването и сътрудничеството на ра
ботниците на целокупните югосла
вски стопански пространства се 
противопоставят групово-собстве
нически и технобюрократични ин
тереси и затварянето и запазване
то на монопол и привилегировано 
положение. Ако към това се доба
ви влиянието на политическата бю
рокрация в общините, регионите 
и републиките, чрез съюзите с те
хно бюрокрацията в сдружения 
труд, с банките, тогава е сигурно, 
че самоурпавлението се изтласква. 
А след това тази съща технокра- 
ция и бюрокрация, която го изтла
сква, го критикува, че не е спосо
бно да открие процеси на сдру
жаване и свързване на сдружения

про
блеми в нашето развитие, с дълбок 
класов смисъл и не може да се ре
ши с интервенции, които стават 
от време на време. Този въпрос 
задължава ЦК по-широко да го 
обсъди — в контекста на целокуп
ното обществено развитие на на
шата система на социалистическо 
самоуправление. Трябва да оценим 
колко в осъществяването на соци
алната политика обезпечаваме кла 
оов интерес, дали тази политика е 
класова по съдържание, 
те в решаването, целите и механи
змите, относно колко изхождаме 
от принципа, че трудът и резулта
тите на труда са основни крите
рии за материалното и социално 
положение на всеки човек и за

не може повече само да търси, 
вижда, че призовава и апелира, че е неоохо- 

отрица- ди^мо да се спре и намали инфла-
•гелни последици.

Досегашните мероприятия, ко.
цията, да изтъква, че тя наи-мно- 

класа и 
които жи-

носители- го засяга раоотническата
ито предприемахме не успяха да ооооено раоотшщите, 
осуетят голямото забогатване, оле веят от своя труд, защото нашият 
кулантите, матрапазите, различни- рвоотник и трудов човек, пенсио- 
те посредници в търговията с «ед- нер, студент и ученик това го знае 

и наи-много го чувствува. Висо- 
неевиденти- ката инфлация пр^з лшналата, а 

малверзации- оообено през този година ооезце-

вижими имоти, незаплащането «а 
данъчни задължения.

икономическото и социално 
витие на обществото. Укрепването 
на социалната сигурност, обосно
вана на труда трябва да дестиму- 
лира „сигурността", зад която се 
крие лентяйство, разсилничество, 
безотговорност, неефикасност в 
ползуван ето и разполагането с 
обществените средства, защото то
ва е в противовес с класовото съз
нание и класовата солидарност и 
взаимност.

Когато работническата класа

раз- рането на приходи, , 
те, преливането на обществено иму 
щество в частни ръце и т.н. Зато-

ни усилията за увеличаване произ
водителността и ефикасността. Це- 

ва трябва да си зададем въпроса ни-ге се повишават без 
дали като политическа организа
ция навреме сме забелязали опас-

оглед как 
това се отразява на останалите в 
процеса на възпроизводството, ди-

ноегите, които настават вследствие опаритети има и занапред, само 
такива процеси и дали във всички ца едно по-високо равнище. Всич- 
ореди раздвижваме борба срещу ки анализи показват, че в усло

вията на такава висока инфлация 
самоуправителните и нейното увеличение не може да

тези явления, дали сме оказвали
подкрепа
органи, работническия контрол, ин 
опекциите и останалите обществе- нална социална политика. Иконо
ми служби и държавни органи.

на
се води каквато и да е рацио-

мическите мерки, които се взимат 
все още не показват ефикасност в 

ЯСНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ разтоварването на стопанството и
Подготвените становища на ЦК разходите в стопанисването. В ра

на СЮК за актуалните идейно-по-

и всички трудови хора приеха и 
дадоха подкрепа на основните це
ли и задачи в Дългосрочната про
грама за икономическа стабилиза
ция, те търсеха бремето на иконо
мическата стабилизация по-равно- 
мерно да се разпредели и СК и 
останалите субективни сили да не 
смеят да позволят каквото и да е 
отсрочване, изчакване и колеба
ния в реализирането на приетите 
и утвърдени цели и задачи от 
Програмата за стабилизация. Оба
че днес най-голямо бреме «осят 
работниците, пенсионерите и оне
зи категории жители, които живе
ят само от личния си доход. На
истина, приемайки стабилизацион
ната програма, всички знаехме, че 
в сравнение с изминалият 
ще дойде до спадане на реалните 
лични доходи, пък и до спадане 
на целокупното жизнено равнище. 
Но изпуснахме от предвид колко 
ще спадне и какви все социални 
промени ще настанат в общество
то. Сега може да се оцени, че жи
зненото равнище е спаднало пове- 

очакваше. Все 
известно какъв ще бъде 

колко ще

злределения доход положението 
на стопанството дори се влоши и 

мето на политиката в трудоустроя- с© намира на най-низко равнище 
вамето и социалната политика ре-

литически въпроси в осъществява-

през последните няколко години, 
валоризират схващането па соци- и застъпването на Съюза на ко- 
алпата политика като активна по- мунистите при взимането на тези 
литика па социални промени и с мероприятия не бе активно, 
право се застъпват за увеличение бяхме упорити.
па производителността на труда, Няколкогодишното спадане на 
за по-ефикасно стопанисване, по- реалните лични доходи на работ- 
следователно прилагане принципа жиците и «а принадлежностите на 
за разпределение според труда, 
развитието на дребното и селско
то стопанство, развитието на не- т0 равнище трябва да се защита- 
развитите краища, осуетяването на ва с различни социални интервен- 
зобогатявания без труд и на зло- ции. Те винаги ще бъдат необхо- 
уиотреби с общественото имущест- дими за определено число семейс- 
во и т.н. Наистина, макар че, са
мо но този начин може да се обез-

нито

труд.
С това, паралелно с неефикас- 

ността повече да афирмираме тру
да и резултатите от труда и тру
дът да получи съответно материал
но и обществено признание, изпра

увеличава брояпенсионерите
на гражданите, на които жизнено-

вени сме пред явяващите се проя
ви на забогатяване без труд, раз
лични незаконности и злоупотреби 
на общественото имущество, изи
граване на предписанията и т.и. 
Това взе широки мащаби. И за
това работниците питат кой носи 
бремето на икономическата стаби
лизация и дали тя равномерно е 
разпределена на всички слоеве в 
обществото. Това питат още от 
първия ден на реализирането на 
Дългосрочната програма. Касае се 
за това дали в реализацията на 
стабилизацията се осъществява кла 
совата политика. Най-голямото не
разположение на работниците ид
ва поради това, че от труда се 
живее тежко, личните доходи дой
доха до граница, под която пове
че не бива да спадат, а на друга 
страна леко, без труд и със спеку
ли ое създават богатства и ое раз
слоява обществото. В такава изо
стрена обстановка и в твърдо кри
тичното отношение на работници
те към това, леко изникват разл/и-

период

тва с низки приходи, но това 
е правилният и траен път в само-

не

печи по-високо жизнено равнище 
и да се спре по-нататъшното соци- заптие. Това работниците и не тър- 
ално разслояване, все пак се ка-

управителното социалистическо ра-

сят. Те тъкмо търсят с труд и с 
сае, за дългосрочни цели, които са по-големи резултати да създават 
записани и по-рано в бройни нар- доход и с това да защитават ж>и 
тийпи документи, които бавно и неното си равнище, 
трудно се осъществяват. Какво мо- трябва да се подчертае, че оонов- 
же и трябва да се направи, та ра- шият пм* за увеличаване на жиз- 
ботническата класа да се защити, неното равнище е в по-бързото, 
да се възвърне доверието в СК, на по-рационално развитие, по-добра- 
края, да се запазят от компроме- та 1работа и по-големите резултати 
тиране идеите и практиката на 
социализма и самоуправлението?

— Сега, когато утвърждаваме и

Затова пакче отколкото се
още не е
процесът занапред и 
трае неизвестността по отношение 
спиране намаляването на реални
те лични доходи, пенсиите и жиз- 

равнище на работниците. 
Покрай това. се чувствува и 

безсилие пред забогатя/ва

от труда, работниците да разпопеното
лагат с дохода, те самоуправитсл
ио да съгласуват разпределение^ 

приемаме планове за предстоящо- на дохода и да насочват общест- 
то оредносрочно развитие от особе

известно
нето без труд, различните незако-

обще-нности и злоупотреби със 
отвелото имущество. Бавността 
предприемането на мерки, бюро
кратизмът и опортюнизмът дават 
възможност в нашата система да 
се вграждат елементи, които Що 
по-бързо и по-решително не ос 
предприемат по-ефикасни мерки

вените процеси и да овладеят с 
вю значение е в тези планове да разширеното възпроизводство. Ра- 
обезпечим последователно осъщео- зггредвлението, каквото е сега, не- 
■дояване на становищата и опреде- достатъчно стимулира ироизвод- 
лоиията от Дългосрочната програ- отвените и креативни работници.

за икономическа стабилизация, Затова това е предимствен класов 
които се отнасят до проблемите в и политически въпрос, 
трудоустрояването, социалната по-

в

ма

К. Мияпович
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силно сплотени в рамки- Щ 
съвместно Щ!' 

не мо- */Да реафирмнраме стойност
ите на комунистическия лик

единни и
те па Югославия, като 
общество за всички ни

смеят да бъдат в редо- щм, 
СК. Обтоюгославската на- ^ 

комунистите, разбира
изключва, -но и Фт

Шгй -■ /
■ с.

гат и не 
встс на & Iооченост на . 1сс, пс само чс
подразбира тачоне на чувството за 
принадлежност към 
т.е., народност.

Борбата за укрепвано на Юго
славия като република на самоуп
равление оргапизран сдружен труд 
и равноправни народи и народно- революция. 
егИ. «яма иишо общо с унитариз- и откъде такава политическа оез- 
ма. Това е, трябва всички да бъ- чувственост, дефанзива и иаеив- 
дсм наясно, и борбата за пълна гхакво еа правели рецензеи-
нациоиална афирмация, матерна- ТИте, редакторите и членовете на 
лен, културен и съвкупен разцвет издателските съвети, 
на всички наши народи и народ- са и наи-много членове 
пости. Затова твърде опасни и до- вроден съм, 
край неприемливи са тсзисите, ко- не оива да се позволи комунисти- 
иго от време на време, чрез отдел то да Се държат така опортюняо, 
ни вестници, списания и други об- лекомислено да отстъпват от бой- 
щестпеии „трибуни", лансират и црТр поле и дават възможност на 
отделни комунисти, чс застъпване- вилите, които настъпват от чужди 
то за единството па днешна Юг®. на нас идсини позиции. Комунисти 
слапия и за югославство, разбрано те тряова решително да навлизат 
в Титовия смисъл — е отражение ц идеиии стълкновения и чрез вес
на уиитаристическа концепция, т.е, СТраиио и аргументирано разисква 
че югославсгвото днес е както и це да изнамират решения, които 
в бивша Югославия. Зад такива ^ гласувани с платформата на 
тезиси всъщност се крие сеперати- за определени конкретни въ-
сткия национализъм, а срещу не- прош, разбира се, всяка борба но- 
го, също както и срещу унитари- ш и възможността да се получи 
зма й останалите облици на наци-

Силата и революционната способност на Съюза на югослав- 
пикога не са били обуславяни само от числото своя народ,ските комунисти

на неговите членове. По-добре е членовете да са по-малко, но да
отговоривойници на революцията, способни да дават

са последователни борциса истински
на въпросите, които животът налага и да 
за интересите па работническата класа и съвкупния просперитет па 
нашата социалистическа самоуправитслна общност Как с възможно това

ХОРА С НАРУШЕН АВТОРИ ГЕР тези „комунисти" успяха да
..'Длолчмг и да се намерят д«же и 

постове.

ее

иакОИ ръководни 
сЦизът ни комунистите тр"ова 

по-ефикаено да

и почти седемдесет годишната 
История на нашата партия, кому
нистите нигрек*>онато се потвьрж- „о-рспштслно и 
даваха като истински членове на „седе оороа срещу носителите на 
авангарда на раоотническата кла- шш»и прояви, кората, чиито лик 
еа и нои-прогресивната сила на м ии1иосгвон авторитет еа наруши- 
народите и народностите на Юго- пи, нямат място в неговите родо
словия. те даваха личен пример и „е. оа съюза на комунистите е но- 
ояха олицетворение на пооледова- деирс да има и по-малко членове, 
годност, смелост, самодисциплина, не те да еа истински воииици на 
отговорност,, скромност, честност, революцията, способни да поемат 
иетинолтооивост, издьржливосг и сремето на сложните задължения, 
умелост в лавиринта на ооществе- нред които ние в оощесгвото сме 
пито противоречия да открият пъ- „оправени, Поради това, в ортапи- 
тя, които води към наи-широкото зациите и органите на СЮК, би 
шооилизиране на народа и осъще- тряовало да подтикнем процеса на 
отвиване на идеалите на комунис- вътрешното разграничаване и във 
тическото движение. Благодарение връзка е това критично да анали- 
на това, комунистите се ползуваха зираме положението, актуалните 
с голям оогцествен авторитет и ггроолеми и задачите в изгражда- 
достоино изпълняваха своя револю- нето на идейния, морален и тру- 
ционен дълг във всички етапи на дов лик на члена на СЮК. Такъв 
развитие на нашето общество и процес би трябвало да следи и 
революция.

гушозинството членове на Съю- нови членове 
за на комунистите и днес стоят на за всичко това задължава и Плат- 
чедо в идеино-политическото, тру- формата за подготовката на Три- 
дово и материално отношение, надесетия конгрес, 
с-трува ми се, ооаче, че не малък ОБЩОЮЕОСЛАВСКА НАСОКА

С оглед на своеобразния идео-

на
сред които 

на СК/ 
че в никакъв случаи

удар, но комунистът никога не 
оиалмсгическо съзнание и прадта- оииа да мълчи и да вдига „бяло 
ка. трябва най-решително да 
борим.

се знаме". А който се държи 
не може да бъде член

Тито не без причина често пъ
ти подчертаваше: „Доколкото съ- 

На Съюза на комунистите, осо- шествуват повече трудности, кому- 
бено днес, са необходими хора с нггстите трябва още по-засилено 
творчеежи ум, онези, които „виж- да крачат напред и още по-реши-
дат повече и по-добре от остана- телно да премахват всичко онова,
лите", които са на чело в тълку- което им се препречва на пътя. 
ването на условията, в които жи- Опортюнизмът и небдителността 
вееме, хора които са способни да са наши врагове и това не тряб-
дават отговори на многобройните ва да се случва с комуниста. В

така, 
на СЮК.

ИСТОРИЯТА НЕ СМЕЕ ДА СЕ 
ФАЛШИФИЦИРА

повишената грижа за приемане «а 
в редовете на СК.

е ороят и на комунистите, чиито
лик е опетнен, пък и на онези, логически кипеж, който определя
които са членове на СК само цо актуалната обществена обстановка
това, ..че имат членска книжка и у нас, мисля, че в този момент
редовно 1а понякога нито това) от изключително значение е всеки въпроси, които животът на практи това, което си налагаме като цел,
плащат партийния си членски комунист да бъде идейно силен и ка налага. Същевременно, на наша- трябва да бъдем силни. Способно-
вно.с. За поведението и държане- максимално стабилен на линията та партия в настоящия момент са сгга на комунистите се мери в
то на тези членове на СК до го- на основните програмни определе. необходими хора, които Ще дават преодоляването на
ляма степен са характерни безде- ния на СЮК. В идейния профил пример в конкретната
лието, безотговорността, опортгони на комуниста централно място тря- ка акция и които ще бъдат в със- а да се сгълкновяват с

..змът, поданническият менталитет, бва да заеме работвическо-класо- тоякие с личния си пример да мо- връзка с това, всеки комунист 
технобюрократическото поведение вата привърженост и определеност билизират и подтикват на акция днес би трябвало да се отличава 
в работата с хората, кариеризмът, за социалистическото самоуправле-. в цялата своя среда. Комунистът със своеобразен оптимизъм, израс- 
готовността да се посегне към чу- ние. Когато самоуправителният преди всичко трябва да бъде пред- нал от убеждението, че няматру- 
ждото, субективността в оценява- курс на общественото развитие е приемчив човек и последователен дности и проблеми, които да не 
нето на собствената предприемчи- под въпрос, не може и не трябва борец за осъществяване на прог- можем да преодолеем. Дефитиз- 
вост и. работата... Ползувайки се да бъде никакво колебание и од- рамките становища и политиката мът и безперспективността, а те 
с различни скруполи и други не стъпване пред израсналите посега- яа СЮК. Трябва да са му присъ- вземат размах, не са съвместими 
позволени средства, отделни „кому телства на бюрократическо-догма- щи по-виоока бойкост и революци- с лика на един член на СК 
нисти" са ее обогатили, па и в -шческите, либералистички и други онност, за разлика от досегашните, 
това отношение са скъсали със сто антисоциалистически и антисамоуп които вече дълго време 
йностите, за които се застъпваме, равителни идеологии. пооявават. Свидетели сме напри- тка
и, с хората, с които живеят и рабо. Всеки комунист същевременно мер. за много случки, че поед СЮК така и в идейно-политичес- 
тяг. Отделни лица са загубили и трябва да бъде общоюгославогси комунистите в издателските съве- кото ’ оспособяване на комунистите 
наи-основните идейни критерии и определен и решителен борец сре- ти и редакционни отбори се дава особено на младите А подход й 
съзнателно или не, са заплували щу всеки облик на раздухване на „зелена светлина" на произведе- момент за пълнТ афирмация на 
в национални води. Някои членове националистически страсти и от- «и*, в които се фалшифицират ис истинските стойности на лика на 
на СК видят в членуването си в слабване на единството и вътреш- топическите факти, оправдават се комуниста йсобмГза лСюши- 
СК шанс за осъществяване на лич- ната сплотеност на самоуправител- доажевиегите устатите и остана те кадр" предст^йямт ?щис^- 
на полза, а други и възможност на Югославия. Онези, които не са лите поепатели загомг, ДР ПЕ?ДСТ7ВЛ ^
отвътре да подкопават идейното наясно с национализма и истори- тика на ТЗКа нареченото иапипвя" в^рху Платформата за Трина-
единство и акционна способност чески, факт, че нашите народи ™о номиоение и ге ™ Д®се™я кмгрес и предстоящата из-
“ 3« ™ ” т”'

противоречия- 
практичес- та, да не плачат пред проблемите,

тях. Във

Мисля, че за всичко това би 
мнозина трябвало да се поведе повече сме- 

както при приемането в

•М ;.ц

Комунист дания на вестник „Комунист" Влайко Кри- председател Драгата ПавловичГТйав™ТтГвоР^^ * 2ГЙ На рКциитеПТГчки издания

рислав Вучетич, главв^ и отговорни реда- и П^01«аД "МаРкс и Енг®ЯР
ктори на републиканските и покрайнин- адРес Яа пел^кт?^0™3 Ц6нтрала 335'°рД
ските издания _ Дубравко Цурач (Босна н РеДакЧ“ята на изданието за СР
и Херцеговина), д-р Живорад Джорджевич телефон Булевард "ЛРНИН ’
(Сърбия), Реджеп Хайрулаху (Кооово) 9 Изпаря г/,.-
Ристо Лазаров (Македония), Янез Коро КоХшст^^ ТРУД“а оргаиизаЦЯЯ
шец (Словения), Мирко Михалевич (Хъ.р. л Печата „
ватско), Матия Новосел (Черна гора) Ка^ * 0 >в четвъРТък на сърбохърватски,
ман Петкович (Войводата) Р ' ' 0ТН'0с«о хърватско-сръбски (кирилица и

• Председател на Издателския съвет на ватиниЧа). словенски, македонски и
„Комунист" — на изданието за СР Съо ®анохи <»иЧи, а в съкратени издания яа
бия Д-р Богдан ТриФунопич заместник Унгарски, словашки, румънски,

руаиноки и 'Италиански езици. ___ _

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

• Директор на Издателската трудова орга
низация „Комунист": Витомир Сударски. 
Главен и отговорен редактор на всички 
издания на „Комунист": Влайко Криво- 
капич.

• Урежда единна редакционна колегия; гла- 
птговоран редактор на всички _из-

ал-

вен и
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СРОКЪТ ИЗТЕЧЕ, А СЕИТБАТА В НИШКИ 
РЕГИОН ОЩЕ НЕ ЗАПОЧВА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СТРОИТЕЛСТВО В „СМИЛОВСКО ПОЛЕ"

Обект с изключителна важностС поглед към даччииа*
• ХИДРОМЕЛИОРАТИВНАТА СИСТЕМА ЩЕ ОБХВАНЕ ПЛОЩ ОТ 

НА ДИНАРА^ СТРОИТЕЛСТВОТО Й ЩЕ СЕ ИЗРАЗХОДВАТ 402 МИЛИО-

След построяването на 
овцефермата в ,,Бачевско 
поле" край Димитровград, 
строителството на 
мелиоративната система 
„Смиловско поле" е най- 
крупният селскостопански 
обект, който понастоящем 
се изгражда в Димитров
градска община. Според 
про е кто см етната 
тации хидромелиоративна
та система

втория етап финансовите 
средства все още не са 
обезпечени докрай, но ис
кове са доставени в Бел
град и до Фонда за на
сърчаване развитието на

първото полугодие на 1986 
година. Главен изпълнител 
на строително-монтажни
те работи е делавата стро
ителна общност „Когин- 
вест" от Белград, а в нейн 
състав е трудовата орга
низация по водно стопан
ство „Вардар" от Скопие, 
която работи на обекта.

За първия етап Републи
ката е отпуснала 50 на 
сто безвъзвратни средства. 
40 на сто са средства на 
фонда за насърчаване раз
витието на недостатъчно 
развитите краища на СРС 
и останалите средства са 
банкови кредити на Бел
градската банка — Основ
на банка Пирот.

С изграждането на но
вите поливни площи и от
водняване на съществуващи 
те, хидромелиоративният 
Фонд ще обхване поливно 
земеделие на плот от 
7800 лка. тг.-лто трябва да 
обезпечи достатъчно фу
раж за кравеферма с 500 
крави, която ще се по
строи тук. и за съществу
ващата овцеферма в Баче- 
вско поле. За строителство 
то на кравефермата инвес 
типионно-техническата до 
кументация е готова.

хидро-
ОТ СЕИТБЕНИТЕ1^ПЛОПШРШЕНА САМО НА 40%> в

недостатъчно развитие кра 
ища. Този етап трябва да 
се реализира през идуща
та (1986) година. Той ще 
обхване строителството на 
напоителна система, пътна

Оптималният срок за про 
в еж дан© на еоенната се
итба — 25 октомври — из 
тече, а сеитбата на есени- 
ци е в началото си.

— Времето не позволява 
да се изпълни тази важна 
задача — казва й0ван Сто- 
йменович, председател на 
Регионалния кооперативен 
съюз в Ниш.

Неотдавнашните прева
лявания в нашия регион 
бяха слаби, не овлажниха 
в достатъчна степен поч
вата така, че сеитбата 
още не може да става. 
Истина, от предвидените 
52 000 хектара, които тряб 
ва да се засеят с есенници, 
подготовка на почвата за 
есенна сеитба е извърше
на на около 40°/о от пло
щите, но още не може да 
се сее. Прогнозите за вре
мето не ни вливат надеж
да, че положението скоро 
ще се поправи.

доволни от защитната це
на от 47 
грам, а още не е известна 
и изкупвателната цена за 
пшеницата — изтъква Сто- 
йменович. Но най-остър е 
проблемът с употребата 
на торове. Високата цена 
на изкуствените торове мо 
же пряко да се отрази 
върху добивите 
той.

динара за кило-

докумен

обхване мрежа, химическа мелио-

казва

Боязънта на Стоймено- 
вич не е неоснователна. 
Ако не се повиши защит
ната цена на пшеницата, 
сметката на производителя 
трудно ще излезе положи
телна, като се знае, че 
при сегашните цени на то
ровете влаганията върху 
един хектар пшеница въз
лизат на 118 900 динара.

В такъв случай може да 
сс случи някои производи
тели занапред да започнат 
да намаляват площите V с 
пшеница.

В момента е изграждането на каналната мрежа
площ от 7800 дка, а за рация, разораване на поч- 
строителството й ще се из- вата, ох ранни пояси и из
разходват 402 милиона ди- бавката на механизация, 
нара. — В момента усилено се

Този обект ще се строи работи върху построяване- 
в два етапа. За първия то на каналната мреж;а, 
етап финансовата констру- акумулацията (язовирът), 
кция е „затворена" и той който ще има около 600 
ще струва 110 милиона ди куб. метра вода и ще бъ- 
нара. Цялата система об- дат потопени около 200 
хваща строителството на дка, а още 150 дка ще 
9 подобекта, а в първия бъдат резерв в случай на 
етап ще бъдат изградени проливни дъждове и наво- 
три: акумулация, отворена 
канална мрежа (6,5 км.),
затворена канална мрежа 
(59 км.) или дренаж.

За строителството на

Инак за настоящата го
дина от предвидените 
52 000 хектаоа сг есенници 
се очаква да бъдат получе 
ни към 162 000 тона пше
ница, от която да бъдат 
изкупени 50 000 тона.

Както ни уведоми Стой- 
менович във всички общи
ни в региона е извършена 
добра подготовка за есен 
ната сеитба. Очаква се 
само да завали дъжд.

Освен неблагоприятното 
време, ситбата на пшени
ца и други есенници спъ
ват и други проблеми. Се- 

произво-

У спешното изпълнение
на хидромелиоративната 

в „Смиловскопрограма 
поле" зависи не само от 
навременното обезпечава
не на соедствата. но и от 
съдействието на изпълни
тели и подизпълнители. В 
крайна сметка със строите 
лството на този обект жи 
вотновъдството в Димитро 
вгоадска община ще се 
развива с още по-ускорени 
темпове.

лскостопанските 
дители, които са обезпечи
ли достатъчно семе, не са 
се запасили с достатъчни 
количества 
рове.

изкуствени то-
днения, за да може да се 
разширява 
Според плановете строи
телството на първия етап 
трябва да приключи през

акумулацията.— Семе има достатъчно 
във всичките петнадесет 
общини в региона, макап 
че производителите не са М. А. Ст. Н.

Махленски пьтнща, телефонни постовеБОГАТА КОМУНАЛНО-БИТОВА 
ДЕЙНОСТ В ЯСЕНОВ ДЕЛ ТАЗИ 
ЕСЕН

• • •
с хубави резултати — из
тъква Савов. Оовеш мах
ленските пътища — в Ясе
нов дел неотдавна изгра
дихме и към 60 телефонни 
поста, които трябва да 
„проработят" до Нова го
дина.
ПЪТЯТ ЗА ЗВОНЦИ — 
НЕРАЗРЕШЕН ПРОБЛЕМ

Но имат си ясеновделци 
и неразрешени проблеми. 
Най-належащ заоега е път
ят към Звонци, по-точно 
към 100 метра от този път 
и преминаването на Бла- 
тъшница.

— Този участък от пътя 
отдавна ни измъчва — ка
зва Савов. Ето, сега на
ближава дъждовно и оие- 
говито воеме и щом надо
йде Блатъшница. премина
ването й ще бъде затруд
нено. А от Ясенов дел в 
Звонци всеки ден пътуват 
ученици и др. пътници.

Но вече в местната общ
ност готвим акция и за 
разрешаването на този 
проблем.

Ясеновделци

можешеИзборите село Ясенов 
дел посреща е богата ко- 
муналнобитова активност. 
Махленските пътища, кои
то доскоро бяха голям про 
блем, вече са изградени. 
Всички махали са свърза
ни с центъра на селото. 
Нещо със самооблагане, 
нещо с доброволен труд, 
ко трудолюбивите и 
рити ясеновделци 
на ден си създават по-до
бри Деловия за живот. 

Беседвахме неотдавна с 
председателя «а местната 
общност Стаиоя Савов, ко- 

десетина

Руй доскоро не 
да се влезе, а днес хората 
си пътуват до дома си с 
автомобили. С ангажиранс- 

обществено- наистина 
ще имат несгоди с пътя 
за Звонци, но както изтък
ва Савов, не за дълго вре
ме. Той ни уведоми, че 
през есента и зимата «це 
подемат акция за изграж
дането на мост на Блатъш
ница и е това ще махнат 
още едно затруднение.

Инак пътят от селото 
до Звонци на места не е 
най-сполучливо траоиран. 
но този въпрос отлагат за 
по-късно. Засега обмислят 
как да разрешат преми
наването на Блатъшница. а 
след това — ще дойде на 
ред и разширяването и 
поправката на пътя та*са 
че по всяко време да мо
же да се отива в селото.

М. Андопов

то на всички
село-политически оили в 

то местната общност успя 
успешенда приведе до 

край изграждането на ма
хленските пътища. Днес 
от центъра на Ясенов дел 
можете да отидете с пре

до която 
Сливарци. 

Горни

упо- 
от ден

возно средство 
махала:щете

Долни Джаинци,
Джаинци. Янковци,- или до 
Слатина и Долни Пенкин- 
ци. Бонияци, Себрицаит.н. 

За целта всяко домакии- 
вложило

йто повече от 
години, постоянно е на 
някой отговорен пост в стяо в селото е 

най-малко по 9 трудочаса 
(или към 
общо. Булдозерът об'до с 
работил на разширяването 

пътища

селото.
— Положихме не малко 

усилия докато свържем вой 
чки махали с центъра на 
селото
До някои махали, намира
щи се по склоновете на

650 000 динара

Савов, па махленските 
към 150 часа.

— Изборите посрещаме

споделя Стаиоя Савов, председател 
па МО
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ШР О СВЕТА^ ИЗКНСТВ□Ш калтаI ЗЛ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В ДИМИТРОВГРАДОТ РАБОТАТА НА СОИмч ПЕЙНОСТТА НА СОИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗО
ВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ В БОСИЛЕГ РАД Планът на публично обсъжданеОбезпечаването и изразходването 

на средствата според ппана
вито девет месеца .на на
стоящата
обезпечаването и изразход 
валето на средствата е би- 

в унисон с финансовия 
план, приет в началото, на 
годината. При това за ре
довна дейност на основно
то възпитание и образова
ние в общината са израз
ходвани 60 558 000 динара, 
от които за лични доходи 
на заетите 48 735 000 дина
ра, за подобряване на уче
ническия стандарт 9 610 383

за които се строи учили
щето 10 и общинската об
щност за основно образо 
вание 5 на сто. С реализа
цията на така предложе
ния план създава се още 
една възможност, а това е 
освобождаване на сграда
та на училището в „Стр.о- 
шена чешма", което с ма
лка реконструкция би се 
ползувало като интернат 
за тези ученици, които по
ради закриване на учили
щата в селските местни 
общности, са 
да продъжлат 
нието си в Димитровград.

През настоящия средносрочен план за 1986 1990 
година со закриват някои класове в Смиловци, учи
лището и Градини и Височки Одоровци. Запланувано 
о изграждане на ново училище в ЖелюшаНа проведеното през ми 

палата седмица второ 
настоящата година заоеда- 
юте на Скупщината на об
щинската самоуправитмша 
общност за основно обра
зование и възпитание в Бо 
оилеград делегатите обсъ
диха и приеха повече ре
шения, обществени догово
ри и самоуправителни спо
разумения. Между другото 
делегатите на двата съве
та, дадоха съгласие на ре
шението на Изпълнител
ния отбор на скупщината 
за сключване «а Общест
вен договор за изменение 
и допълнение на Общест
вения договор за осъщест- 
вяване политиката за отде
ляне и сдружаване на сре 
дства за задоволяване на 
съвместните потреби в СР 
Сърбия през настоящата го 
дина, решението на самоу- 
правителното споразуме
ние за професионална ,оое 
нтировка, самоуправител- 
ното споразумение за реа- 
лизиоане програмата на 
СР Сърбия за ускорено р.а 
звитие в областта на ос
новното образование и въз 
питание в общините Ту- 
тин. Сйеница, Нови Пазар 
и Поиеполе.

На дневен ред се наме
ри и отчет за финансови
те резултати за период от 
януари до септември на
стоящата година, както и 
предложението на Изпъл
нителния отбор за реба- 
ланс (пръв в настоящата' 
година) на Финансовия 
план на тази самоуправит 
телна общност за 1985 го
дина.

Делегатите на двата съ
вета на Скупщината кон
статираха, че през пър-

годмнаделова и преселване на ученици
те от

в Тези дни делегатите на 
скупщината на Самоупра- 
вителната общност на ин
тереси за основно образо
вание в Димитровград при 
еха проектоплана за раз
витие на 
през следващия срсдпосро- 
чен период от 1986—90 го 
дина. С това този 
сс представя ма публично 
обсъждано в трудовито ор
ганизации, трудови и мест 
ни общности и обществе
но-политически 
ции.

Образователния цен- 
новата сграда, осно-тър в

вното училище ще ползу
ва цялата сграда. По този 

12 учебни стаи. 
мазето,

ло

начин още
2 помещения в 
хол и канцеларии ше се 
ползуват за организиране 
на учебния процес само 

смяна, а след обед

образованието

плац
принудени

образова-
о една
помещенията ще се ползу 

за извънучилищни де-ват
йпости.динара, от които за лич

ни доходи на заетите в 
общежития

С разширяване на учи
лището в града и в Же
люша сигурно ще се подо
бри качеството на образо
вателния процес. Но това 
безспорно не е достатъч
но. Овременият образова
телен процес не може да 
се замисли без ползува- 
нето на най-модерни учеб
ни помагала и съоръжен 
ния. В този смисъл само- 
управителната общност и 
основното училище се ста
раят да бъдат в крак с 
новините в образователния 
процес. Кибернетиката и 
компютрите трябва „да 
навлезнат" в училището в 
Димитровград в най-скоро 
време.

организа- Но и това, както се пре
движда, няма да бъде до
статъчно за все по-нараст- 
ващите нужди на 
мото образование в града 
и крайградските 
Именно, с увеличаване на 

селата Же- 
Гоин-

училищните 
3 870 000 динара, а за пре
храна на учениците 3 645 
000 динара. За превозване 
на ученици-пешеходци 
деветте месеца на иастоя-

Имайюи предвид постоя- 
ното намаляване броя ма 
учениците в местните об- 

за | щности. където все още 
съществуват училища, с 

щата година са изразход- плана се предвижда закри1 
вани 720 000 динара, а за ване на още някои пара- 
учебници и учебни пома- лелки. Така например, 
гала около 500 000 динара, след закриване на горни- 

За отбелязване е и то- те класове в Трънски Одо- 
ва. че и обезпечаването на ровци. предвижда се зак

риване на същите и в Сми
ловци. Същевременно тук 
се предвижда формираце 
па още една паралелка от 
I—IV «лае. По този начин 
в Смиловци (както и в 
Трънски Одоровци) ще ос 
тане само четирикласно 
училище. Но в съседното 
село Височки Одоровци 
няма да има никакво учи
лище, понеже няма деца. 
Без училище ще остане и 
Градини, а без една пара
лелка ще остане и учили
щето в Лукавица.

оснод-

селища.

наоелението в 
люша, Лукавица и 
дол, налага се изграждане 
,на още едно училище 
Желюша, което да събере 
учениците от споменатите 
местни общности. По този 
начин значително ще се 
улесни училището в града.

страна си-

заплануваките средства до 
сега са „идвали” според 
плана и че при изразход
ването им не е имало пра 
хоссване на средства, кое
то е от особено значение 
за провеждането на мер
ките по икономическата 
стабилизация.

Делегатите обсъдиха и 
дадоха подкрепа на проек
топредложението на плана 
за развитието на оснотг 
то образование и възпита
ние в общината за пери
од 1986 до 1990 година, 
който в течение на насто-

което от своя 
гурно ще допринесе и за 

провежда. 
обуче-

по-качествено
не на съвкупното 
ние. Според плана новото 
училище ще има 12 учеб
ни стаи, физкултурна зала, 
столова, работилница, биб; 
лиотека и всички останали 

необходими

Това се предвижда с про 
ектоплана за средносрочно 
развитие на основното об
разование в Димитровград 
ска община. Дали всичко 
ще бъде реализирано за
виси от това как труде
щите се ще се изкажат и 
определят по време на пуб 
личното обсъждане, което 
е в ход.

помещения, 
за около 350 ученици. Про
ектосметката засега възлиг 
за на около 84 000 000 ДИ; 
нара, а средствата биха се 
обезпечили по следния на 

Републиканската об-

И докато по селата учи 
лицата и занапред ще се 
закриват, в централното 
училище в Димитровград 
се налага разширяване на 
училището. С изграждане

ящия и следващия 
ще бъде на публично об
съждане в местните общ
ности и организациите на 
сдружения труд.

месец

ЧИН:
щност за основно образо
вание 85 на сто, самообла
гане в местните общности, А. Т.М. Я.

реалните възможности, книгата 
да стане още по-достъпна на 
всички особено произведенията 
на марксическата литература, 
да бъдат популяризирани, по
евтини, по-добре и по-рационал
но използувани, да се обезпечи 
по-стабилна материална база на 
издателската дейност, да се раз
шири все още оскъдната 
лиотечна мрежа.

Пред нашите издатели и ли
тературни творци днес се поста
вят много специфични задачи. 
Една от най-значителните е би
тката за качество, за да се пла
сират при затруднените стопан
ски условия автентични научни 
и художествени стойности ...

Желая и в случая да напом
ня за думите на другаря Тито. 
че „добрата книга, с истинско 
хуманистично поръчение и съ- 
шинока научна и художествена 
стойност, 'никога не е останала 
ценност само на една 
или нация, нито нейните стойно 
сти и поръчения се огоаничават 
с воеме и други граници, но тя 
е част от културното съкрови- 
ше и ообственост на цялото чо
вечество".

наир на книгата в Белград, Ви
дов Жаркович. председател на 
ЦК на СЮК, между другото из
тъкна:

Тридесетият традиционен па
наир на книгата в Белград тази 
година привлече рекорден брой 
участници: 620 изложители от 
59 страни и 198 книгоиздатели 
от страната, както и стотина 
научни, вестникарски и други 
институции, които по-скромво, 
но еднакво радетелски осъщес
твяват издателски програми с 
най-различен профил.

Положен е за тази юбилей
на манифестация немалко труд 
на изложители и организатора 
— Деловата общност на издате
ли и книжари на Югославия — 
това по обем второ в света из 
ложебно пространство от поч
ти 40 000 квадратни метра да се 
осмисли, облагороди с най-кра
сиви, най-актуални и най-ценни 
публикации.

Отделно, но по много неща 
естествено продължение на то
зи наш реномиран преглед на 
книгата, представляват и между
народните панаири на учебни 
пособия, графика и видео-фото 
кино съоръжения, открити в дру 
гите помещения на Белградския 
панаир.

Откривайки тазгодишния

— Ролята на книгата е неза
менима за развитието на идей
но и обществено съзнание сред 
работническата класа, трудещи
те се и гражданите, а особено 
оред младите, в укрепването на 
тяхната готовност и способност 
за активно участие в изгражда
нето на социалистическите само 
управителни отношения. Затова 
нашето общество перманентно 
влага и трябва още повече да 
влага усилия, в зависимост от

биб-

ТРИДЕСЕТИЯТ ПАНАИР НА КНИГА
ТА В БЕЛГРАД

„БРАТСТВО" НА ПАНАИРА
тридесети 

юбилеен Панаир на книгата в 
Белград свой щанд има и кни
гоиздателството на българската 
народност у нас „Братство" от 
Ниш. „Братство" се представи 
с досегашната си продукция — 
няколко десетки художествени 
произведения, марксическа ли
тература, както и с най-новите 
броеве на сп. „Мост”, в-к „Брат
ство" и детския в-к „Другарче".

РОЛЯТА ИА ПИСАНАТА 

РЕЧ Е НЕЗАМЕНИМА
На тазгодишния

страна
• НА БЕЛГРАДСКИЯ ПАНА

ИР УЧАСТВУВАХА 620 ИЗЛОЖИ
ТЕЛИ ОТ 59 СТРАНИ И 198 КНИ
ГОИЗДАТЕЛИ ОТ СТРАНАТА

гга.
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А к т у а п
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССМ 
ТРОВГРАД ЗА САМОУПРАВИТЕЛНОТО 
МЕНИЕ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

и о
НАСКОРО НОВ ЗАКОН ЗА ВОЕННАТА ПОВИННОСТ

В ДИМИ- 
СПОРАЗУ-

Дванадесетмесечен срокАко е пръв, да е пръв «ИЕГНУТ-----Не
отдавна не се е случвало 

дежи и девойки така
Наскоро ще бъде приет нов за- Предвидено е обаче, че съюзният се

кон за военната пошшост у нас. Пре кретар за НО тези войници може да
ди известно време Отборът на Съюз- уволни 60 дни по-рано. 
ния съвет на Скупщината на СФРЮ '
за народна отбрана прие Проекто- Но, за разлика от решението кое 
закона за военна повинност. Една от то бе предвидено в Проектоначарта- 
най-важните разпоредби в този доку нието на закона, войниците които 
мент, всякак, е съкращаването на во по сегашния закон са отбили воен-
енния срок от 15 на 12 месеца. ната ои повинност от 12 месеца, спо

ред новия закон н»ма да дослужват

димитровградските мла- 
сериозно и всеобхватно да об

съдят един проектодокумент, какъвто бе случаят с 
проектошорадумението за трудоустрояване на тери
торията на Междуобщинската регионална общност 
в Ниш

Именно, разисквайки за от пет години в община, 
която се счита за изоста
ваща в своето равзитие,... 
Известно е, че на терито
рията на общините, които 
са недостатъчно 
има всички профили кад
ри на списъците на неза
ети. Защо тогава, считат 
младите в Димитровград, 
някои да бъдат ,,фавори
зирани'*, ако работят на 
територията «на тези общи
ни. ако не се предвижда 
никаква стимулация кадри-

спомен атото, 
разумение,
ството на Общинската кон 

. ференция «а Съюза на 
мла-

проектоспо-
Председател- Войниците, които в началото на 

декември, значи по време на стъпва 
нето в оила на новия закон, се на
мерят в казарм!ите, т.е. които

още три месеца, както това правеха. 
Те в началото на декември ще се на 
мерят в резервния състав. Такова ре-' 
шение е възможно само с предприе 
мане на определени мероприятия,7 с 
които боеготовността на нашата ар
мия ше бъде на необходимо равнитг 
и без дослужване на военния срок на 
това поколение войници.

социалистическата 
деж в Димитровград от
прави редица забележки. 
Но сигурно най-много и 
най-остри са забележките 
във воъзка с член 50, кой
то предлага „в случай да 
не се спазва споразумение 
то спрямо извършителя 
МОЖЕ да се приложи ед-

развити вече
отбиват военната ои повинност няма
да имат съкращаване на срока. Всъ
щност. според новите разпоредби, 
те ще отбиват военната си повинност 
в орок от 15 месеца, съгласно Закона 
според когото са заминали в ЮНА.

МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ В СУРДУЛИЦА
ъ__ _

на 1112Примерч' . ____]ш
т

Средношколците от образователния център „Мо
та Глияде'’ в Сурдулица са най-отзивчиви в есенни
те залесителни акции, с които младите обезпечават 
собствени средства за строителството на бъдещия 
младежки дом в града. Примерът на трети клас, 
относно на Ш/2 паралелка обаче показа, че фак
тическите средства чрез доброволен труд са 
неизчерпаеми.

и с коиго те си осигуряват 
средства.

Техният пример е въздей 
ствувал „заразително" и 
върху останалите класове 
в този Образователен цен
тър, така че и други пара
лелки вече се стягат със 
собствен труд да обезпе
чат средства за екскурзии, 
набавката на спортни рек
визити и прочие.

От друга страна, трудо
вите организации в общи
ната охотно приемат та
къв вид сътрудничество, за 
що то младежкият труд е 
и по-евтин, а предвидените 
работи завършават срочно 
и качествено Изхождайки 
от народната поговорка: 
..Помогни си сам, та и дру 
гите да ти помогнат", мла
дите средношколци вече 
са се афирмирали и като 
добри
работници, па оттук тех
ният труд се цени и запла
ща според нормативите на 
трудовите организации.

Наистина пример за вся
ка похвала.

......

Г1

шшЩщш ДП почтиш1Й Именно- младежите и де 
войките от тази паралека 
решили да си обезпечат 

{ средства и за екскурзии. 
! Младите електротехници 

те да идват в тези об- | се договорили с фабрика- 
{ та за машини и стоманоле 

Макър че на територи- - Ярна „Мачкатица" да по- 
ята на Димитровградска • МОгнат на фабриката в 
община няма много така * производствения 
наречени социални случаи, 
за които споразумението 
предвижда да получат по- 
голям брой точки, в Дими 
тровград младите 
че е много по правилно та 
кива лица веднага да се
настанят на работа откол- школци оказали помощ и 
кото да получават повече при уреждането -на строи

телния обект за новото 
училишо в Бело поле. За 
вложения труд от ооновна- 

предпагат, та организация на сдруже
ния труд „Зидар" те полу
чили още 30 хиляди дина

ра, средства, които също 
отделили за предвидянатаШ4Ш: цел.— V ,

Електротехниците от та. 
зи паралелка изразяват го
товност да участвуват и в 
почистването на терените 
около Власинско езеро, ка
то по този начин обезпе-

на от следните мерки: пи
смено предупреждение, пу
блична критика, която се 
публикува в средствата за 
масова информация, и пре
дложение за утвърждаване 

морално-политическа 
отговорност.. 
констатация „МОЖЕ да се 
приложи" е такава, че не 
налага това да бъде и обе
зателно (може, но не и 
обезателно). От друга стра
на каква полза от крити-

щини.

чат нови допълнителни 
средства. Те считат, че по 
този начин ще бъдат в съ
стояние сами да финанси
рат предвидяната според 
учебния план екскурзия.

Засега това е единствен 
пример в Сурдулишка об
щина една паралелка да 
сформира доброволна бри
гада, в която участвуват 
всички ученици и която 
откликва на всяко предло
жение да участвува в раз
лични акции, които им 
предлага сдруженият труд

процес, 
а спечелените от тази ра
бота средства да отделят 
за организиране на екс- 

. курзия. С чупене на сто
манени лагери те зарабо
тили 200 хиляди динара.

Освен това тези средно-

на
Самата

считат,

„производствени"

точки.
Освен споменатите и дру 

ги забележки, младите от 
Димитровград 
покрай набелязаните кри 
терии, да се приемат и 
други, като обществено-по
литическа активност, учас- 

съюзни трудови ак-

наката към нарушителя
ако тойспоразумението, 

пак си продължи по ста
рому. Нито една от пред- 

по мне-ложените мерки, 
нието «а младите в Дими
тровград, не е достатъчна, 
за да се осуетят 
одите, които сега се прав
ят при избирането на кан- 

Ако

Ст. Н.

машина-
тие на
ции, ударничество и 
И на края би трябвало 
споразумението да 
и това, от ранглистата да 
ое приема «винаги и без «из- 

първият канди- 
начин, счи-

т.н.
в

дидати на конкурси, 
не се приложат материал
ни наказания към тези тру 
дови организации или ли
ца или отстраняване 
отговорните лица от работ 
ните им места, тогава вси
чко ще остане както и до
сега.

влезе

ключение 
дат. По този 
та се, че ще се
досегашните

приемане на незаети, 
забележките 

пт Димитровград

на
намалят 

машинации
приДимитровградската

има
наДалимладежка организация 

сериозна забележка и вър- 
ку седми член от споразу
мението, точка 4, в която 
се казва, че при уточнява- 

за пре-

младите
бъдат уважени или .не, 

остава да се види, когато 
проекто споразумението се 
намери на дневен ред за 
да бъде прието и сетне 
подписано от воички

ще

"в на критериите 
димство в настаняване 
работа имат лица, 
са били на работа повече

на об-които А. Т.шини.
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звоици

Ще се намери лн подслон 

за дървообработвателиня
“0Ш"ро*.т път безплатно

па дължина иид 15 км (от) Бистър
безплатно. Споредпътя

договО(ж‘мсжда°т« и Общинската скуп 
щипа в Босилеград сте им бъдат запла
тени само разноските за гориво и м 
ело. За целта средствата (очаква се да 
вьзлезнат около 5 милиона динара) ще 
обезцени ОС.

Влаеинююгге водоцонтрали от Сурду- 
покасюдщем разширяват, а на из- 

пробнват ново трасе иа 
Доганица, конто 

е. Назърица. До иро 
тази пътна насока 
„Елоктробосна" от

лица
вестни моста 
път* от Ярешник към 
пътно ще свърже и 
ди три оедашци на 
ехтеха машини на
Яйце. По-точно работници от цеха за 
експлоатиране на кварц в Босилеград 

половина разширяваха и 
Бистър до Яреш-

ма" в Звоици и ние сир в 
чужда" сграда... Какво 

правим с нашите 16 ра
ботника тук и още толко- 

„Тумба" — не зная... 
надявам се, все пак, да 
намери решение и поде.. 
и за нас — каза Петър 
Николов, завеждащ цеха.

В очакване да се нама
за дървооб-

Наближава зимата, а 
дървообработвателиия Ц0х

Звонци не са на*с-
посрещнат.

в

щев село
но къде те я 
Дали в помещенията, в 
които работят сега, или 
под открито небе.

_ да, наистина сме из-
голям проб-

Засега е под въпрос дали пътят ше

на ОС в Бо-

почти месец и 
прооичаха пътя от
пик. Булдозера и останалите машини по
теглиха след като се оказа нужда от
хях _ за създаване на запаси на кварц,
които ще се превозват през зимата.

За отбелязване е, че двете органи
зации успешно сътрудничат с Босиле- 
градска община и че изграждането на

В АКЦИЯТА „ДРУГАР НА ДРУГАРЯ" В ДИМИТРОВГРАД

ляват природните 
завали оняг. Председателят
Г^чГзТРа^-прОД^

през пролетата.

правени пред 
лем. В скоро 
трябва да ое изселим, за- 
щото помещенията, в кои
то работим, преди някол
ко години е купила земе
делската кооперация „Ер-

време ще ри подслон и 
работел вия цех на Горска
та секция да изтъкнем, че 
в последно време този цех 
бележи добри резултати.

_ Над 70 на сто ОТ 2500
кубически метра дърво, ко 
ето обработим отива 
чужди пазари .предимно в 
Италия — казва П. Нико- 

В последно време

В. Б.

И този път успешно
начина на про- 
й. На 24 то- 

форми

на
акцията и 
веждането 
месец специално

екипи от’ младежи ' 
вози-

Комитета за акции наЧервеният кръст на СР 
Сърбия октомври месеца 
провъзгласи месец на соли 
дарността. Двадесет и че- 

октомври бе уда
рен ден в акцията на соли 
дарносг, този път под на
звание „Другар на друга
ря" която бе 
на територията на цялата 
република.

Общинската 
ция на Червения кръст в 
Димитровград съвместно с 
Общинския синдикален сь

вет,
солидарността към Общин 
ската конференция на 
Социалистическия
Общинската конференция 
на Съюза на ооциалисти- 

младеж проведо
ха тази акция твърде ус 
петно. Няколко дни пре 
ди това бе направен план 
на акцията. Ден преди то- 

домакинство

лов.
нямаме проблеми със сна
бдяването със 
Напуснахме 
„Ветрен" и сега докарва
ме дървесна маса от рс- 

„Тумба", до който 
Затова

рами
с няколко моторни ,
ла. обиколиха всички ули 
ци на града, събирайки 
вещи и обувки които

да се употребя

съюз и суровини, 
ревира въвтвърти Шт

все ■'ческата %
оше могат
ват. Освен това, всеки гра 
жданин имаше възмож- 
ност да даде парични сред 
ства. щмш

Акцията бе организира жя**#*»1'®*'
Димитровград и край ■ * * м&тт

■ «** ж*<***\ 
штт

**■**,

вира в
имаме добър път.

са налице условията 
на втора 

Нико-

проведена шШ.
вече
за въвеждане и

изтъкна
Шва до всяко 

в града бе доставено въз- 
вание, с което граждани 
те бяха осведомени за

организа- смяна
лов.

Инак, освен проблема с 
помеаде

на в
градските селища, във вси 
чки трудови 
и общности. Тези гражда 
ни. които «з 24 октомври 

различни причини 
състояние да 

се включат в акцията, То-

жтт**

::
Як - .

производствените 
ния, работниците от дър- 
вообработвателния цех ня
мат други по-сериозни про 
блеми. Получават среднр 

® ПО 30 000 — 35 000 динара 
ь' месеца. Работниците

тук са предимно хора от 
околните села, които жи
веят по домовете си.

организацииНеволи с 
наплащането на данъка

"«•: *****

БАБУШНИЦА

поради
Събирането на данъка и телно наплащане на да- не бяха в 

други видове облагания в нъка, а издадени са и 104 
последно време в Бабуш- решения за слагане на въ3- 
нишка община става с из- брана върху лични доходи
вестни затруднения. Вина- на нередовни данъкоплат- ооведомиха в Общинската

ци. както й 12 решения за организация на Червения__
взимане на средства от кръст и този път димит- 

тоулови оовградчани потвърдиха
Служба- солидарността си. За един ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ЛОВНОТО ДРУЖЕСТВО 

са събрани над 6 000 КОЛ" В БОСИЛЕГРАД

наг*ва направиха през следва
щите два дни. Както ■ни ■

та за това нещо носи пре
ди всичко данъчната служ
ба при управлението за 
приходи. Въпреки ясното 
законопредписаяие. че да
нъкът трябва да се напла- 
ща в четири тримесечни 
срока — данъкът почти по 
правило се събира в после 
дното тримесечие на годи-

М. А.Готови произведения

джиро-сметки на 
организации чрез 
та на общественото счето
водство в Бабушнмца.

»,СО
ден
кг вещи и обувки и около Да запазим дивеча20 хиляди динара.

А. Т.И. Н.
вото е запланувало и дру
ги начинания. Според ду
мите ма Пенев, запланува 
но е изграждане на ловд
жийски дом с бюфе за 
отдих и развлечение. Сре 
дствата за изграждането 
му ще обезпечи дружест-

Я53 Освен природните кра
соти, чистия въздух и здра
вата питейна вода терени 
те яа Босилеградска об
щина предлагат и извън 
редни условия за разви
то на лова и ловния тури
зъм. Ловните терени изо

разнообраз- вото.

САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕ
РЕСИТЕ по заеь;ане на работа в боси 
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

ната.
Тази неприемлива прак

тика не се мени, 
че вече са въведени и ли
хви от 72*/« за неназремен 
но плащане на данък.

Защо са възникнали те
зи затруднения?

Една от причините е, че 
неразчистени 

отно-

макар

ООСТ ГОРСКА СЕКЦИЯ „БОСИЛЕГРАД” — 
Комисията за трудови отношения 

Д«ва

Обява
билствуват с
ни гори, пасища, чисш 
води и пр. предлагат из
вънредни условия за въз 
обновяване на много ви- диция, 
до в е диви животни и пти
ци. преди всичко, на зай
ците, сърните, дивите овине, 
лисиците, яребиците... Имай

Инак, ловното друже
ство „Сокол" от Босилег
рад, което има дълга тра 

е член на Репуб-

има много 
имуществено-правни 
шения. Семейства, отсели- 
ли се от Бабушнишка об
щина във вътрешността на 
страната, не са разграничи

за приемане на ЕДИН БУЛДОЗЕРИСТ в ностоцн 
но трудово отношение.

Освен общите законни условия, кандидати
те трябва да изпълняват и следните отделни

ликанското ловно дружес 
тво и твърде успешно сът 
рудничи с ловните друже
ства от съседните общи- 

Понастоящем има 340 
Неотдавна, по 

деловия

ли яоно въпроса с ползу
ваното на тяхната земя.

Голям проблем предста
вляват и някои селскосто
пански производители, сред 
които има много остарели 
хора, някои от които са 
готови да подарят земята 
некому. само да получат 
издръжка и опекунство. 
Но все по-трудно става из- 
намирането на такива.

Прилагайки на практика 
законопредписанията във 
връзка с плащането на да
нъка от неотдавна в Бабу
шнишка община са нало
жени известни мерки. Та
ка например издадени са 
232 решения за възбужда, 
не на постъпка за принуди

условия:
1. Да са завършили училище за КВ-работ- 

ници, специалност булдозерист.
2. Да не са под следствие и да не 

осъждани.
3. За мъжете — да са отбили военната си

ки предвид това, ловно ни. 
то дружество „Сокол", 
през последно време пола 
га усилия колко е възмо 
жно повече и по-добре да 
се използуват тези възмо 
жности.

членове.
инициатива на 
му отбор. Републикански 

институт

са

ят кинолошки 
на СР Сърбия, в Бооилег- 
рад проведе систематичен 

В тава отношение, тряб- преглед на лоаджийски- 
ва да се запази благород- те кучета, а положителна 
ният дивеч, и както зая- оценка получиха 31 от об 
ви секоетарят на Окушци пхо прегледаните 146. Раз 
ната на дружеството. Бу- 
димио Пенев, да продъл
жи борбата

повинност.
4. Да имат най-малко една година трудов

опит.
Преди да бъде извършен избор, ще бъде 

извършена проверка на трудовите способности 
на всички кандидати.

Молби с необходимите документи изпраща
йте в орок от 8 дни след публикуването на 
обявата във в-к „Братство" на следния адрес: 
ООСТ Горска секция ,.Босилеград" — до Коми
сията за трудови отношения. 17 540 Босилеград.

Няма да се разглеждат молби, които не оа 
подадени в определения срок и които не са 
придружени от всички необходими документа.

бира се това е крачка нап 
ред в развитието на лова. 
пред настъпващия ловен се 
зоя. Още повече, ако лов 
джийте спазват правилата

против 
още големия брой брако- 
ниери и несъзнателни 
ци. Това е задача номер ед 
но на дружеството.

все

лов
и моралните си задълже- 

Освен ния в ловджийството.
това, в 
до 1990 година

развойния план
М. Я.дружест-
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среща межу работни „
ци — СПОРТИСТИФизическа култура „С. д .О Р , Т Чобекът Ц прцро9с та
„Тигрова"

другарсгшг | 
приятелство

-■ г.ь <5й»•; 11 япоО —

ФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА 
ЛИГА — ГРУПА „СЕВЕР" • ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ПРИЧИНИТЕ — ПЪР 

ВА КРАЧКА КЪМ ПРОГНОЗИТЕ

Могат; лш се поедвм-ПОБЕДА, ВЪПРЕКИ 

СЛАБАТА! ИГРА
5

;:г
втя.;

!*
„АСЕН БАЛКАНСКИ" —

Спортният център ,;Парк"-'; теренът ревист, вре
мето слънчево,-,и прохладно. Зрители около 200 
Голмайстори: .Кр*)рга;‘Кръстев'1# 23‘ м.; Съдая , 
щата Новица Милошевич от Ниш — отливи

„А. Балкански": Милко' Резултатът можеше да 
Соколов 7,-.Никола-Найде- бъде и по-убедателен. но 
нов 6 (Емил Петров), Зо- стрелците на домакините, 
рац Христов 7, Милован преди-всичко Иванов, Кръ 
Тодорович 7, Новица Алек да л Станков не успяха 
сов 7, Новица Тодоров 6, да постигнат голове от по- 
Емил . Иванов . .7, Сшшша ложения, от които по-тру- 
Иванов 6, Александър Ста. дно е да не се улучат вра- 
нков 6, Кръста Кръстев 7, тата .отколкото 
Стамен Пешев 
раг Костов).

В десетия кръг на със
тезанията в междурегиона- 
лната лига —

!% пн:|.ЗР1 отоб:кйсн-йв
Бабушница, 25 октомври •*г**веюжтс жпгш-гг.^^п--п ж ■«»

От какво се предизвикват земетресенията? 
Съществуват ли признаци,. по: които можем да 
предвидим окорошната поява на това природно 
бедствие? Защо-в някои райони на земните тру

В рамките на чествува- 
нето на 50-годишнииата 
на същ ествуване и работа 
на сложната

701 души. 
на сре- и/.

41 оове са чести гости, а . на други, места са почти 
непознати?организация 

на сдружения труд „Ти- | 
гър" в Бабушница се със- : 
тоя „Тигрова" среща на 2 
другарството и приятелст- 2 
вото" между трудовата ор
ганизация ,, Димитровград" 
и трудовата единица „Въ- | 
трешни автогуми".

Към 50 работника — < 
„гумарци" от Димитров- * 
град на тази дата гостува
ха в Бабушница, където се 
играеше, пееше и свиреше.

I В следобедните

ТЯ ГОС;2г’ ЗН Т 0" 5ГГ
С всички; тези въпроси ое занимава специ- 

алн-а наука, наречена сеизмология. Тази наука
съществува отдавна и има твърде големи: успе
хи. Почти о по цялата повръ-хност на нашата 
планета е разпростряна мрежа от сеизмични 
станции. Особено гъста е тази мрежа в райо
ните, където опасността от земетресения е 
най-голяма. И най-слабият земен трус се запис
ва. вълните,-появяващи се при неговото разпрос - 
траняване, се изучават. Благодарение «а упори
тите изследвания на сеизмолозите вече е съз-

да се вка-
6^ (Пред- ра гол. Гретите пък се 

представиха като млад, но 
перспективен отбор, който 
спечели симпатиите на до- 

група „Се- машните зрители с твър
де спортменската си игра. 

::: Все пак .най-важното е, 
че са спечелени две точки

""ята' все бЩе не~ е^решеяа. Не 'е създаден сигу- '
вер", футболистите на
„Аоен Балкански'’ извою
ваха пета победа тази есен
и с 12 точки се намесиха за пласмент във висш ранг 
в самия връх «а временно- на състезания, - който ще 
то класиране. Обаче сиг- стартува от идущата есен.
рата в.този мач не се про- До края на есенния по
ставиха, така че ще ■ се луоезон остават още три
помни само резултата, кръга, а в следващия еди-
Причината за слабата иг- надесети кръг „Асен Бал- 
ра^лежи в обстоятелството, кански" ще гостува в Але- 
че „Асен Балкански" игра ксинашки рудници, където 
доста отслабен с няколко ще се срещне с домашния 
играча от юношеския със- отбор „Рудар".

часове се 
проведоха срещи и по спо
ртни дисциплини, а във ве 
черните часове гостите из-

РОн начин за провеждането на земетресенията, 
за изготвянето; на краткосрочни и дългосрочни 
прогнози за опасните трусове. Върху този въп
рос работят хиляди специалисти в много страни.

Известно е, че земетресенията се предизви
кват от рязко преместване на пластовете в нед
рата на земната кора или дори в по-дълбоки . 
хоризонти на земята. Това преместване от своя 

< страна "е породено щ натрупалите се напреже
ния в кората, които *в крайна сметка разруша
ват твърдата среда.

■:

пълниха културно-художе
ствена програма.

В спортната програма се 
проведе среща но футбол - 
на малка врата. Димитров { 
градчани бяха по-добри и ^ 
победиха домакините с ре- ( 
зултат 2:1. В пикадо за , 
жени домакините бяха по- { 
успешни, а при мъжете Ди ( 
митровград бе по-добър, в ( 
тенис на маса домакините ' 
победиха с 2:1. Резултатът Р 
на шахматния мач___бешв—1 

- равен, -гг^2г2.- Й общият / 
резултат е равен, а побе- } 

другарството, победи 1 
другаруването на „гумар- ) 
ците", които за момент за
бравиха проблемите на 
ежедневието и малко се 
развлечаваха и забавлява- \

ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА НА БАЛКАНИТЕ 
Балканският . полуостров е един от 

най-активните сеизмични райони в Европа.
В Югославия от 1951 година насам са ста
нали няколко разрушителни земетресения. 
Още са живи спомените на очевидците на 
земетресенията в Скопие (1963 г.), Баня 
Лука (1969 г.). Черна гора (1979 г.) и най- ? 
новото на Копаоник.

Особено разрушителни земетресения ? 
в имало още в Турция, България и Гърция. __ ?

Д. с.тав.
МЕЖДУ ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ЛИГА:
ПИРОТ — ДИМИТРОВГРАД — БАБУШНИЦА г*Дебакъл на »Партизаи« ва свой терен ди
„ПАРТИЗАН" (ЖЕ ЛЮША). —
„НАПРЕДЪК" (ИЗВОР) 1:3 (0:3)

Димитровград, 27 октомври 1985 г.
Футболистите на „Парти няколко първотимци, но 

това не може да оправдае 
съвсем слабата им игра. С 
това поражение „Парти- 
зан" спадна към средата 
на таблицата за временно- 

* но продъл
жи ли с такива игри мо
же твърде леко да се слу
чи през пролетния пол 
зон да се бори за запаз
ване на мястото си в гру-

I
7

зан" продължават тази есен 
с променливи игри. В не
деля неприятно изненадо- 
ха своите привърженици и

ха. Поради някакви причини, свързани по вся- 
сложните физикохимичниТова е първата такава 

среща, коят отрябва да 
стане традиционна. Т»- ед- ? 
новремеино откри тазголи- $ 
шнте - манифестации в че- (: 
ст ц§.„:-50-годиш]1и«ата на $ 
..Тигър". Инициатори на 
една такава среща го 
ботничецкб <г спортните 
дружества .'“.Тигър”, които 
'ртокцоп съЩестлчват -в Ди- ' 
митровград и .Бабушница. < 
Реванш-средата те ос , 
стои /след петнадесетина • 
'У'и п Димитровград.

ка вероятност със 
процеси във вътрешните части на земята земна
та кора започва да се деформира. Ако този про 
цес протича бързо, отделни участъци на кората 
(най-често там, където вече съществуват цепна 
тини) оо късат и рязко се преместват. При това 
възникват, тласъци, които на повръхността се ‘ 
проявяват като земетресение. Деформирането 
протича не изведнъж, а продължава известно * 
време, стигайки критичната стойност малко ( 
преди началото на земетресението. А това озна
чава, че трябва само да се проследи нараства- ■»• 
мето на деформацията, на участъка от зе- ( 
ината кора, , за да се предскаже земе- 
треооииото. Как може да се осъществи това?

претърпяха същински де
бакъл в играта с отбора то класиране, 
„Напредък" от Извор, Пи 
ротско. Гостите напълно на 
диграха домакините, па до 
ри можеше да постигне 
още голове и да нанесена 
„Партизан”
но поражение. Дори има
ше моменти, когато про
сто се поиграваха с дома- гостуват в

V .ра- 4
4

ка-гастро фал- пата.
В следващия кръг футбо 

листите на „Партизан" ще 
Пирот, където 

ще се срещнат с отбора 
„Драгош".

<■съ-

кините.
„Партизан" бе хендике 

пиран. понеже не играха На помощ идват оеизмичните вълни. Кога
то трябва да ое наблюдава „подготовката” на 
земетресението в някакъв малък район, от една
та му страна ое инсталира чувствителна апара
тура, отбелязваща земните трусове, а от проти
воположната ое извършват взривове. Породени
те от взрива сеизмични вълни преминават през 
областта на бъдещето земетресение. Ако по 
пъфЯ на вълни те нищо не се променя, при вое- 
ки взрив ще ое получават еднакви сеизмогра- 
мй. Ако обаче някъде в огнището на бъдещото 
зсметреоение протичат процеси на деформация 
сеизмичните вълни ще изменят -скоростта си яа 
разпространение. Оеизмограмите също ще се 
променят. Значи, трябва да ое Очаква земетре
сение! ■ ч..... •.

д. с.д. С.
ТРУДНИЧЕСТВО НА СПОРТНОТО ПОЛЕ). СЪ

ДйШтровградчани
КРАЙГРАНИЧНО

- победители

Народна републида Въл-/.:^ров-град. ............... --- участвуваха и. три отбора.
гария Годеч и Драгоман, ■'...... п - : . г. След като завършиха съ
освен в областта на култу-гч По приетата програма стезанлята с удоволствие 
ратй и обществецо-прлитй- на съответните комисии го можеше да се ксунстатира,
ческата дейност, се осъще- Сти на Димитровград тряб- че димитровградските опор
ствява и на спиртното по- ваше да бъдат спортисти- тисти бяха много по-успеш
ле. За разлика от съгруд- те от градовете,-Годеч ,и ни от гостите, побеждавай
ничествотб 6 областаЧ на Драгоман от НР България. ,си в трите дисциплини: по
Културно - художественото На 24 октомври обаче в шахмат с 3,5 :0,5 точки,
творчество, където гостува- Димитровград дойдоха са- във футбола с 3:1, и със
нията се разменят в съща- мо годечани. Но това не същия резултат по тенис
та година, на спортното попречи състезанията пц
поле всяка година дома- шахмат, тенис на маса и

в

Това е просто за разказване, но в действи
телност е много трудно, защото сеизмограмите 
ое разчитат мзвъпредно мъчно.;

(Следва)яа маса.
А. Т.
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хулцер • сатира • забава
_ Руствш, защо се при-

КЪОНО?Фрази бираш толкова 
— Играхме «а 

тори, мамо, а 
късия с цял час!

кондук- 
влакът за-

повече от светинята♦ УЧТИВИЯТ демон струва 
— грубиян. Френска пословица

♦ НА СВЕТА има три вида приятели: приятели,
са равнодушни Кой измисли 

бичПийете?.
_ Скъпа Изабел, вие сто

момиче, ко- 
виждал!които ни обичат, приятели, които 

към нас и приятели, които ни ненавиждат.
Шапфор

* ЧОВЕК никога не може да се оовободи от

най-красивото 
сто някога съм

ласкатели!— О, вие сте 
Ако на го мислите, не миокова, за което мълчи. го казвайте ... ■ аЧапек

другите: те* ЛЕНИВЦИТЕ са по-искрени от 
поне не се преструват, че работят.

— Но ако «е ви го ка- 
си го помие- КОЙ ИЗМИСЛИ мото риете тестера, че поч- 

га кълнемо. Па за неколко године, 
1)ц набавляю оди Гърцию,

жа, вие шс 
лите нсмо ови да 

откико почеше да 
Немачку и оди друОв земл>е — сравнимо скоро 
половина оди горуту.

Истина на това ни кара мука 
поокупе спалната нафта и струята — мора да 
се грейемо е дърва. Ама у целуту туя работу би 
требало да има повече ред и план.

А нийе, чини ми се, си карамо без план и 
без компас.

Те тека ми писуйе бая Милвтия оди Дра-

Т. Бернар
* НЕВЕРОЯТНО много хора бъркат понятията 

сила на характера" и „твърдоглавост".
Б. Шоу

* КОГАТО си шепнат двама — започва любовта. 
Шепнат ли всички — идва краят й.

ли някога? ...

Шивач пита клиент:
_ Не искате ли да ви 

този
панталона?

— Не. Боя се. че шс ми 
бъде доста топло.

откико

костюмушия към 
два

В. Булатович
* НЯКОИ ОРАТОРИ поразително приличат на 

шивачи: конците са тънки, а материалът чужд.
Б. Скворецки

говиту, па каже:
„Бая Манчо, ако не веруеш у това що ти 

пишем, дойди у наш край, дойди у Димитров- 
Желюшу, па че видиш’’.

Не чека много, него отидо. И кво да видим: 
у Желюшу, пред сваку ижу, надзидана дърва, 
дорим страшни купове. И не би било страшно 
ако с тея опалне тесгере су резана само чапур- 
лива, Ьелава и лоша дърва. Ай, ай! Па сечена 
су най-убава дръвца. Дубице по 15—20 метра! 
Праве кико пушка.

По-рано, ка я бео млад, баща ми не да
ваше право и убаво дърво да се одсече. Ако 
прпмерео секируту на некоя благуницу, а он 
заока:

У1МЪАРОСТТА 1Ш5 ВЕКОВЕНСТ из Мистър Смит отива в ре
дакцията на един лондон
ски вестник:

а
град.

Щастието на следващия век се гради през
Бих искал да помес- 
следната обява: „То- 

който намери любима
та котка на жена ми. ше 

един

този.
Китайска тите

зи,

получи награда от 
милион долара,"Радостта обновява силите.

Японска
— Не ви ли се струва, 

че тази сума е прекалено 
даже и когаго 

за любимата
Шегата е като солта: трябва да я употре

бявам с мярка.
голяма, 
става дума 
котка? — 
ничката в отдела за обяви.
__ _ не се безпокойте.
Вчера удавих тази гадина.

— Не пипай това! Па това убаво за дафе! 
Од кво че правимо бурища и каце!

Пойдем къмто некою другу по-голему ду- 
бицу, а он:

— Немой това дърво. Не видиш ли дека 
може за греду. Я погледе га кико йе право, па 
дебело. Може и за балван да служи ...

Примерим ли секируту към некою дебелу 
буку, а он заока:

— А бре, бре.. . сечи глогова и грабова 
дърва и лоше дубице и бу(1е. Убавуту гору пази. 
Па тая дебела буква кроз године че ни погре
бе за воденичну буку. Нели видиш дека тек- 
вая дървя има малко .. .

Тека беше тегая.
А са. на суботу и неделю свако пригърну- 

ло мотопну тестеру и бега «а село. Време убаво 
свата брани,ща се усмърдеше на бензин. Обе

ра се окоро свако дърво. По ред. За неколко 
године — че улитимо. А после, след неколко 
године кво че правимо. Че свиримо у дудуче-

Питагор пита го сътруд-

Смехът е слънце: прогонва зимата от ли
цето на хората.

Юго
Майката були сина си: 
— Ставай, сине. Време 

е да ходиш на училище.
— Трябва ли, майко?
— Да, сине. Нали вече 

си учител.

Последната капка прелива чашата.
Английска

I Бъди умерен в три неща: любовта, яденето 
и печеленето на пари.

I Арабска

Крайността е опасна във всяка работа.

Некрасов
*

Не изисквайте от друг да претърпи това, 
което, вие сами «е можете да понесете.
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