
С указ ва президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос 'в развитието на братст
вото и единството между на
шите народи и народности

^ ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ в СФР ЮГОСЛАВИЯ *
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ОТ XXI ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЮК

ОБЛЯГАМЕ ВЪРХУ СОБСТВЕНИЯ ТРУДИЗ УВОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ 
НА ДУШАН БОГДАНОВ - СЕНКО

па ОС» и о! октомври В ьелград 
монтрал- 
югослав-

Трето, поради непълните 
ефикасни

и не- оооI атяване го не може да става 
чров изигравате на законипредии- 
иеиШошъ на практика, но и зарад 

че някои решения не еа на- 
юдени към нововьаникналите^ про
цеси в оощестъото, например в 
данъчната политика.

приходите извън редовно трудо 
во отношение са все по-значител
ни, а участието на чистите лични 
доходи в оонште парични средст
ва на населението се намалява. 1/13 
правени сме пред явления и пове
дения на неадекватна данъчна по
литика, прикриване на приходи, 
разни малверзации, преливане на 
ооществено имущество в частни 
ръце; със злоупотреби и малвер
зации в жилищното дело ... Досе
гашните ь»'01рл*А, «• сред тях и поли
тиката на облагане с данъци не 
успяха да спрат действуването на 
магграпази, разни посредници в 
продажбата на недвижимо имуще
ство и т.н. Фактически данъчната 
политика предимно беше насоче
на към личните доходи на работ
ниците и дохода на организациите 
на сдружения труд, вместо повече 
да се насочи към облагането с да
нъци на приходи, които не са за- 
раоотени е труд.

Работниците с право критику
ват разни неправилности в данъч
ната политика. Сочат незаконни

оо проведе заседание на
системни предписания 

и мерки, зарад нашата недостатъ
чна активност повече да афирми- 
раме труда и резултатите от тру
да, (изправени оме

ния комитет на сьюза па 
ските комунисти, посветено 
ино-политическите въпроси в поли
тиката по заемане на работа и со
циалната политика и осъществява
не на конституционния концепт на 
юго^х^вската федерация, по пър
вата тема уводно изложение 
пра&и Душан осл'Длттоь -

предаваме акценти от изло
жението му. татериалът за днеш
ното заседание показва, че се мно
жат трудностите в ооезпечаването

на иде

пред явления
на разслояване в обществото. Тези
три причини, по мое мнение, по
твърждават, че ооциалната полити
ка н-е може да затваряме в рамки 
на класична социална защита и оо- 
циална политика в тесния смисъл 
на думата, но се касае за всеоб
що обществено (развитие, за про
изводствено отношение, даващо ха 
рактер на всички отношения в об
ществото.

на-
ЕЙГ1-

на материална и социална сигур
ност на трудещите се и граждани
те. В това отношение особено тру
дно ни падат по-нататъшното уве
личение на незаетостта, спадането 
на жизненото равнище на все по- 
го ляма част на работническата кла 
са и населението, бавно осъществя-

• ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ 
СПОРЕД ТРУДА

От особено значение е Съюзът 
на комунистите по-настоятелно да 
иска и да води акции за по-уско- 
рено развитие на обществения и 
частния сектор, дребното стопан
ство и селското стопанство, защо- 
то това дава допълнителни възмо
жности за по-голямо заемане на 
работа. В този смисъл трябва да 
меним
към дребното стопанство.

Душан Богданов — Сенко

то се може по-равноправни усло
вия на стопанисване. Днешният 
придобит квантум на доход, или 
по-добре казано, „инфлаторен до
ход" често пъти е придобит чрез 
разни по-изгодни условия в систе
мата, не може ‘да обезпечи опаз
ване на реалния личен доход, за
щита на жизненото 'равнище, а още 
по-малко да обезпечи по-хубаво бъ
деще. Социалната защита у нас е

ване на принципа, че всеки може 
да живее по-добре ако и по-добре 
работи, все по-трудното разреша
ване на жилищни въпроси на ра
ботниците и др. — подчерта Ду
шан Богданов - Сенко. Проблеми
те са толкова изострени, че всяко 
тяхно по-нататъшно задълбочаване, 
дори и продължаване би могло да 
застраши основното производстве
но. отношение на социалистическо 
то самоуправление, което би могло 
да има несъблюдаеми отрицателни 
последици за всеобщото обществе
но развитие.

сектантското отношение

ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР
IС лека ръка се отминава недостатъчното и нерационалното 

използуване на разполагаемия човешки фактор. Сред тези незаети, 
квалифицирани и висококвалифицирани работници, сред младите 

полувисше образование, са вложени огромни средства. А 
те ако бяха на право място, биха допринесли да се 
добри ефекти от труда и стопанисването: от подготовката на най- 
добри решения в производството, инвестициите и развитието, във во
денето на деловата политика, в прилагането на по-съвременна орга
низация на труда, до самоуправителното ангажиране. И не само

специалисти би съдействувало по-

I работя в използуването на жялищ- 
; ни кредити, използването на обще

ствени жилища, забогатяване чрез 
I продажба на обществени жилища,

жили-
с виеше и

постигат по- | малверзации с обществени 
1 ща, високи наеми за жилища итя. 

Най-остро недоволство сред ра
ботниците предизвиква това, че е

• ОСНОВНА ХАРАКТЕРНА ЧЕР
ТА НА ВСИЧКИ ОТНОШЕНИЯ

Има повече причини задето в 
заемането на работа, социалната 
политика и всеобщото обществено 
развитие Централният комитет 
настоящия час трябва да разисква 
и за изграждането на единни иде
йно-политически становища:

Първо, трябва да оценим кол- 
осъществяването на социал- 

обезпечаваме кла
ло литина.

трудно да се живее от личния до
ход, а пред очите па 'работниците, 
с лека ръка, без труд, а с разни 
опекули, се трупа богатство и ста
ва разслояване на обществото. При 

друго име за човешката социалис- такова изострено положение и 
тичоока солидарно сг с ония члеио- твърде критично гледане на работ- 
ве /в обществото, които не могат циците върху тези процеси, лесно 
да аи обезпечат жизнено равнище изникват разни теории, които не 
чрез труд, а нямат други извори са нашия подход към развитието 
на доход. Поради ярко изразения на системата, нито реален път за 
растеж на жизнените разходи в излизане от трудностите. Напри- 
станошищата на Ц1< на СЮК се мер, насърчаването на у равнило в- 
цабляга към организирано водене ката, 'след това теорията за ооци- 
иа акции последователно да со алната правда, основаваща се вър. 
прилагат защитни мерки в жизие- ху беднотата, препоръчването да 
поло равнище на населението, ми- не ое спазват законите, да се дей- ч 
ето жизнено рашпце е най-умното ствува по „препей пътеки" чрез раз 
застрашено. Комунистите трябва да властяване, по съкратена постъпка 
со ангажират и да искат от ком- и т.н. Естествено, има и теории, 
патентните органи и институции за кюнто в името на икономическата 
тези потреби да се обезпечат по- закономерност отричат правото на 
големи оредства, които да се дви- държавата и обществото да 
жат, съгласно ръста на номинал
ните лични доходи. мичеоко развитие, а всичко да от-

равнище. стъпи на стихията и спонтанното
Едно от условията за последо- • ПОГРЕШНО НАСОЧВАНЕ действуване, въпреки че се вижда,

вателно осъществяване на принци- НА ДАНЪЦИТЕ че тяхното действуване има отри
ла «а разпределение според труда дателни последици. За забогатява-
и резултатите от труда о комуиис- Изправени сме пред поява на И1ет0 без труд и социалното раз- 
титс в делегатските скулщини и обогатяване без труд, а чрез раз- спояване имаме най-малко данни, 
7юугите органи да се борят и да ши незаконни сделки и злоупотрв- а най-много реашрани*.
приемат всички системни решещия би с обществена собственост, сизи

шоаномичеоката попити- пращаме на законопредписаиия и (Останалите материали от заседа- 
се обезпечат колко- под. Това взе широки размери. А пието поместваме на 3-та стр.)

това: включването на младите 
пълно да се използуват производствените мощности и т.н.в

на социалнатаОсновна насока 
сигурност и укрепването на само- 
управителното положение на работ 

собствен труд да обез-ко в ника е със 
печава стабилен ръст на жизнено- 
то равнящо. Дългогодишното спада 

на реалните лични доходи не 
работниците и жизненото равнище 
на пенсионерите разширява кръга 
на гражданите, чисто жизнено рав
нище трябва да ое защищава с ра
злични социални интервенции. Те 
винаги те бъдат необходими за из

миело семейства с ниски до

ната политика 
сов интерес и класова 
не само по съдържание, но и по 
носителите на решаване, целите и 
механизмите. Имам на предвид, че 
укрепването на социалната сигур- 

знагчи и сигурност и за 
процеса на труда и 

бездей-

не

носг и не
ония, които в 
решаването ни предлагат 
ствуване неефикасно използуван? 

’ - значи вестио
ходи- Но това не е решение. Гора 
и работниците не искат. Те имен- 

иокат с труд, с по-високи тру
дови резултати и по-голям принос, 
да получават по-голям доход и та- 

жизиено

обществените оредства,
противовес с ра- 

солидарност

на
всичко, което е в
ботническо-класовата

нои взаимозависимост. води
политика на социалното и иконо-Второ, известно е, че работни

ческата класа и всички трудещи се 
приеха и дадоха пълна подкрепа 
на основните цели и задачи ог 
Дългосрочната програма за икона- 

Известно,

оами защитят своетока

стабилизация.
искаха бремето на 

стабилизация ла 
колкото се може по-

мическа 
е, че при това
икономическата
се разпредели 
равномерно. Сега може да се оце- 

жизненото Р0- 
изпод очак-

ни, че спадането на 
внище е значително и мерки в 

ка, с които давалията.



Н*СПи аI П □ С В Е Т А
ПЕРСПЕКТИВИ И ОПЦИИ НА НЕОБВЪРЗВАИЕТО Д-р АЛЕКСАНДАР П.РЛИЧКОВ:

ЕЗИК, РАЗБИРАЕМ 31 ВСЯ КАПИТАЛИЗМЪТ СЕ 

ОПАСЯВА ■ ■ ■Доколкото необвързаното движение не се занимава още повече с преодоля 
вансто на актуалните международни икономически проблеми и неравноправи 
ето, съществува опасност то да остане извъц основните процеси в междунаро 
дните отношения

на соци-
това с основният смисъл на иеокоя- 

сервативиата офанзива йод знаемто на “шй-

Да осуети или забави развитието
ализма

Перспективите и опцн- да бъдат ио-дейегвони и 
ито на необвързаното дви да играят по-оилна роля -в 
женле в годините пред нас международните отноше- 
бяха основна тема на про- «пя... Доколкото необвър

заното движение не се за
нимава още повече с пре 
одоллвансто «а актуалните 
международни икономиче 
ски проблеми и наравно- 
правието, -съществува ©пас' 
ност то да остано извън ос 
иовните процеси в между
народните ОТИОШОШ1Я.

Комунизма
ланиаализмът, това е

разцвета ма социалистическите ооолс-
въвождане «а идоологачс-с- 
ки плурализъм в 
иието и за -комуницирвие 
и взатгмопромикваие 
ду идемто вда июабвъ-рзв>ан0 
то и всички сродни еманци 
наторени и дои в света.

напълно ясно, сс бпа-дшшке-
ен-ва от
стла и сили, от’ -перспективата, Рогата на демо
кратически, овоРодни и хумани ооциадисшчес- 

-оощества. да осуети или заоави развитието 
това е основният смисъл на

МОК
велената в миналия петък, 
събота и неделя в Нови 
Сад трета поред „Кръгла 
маса”, около която се съб 
раха емнненгкп представи 
тели на необвързани стра 
ни от Африка, Азия, Ла 
тннека Америка и Европа, 
представители яа блокове 
те (от СССР, Унгария и Ру
мъния - Варшавски дого- СИЛАТА Е В ДЕМОКРА- 
воц. и от САЩ, Великобри тит-тгттд 
таншг и Холандия — НАТО ^

ки
па социализма
1гао линеериаотшзндта офанзива под знамето 
т 1/1 и кюм у/лизма, именно затова

на
материално'! и,ОТГОВОРЪТ НА ЕДНА 

ИЗКУСТВЕНА ДИЛЕМА хуманно развитие на ранния 
отго-

оощостнецюто и 
шцишшзъм остава да оъдс наи-доорият
вар на това нредизвикателеггво.

маолюдавано от реален исторически аспект, 
поводи за оптимизъм ни дава и всичко онова, 
което со случва и развива в страните, освооо- 
дили ос /неотдавна от колониалното иго 
в страните, оорещи сс за независимост и сво- 
оода. с големи усилия и с още по-големи Оитки 
този страни наогояват да отхвърлят неоколониа- 
листичните окови, всеки вид империализъм, хе
гемони^. доминация, подчиняване, интервенции 
и вь.цличане в сц>ери на влияние.

пез«лвиоимо от това, че след освобождение
то от колониализма някои нови независими 
страни се определиха за гражданско устройст
во, а други за социалистически дът, днес те оос- 
ктивно са съсловна част на големия антивоенен, 
мнролюоив, антиблоков, антиимпериалистиче-

В този контекст се звдър 
за полемика във връзка с 
позицията на движението 
спрямо великите сили и 
блоковете.

Представителите на два
та блока и този път „дой 
ствуваха" от 'известните по 
зиции, като при това си 
служеха с данни за гласува 
пето иа необвързаните сто 
а ни. Същината на този 
отговор най-добре отразя 
иат следните думи иа Ми 
лош Минич:

или

и представители на три не 
утрални страни Финлан 
дия, Австрия и НР Китай.

Способно ли е необвър
заното движеиие и занап
ред да бъде независим и 
глобален фактор на ме
ждународната сцена?

Този въпрос зае централ 
но място в най-голям брой 
изказвания на „Кръглата 
маса" в Нови Сад. Обща е 
констатацията, че необвър 
залите не са идеалисти, ко 
ито настояват за единство 
по всички въпроси. Же
лателно и необходимо е 
обаче единство по въпро
сите, засягащи същността 
на отношенията в света.

През изтеклите 24 годи 
ни необвързаната политика 
сложи незаличим печат 
върху времето и отноше
нията в света и допринесе 
днес с езика на необвързва 
нето да говорят й мнозина 
от ония, които не са в дви 
жението, но в неговото ан 
гажираяе, принципи и це
ли виждат най-широки ин 
тереси за себе си — заяви 
съюзният секретар на 
външните работи Раиф Ди 
здаревич в приветственото 
си слово, до участниците 
в това събрание.

— Необвързаните страни 
никога не изеднаквяваха 
великите сили и блоковете, 
нашето движение никога 
не е сключило съюз нито 
с една страна, и това е ед 
на от онези константи, ко 
ито Тито постави още на 
Първата конференция 1961 
година, и тя ще остане не 
гюоменена. Анализите ка 
то този за гласуването в 
ООН не 
Когато се казва, 
та година необвързаните 
страни в 86 на сто случаи 
са се определили за 
алистическата. а в 13 на

ски и антихегемонистлчен фронт, огромно мно
зинство от тях са нео свързани страни и като
такиьа са важен елемент в световния социалис
тически процес — едни съзнателно, други ооек- 
тивно. ь оороата си за крупни промени в меж
дународните икономически отношения, което е 
една от основните предпоставки за ускореното 
им развитие, макар и да са натиснати от криза 
и дългове, експлоатация и дискриминация, тези 
нации и -държави дават принос за задълбоче
ните промени в световните отношения, основно
то съдържание на които е освобождение, неза
висимост и необвързване, отпор на блоковото 
разделение на света и създаване на условия за 
автономно вътрешно развитие. Защото дългове
те, това е напълно ясно, само са отражение и 
последица, а не причина и корен на стопан
ските неволи и суровото бреме, а истинската 
причина -се /намира в несправедливите междуна
родни икономически отношения, против които 
се обявяват всички развиващи се страни с граж
дански или социалистически обществен строй.

Затова в болшинството новоосвободени стра 
ни все по-актуални са социалистическите 
денции или лък тези страни, въ3 основа на соб
ствени доктрини, изграждат собствени
етически алтернативи като най-добър__
ускоряване на развитието и обезпечаване -на 
независимост въз основа

— Разрастването на дви 
жението е отражение имен 
но на историческата витал 
ност и политическата атра 
ктивност на необвързване 
то — каза във връзка с 
това секретарят на Предсе 
дателството на ЦК на 
СЮК Димче Беловски. — 
Ние се застъпваме силата

ТРАЙНИ СТОЙНОСТИ
водят наникъде.

че миналаКакво светът получи от 
необвързаната политика, 
какво се очаква от нея 
днес, а какво може да се 
очаква утре?

00 ци

сто случаи за капиталисти
ческата страна

— Необвързаната поли- 
разби- 
могат

на движението да произ
тича от

тика и движение, 
ра се, нямат и не 
да имат готови отговори 
за всички проблеми — ка 
за Диздаревич. — Много 
въпроси, които повдигна 
движението, и много реше 
ния, които

означа-
разширяване 

демократичността, а 
сме за сила, която произ
тича от идеоложка или ня 
каква друга монолитност. 
Ние сме за последователно

на ва ли това, че е останалия 
1 процент те сане се опреде 
лили за своята, необвърза 
на страна? тен-

Разбира ре, отговорът е: социали- 
ш>т запредложи то, 

не са дадени веднъж зави
наги. Днешният овят веч©

не.

ВРМОСКВА ° ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЖОРДЖ ШУЛЦ на по-големи общест- 
веиц л.равдини. Когато се наблюдава и оценява 
от -исторически аспект, всичко 
ва интегрална част на 
социализма в света.
нон 0(1 Т03и в слеДващм’я век е изпъл-

<1рупни полети на цивилизацията а сьще-
” й ГааНОИИ °Т ДЪЛб™ ' цро^

крачим Мирът’ тп РЪ^а На К'оято я™866“ и* Р^/ това бе п одчерта/но и тук е
предпоставка на социализма. ^ ’

Различието е наше богатство- колкото по-
щеПС« УБаЖаВаМв Р~тГтол-ко-

нм ™ на ^ и по-способ-
пов-аче се ™ажя п°Л№1И1чеока практика. Колкото 
те, толкова п-овечГщГб^10' ВЪ,преки Р*3™1®- 
>ке би ш^еданни в“$х1 векМКа°'УС11етНИ и> М°‘ 
надлежността ни „и с2,!?™ И Аа е при-

« ™ оГ.? *
!,КръглатаТма«"ЖвНИаТ° "а Д'Р Гърличков на

ната трибуна ГптГ""""6 па МежДУнарод- Тах) у ..Социализмът в света” в Цав-

не е като преди 24 години. 
Човечеството осъществи не 
бивал напредък и Оволю 

ция във всички области на 
живота и труда. През из 
теклия исторически период 
политиката, принципите и 
целите на необвързването 
се изявиха като трайни 
стойности. Необвързаната 
политика бе -съществен фа 
ктор на прогресивните про 
мени в международните от 
ношения и развитието на 
света, но същевременно се 
налагаше движението 
приспособява дейността си 
към промените и потреби
те яа света. И днес същест
вува необходимост от из 
намиране яа пътища за та 
кова приспособяване, та 
политиката, целите и ста- . 
новищата на движението

това представля- 
историческия процес наПодготовка за Женева

(
Шеварнадзе и Шулц са обсъдили „организацион- 

по-технически и други въпроси” 
лога Горбачов — Рейгън

До -началото н-а съветско- 
американската оретца 
високо равнище 
броени дни. -С 
-на държавния секретар н-а 
САЩ в М-осква в началото 
на тази оедмица всъщност 
започна „-отброяването за 
Женева”.

По време на тридневното 
посещение ва Шулц -в съ-ве 
тската столица ш-ефо-вете 
на дипломациите -ва двете

във връзка с диа-

вели-юи оили -са обсъдили
„организа-ционво-тех-ничес
ки и други въпроси" 
връзка ,с предстоящия диа 
лот Горбачов — Рейгън. 
В це-нтъра на -вниманието 
е било -съветското 
жение САЩ

вама
остават въ-видванетода

прещло 
да ое откажат 

-войни", а
след Това да започн-е 
местно и

ни
да ниот „звездните

съ-в-
-паритетно намаля 

ваие на всички видове яд 
рано и класическо оръжие
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от XXI ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЮК

ФЕДЕРАЦИЯТА Е ОСНОВА 

НА РАВНОПРАВИЕТО
АКЦЕНТИ ОТ УВОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ НА 
МИЛАН КУЧАН

„НЕЛЕГАЛНАТА“ СИСТЕМА Е 

ГЕНЕРАТОРНА ЯТЕНЙРМДЛНН
ТО р!1ВД™ДЕЮгЗг?м6ки°тЕЗА РАВНоЖе??ЙмЕ 
ТТА НА ЮГПГПдпи!Е ип°мД?РИ и ОПАСНО НЕ САМО ЗА СТАБЙЛНОС- 
НИСТИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА НЕЯНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА И КОМУ-

• Изискванията за ревизия на федеративната система 
главно са от етатистически и техно-бюрократически
произход
• Изпълнително-политическите центрове на републи 
ките и покрайнините превзеха политическото опе-

така, че технобюрократиз 
израз на етатизма, стана и

кунство над стопанството, 
мът като политически 
главен източник на национализъм

Втората част от XXI заседание 
ЦК на СЮК премина 
о същоствяван ето

на мическагга класа в нея да решава за ус
ловията и да разполага с плодовете на 
труда /си, калето и да решава за жизне
ните см интереси, утвърдени с Консти
туцията.

ватова всяко „поправяне" на отноше
нията във федерацията, -което не държи 
сметка за интересите, овързващи юго
славските народи и народности, а преди 
всичко за равноправието 
чувствително, дори и 
за стабилността на 'Югославия, -но и за 
нейната ооцианистмчеока и комунисти
ческа перспектива.

Едностранчивото обвиняване на ре
публиките и покрайнините, че са един
ствените виновници за „кризата на съ
дружието" не ни води към решения на 
проблемите. От друга страна е необхо
димо да бе подчертае, че в републиките 
и покрайнините се явява засилено мани
фестираме на държавността и нейните 
външни атрибути без да се съблюдават 
всички съществени 'Причини за тези тен
денции. А те клонят например към пре
творяване на утвърдения с Конституци
ята принцип за консензус в класическо 
право на вето, което при нашите обстоя

в разисквания за 
конституционната 

концепция на югославската федерация. 
В уводното изложение на Милан Кучан’ 
член на Председателството на ЦК на 
ОЮК, и в дискусията, 
ваха над двадесет членоове на ЦК на 
СЮК, бе подчертано, 
сложните проблеми на днешна Югосла
вия не могат да се търсят в миналото, 
като ое откриват въпроси, на които со
циалистическата революция и съвместни
ят ни живот дадоха убедителни отгово
ри. Съвсем е безспорно, че съществува 
крепка приемственост в осъществяването 
на основните определения и програмата 
на оо ци а ли етическата революция, около 
които няма и не може да има паза
рлъци.

Югославската общност съчиняват ра
вноправни народи и народности, добро
волно обединени във федерация, 
е залог за равноправието им. Федера
цията не е „власт” над републиките и 
покрайнините, но е демократически об
лик, чрез който народите и народнос
тите, трудещите се и гражданите осъще
ствяват определени функции на соб
ствения си суверенитет и държавност.

Всяка република и покрайнина има 
правото да дава или не дава съгласие 
във връзка с отделни актове, доколкото 
с тях се засяга равноправието й. Когато 
въз основа на това в Скупщината на 
СФРЮ не се приемат отделни решения, 
това не може предварително да се про-

на
Поради пасивност на 

СЮК в обществото не ое 
оешават някои най-важни 
въпроси на -съвместния ни 
живот и избуяват явления 
и тенденции, които имат 
за цел да оспорят и сами 
те оонови на СФРЮ м да 
забулят перспективите нц 
нашето революционно дви 
жени е...

вото.
В обществената практи

ка се създаде „нелегална" 
паралелна -система на ре
шаване извън и противно 
на конституционната си сте 
ма... Именно тази паралел 
на система, която дейст 
вува като „съюз" на легащ 
ни и „нелегални” центрове 
на решаване, деловодни, 
политически, управляващи 
и изпълните лно-политич е с 
км структури и като израз 
на защита на обществени 
те им позиции и мощ, осу 
е ти -осъществяването на ос
новната цел на конституци 
онната реформа — класо 
вият субект да решава за 
принадения труд. Това до
веде до редица деформа 
ций и едностранчиво дей 
ствуване и развитие на от
делни институции на поли
тическата система.

Често пъти изходът се 
търси в погрешна посока, 
предимно в самата консти
туционна система, а не в 
съществените причини за 
установяването на такава 
практика. Така се създава 
атмосфера за повторно от 
криване на разисквания за 
основните принципи на 
югославското съдружие, ко 
ито принципи залегнаха -в 
Конституцията, съгласно ре 
тенията на АВНОЮ.

И онова, което е положи 
телно
вече от сегашните 
сти... се провъзгласява за 
ие°сЬикаскост. понеже не 
отгова-пет на бюрократизи
раната власт и съзнание.

в която участву-

че решенията за
им, е твърде 

-опасно не са-мо

Щт ф
КОЯТО

Милан Кучан

Илюзорно е да се очак 
ва, че само с 
концепции и 
решения може да ое обез 
печи сломяване на отпори 
те относно практическа ре 
ализация на кон-ституцион 
ните принципи. Необходи
ма е 'Обществена акция, не 
обходима е упорита борба 
за тези принципи. Във връ 
зка с това трябва да 
спомним.

‘гелства е недопустимо.
Доколкото републиканските дър

жави продължат да укрепват като ре- 
презентант на нацията си. като носи
тел на решаването за общественото въз-

кон-

правилни
нормативни

производство, конституционният 
цепт на отношенията във федерацията 
не би могъл да бъде осъществен. Не е 
решение укрепването на -съ-юзната дър
жава, а развластяването на републикан
ските държави в полза на сдружения 
'труд. Истинско решение е съществената 
деетатизация, с помощта на която ре
шаването за общественото възпроизвод
ство ще -се „пренесе” ,в -сдружения труд, 
като по този начин се създаде възмож
ност за истинска самоуправителна инте
грация, която е съществена предпоставка 
за осъществяването на коиституционна- 

югославската феде-

десгрукциявъзгласява за политическа 
на една или друга република или по
крайнина и не може да се твърди, че 
това -е крах на системата и трагедия на

Необходимо

си
че в началото

седемдесетте 
кон отиту ционната 
ма започна като реформа 
и-а федерацията, но на-око 
ро след това се показа, че 
това не е -възможно ако съ 
щевремонно не -се менят и 
отношенията в производст

години
рефор

маюгославската демокрация, 
е да се разяснят причините за тази по
стъпка, защото този -начин е по-демо- 
кратически от централистическия, който 
леоно може да се превърне и в хегемо 
ни-стко насилие над интересите и права
та на една нация, република или 
крайнина относно над правото -на работ

а то е много п-о 
слабо

та концепция на 
рация.

по-

ИЗВАДКИ ОТ ИЗКАЗВАНИЯ |1111!!11111!111111!1111111111111111111111111111111Ш

умове, и с гражданска, и -със социалистиче
ска ориентация. В революцията се разплати- 
хм-о -със старата държава, -революцията рева- 
л-0!ршцра -идеята за югославство в лозунга 
„братство и -едингство" и за-винаги я направи 
поприкоаиовеиа. И в това -се корени истори
ческата отговорност на Съюза на комунистите.

СТОЯ1ЩИЯ момент е да се избори за такова по
па работническата класа, в което тя• ВИДОЕ ЖАРКОВИЧ :

ложенме
много по-силно ще стъпи н-а сцената на цело- 

о бщ еств оно -м>к оп*о ми ч е оки и поли-
Работническата класа да 

стъпи на сцената
на конституционния

купиия ни 
тичеоки живот.

За осъществяването
концотт на югославската федерация ключов 
е въпросът кои оили имат решаваща роля в 
нашите републики и покрайнини и във феде
рацията. Дали това са самоуправително орга
низираните работници в сдружения труд._ка- 

Конституцията, или гова 
и ета-

• МИРКО остоич
Пагубна игра нлн...? • Д-р НАЙДАН ПАШИЧ:

Революционен процес с велики целиКогато ста/ва дума за националния въпрос, 
мнозина в света днес сс питат какво стана в

именно Юго- Тези1сгьт за единство на класовото и 'на
ционалното, който отразява съществените ха
рактеристики иа нашата революция, днес по
лучава формата иа политически девиз, който 
се употребява те винаги отговорно'... Налага 
сс да знаем и да признаваме, че осъществя
ването иа единство между класовото и наци
оналното е революционен процес с велики 
стратегически цели, който мотивира и трябва 
да мотивира м насочва обществената акция 
ким промени ,в производствените отношения 
в полза на сдружения труд, а не към просто 
защитаване и запазване на достигнатото рав
нище. Днешното положение налага на кому
нистите да кажат ясно и глаоно тази истина 
и оо този начин да ое разграничат от бюро- 
крати1Чоокю-техномратич©01сите и мациоталнс- 
тичеоките 'Схващания в собствените -си редове.

кто се предвижда в
са технокращическо-бюрократическите

'Съгласно същност- 
концепция, трябваше

Югославия, защото знаят, че 
славия най-добро -роши този въпрос. Сега се 
озовахме /пред никаква пропаст от национа
листически течения и настроения...

Ако се касае за някаква наша обичайна 
политическа игра, това с пагубна игра и за 

за частите й. Ако става дума за

ти етическите сили, които,
та на ■конституционната жа
да бъдат изтласнати и развластени. За ь 
«това не се случи. Изтлаонати^ са^- 

сшш. а се засили- етатистичес- 
всички равнища . * ■ 

аномалии и
управителните 
кият бюрократизъм 
Това е източникът «а всички 
деформации, които предизвикаха /и

мяогобройки слабости в демству- 
се фъв вид и а 

изострени дезинте- 
в зима/не

цялостта, и
изграждано иа някаква -ггброгюктива, това, опо- 
ред меч, е катастрофално. Ние но смеем да 
допуснем такива идем да станат някакви иде 

подрастващите поколения. Някои ро- 
около короните на отделни /наши наро

ча

ска криза и 
валето на системата, 
недостатъчна ефикасност,

ГГГ—ш^гелно =ЖДраНзви™: 
същите, все по-силно авгаркично V

али маявяващи вят
ди и оега излиза, че никой вече ме е слав
янин, че .нямаме ии)Що общо, че съвсем слу
чайно сме се намерили в една къща. А цял 
XIX век се характеризира с доминантно влия- 

ма /идеята за югославство. От нея самие
били /погълнати исички маши напредничавии пр. задача ма СЮК в на-Затовй иай-®ажната
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ИЗВОРИТЕ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ *********★★★******
ОТ ПРЕДИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА СК В КЛИСУ

ВАБУШНИЦА РА

В центъра на вниманието:
комунално-битовите проблемиНедостига самокритнчност

тс предизборни събрания.
Ако се съди от досега пое 
тънилите известия от 
събрания, като 
лючоние може да се из
несе, че -почти ата 
събрания со изнасят забе
лежки в'ьв връзка с пови
шението на цените, кои
то чувствително засягат жи 
зненото равните на хора 
та. В „Първи май’1, натри
мер е 'изнесено, че покяагй водители са пчииудагш да 
износените машини и мла предлагат за продажба до- 
ди, работниците но могат битъка си. а коо1юрац1И!ите, 
да постигат по-забележите с ' изключени© на някои се 
лшт резултати. Истина, в ла в околността ига Бабуш 
първите девет месеца чта ница>, н-с 'Предприемат по- 
годината те са осъществи- сориозии мерки за оггаз 
ли четири пъти по-голямо ваше чга животновъдния

фонд. Само в «пет—шест 
села с приготвен силаж, до 
като другите са предоста
вени сами да се снамират.

белязано о също, чо иапо 
следък .намаляват отпус- 

тези китс гю болест.
В партийните органи за 

цни по местните общиос 
всички ти най-остро ое осъжда 

иодостать чч гата акти ви ост 
на кооперациите за опазва 
но па животновъдния фо
нд. Именно поради про
дължителната суша мшози 
на селско стоп ниски произ

С приближаването на из 
борите в Оюза на комуни 
стите — расте и активност 

Чувствува се извее

Добро сътрудничество е 
осъществшо и с гранична
та застава, особено на кул
турно-забавното и спортно
то поле. Същото се отнася 
и до младежката организа 
1ЩЯ' а с цел сближаване 
на младежта. Първичната 
организация на СК, мест
ната обши ост и младежи
те са организирали колек
тиви посещения на грани
чните 
гшводи.

Инак първичната органи
зация на СК .в Клисура на
броява 28 членове на СК,' 
но поради работа във вът
решността в селото не ви
наги работят всички. Това 
до известна степен затруд
нява работата на първич
ната организация, но въп
реки това през 
период са проведждани ре
довни събрания, на които 
са разгледани всички по-ва 
ж.ни въпроси.

За отбелязване е, че пъ
рвичната организация на 
СК е инициатор за органи
зиране на горска служба 
и пресичане на безправна
та сеч на горите. Комунис
тите са и инициатори за 
по-добро снабдяване .на на
селението с жизнено необ
ходимите продукти, откри 
ване на пункт за изкупва
не на горски плодове, пре
сичане дейността на мат- 
папази и под.

На предизборното съб
ран е е обсъдена целокупна 
та дейност на първичната 
организация, а на предсто-
Я1ГЧТО избе—чл
ше бъдат набелязани зада
чите за бъделтата дейност.

Ст Н

Първичната организация 
па Съюза ша «комунистите 
в Клисура през последните 
две годи/ии разви сравните
лно' жива политическа дей
ност. Комунистите са рази
сквали по всички жизиеио- 
трептящи въпроси и са при 
емали съответни решения 
но а вай-важните въпроси от
всекидневния живот.

След 'приемането <на опе 
ративеп план за работа, 
първичната 
на СК е била дейна върху 
и змеи спи сто на съществу
ващото .състояние и за осъ 
щсствяванс на водицата ро 
ля на СК, както и за укре
пване «а идейното и акци- 
одоно ‘единство.

Общо са били пет събра 
мия, на които твърде отго
ворно е разисквано за из
пълнението на програмата 
по комунално строителство, 
укрепване на всенародна
та отбрана, работата на ин
спекциите и пр. При това 
е осъществено добро сътру 
дичество с останалите 

обществено-политически ор
ганизации, в местната об
щност преди всичко със Со 
циалистическия съюз и Съ
юза на младежта. Осъще
ствено е сътрудничеството 
с Общинската скупщина в 
Сурдулица.

През изтеклия период от 
две години особени грижи 
са положени за електрифи
цираните махали Бохчаго- 
ва и Грубина. Ценна пом
ощ е оказала Общинската 
-кутхгина, ноято също та
ка се е ангажирала и в по
правката на пътищата и в 
доуги комунално-битови ак 
пии.

общо закта им.
тно оживление и по отно 
шение на производството, 
както и в обществено-поли 
тичесасня живот. В триде
сетината от общо 81 пър 
вична организация на Съ 
юза на комунистите с око 
ло 1800 ченове 
търа на вниманието са 
нац-актуалните въпроси на 
деня. В организациите на 
сдружения труд 
изтъкна Новица .Любич, 
председател «а Общинс
кия комитет на Съюза на 
комунистите — в центъра 
на вниманието са пробле-

в цен-

чаоти по различни
организациякакто

производство при ородно 
изпълнение на 
стаената норма с 
Средният личен доход в 
„Първи май" възлиза на 
16 288,00 динара, или с 
25% под общинското рав 
нище. Поради честата про 
мяна на асортимента на 
произвежданите стоки в 
първите девет месеца на 
годагната там само 12,5°/о 
са отишли на чуждостран 
ния пазар.

Комунистите в „Първи 
май” през изтеклите две 
години са приели 8 нови 
членове, така че оега наб 
рояват обнао 53 души. Как 
то е изтъкнато в отчета на 
предизборното събрание в 
..Първи май" най-голямо 
тнзимание се посвещава на 
изострянето на отговорно 
гтта, трудо'ва.та дисциплч 
на особено когато се ка- 
лае за производство за 
износ. Изтъкнато е съшо 

в тази наотийна орга 
ш-гзация ме са заменени са 
■ло още две книжки и то- 

ше стане тези дни. От

производ- 
80°/о.

ми, свързани с повишени 
сто на производителност
та на труда, подобрение 
на качеството на произво 
дството и намаляване на 
брака, като при това едно 
временно вече е открита 
борба против бездейните 
членове на трудовите ко
лективи, против яеоправ 
дателните отпуски по бо 
лест.
^ Засега главно^.на про 

ведените събрания се от
правя остра критика про 
тив нередностите и това е 
добре — изтъкна Любич. 
Но липова и самокритичен 
обзор върху собствената ра 
бота, а има място за таки

отчетнияСУШАТА ЗАСТРАШАВА 
ИЗКУПА

Сушата неблагоприятно
сс отразява и върху изпъд 
пението на плана по изку 
пуване на пшеница, кой 
то ще бъде осъществен са 
мо с 80%.

Стопаните оставят по-
големи количества зърнени 
произведения за себе 
защото не са наясно дали 
ще могат по друг начин да 
се запасят е храна за до
битъка

Както ни уведоми Любич 
•на предизборните «събра
ния в местните обшности 
най-остоо се осъжда слабо 
то сътрудничество на 
теринаоната служба и зе 
меделските кооперации ка 
кто и някои ПРОПУСКИ 
дейността на 
служба.

си.

ва.

ПЕНИТЕ И СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО ОБЕЗПО
КОЯВАТ ве

В Общинския комитет 
изтъкнаха, че нередовно го 
стъпват (или по-точчо. със 
закъснение се изпращат) 
протоколите от проведени

в събрание
здравната

М. А.

В ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СК В ТО ДИМИТРОВГРАД" ПРИКЛЮЧИХА ПРЕДИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ

КРИТИЧНИ КЪМ ДОСЕГАШНАТА РАБОТА
В първичните партий

ни организации в ТО „Ди
митровград" в Димитров-

телните социаистически от не дей
ствува съгласно задължени 
ята си. От началото на 
1984 година 
шшнаряата комисия е на 
дожила над 100 дисциплина 
рни наказания - само през 
тази година имаше 65 дис
циплинарни нарушения (и 
са наложени 55 наказания 
но, СРК

нически контрол тив са водеща идейно-по
литическа 'сила. Не малък

стративните работници. На 
пример, ако двама работни 
ка имат една и съща ква
лификация над 30 «а сто 
повече може да заработи 
оня който работи в непос 
редовеното 
Предизборните 
обхванаха и други

нотения в трудовата ор 
ганизация :са обсъждали 

град приключиха предиз повечето пъти. Подчерта- 
борните събрания, в отче лайки. че Тези

е приносът им и в осъщес 
твяването на стабилизаци 
онните цели. Постоянно се 
съблюдава

досега дисци
отношения 

бя се развиват, комунистите 
откровено посочваха и 

юообед-ю кога

тите и разискванията 
ха подчертани повечето въ осъществяване

то на износа, >като едно от 
основните определения. Се 
гашният обаче износ,
бено на 
пазари все

проси, които еа обсъжда слабостите, 
ли членовете на СК в. тази то се

производство, 
събраниякасае за организи- 

трудова организация. Из раността на СОСТ „Тигър", 
хождайки от становищата Тези слабости са премахна 
и- заключенията, преди ти след реорганизирането, 
всичко от тези на 16-то за - когато организацията в 
седание на ЦК на СЮК, Димитровград от основна 
19-то заседание на ЦК на организация прерастна в 
СКС и Платформата за трудова организация на 
подготовка на 13-ия конг
рес на СЮК, комунисти 
те в ТО

, предприеха редица начина 
ния за, реализирането им.

ооо- въпроконверти ру емите 
още ,не об ез пе- 

ш ©обходим ата
си от значение за погната 
тъшното развитие на коле 
ктива:

юще ще реагира 
срещу виновниците. Разис
квайки за действуването 
на събранията на

чава
валута за обезпечаване на

сума о същ ествяването 
на средноорочпия ,план, ра 
звитието на делегатските 
отношения, осъществяване
то политиката на национа 
лно равноправие, укрепва- 

оистемата на всенарод 
ната отбрана и обществена 
та самозащита. И тук са 
постигнати — подчертаваха 
комунистите — добри ре
зултати. Необходими са 
обаче и но ви усилия.

трудещи 
те се — самоуправителните 
органи и за действуването 
на комунистите в

въз произво цетвени м ат ери
али от внос. Комунистите 
търсят да се увеличи 
са. като при това

сдружения труд. С това е 
осъществено

тях бе 
изтъкнато, че тези събра
лия са били добре 
вяни.
добре посетени.

изно 
подчер-

одно от зна
„Димитровград" чителните заключения • на подгот

ио че не винаги и 
Воред те 

идват на те- 
има обаче и

тават, че трябва 
дигне отговорността в по-' 
в и шаването на .качеството.

да се из-комунистите в този 
ровградски колектив. Ко. 
муштстите тук оа далм ооо 

Предизборните събра- бен принос и 
ния бяха наистина момент 
комунистите критично да те документи, 
обсъдят досегашната 
дейност. Те изтъкваха, че 
развитието «а самоунра1ви- Самоуправителният работ-

димит не

зи които не 
зи събранияв доизграж

дан ето на самоуправитолни 
В провеж 

си дането на законността оба 
че все още има слабостта.

От значение 
кне, че :в този

комунисти.
И.нак. на 

събрания бе 
че първичните 
организации в този

0 да ое изтъ
ДИМИТРОВ

град-жм колектив по-добре 
се заплаща 
ния труд и -в 
УСЛОВИЯ от този

■прдизборните
подчертано,

партийни ттроиз-вадстве-
затруднвни
на аяминиколек-

Предраг Димитров
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ОХ ПРЕДИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ В 
БАБУШНИШКА ОБЩИНА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КО 
МУНИСТИТЕ В БОСИЛЕГРАД ЗА ИКОНОМИ 
ЛЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯРазплата с безделниците

Занапред не със 

заключения, а с дела
Предизборните събралия 

в синдикалните организа
ции в Бабушнишка общи 
на, за разлика от ло-рано, 
се използуват за сериозен 
прелом в работата. Имен 
но, при отчитането на 
ти щатите през 
две години резултати, ое 
подлагат на 
ка и допусканите 
ти. Преди всичко, както 
заяви Иван Димитриевич, 
председател на Общинс 
кия синдикален съвет 
Бабушница, подсичат се 
корените на търпимостта 
към безделниците, които 
с опортюнистическото си 
действуваме слагат прът в 
развитието на самоуправле 
нието. На проведените 35

синдикални събрания в об 
Щината — най-голямо вни 
мание е било посветено 'на 
предлагането на 
подобрение на жизненото 
равнище на трудещите се. 
Средните лични 
общината

воните мощности. С изклю 
пение на ООСТ „Лисца", 
„Текстилколор’' и „Първи 
май", в много трудови ор
ганизации производствени
те мощности се използуват 
изпод 80°/о. Затова .на син 
дикалните събрания се на 
Ьелязват мерки и акции, 
които да способствуват за 
по-пълно използуване на 
мощностите.

Друг въпрос, на който е 
посветено голямо внима
ние е

мерки за

Преди десетина дни Председателството, 
на 31 октомври т.г. и Общинският комитет на 
Съюза на комунистите в Босилеград разискваха 
върху досегашното осъществяване на задачите 
от Дългосрочната програма за икономическа 
стабилизация в общината произлизащи от ста 
новищата на 18-то заседание на ЦК «а СКС в 
областта на организационното укрепване на 
сдружения труд. На заседанието, присъствува- 
ха и Зарие Димитриевич, изпълнителен сек- 
оетар на Председателството ®га МОК на СК 
Леоковац и Костадин Момчилович, подпредоеда 
тел на Скупщината на Междуобщиноката реги 
анална общност в Лесковац, бе обсъдена и ин
формацията във връзка със състоянието и про 
б лемите в областта на ооциалната политика в 
общината и задачите на Съюза на комунистите в 
тази област.

Безспорно, и двата въпроса, са от твърде ва 
жно значение за по-ускореното обществено- 
икономическо развитие на общината. Въпреки 
това, както бе изтъкнато на заседанието, запла 
нуваните задачи и активности бавно. се претвар 
я.т в дела. Изглежда че обществеяочтолитичес 
ките субекти и организациите на сдружения 
труд изолирано, без съвместно действуване, под 
хождат в провеждането на мерките за икономи 
чеока 'стабилизация. Бавно, а в някои области 
и въобще не се осъществяват заплануваните икз 
намичеоки .мероприятия. И на това, както и на 
редица други проведени досега заседания се 
подчерта, че при посочване на проблемите не 
липсват съответни заключения, а че израстват 
конкретни дела. Не ое обърща достатъчно вни-

апое 
изтеклите доходи в

възлизат 
21 680 ,динара, а това

на
саостра крити- 

слабос-
скромни 
има в предвид инфлация
та. Затова почти 
синдикални 
е направено 
на общинско

доходи ако се

от всички 
организации 
предложениев равнище да 

се вземат мерки за защи 
та ца работниците с най- 
малки лични доходи.

Не по-малко внимание 
на предизборните събра 
пия е било посветено на из 
ползуването на производст-

изко реняван ето 
на неоправдателните отпу 
ски по болест, борба среЩу 
безделниците и всички дру 
ги. които оъс своето пове 
дение нарушават трудовата 
дисциплина и 'нанасят пря 
ка вреда на 
него.

стопанисва-

твшаш 

м клт ШШ11 1ш
Отмира вече досега про 

явявалата сантименталност 
и търпимост към такива 
лица, като ое издига остро 
искане, същите да отстъп 
ят място на чакащите 
работа лица.

Може ли активността на една първична син
дикална организация да се осъществява и отчи
та само чрез активност в обезпечаване на зим,- 
нина, залесяване на голини и почистване на 
двор в трудовата организация? Ако се има пред
вид разискването на проведеното на 31 октом
ври нредизоорно събрание на първичната син
дикална организация в ООСТ „Нишава" в Ди
митровград — може!

Гази първична синдикална организация е 
пример, потвърждаващ как не трябва да се дей
ствува. Всъщност, в отчета за досегашната ра- 
оота синдикалното ръководство изтъква, че въ
просът във връзка с икономическата стаоилиза. 
ция не е оосъждан. Имайки обаче предвид, че 
ООСТ „Нишава е единствената селскостопанска 
трудова организация в общината, както и фак
та за положението в селското стопанство в об
щината, в което има доста трудности и проб
леми, ясно е че икономическата стабилизация. 
трябва да се намери в центъра на вниманието. 
С това никак не оспорваме значението на ак
циите, проведени за запазване на жизненото 
равнище на работниците чрез набавка яа чуш
ки, картофи, ябълки ... Това жизнено равнище 
обаче може да се защитава и чрез други, 
сигурни мероприятия. Тук все още, например, 
не е извършено правилно нормиране на трудо
вите задачи. Това е една неизползувана въз
можност, с която да се обезпечи социална си
гурност и да се намаляват сегашните социални 
разлики сред заетите в тази трудова 
зация.

за

Наред с тези въпроси е 
въпрос за по-из дигнат и 

справедливо възнаграждава 
не. Все (още не се прилагат

правилниците занапълно 
разпределение според тру
да, а това дестимулираащо 
действува върху работници 
те, които щателно и отго
ворно изпълняват трудови
те си задачи.

моние, на заключенията след приемането 
Вое още се счита, че бремето на икономическа 
та стабилизация трябва да е на плещите на 
стопанството и стопанските .организации, а съв 
сем малко се говори за стабилизационните меро 
приятия в обществената дейност, а най-малко за 
мероприятията в обществено-политическите ор
ганизации. Все ооце нецелесъобразно се изпол 
зува работното време, няма значителни резул 
тати в 'икономиите, няма конкретни 
администрацията, бавно се реализира договора 
за заетост на младите школуваяи кадри и въп
роса във връзка с приемането на стажанти и 
гьр С други думи: и след 11 месеца от 18-то за 
оедание на ЦК на СКС, все още няма необхо 

организационното устройство

им.

Друга качествена 
ка напред, се прави в пре 
длагането на лица в «оки 
те ръководства на синди
калните организации. Ка 

изтъкна Новица Ста

крач

промени вкто
нкович, председател на ка 
дровата -комисия при ОСВ, 
почти във всички оиндикал

организации в новите 
ръководства са предложени 
млади и дейни работници.

ни
по-

димм промени в 
на сдружения труд в общината. Общинският ко 

.решение всички субекти в организа- 
сдруженмя труд още един път да пре- 

самоуправителни документи 
и да изготвят съответни програми за действу
ваше. За всяко неизпълнение .на възложените за 

• дачи срещу комунистите ще се предприемат иде 
йно-политичеокм мерки. Когато членовете на 
ОК на СК взимаха решението имаха предвид, 

сегашното становище няма да остане

Спазвани са напълно 
кадровата 

— изтъква Стан-
митет взе 
циите на 
разгледат своите

критериите за 
политика 
юович. В новите ръковод- 

са предложени най-деоргани- ства
йни работници, предимно 
завършили разни

школи, куроове и
политиОще един факт потвърждава твърдението 

как не трябва да се работи. На събранието на 
тази синдикална организация не присъствуваха 
ръководните хора в трудовата организация. А 

живеят, работят, членове на Синдиката. . .

чесми
семинари, така че очаква 

занапред по-качествена 
и .по-съдържателна работа

че поне
на хартия. И крайно е време.

Я.
ме

тук на синдикатите.
М. А.

ганизации органи и тела. 
Трябва да отбележим и то
ва, че в няколко първични 

организации

босилеградска общинаОТ ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В
Приключват предизборните събрания

Освен отчетите за досе
гашната активност на пър 
г.ичните синдикални орга

на предизборните

синдикални 
не са спазват докрай ут
върдените изборни крите
рии. отделно при евид)ен- 
тиоането на делегати за 
общинските и (висши сикди

зависимостчии доходи в 
от резултатите от труда и 
пр. Не малък брой първи- 

сиилчкаллш оргаггиза- 
отчвтито си изтък-

зи дни.
Инак, на досега лрове- 

предизборни събра-
С известно 

предизборната дейност в 
първичните синдикални ор 
ганизации в Босилеградска 
община навлиза в заклю
чителен етап. Именно от 
общо 30 първични синдика 
лни организации в община 
та, предизборни събрания 
са проведени в 20, а в ос
таналите 10 същите, както 
бе подчертано на неотдав- 

заседанис

закъснение

денитс
ния, почти във всички пър
вични организации в

вниманието е ло-

низации 
събрания, съгласно изб 
•ште документи са прел’ 
гали и евидентиранм кан
дидати за ръководни функ 
ции в първичните органи
зации и делегати в общин
ските и висши синдикални 
форуми. Характерно е, че 
в повецвго случаи ое еви- 
дентират повече кандидати 
почти за всички функции,

чни
ции в
ват и редица други вънро- 

по един или
цеп ка лни органи и тела.

Инак. според утвърдена
та изборна дейност избор
ните събрания трябва да 
се проведат до края нана- 
н а стоящия месец, а до края 
на декември трбва да се 
избере нов Общински оин
дикал ен съвет и изберат 
делегати за Междуобшин-

търа на 
нататъшното развитие на 

самоу-
си, които 
друг начин неблагоприятно 
са въз действували върху
сто пап и сването

со ц и а л и сти ч еск ите 
правителни отношения, уве 
личеиието на производител 
ностга «а труда, последо- 

овладяване
обществено-

не--им
отсъслп прав дателните 

по болест, нерационалното 
използуване на работното 

лошата трудова
нават олиото 

работниците с 
то възпроизводство, по-це
лесъобразното използуване 
на средствата за разширя- 

материалната ос

на проведеното 
на Общинския синдикален 
съвет, на което между ДРУ 
гото бс обсъдена и инфор-

досегапшата

време,
дисциплина и други въпро 
си от ежедневието «а тру- 

и въобще «а ою
ския синдикален съвет и 
предстоящите синдикални 
конгреси.

орга-както в първичната 
иизацця също и за възмо
жни делегати в обшмнски-

дощите со 
ганизациите па сдружениявано на 

нова на труда, разпределе 
цисти на средствата за ли-.

мацията за 
предизборна и изборна де
йност, ще се проведат те-

М. Я.те и висши синдикални ортруд.

СТРАНИЦА 5
Братство • 8 ноември 1985



0Т01ЮН0ТВ0 • 11РОИ5В) 2ШЛСНИС
5?

НА КРАЯ НА ДЕВЕТТЕ ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАДКОНФЕКЦИОНЕРИТЕ
МЕСЕЦА ЗАДОВОШЕЛВДЛОВИ РЕЗУЛТАТИ„Свобода“: добри делови 

резултати, на певетмесечието
През първите девет месеца (фондовете по отно

увеличени със 182 на
жилищно изграждане 1 003 
344 динара и във фонда за 
общи и съвместни потреби 
1 052 266. динара.

През отчетния период в 
Горската секция за лични 
доходи са -гделили 
998 динара и по отноше
ние на миналогодишните 
през този период са увели 
чеми с 80 иа сто, а средни 
ят личен доход по зает въ 
злиза иа 22 453 срещу 12 
383 динара, колкото възли 
заше тхрез този период ми 
палата година.

Да кажем и това, че 
Горската секция в Бооиле 
град
се отделят и за разширява 
не и пробиване на пътища 
до горите тяхна собственост 
и до горите на частните сел 
ско стопански 
ли. Само през първите де 
вет месеца «а настоящата 
година са прокарани десе 
тина километра.

шепне па миналата 
сто, а средният личен доход с 81,3 а сто. Икономиче 
ската стабилизация и занапред на преден план.

година

има място и възможности 
производителността иа тру
да да оо увеличава. Съще
временно има нужда от 
подобряване ага качество
то, като основно условие 
за запазване на сегашните 
и намиране иа нови купу
вачи на домашния и чуж
дестранния пазар. Осъщос 
твявайки това създават сс 
още по-добри условия за 
подобряване иа материал
ното положение на засти-

Димитровградските кон- 
фекционерн 
и тази година със сигурни 
крачки напред. Това личи 
от показателите изказани 
в равносметката за деветте 
месеца на тази година.

делова година 174-те заети 
са осъществили 
ход от 120 866 614 динара 
и но отношение на енния, 
през този период на мина 
лата голина 
107 на 'сто. За осъществя
ването иа този доход са из 
разходвани 57 154 969 дина 
ра и същито бележат ръст 
от 127 на сто. При това до 
ходът отчита увеличение 
от 92 на сто и възлиза на 
63 711 645 динара, а чие 

възлиза на 50

Деловито резултати на 
Горската секция в Босиле 
град, която работи в съста 
иа на Горското стопанство 
от Враня, постоянно укреп
ват. При това отделно вли 
майте посвещават ле раз 
личните -фондове, които 
през първите девет моосца 
от настоящата делова го 
дина по отношение иа съ 
щия период през минала-' 
■га година са увеличени със 
182 на сто. Изхождайки от 
факта, че заплануваният 
обем 'ритмично сс изпълня 
ва. в тази стопанска орга 
низания положителни де 
лови резултати очакват и 
на края иа деловата годи

продължават общ до 41 805

увеличен със

По отношение на плана 
за 1985 година за девет 
месеца същият е осъщест
вен със 77 иа сто. Доходът 
с осъществен със 116, а за 
толкова са увеличени в

задължениятаи значителни средстваРазходите те, което и осга о па оравхода.
ти*т доход 
516 755 динара и също бс 
лежи ръст от 92 на сто.

произволите
Общо в различните видо 

по фондове са отделили 
над 8 754 000 динара, от 
това в деловия фонд 4 151 
72 динара, за резерви 2 548 
406 динара, във фонда за

на.

Инак, през първите дс 
вет месеца па настоящата М. Я.

СЛЕД ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО В ТО „ДИМИТРОВГРАД"

Всички показатели положителни
През първите девет ме

сеца, на тази година кау
чуковата промишленост в 
Димитровград е била доб
ре снабдена със суровини 
и възпроизводствени мате
риали. Това се отрази бла
гоприятно върху повишава
нето на физическия обем 
на производството в срав
нение със същия период 
миналата година за 7,5 на 
сто. Това би било и пове
че да не се касае за срав 
нителво малки серии в 
производството. От друга 
страна и цените на сурови
ните и възпроизводствени^ 
материал постоянно се уве
личават, което съЩо се от
разява на производството.

Общият доход в сравне
ние със същия период ми
налата година е увеличен 
за почти 100 на сто (98,8%) 
при което е осъществен до
ход от 533 638 000 
и чист доход от 418 756 000. 
Това показва, че в сравне
ние с 1984 година чистият 
доход е увеличен със 100.5 
на сто. От това за лични 
доходи са отделени 402 596 
000 динара, така че сред
ният личен доход в каучу
ковата промишленост за 
деветте месеца е 25 916 ди
нара, което в сравнение със 
същия период -миналата го 
дина (13 631) представлява 
увеличение с 90 на сто.

В ТО „ДИМИТРОВГРАД" НАСКОРО ЗАПОЧВА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕ 
ХА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ СТОКИ М

Разбира, че тези добри 
стопански резултати са да
ли и очакваните ефекти в 
износа, който също е уве
личен с 84,7 на сто в сра
внение с миналогодишните 
девет месеца или с 13,8 
на сто повече от заплану
ваното . В износа, който е 
осъществен и на западния 
и на източния пазар, най- 
много са обувки, гумено- 
техническа стока и упълня 
телни плочи. Че износна 
ориентация и занапред е 
главна насока ссед п/мар- 
ците говори факта за на- 
стоянията да се увеличи 
процент на първо качестве
на стока, въпреки някои 
обективни трудности, като 
некачествен гьон и някои 
доста застарели машини, 
които все пак се ползуват 
в границите на нормата 
им.

68 на сто от злапланувЗ- 
ните, докато чистият доход 
е осъществен със 115 на 
сто от плана. При такова 
положение за разширяване 
на материалните основи на 
труда са отделени 272 на 
сто средства повече от за
плануваното, което на „Сво 
бода" дава възможност по
стоянно да се развива. Вп
рочем заетите в този тру
дов колектив винаги са от 
деляли достатъчно средст
ва за разширяване на ма
териалната база което им 
обезпечава сигурна перспе 
ктива. „Свобода" е една 
от малкото трудови органи 
зации в общината, която 
постоянно увеличава физи
ческия обем на производ
ството. За девет месеца 
той е осъществен със 115 
на сто.

Когато говорим за успе
ха на конфекционерите в 
Димитровград не можем 
да не споменем, че те са 
успешни износители «а чу
ждестранния пазар. В об
щия доход на трудовата оо 
гаяизация износът участву
ва със 76 на сто, при кое
то една трета е на конвер
тируемия пазар. Износът 
и занапред е ориентация 
на заетите в конфекцията.

Както изтъкват в „Сво
бода”, изхождайки от ус
ловията в оегашния стопа
нски момент, а зачитайки 
факта че работната ръка 
все още не е достатъчно 
опитна, с постигнатите ре
зултата само частично са 
доволни, защото все още

нително задоволително ра
внище, имайки предвид, 
че след деветте месеца сре 
дният личен доход е бил 
22 584 динара. Но целтта 
на заетите е личните до
ходи да бъдат значително 
увеличени като резултат 
на повишена производител 
ност на труда и увеличено 
качествено 
За осъществяването на та
зи цел е необходимо мак
симално 
всички субекти в повиша
ване на трудовата и тех
нологическа дисциплина.

А. Т.

динара

производство.

ангажиране на

Зй НОВИ>441 ТОНА СТОКИ
За да се разширят мощ

ностите, които са ангажи
рани за производство на 
гумени профили, не обходи 
ми при производството на 
,,Юго-А", в най-скоро вре- 

трябва да започне ре
конструкция 
производство «а техничес
ки стоки в трудовата ор
ганизация „Димитровград". 
Програмата за 
работническия съвет

ничество, заетите в гумар- 
ската промишленост в Ди
митровград искат да създа 
дат условия за много по- 
добро позлуване на съще
ствуващите
този цех, преди всичко 
производството на профи
ли необходими за „Юго-А".

тия цех, а същевременно 
и набавката на някои ма
шини за металния цех, ко
ито са необходими също за 
следене програмата на 
,,Юго", Ще бъдат ангажи
рани около 230 
денара. от които 
от 160 милиона

Имайки тези показатели 
' пред себе ои. членовете на 
работническия 
ТО „Димитровград" прие
ха равносметката за девет
те месеца с единственото 
желание и решетест окон
чателната равносметка да 
бъле още по-добра. Имай
ки предвид плана за ме- 
'сец ноември, който също 
бе обсъден и приет на за
седанието на работничес
кия съвет, съвсем е сигур
но, че гумарците в Дими
тровград ше го осъществят.

мощности вме в милиона
повече

иа цеха за съвет на
са за ма

шини. а останалото е за 
оборотни средства. Средст
вата обезпечават Фовдът 
за насърчаване развитието 
на недостатъчно развитите 
общини. 60

С модернизацията на то
зи цех се създават възмо
жности за производство на 
нови 411 тона технически 
стоки на стойност от 450 
милиона динара. Това съ
щевременно ще даде въз
можност във фондовете да 

отделят средства на 
стойност 70 на 'Сто от съв
купното производство 
миналата година или око
ло 70 .милиона

това прие
на та

зи трудова организация на 
заседание, проведено на 31 
октомври тази година.

Имайки
на сто ти соб- 

средства.ствени 
за оборотни докато 

средства ще 
помогне и деловата банка 
Реконструкцията трябва да 
завърши до края на годи
ната. а.пълните ефекти се 
.очакват до 
1986 година.

предвид факта, 
че досега сътрудничество
то межда „Димитровград" 
и „Цървена застава" 
Крагуевац е дало очаква
ните резултати, а зачитай
ки и големите възможнос- 
ти за по-нататъшно сътруд

се

от през

динара.
реконструкцията и мо

дернизацията на
края на мартВ

спомена- А. Т. А. Т.
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Комунист
а сЛч ЮЗа и* югосл*»скитв комунистина ъюза на комунистите в Сърби* Белград, 8 ноември 1985

Брой 1492 година VIIIг лВ ИЗКРИВЕНОТО ОГЛЕДАЛО те е подходящ за (настоящия момент и дали 
с; доо ьр ,в сегашните оо споите летва/ ьместо
ал.1-иайп<остга на комунистите винаги да се оо-
сьжда като се прилагат различни оолици на 

на да не се гземат в предвид — жените. Люк- кришка и самокритика, вместо постоянно да изоорна раи юва,
Във всички организации и ръководства <—*.ч тези дни се заоелязва засилена 

актнвпосг. с-ъпьтствуват я 
роини акции и (инициативи, гази 
за разлика от водените досега 
егоя/гелеша.

срещу такива листи на кандидати- ье следи .с оОооновано анализиране на идеи
те посю-лнпо се заканва опасността около или н'°'11 о^нтичоките съдържания на раоота и 

активносг, ььв връзка с да да започнат политикански- основа -на съответно п-роведено идейно- 
в подоони оо- те си игри -отделни групи и носители на ог- -^'олишчесКю разграничаване, подхожда ое 

новини, делни интереси и при това да се подпалват кьм еднократно, оценяване и самооценяване и 
Л1И1М за изоошга леиипгт к г!!!,”3 подготов- локалиопическя и нартикуларистически ст.ра това в момента иотато се върши селекция 
стите. л и ■ сг в с. юза на комуни- спи. газоира се, могат- да ое манифестират м илм ПЪ1К ,когато се създават условия за прав-

ъскои други неприемчиви схващания за де- ил№0 изпиране -на ръководните кадри. Нима 
,-,,Впл 11.^™,^^,,..”°’ водено по мокрацията, особено в омисъл, че демокра- и таки»а поведения не посочват заключеии- 
V- л загеяавмр «я . м I*!™1 1рпнадесег- ция има ако се изтъкнат' повечето кандида- ет0< 40 ние в Съюза на комунистите недоста- 
„ ,е пагтягш!, „ н ... и мпогоЬрой- пи и се предлагат от „два до хиляда и два" г1'чн,о ое познаваме! Или може би не сме до

р 3 оворн за по-нататъшната демокра- кандидата. бре запознати с работата на отделни лица и
ИЙ С„ЬЮЗа. на комунистите, сегашните такива крайно неприемчиви становища организации.-’ Или, може би винаги нямаме 

1тп-п1,г»пГ1 3 избор11 в ^ все повече и все вече идват до изява. В повечето градски и пРеД очите ои Програмата на СЮК, много- 
ш дно получават характеристика на го- оощиноми организации ,ва СК вече са евиден бройните документи и определенията на 

ляма и значителна акция на югославските тирани повече хиляди кандидати за функции “гоелавоките комунисти. Кой това да знае!? 
комунисти До наи-силна изява това дохажда в СК. Също така има примери членове на СК ~~ Такива неприемчиви прояви рачбипа се
к? теГГнГкТдроТатГпоГиГ в сТГ^ Д* ДеССТ И -ндида™ иесто Гк“ Г„Т~оХТи Савдат^

р терии на кадровата политика в Съюза на за определена функция. Случава се и това но, когато ое прекалява в това слагат пол
м^стсГс^адат тоумви^сп^ро'0 огт“3 я^Г авидеи™Раните кандидати да бъдат повече въпрос определенията за изтъкване на повече 
^латн^ ^ на ка„ отколкото числото на общинската или град- кандидати и за отворени листи, огносно за
* ^ °м значи, че сега, повече от- ока организация на СК. Воичко това посочва по-нататъшно демократизиране на изборната
колкото досега, наи-много се търси изява да оезотговорносгта «а организациите и члено- процедура в Съюза комунистите а по-широко 
дойде способността на кандидатите за изпъ- ве на СК, които демократизацията на изборна разбрано — и в обществото въобще. Прин- 
лняване на длжноеги в СК, както и това да га процедура в Съюза на комунистите са раз- ципът за изтъкване на повече кандидати и 
са дали принос в укрепването и осъществя- орали като възможност да се „играят с демо- отворените листи, 
нането на интегративната роля на СЮК като крацията", в -смисъла — ако има повече кащ- 
цяло.

и следят многоо-

харак!еризират много 
което дава осооен печат

подо-икнати

вследствие на такова по
ведение, става празна фраза, и в този случай

оправдание, дидати тогава е по-добре — а при това за- не -са в сила критерите и договорите 
Струва се, че още по-оправдателно е изказва бравят, че демокрацията всъщност подразбира които, разбира ое, трябва да 
нето кандидатите да се оценяват и по това най-голяма степен на отговорност и дисци- една здрава и демократическа кадрова поли 
какъв е приносът им към осъществяването плинарност. За съжаление такова изопачава- тика. Със съревнованието кой кого Ще пред
на Дългосрочната програма за икономичес- не на демокрацията са приели -и отделни ръ- ложи и кой повече кандидати ще предложи 
ка стабилизация, както и тяхната готовност и ководегва, които накрая все пак се намериха бързо се губят от предвид основите на кад- 
способност за колективна работа, решаване и в безизходно положение когагго поеха да със- ровата политика, които тъкмо сега, когато е

т&зят списъци -на евидентирани кандидати.

Безсъмнение, това има върху 
се обосновава

отговорност.
Изхождайки от това, сегашната изборна

активност в СК е насочена към основната н.ите листи в СК трябва да се утвърждават ници, млади и жени. В повечето определения, 
от повече кандидати да се изберат с най-голяма степен на демократичност в из- относно справочници и насоки,

в ход евидентирането на кандидатите, тряб- 
Въпреки ясните определения, че отворе- ва да ое отличават в предлагането на работ-

цел
онези, които смело и откровено се борят за борната процедура, свидетели сме на прояви отборите за подготовки на конгресите и ко- 
осъществяване на основните определения на които е трудно да се съгласуват с нашите съ- нферекциите на СК е предвидено, че работ- 
Съюза на комунистите. Такава насочена 
тивност, обаче, обективно има 
специфичности и характеристики. В 
среди, особено в повеченационалните, 
заканват повечето клопки, па и деформации, обще са разбрани като повод всеки член на от целокупното число евидентирани кандида 

пренебрегнат могат да предиз- СК всестранно да ое оценява. По този начин ти. За съжаление, първите анализи на евиден 
множество нежелани прояви, ако напри на събранията започнаха да се манифести- тираните /кандидати за функции в СК не пот- 

листи бъдат отхвър- рат всеобразни б'ьркотии, в смисъл на оценя- върждават, че такава ориентировка се осъще

изготвени в

ак- щински желания по отношение на изтъкване ниците трябва да представляват над 50 на сто 
определени на повече кандидати и с правия смисъл «а от кандидатите за вояко ръко-водство в СК, 

отделни отворените листи. Така, -в отделни ореди под че трябва да има най-малко една пета мла- 
й се готовките за евидентираие и за изборите въ- ди, а жени — до една четвърта, па и повече

които ако се 
викат
мер от такива отворени
лени числящи се към отделни народи или на- нането „аз на теб ти на, мои ' и евидентира- ствява. Отклоненията <от нея >са големи, раз- 
родности. Дори и в национално хомогенните пето и затова голямо число членове си поста бира оо, за сметка на тези определения.

списък да бъдат виха въпрос дали такъв подход, инак въоби- Влайко Кривокапичсреди може да се случи от 
V. отхвърлени млади кандидати или пък въобще чаен в работата и деистпувамсто ма комунисти

г Да укрепне силата на работникаВИДОЕ ЖАРКОВИЧ:
I

Взимайки участие в разискването па 21- 
заседание на ЦК на СЮК председателят

на Председателството до ЦК «а СЮК Видое то общество — до равнище «а републиките 
Жаркович между другото ка3а: и покрайнините или на равнище на Югосла-

В-ад всички програмни документи на вия. Това са, например, решенията за услови 
обществото и на СЮК утвърдихме, че ята до стопанисването, за разделението «а тру 
нашата най-важна стратегическа цел е 
деетатизацията на отношенията в об

ластта на общественото възпроизводство, в та
зи сфера да укрепне силата и ролята на са-
моупраштелно организираните работници в казах, ние в нашето общество нямаме така 
сдружения труд да извършиме натиск върху самоуправителио организиран сдружен труд, 
статическата сила и ролята на държавните който да може в ръцете ои да превземе взи- 
органи Това е нашата програмна цел, която мамете не тези решения, из тази област да 
разбира се но може през нощта да осъщес- изтласка, т. е. да премахне вплитането на дъ- 
твим но към и вя трябва постепенно др сс ржавиите органи. Днес не юамо, чи нямаме 
приближаваме. така 'Организиран стружоп труд, които да мо-

Известно ни е, чс много решения из об- же да превземе тези функции в ръцете ои, 
ластта на обв(ественото възпроизводство не но сдружения;!' труд пое оШе и ме започна да 
се взимат на равнище на ООСТ или трудова- оо организира гаюме да може по-значително да 
та (организация, но на равнище на глобално- влияе върху взимането до тези решения. Ми-

-то сля, че С1< трябва възможно по-рано да раз
движи този процес в одружения труд и при 
работниците и техните самоуправителни ор
гани, Синдиката и младежта да развива съз
нанието за историческото значение на този 
процес. В обратен омисъл, ако това сега не 
направим, въпреки нашата цел да вървим по- 
- смело в процеса иа деетатизацията и укреп
ване ролята па сдружения труд, ще укрепва 
ролята на държавните органи в управляване
то с общественото възпроизводство, а ще на
малява силата и ролята на сдружения труд 
и ице имаме отрицателни последици 
икюиомичеокото развитие, междуиациомалиите 
отношения и осъществяването на конституци
онното устройство на федерацията.

Във връзка с това като иа пророк звучат 
предупрежденията .на Борис Кидрич из 1950 

(На 2-раюстр.)

да с цел да се съгласува развитието иа сто
панството, за стратегията 
развитие, за включващото в международното 
разделение ма труда и т. и.

иа техположкото

Обаче, както

върху

У



32 Комунист
ИЗБОРНИ ТЕМИ

ПОВИЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕСА НА 

КАНДИДАТИРАНИЯ й ШРШТЙ
РАЗИСКВАНЕТО НА ДРАГОСЛЛВ МАРКОВИЧ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ЦК НА СК В СЪРБИЯ, ПУБЛИКУВАНО В НАШИЯ ВЕСТНИК, ПРИВЛЕЧЕ ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ В 
НАШАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ. В ТОЗИ ТЕКСТ ДРУГАРЯТ МАРКОВИЧ СЕ СПИРА ВЪРХУ ИЗТЕК
ЛАТА ПУБЛИЧНА ДЕБАТА ПО ТЕМИТЕ, ЗА КОИТО ГОВОРИ НА СПОМЕНАТОТО ЗАСЕДАНИЕ

ДОлСГаТИ.рсолИ делегации и
ЪЪрши -изиОр НИ фуалцм 

ирсдседитсш и Т.Н. в скуп- 
О и илССТН и-Н О -11 и л И 1‘И Ч С V/-

иг 4-0 •; ШижХИ'1, 1* ЛЖАя С/итШ П-1'1,
» *•!У/ШЧО ЕЧ 
С/ИСЧ-Ш,

„1\Ул^1и1иТ В СТрОИ
ходина ал лх

'.•ло! иа мчлзго излолчииис ли
1хО-иаТси'лШ11чтчд доиига Щ1ИШУ11& и иоч,д«АЛЧ>ЛОХЛ01\) 11*1 МАЧ Н«д СА4 В Ч-^р

иил, ичиосхчио па ЗадачИТС 1иД 4>14 да дмдС Ь»з«г1илм»ОСТ За иО-вчл/Шр*»- мпс оощпооти. същою ашш И
лодсши-ие Да ВСН41ЧЙ 1СЗп од- ирп НзиНроНСШ -Нй 4Л01Ш11СТ0 В Ръ"

па 0011 1ССТВ 0110-110 ЛИТИ-
ИрсДИЦЗОЦрШ! 014-

П В ИЗООрШИО В ООЩОСГ ирОсИ. Ч-, 1СДО 1>скТ С Л Н0, 3«1 Виниш XV 14ЦЧИ>ДСТЬага
иши-аиш! ш чоски го
а оихдОоШсач-аолИТИЧотлчИТО ОрГсД- 110101 шч Д'о 00 НОДИ арг^тоиглро/па

дчцихи, /цй ОО иосочиат ВоХАЧ1чИ Ох-
110141'И Л(1 вауМОЖ1ШТО роиилшн.

кадровата политика и това е така
ооииюсш и ом ^шифишм в«ириси хряоии мм- чисммто организации. исханнлше ^ „азлика< каКВо хората които в

изоори, са косшстш, вврху делехат- редят мислят за себе и без ра- 
с!си принцип и всички нахожда 1 от зяика ,на добрите намерения на 

м иишшик делегации в исх, маех- ко^то и да е тях отделно...
ршзшх разглеждаше цялата проо- м^м 1 и па за тика сериозни нрооле- пито оо-чнооти. тх трудовите хора хСогато не са извършени всички
шшиам свързана с цредстоямште «ш не може да сс размеква само и гражданите са в различна пози- нот.)С^ау1 промени в избирателна- 

демокрашзацияга е чпчм от речите на другаря хи- цил като гласоподаватели във вси- система (а те не са извършени),
тези различни положения. В кото биха създали възможности

„избирателите действително (а не 
само формално) да избират” — 
тогава ми изглежда, че е по-важно 
от тази формална възможност (в 
някои случаи каквито са: избира- 

на пето на делегати в обществено-по
литическия съвет на републиканска 

и та скупщина или на делегатите в 
Съюзния съвет и под.) да се обез
печи хцото в кандидационната про
цедура обезателно, във всеки слу
чай. да има повече кандидати.

иИЗацИИ.
юм заседание отшлорххо и се-

Нзиори в ч-ач и 
на кадровата политика. посочено то, революциите па кои треси 1 е или 

оаачлхочештята. на цк па члч>ач, за- такива условия изоиратслитс ПРЕ
ЧКИ

ое и иа много вън роил, иа които
сьцссм ясно — не ко изоират само в опрсдслон оролтрлова да се даде отговор.

оа предстоящите изоори в Сью- сс помирих отговори на котчр-г. случаи, докато всички останали из 
за на комунистите и активността лл те решения, но само принцинл.. с-ори стават в делегатските скуп-

щини и разните форуми. С първо-

АНОГО В 1ЛЛ

вьв връзка с тях вече но-рано ое определения, ватова само с ц>пи
приет документ в 14К на ск в не може да се оспори пито едно ю гласуване вече се прекъсва връ-
чк^роия съооразно с*о егнновшца- мое становище или постави аод зката с изоирателната база;
та на Ч-л на едок и към въпрос оправдаността иа някои из- първото стъпало избирателното пр.а
шнуюшс заослежки на това заседш несони дилеми, произтичащи от ьо е пренесено на делегатите 
ную. газискваше се за задачите в реалното състояние в оочеството. л^легациите, делегатските скупщи-

ьъв всички споменати докумен- пи. от друга страна, в кандида-провежданеш на тези по-рано при 
сш становища, смитах, че тряова ти се говори за повече кандидати цйонната процедура за всички ви
да се разшири деоатата и да се в процеса на кандидатирането и доне изоори както и за онези, ко- 
пов/щшаг проолемите вьв врьзка изоиранего. Аз не поставям това ито се вьршат непосредствено, гга- 
с^с задачите на ек в предстоящи- под въпросителен знак. ]У1исля и ка и за онези които се вършат 
те изоори в ооществено-нолитичес сега, че целият проблем не може посредствено (в делегациите и де- 
ките оощнети и в оочествено-по- да сведем само на въпроса -— един легатските скупщини) могат и 
литическите организации, ь моето или повече кандидати при изои- трябва непосредствено да участву- 
изложение, впрочем, не се касае- рането. Застъпвах ое за мнението, гат всички. Затова от гледна точ- 
ше за изоорите в ооществоно-полй че в наличната избирателна оисте- ка на демократизация на избори- 
тическите оочности, но за Съюза ма, в условията на делегатската ои те м -избирателната процедура — 
на комунистите в изборите, за за- стема, в някои случаи, основното е изглежда 
дачите, мястото и ролята на СК, повече кандидати в процеса на кан самото начало на кандидационната 
организациите и ръководствата на дидатирането, понеже, докато не процедура да се обезпечи същест- 
Схч в предстоящите предизоорни се промени избирателната система вуването на повече кандидати, чи- 
активности и в изборите в ооче- (колкото е възможно), повече кан- ито подбор и определяне би се 
егвено -н о лити ч е ските оощности

НЕДОСТх\ТЪЦИ НА ИЗБИРАТЕ
ЛНАТА СИСТЕМА

Становището, че при избиране
то за всички ръководни функции 
трябва да има повече кандидати, 
трудно може да се доведе в унисон 

от и с установения ред на републики
те и покрайнините в най-важните 
съюзни органи, пък и в органите 
където има 'само по един или два
ма члена от отделна република, 
относно покрайнина. Също така 
при наличната избирателна систе
ма трудно може да се създадат 
предпоставки „избирателите да из- 
бисат" (или подбират) делегатите 
в Съюзния съвет на Скупщината на 
СФРЮ или делегатите в общест
вено-политическия съвет в републи 
ките и покрайнините, пък и в по- 
голежите гпздеки общини. Мисля, 
и това повече пъти подчертавах, 
че несериозно се минава край не
достатъците на нашата избирател
на система. Може да се мине по
край тези въпроси, но тогава тряб 
в а да бъдем наясно с това. че 
^*ло кла-м праният п рин цип 
е разбган от един брой участници 
в п з ^л г я кани ята
приложи не може да се осъще
стви.

много е важно

и дидатм. на другите кандидатски ли вършило с демократически избор, 
органи сти могло би да значи само фор- чрез тайно или явно гласуване.

Невъзможно е да се замисли.
обществено-политическите1
зации. с участието си в разисква- малност. Особено изтъкнах отговор 
нията исках да дада принос към ността на СК за демократизация че всеки, който е някъде изтъкнат 
разсветляването на тези въпроси.

Разбира се, не твърдя, че
на цялата -избирателна процедура, веднага да бъде внесен в сипсъка 

по във всичките й етапи. Без по-ши- на кандидатите. Пред окончателно- 
съм рока демократизация иа -обществе- то формиране на тази листа, хора 

прав докрай, но убеден съм, че из ния живот, без пълна инициатива та трябва да имат пълна възмож- 
несените мнения и аргументации На организациите и основните об- пост за дебата. Те, ако СК с ця- 
по тези открити въпроси са в уни- щности да предлагат и
сон с принципните определения, кандидати и бездействителните въ- в орна работа, ще знаят да я све- 

Това мое разискване на Пред- зможпости за същите да дават свои дат -на няколко най-добри кандида 
седателството на ЦК на СК в Сър- оценки значително преди формал- 
бия. както е известно, предизвика иия акт н-а избирането им, само по
широки коментари, а в общесгве- себе определението за повече кан- ществено е, между другото, нищо 
ността бяха изразени и много не- дидата би могло да значи празна да не се натрапва отгоре, противно 
гативни мнения по становищата, формалност без разлика колко дьл „а убежденията ла хората и изку- 
за които се застъпваха на това за- РИ били кандидатските листи. ството им, да се измени ролята на

0 _ сс. г- нашата разчленена, развита така нар. кюордипациони тела за
Вече досегашния ход на деба- обществено-политическа система което говорих на заседанието '

тата даде, обаче, и доста, нови ар- има цяла редица различил избори. Председателството иа ЦК на СК
гументи и така допринесе за раз- Има ,непосредствени избори - в в Сърбия ЗаЩрт0 тези тела не пя
светляване на проблема- от разли- ОСТ, местните общности, при из- дкю оа израз Р

бираието «а самоуправителви орга- монополитистичеоюи

всички конкретни -въпроси

излъчват, лата си сила се заложи за отго-

ти — от които ще избират в за
ключителния акт на изборите. Съ-

как

не може да се
на

Разбиоа се, тъма редица други 
на непреодрлените го,т ожгния. ч които е възможно и 

тенденции в в които ш.е бъде потообно (в зави-
чни аспекти.

Г л(От 1-ва стр.)

Да укрепне силата на работника
конституцисящия концепт на иолитическа- за ,нята ерес Об“ азТш, че ™ 

да подтиква и осмисляла и ушешщ Хдобря концепт^Т ^ 0СЪ1ществяване сЪЩината ва
рГе ^“ЛрГГ“ °РГ4ИЗИ-
от организациите на сдружениятрТд дофеде ^ойКонс™1УЧи®а от 1974 година Това в 
рацията. Ние трябва спешно да изграждаме роля ® противовес с общественататакава система йя .гамгитшзш,^ г» д с роля на републиките и покрайнините 
зиран-е на сдружения- труд Но ча*гъжап^НИ" реалн'и национални общности, защото те съ- 
вие не само че ве го изграждаме но не ГЧ>’ ^ествуват в съвместната югославска д^ржа- 
оим и възможни решевия Дори ’не водим и ' условиЯта иа единно стопанско прострах

година, за значението на развитието на вер
тикалната димензия на социалистическото оо- 
моуправление. Той предупреди, че без това 
„опасно ще изостава процесът на претваря- 
нето на държавната собственост във всенаро
дно имущество, под управление на свободно 
сдружени непосредствени производители, а 
от друга страна неминуемо ще се раждат и 
укрепват елемента на републиканска държа
вна ообственост. Децентрализацията ма опе- 
ративата по държавна линия, без същевреме
нно сдружаване на работническата класа... 
не води -напред, но неминуемо назад в дър
жавен капитализъм, всъщност в няколко дър 

V жавни капитализми".

та система

като

7ство и единен югославски пазар.



Комунист 3

си мост преди всичко от 
клето _ мастрое-

на избирателите) да се оти-
ва С ПОВеЧе ^«“Д3™- (мислиНо и в едния и в другия слу- или
чаи е важно процесът на канди- ще останат 
датирането да бъде демократичен т
откровен, :----
обезпечено участие

Ако комунистите бъдат без ста- „трябва да бьдат спряни по начин 
новище, дали и гага. (^двам тогава се изоорихме 

л^шм^дагьт на председателите *ш 
ое илг1>л1п1игеЛ'Ните органи да ,не се 

ч, "чч-рати на една година — от Съ- 
1изх1'И|д изи°лнителен съвет до из- 

в оо лишите, 
сджл-м ояха допуснати определени 
р^ьл1ш<и по отношение на време

разни отделни хора у хлърден в о става на СЮД'" 
ли някой че няма такива) как това в нкои явни деоати 

чужди 'Определения оцнеиено и казано ? 
паоивни ? Възможна

групи с
лшо. е, разоира се, че има бю- 

в това отношение? рократични отпори и тежнения да н^шителните съвети
лие спонтанност

да бъде Къде може да ни ответър т>«?
избир™.И ГРаЖЛа1мВ™“ НеВ~ ^Ге0™ “ РввЛ№- 

Канди датираието се върши на одРИ На ТЯХ- обаче 
кандидационните конференции на сят^м У^илМя Т|>ябва Да °е нотър- а досегашните разисквания бя- 
Соц-иали-стическия съюз. Съюза «а м МерЯт' ха посочени повече аргументи, ко-
оиндикатите, на събранията на об- Можал бих само да поооча ,на иго ои трябвало да имаме предвид,
ществено-политическите организа- елемен™те яа отговорите. Съюзът имаше, оойче в начина на деоата-
ЦИИ. Въпрос е как тези конферен- Н3 комУ1гистите трябва да бъде га- ъа и неприемливи становища, тоест

организират ]’ант 33 Демократичността 1на избо опити вместо аргументи да се. упо-
всички си- рите' в тях тРябва да бъде изця- треояват квалификации и ди-сква-

ло включен, не така, че да диктува лифюкации и вместо за самата съ-
спггсковете на кандидатите, 
ото да е равнище, но така, 
пази и развива' принципността 
разискванията и

явен, в него
се запазят позициите.

да дам отго- Д^хСКВАЛИФИКАЦИИ ВМЕСТО 
отговорите с УМЬйШ

траенето на мандата в отделни ор- 
щест« ьно-п олити чески оощности/.

С една такава уж последовател
ност в провеждането, частично ое 
компрометирана една до ора идел 
и значителна инициатива.

Спечеленото изкуство и позна
ние допринесоха, че на много ме
ста някои решения вече се проме
ниха, но още не сме поправили 
всички тогава направени грешки 

Ватова имам впечатление, че се Ето защо — като и винаги — 
ппопеття™ В 1Пин1Та'РЯ °6'становката от 1980 и И този път трябва да се пропива-

кандидатирането кое то в Сьша г „„3“' асъЗДаДеиа в™ вРъзка поставим и срещу натиска и от- 
ваччки трудещи’ се ще * дебатите за колективното ръко- порите на догматичното съзнание,
критериите ™ нодство и въвеждането на едното- срещу различните цитатолози, „о«е
нечисто за ^ ДИШен мавдат' Тогава с ка«пания зи на които всичко е ящо»
намигни Д ' се създаде атмосфера. в която които, мислят, че с „простор нро-
сьитиасиото значение «а могалио лрУ^° можеше конструктивно да веждане на директивите отгоре"
политическите ггтп-мт» и Р ° 'разИсква И Реално оценява, пък може да се обезпечи по-нататьш-
ка ’™,ДРУ™те човешки целият проблем за колективната ра но социалистическо самоуправител
имат хооата на фу„ктГ*Т° бОТа * рЪКОВОдене '<* свеждаше на » развитие на нашето общество

Г » едногодишен мандат. Трябва да, се Такива всъщност спъват творчес-
~ „ комунистите и в делегат- осуети повтарянето на едно такова ките усилия че в реализацията на

ските «ушити* «а всяко отго- положение. Тази кампания довеж- яриндатте опре^^Тппч
ло би па^ътем0 гмнТт °Т°' ТрЯбва' даше' какт0 се знае- Д° абсурдни лагането и провеждането 'на утвър 
Л° ®Гда бЪдем съанател™ за опа- решения. С големи лозунги и ци- дедата политика да те ешше до 
^т,Г^3ГМИ «еприник- . тати се създаваше атмосфера, коя- оптимални решения я до^тещест

на комунистите могат да бъдат не- Съюза на комунистите^иа търсим ™ 'водеше към веРааУмни край-нос- вяване на най-добри резултати.~ м ^ ,Нс1 комунистите .и да търсим ти, така че едногодишният мандат
гативни. ако Съюзът на комунис- на-ин да ги разбиваме и п-ремах- 0е въвеждаше всякъде дори и в
тите в тази активност влезе непод яем. Кпатко казано, не е дастатъ- сдруженията на гражданите, в ра-
готве-н, ако останем само на об- -р-з да се каже повече кандидати зличии културни и хуманитарни,
щото становище, че трябва да из- а у е един. Същевременно с това, еснафски и други обществени ор- ра ^ тв°Рче1СКИ/ демократически 
бираме между повече кандидати, -«ли дори преди това постазят се гаеизации (сдруженията на рибо- Д1<галог' отговорно да водим кон- 
На такива възможни последици по- редица други въпроси, от които ловците и пожарникарите Черве- стру’к™шна дебата и чрез съпоста- 
сочват и изкуствата в изборите зависят демократическият харак- ния кръст, разните спортни или ВЯне на различните мнения, анали- 
през 1967 година. Ние нямаме от- тер на избооите и съдържанието на културно-художествени организа- за за оъстоянието и преценката на 
говори на множество важни въпро- социалистическата демокрация. ции и съюзи). досега и ефектите яа отделни кон
си, поставящи се във връзка стова. тто™ 0 „ кретай решения, да обезпечим най-

Как ще се поставят организа- Дали Де6атата по тези въпроси Това често довеждаше до дез- добра реализация
циите и ръководствата в предизбо- ЗНа<Ш гГВЗНе °тапор °рещу ожив°- “Ргачизация, до непрекъснати про- сти определения, 
рните активности7 За кого ше се творяването на задълижтелните пар цеси «а избиране м избори, до прераите активности тайни решения", отпори които късва«е на контипуитета в рабо- "

се подготвят и 
Ние трябва да вложим

тези събрания да не бъдат фор 
мални. да бъдат добре 
атмосферата на

,п:и
на ко- щност да се говори за личност, 
че да

посетени, 
същите да бъде 

откровена и демократична, за вси-‘ 
ки кандидати да се разисква отго
ворно и сериозно. Противя ое 
на рояка стттхия. Но най-добра’за
щита от отихията и манипулиране
то е действителната социалистиче
ска г.змократична атмосфера.

Както вече казах, 
гил за изборите в 
на Съюза на комунистите, но само 
за задачите на СК в предстоящите 
активности свързани с изборите 
обществено-политическите

не съм гово-
о рганизациите

в
общно

сти и в обшветвено-политическите
организации. И сега смятам, че по
следиците по единството на Съюза

Вместо да се попусне под на
тиска на това догматично ‘съзна
ние, трябва да създаваме атмосфе-

на нашите при-

Драгослав Марковичзастъпват
съюз, в делегатските скупщини и
на самите избори? Съществува опа ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС 
сност Съюзът на комунистите да 
не участвува по истински начин в 
предизборните активисти и всичко 
да предостави на спонтанния ход, 
а това винаги значи и по-голяма

икога малко, никога много
Доколкото ни е известно, онези.Членовете на ЦК на СКС тезивъзможност за манипулиране и на 

грапвания. При това, тук е и въ- дни взеха решение за намаляване които дават много повече, никога
просът за обезпечаването на съот- на членския внос в Съюза на ко- йе оа имали забележка по адрес
ветна национална застъпеиост, как мунистите в Сърбия. Членският на членския внос. Добростоящите 
то и социална, старостна и други внос се намалява средно с 35 па членове никога не напускаха Пар-
структури. Не е невъзможно да се сто, но, както и досега, размерът тията поради пиоок
намерят решения и за тези въпро
си, обаче трябва да се търсят, за
тях да се размисля и вземат опре- Например членовете .на СК, които бата.
делени становища. заработват около 20 000 динара ще

Трябва да кажа, че и след вси- заплащат 40 динара месечно (0,20 бедните и твърде бедни членове на
е на сто), докато за онези, които по- Съюза на комунистите, които спо-

радн високия членски внос. Впро
чем, на състоялото се неотдавна 
заседание на Председателството на 
ЦК на СКС, в |разискванията вър
ху ооциално-клаоовото 
на Счоза на комунистите, бе каза
но и това, че морално-политичес
ката благонадежност у нас започна 
да ое отъждествява с членуване
то в Съюза на комунистите, а с 
това и с „бларонадежностга 
конкурираното за ръководни поето 
вс в обществения и стопански жи
вот”.

укрепванечленски внос,
на намалението е различен — този ни то пък споменаваха този въпрос 
път се движи от 17 до 75 иа сто. по време на общопартийната де-

Затова явлението е интересно;
при

чко което е казано досега не
съвсем ясно как трябва да се по- лучават над 100 000 динара на ме- ред новото решение ще дават оим- 
ставят комунистите, първичните ор сеца ще внасят 2500 динара (2,5 па воличен членска-! внос, почти кол- 
гзнизации на СК, пък и ръковод- сто). кото и- учениците и студошите, до-
ствата на СК в различните избол- вчера изтъкваха, чо е необходимо

активности и в различните по- разликите са огромни (в опоме- членският внос да бъде намален, 
ложения при изборите. нация случай за пет пъти по-голя- докато друпите, по-богатите, изоб-

ма заработка членският внос с по- що .не сс оплакват от високия член 
Как комунитсите излизат на виоок 62 пъти), ио са и иеобходи- сми внос. което може да се обж- 

изборите? Дали те като комунис- ми, понеже Съюзът иа комунисти- ни с факта, че 2500 не е много в 
ти в предизборната политическа те настоява да не засегне жизне- сравнение със 100 000 динара и че 
активност трябва да се застъпват и ния стандарт иа членовете, оообе- мнозина членове ма СК, конто з-а- 
бпоят за избирането на определен но яа -ония, -които живея-г при те- оаботпат «ад сродното -равнище в 
кандидат или не дали са длъжни жни условия и които са твърде Югославия заемат важни общество 
да сс застъпват за -избирането иа необходими а» неговия профил. То ни постове (директори, държавни 
кандидата който е член -на СК или ва е необходимо и поради забеле- и други служащи, шефове и пр.), 
не са? Може би може да се зае- жките иа работниците и други бе- които членуването си в СК често 

ста-новишс: първична- дни категории от населението; че къта довеждат във -връзка с работ
на СК -няма стаио- членският внос е висок. Някои от мото ои м-я-сто, с п-оста -в общест- 

вчше важно е да се участвува в тях дори и напуонаха Съюза- на вото, е напредването ои в ка-рие- 
ж-бооите трябва да сс избират комунистите, оправдавайки реше- рата и т.м. Това
ивй-лобрите. Възможно ли е поли- иието т с -високия, според тя-х, нитс причини, чо тази категория утвърдим -виоок ли е членският 

да остане на членски внос, което бе изтъкнато членове не плеви забележки на из- внос: те в топа сме уверени но 
обобшсяост? Ка- „ по време на об.вдпа-ртииппа-га де- ключител-но прогресивната скала би протестирали -и кшчир члигскя.-

те бата във връзка с Про-октодакл.оче за плащане .га членски „нос. пито *г внос би бил почшГсок с -още ня.
нията о,г ХШ заседание на ЦК на пък споменават, че ще се самоот-
СЮК. лъча-г от С-моза на комунистите по

Но -през последните няколко го 
дини и оред работниците в заводи
те и-ма такива,- -които е по-висок 
(извънредеи) труд заработват кол- 
кото и директорите и други ръко
водители — и над 100 000 динара. 
Сред тях има 
СК. Доколкото 
бележки

ни

много членове на 
и те -не -правят за- 

за големите разлики при 
отделянето -на оредства за членски 
внос, това за Партията е 
показател, понеже оправдава прог
ресивните размери. Ако обаче 
хождам-е от реагирането па ония, 
к-оито -имат добри заработки. 
мо-рално-политическата си благоне- 
д-сжиост отъждествяват е членува- е едлга от паж- и-ст-о

важен

пз-

ме следното 
та организация

а

-ои в СК, не можем леяю да

тачеоката активност 
това ра-вшште на 
кво те отговориш ако някой 
пита някой иа кой кандидат даваш 
предимство?

колко процента.
Б. Радивойша



Комунист 4
СВВТЬТ и АЛБАНИЯ

ииоизицденията, сзт, а ца нредстввитеяиге па Ати 
Г д» « допуснати контакти с «яшо-

,'-“С «лоания може да .^ * ,10 мадцшст1Ю. Тирана очевидно, е
с- “*“'«« “азар. готова да .направи отог*иш котето
"“рчидад заподпосиро и става дума за гръцкото малциистг-

лчгоато оо разхождат то „ ^ м останалите, сръбската, мак©
млоапиа с^с з^^д и „род. дои оката и черногорската за

, , .ш01Шето па «е произнесе нито дума. 
за .подоорммето ^ В1>в фокуса т албанското вни- 

климатът на .ролациите 1ир Ьоз съМнение, са отношени-
лоидоп и тирана - Ьон.1 с Югосиа»и*. И тези дни, в

Г5ГЬТгДГЯЛ~. -««<“” —— •
по злато на ллоаиия (златото при- нито
кпдлежеше на крал Ьоту, а

упинтдакепиою 14ИЯ. наистина, като
«ш,и веднага прибавя, че условие води веди 1_ ^ оването с тсрора над числя

шито се към албанската народ
ност". Обаче, очакваните албански 

развитие на

Много нови неща сега>Ц'а Ш*
гряова да сеШИ,

Ьо о1>Х'оиШИ>1Ти

ВЪПРЕКИ ЖЕЛАНИЕТО ДА ПОКАЖЕ ЧЕ НЕ СТАВА ДУ- 
МА од ОТВАРЯНЕ", АЛБАНИЯ ВСЕ ПОВЕЧЕ Е ПШСЬС1ВУВА- 

СВЕТА И СВЕТЬТ В НЕЯ
представители, можеше да се 

Тирана е готова и с Юго- 
развива добри отноше- 

рефреи.

ЩА В Реше чуе, че 
на славил дао.ч.. ..-4/ЬшОр сред западни 1С *...•• 

., „Ц време ига неОТДШимии....
Г.П-се сполхене, чех р-«ох>а да

е ти*>рдс чувствителна, и ‘ «
за нейното ‘

ЦЛС1ЮН0 П|Ж
;сштл тте* цди«4шким «4.1Д.-.1- 1Ш1<]ои1кю британски 

леи териториални
войната). Доколкото сс пре

гази шай-голям

се

1«.чО 1

ииИНИТ. Брт*Х

за това оиоеТ-тД^нитисаЮВОНС
Т-ХТ. «Ш А чи р и-

тчилисш сииол ч.ичс-
иклд * ьрхианалта 

и х УиП И аха хх
„л^л-тушпилл ър ага и-пштмгс

към света, ххравителет- 
иовече пъти огхвърля- 

...й: глврдйшей), че плоаш-тя.
ошошени^га СИ към света, »ит' мРуиО хчорШИ В ТИроЦха,

илаха ос Вадеха рс»31ЮЛ0рИ За 
граха 1 ьшаюто разширяване

ОХ Ч^>

ол><*д 
н томоше и

'ЛИЧ спор,

ое ОЧси“вб‘“о.бри крачки за истинско 
сътрудничеството

0ще изостават. Взаимоотно 
оа обоснова.

възможно с да 
роню нормализиране па 
«адските отношения.

По-добри са предвеегяваиията и 
отношенията между 

зала-

г.хоаХХХ В
сгьс северния съ-че всичко си остава потвърдейки, 

са арому, и на вьтрешон и на меж- 
нлан. това се подчерта-

ах-а хю- сед все
шевиота фактически 
ни единствено върху 

Ти- сътрудничество, т.е..
Но и тук е необходим нов, вза- 

Факт е, че Югосла-

,«ои*10», преди всичко в опл^.
галурш^та, миииюто м>-1^ очакванията в

съоес^дгшци ю Албанмя и ГфГ, единегвелата 
от .пирата, инак, заиадноевроах-.г дноовропежека страна, с която

стопански доици често и — ., рапа няма дииломатичоокм връзки, 
в да чуят, чо нлоанил л\ст.--

с г-п-алия да есмнесгви шината сто-' ...И 
икономическо см-руди..-

д, народен 
ва в
водители с 
ввидм и представителите на печа
та, или пък на „ооикнешените хо
ра1 с туристите, чието 
гошания в последно време ое уве-

стопанокотоореаигте на алоаноките ръко- гч*
чуждестранните. държа- и цпергевиката. ит

А10

размяната.

отмие имен подтик,
СЪС СЪСЕДНИТЕ СТРАНИ

годишно яе над- 
милиона динара.

число

и^п 1x0. настойчивостта на стокообменаличала.
т-ака се говори в тво както с гигославня, която ос- Очевидна е и 

’ Албания с чужби- тава и по-нататък неин шш-голям на Албания да усъвършснстУ^
БЧаШНОТЪрГиЪСКИ ПарТИЬОр. ДП При С'ЬТРУДНИЧе(ГГВОТО ОИ СЪС с оодпи

Най-новото потвърждение 
готовноог приегигна сь- 

на Обс-

хвърля стотина 
Югаоическите облици <на стопанско 
то сътрудничество, не обезпечават 
по-иатагьпшо увеличаване на обе- 

качеството на размяната.

отношенията на 
на случват се такива неща, какви- 
то с години а нито с деоетплетия 
не бяха забелязани. Много нови и 

«еша забелязват наблю

оавим, че през италианска терито- страни, 
рия за сега минава единствената 1га такава 
морска врьзка на Алошшя е нв- що така от седалището 
ропа ^траектът Драч — Гриест), а д!инонмте нации, 
очаква се още една подоРна връз- дипломацията Малиле,
ка. нл-ославските пътища и желе- зултат «а „константната" тическн е замръзнало. Основна при
зопътната лшшя Титоград - Ска- „а добросъседство вш^я „ина за това е, че Албания и след

непрпмрнР- дар чието завършване наскоро се новяването на добрите отношения Р’ у„п„я „е„НЕПРОМЕНЕ ДчР_ * задълг0 едшстве. с Гсрция, Италия, па и Турция, до- см -та на ^вер ^одаш. «е

пата връзка на Албания сте света, като югославия не спомена. ^ата^нарСност в Югославия „
Ако се съди по думите на неи- Обаче, в в гръцко-албанските отношения, подтикването на иредентата. Дона

ните най-виснш представители, ше- банското „отваряне пр дст които дълго бяха обременени от предък в сътрудничеството на кул-
фа на партията Рамиз Алня и пред съществуващото „военно положе- тус,,з поле не можа да се стигне
седателя на правителството Адндьо жавния секретар във ФР“10 ° ° „ забелязваше се през послед- поради нейното отричане реципро
Чарчаний. това е становището към имстерство на външните рабо™ ние ^йелЯзв р^едряване". ч„о да обезпечи стотвотю. праза

съветския СЪЮЗ Жан - Мишел - Ьаюге в Чирана. ™ ^«реме ^ ^ ^ допринесе и положешия „а югославяките з
«а становището «а Ти- Албания, подобни на този, от ко

ито се ползува албанската нацио-

ма и
к'ь.дето шефът на 

като ре-
значителни 
дителите когато става дума за от- 

функционират още от отдавна
Що се касае до сътрудничество

то па останалите полета, то пракито
страни.

КАКВО ОСТАВА 
НО"?

се

великите сили 
и Съединените щати. В това 
трябва да се очакват каквито

не Това бе първото посещение на ви- 
и ооката френска личност в -----Алба- промяната

да е промени — същността е на пия през последните 40 ''^а ^^^твърденията^на Атина, калност в Югославия. Отношенията

ланията и намеренията на Вашин- за подробно проучване «а., всички ™ ( навярно пулит"). с изнасянето на твърде-
гтон и Москва „ да се приближат, възможности ш албанскщфронс™ ^^ „ „убТикуването на книга- №ето че краищата ц, Сърбия.

И докато всичко остава в пат те делови анг жиме т фр Р Енвер Ходжа в Атина за от- Македония и Черта Гопа. в които
позиция в отношенията Албания оките бизнесмени можаха да се та «а^ Р Д р т ииглЯ1111[те се КЪ^I аблан-

СССР - САЩ, вилни промени убедят, както изтъкнаха след за- ™ в ^но Рвладствувавд. ...?тз ^ац.юналн^ ппедстазлява
съществуват в сътрудничеството на връщането си в Париж, в износе- пи ). с-ъщовре . « „ешен -п-^еяа нает пт албанското о—
Албания с оазиитите западни стра- костта /на албанските индустриални ят Папандреуов ПАС Р ' ,?еГ)0 ст от

Р европейските, съоръжения. Изразиха пълна готов да продължи с политиката на от- -™ . Разоиоа се. ппц такова по-
мнозина, на ност да окажат необходима матери варяне към Тирана, която през се- ложо ие на нещата тп/лно р 

това Тирана принуждават икон^ги^ ална помощ .на Албания за модер- демдесетите години разгърна р л’’1 я по-ол ■ ко и по ши
ческите проблеми, т.е. необходимо низиране на стопанството й. м^анлпе. Р|Г>ко_ ГЪтт^У11Т™честро к-а лвете сто

Но, голяма пречка представял- Така тази година стокообменът щч. То-а нр създава '^ловия
между Гърция и Албания трябва п^ипага^е и*4 обшооадхтпч/что

ни, преди всичко 
Според оценките на

да

стта да модернизира твърде заета
релите промишлени постройки, ко- ва — изтъкват френските делови 
ято Функционират още от отдавне. хора — албанската самозабрана за да се удвои. Новина представлява причинни р международното гьтру 
шното приятелство с Москва, т.е. вземането на кредити от чужбина неотдавнашното откриване на нов ннччество. Пооад^т1 това тпябза да

изтъква граничен пушкт, пръв в следвоен- проучи да ли нуждата на съвме-
два -'луго съжителство лобните отноше-'

което инак в Тирана се
като най7аначителен факт от „на- пия период, а от /неотдавна 
следството «а Енвер Ходжа". Ти- пъти седмично лети самолет <на ли чия и приятелското сътоудничест-

Янина. Албания во в 'този балканега-т пространства

Пекин. /
ПО-ПОБРИ ОТНОШЕНИЯ СЪС 
ЗАПАДНИТЕ СТРАНИ... рана поради това би желала дело- иията Тирана

вото сътрудничество да осъществя особенно желае да изтъкне, че не- Тт*р ст-д^ат безспорни и в аблачека- 
Във възстановяването на по-ди- ва по пътя на така наречените ком йните гражда1ни от гръцко потек- уз нолгттика към Югославия. Това 

яамични отношения с Албания че- пенсацизи (размяна на стока за ло, по повод на които Атина, през съмнение, би било по^лравгчр
: лн14 позиции заемат Италия и Фпа стока), което предста1влява един от последните години отправи много •* пни на . откриване" т?а Ал-

нция. Все пак, изглежда, че в най-низшите облици в междунаро- остгри думи, имат
това най-далеч е отишъл Рим. Итз- дната търговия. Обаче, това ще бъ За тази цел повторно им е позво-
дия е най-големият външнотьргон де трудно

всички права. ^гг->-"т към свет?.

осъществимо, защото лено да се учат на свой гръцки Алекдачлап ТПоповчч
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шец (Словения), Мирко Михалевич (Хър- © Печата се 
ватско), Матия Новосел (Черна гора), Кал- 
ман Петкович (Войводина).

Ф Председател на Издателския

председател Драгиша Павлович.

335-061 ; 
за СР| • С Указ на Президента 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.

сърбохърватски,в четвъртък на
относно хърватско-сръбски (кирилица и 
латиница), словенски, македонски и ал
бански езици,' а в съкратени издания на 
български, унгарски, словашки, румънски, 
русин оки и италианоки езици.

съвет на
0 Урежда единна редакционна колегия; гла-^ „Комунист" — на изданието за СР Сър- 

птговорвн редактор на всички из-_____бия Д-р Богдан Трифунович, заместниквени

I



смиловци

ога ще дойде водата? ЕСЕННАТА СЕИТБА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА
-.V .

Със забавени темповеЗвучи невероятно, 
зи въпрос постоянно 
ставят смиловчани 
то са приключени към 
гионалния 
дата -
прос на всички заседания, 
оонш събрания и в обик
новените разговори между' 
жителите на селото. А то 
вода не да няма

но то- 
си по-

име) са набавили 
твени търби. Тогава 
би това е било по-ефтиио, 
но 1ето че ефтиното 
за по-скъпо

некачес-
може ловоко поле, са договорили 

за сума -от 60 хиляди ди
нара да изкопаят 
за гърбите. Със 
машина

• ОПТИМАЛНИЯТ СРОК ИЗТИЧА, НО СЕИТ
БАТА ТРЯБВА ДА СЕ УСКОРИ • ЗАСЕТИ САМО 
30 НА СТО ОТ ЗАПЛАНУВАНИТЕ ПЛОЩИ 

т. ърод *>л жители ата суша 
твърде зле се отразява вър 
ху изпълнението на пла
на за есенната ееитоа на

откак-
ре- каиала 

специална 
каналът е изко

пан за няколко чара 
резервоара ® Пъртопонин- 
ско поле до първите 
ЛОВОКИ къщи.

изли* 
и сега те са 

принудени да търсят 
решение. Г1о 
на „Комуналац"

водопровод. Не
присъствуващ въ- зация не участвува в под

готовката на площите за 
сеитба и в тази 
нещо трябва да се мени.

От друга страна за таз
годишната есенна сеитба 
са обезпечени необходими 
те възпроизводствени ма
териали. С други думи, на 
лагер има достатъчни ко
личества минерални торо
ве, семена и -гориво. Инак 
според плана за пъп иоц си

ново 
инициатива от

насокаместните 
оощности на трите села от 
този район, Смиловци, Ви- 
сочки Одоровци и Гуленов 
Ци, са дали
участвуват в земните рабо
ти при прокарвано на 
зо трасе. Това е било и 
условие

сми
то рито рията на с^урдулиш- 
ка оощина. пъцреки чеиз 
тича. оптималният срок, 
сеитоата е извършена са 
мо на зо на сто от запла
нуваните площи. 1

Уинак, според приетата 
акционна програма за есен 
пата ееитоа. тази есен с 
есенници оощо трябва да 
оъдат засети 6/1 и 
оораоотваема земя.
това на частния 
трябва да 
ооУО, а 
само 320 декара.

С пшеница трябва да бъ 
дат засети 4220 декара, от 
които 4050 на частния, а 
170 на обществения 
тор. С ръж трябва да бъ
дат засети 920 декара и с 
фуражни треви 150 дка, 
относно 20 нови декара.

За хода на 
итба е запознат и Изпъл
нителният !съвет на Общин 
ската скупщина, които по 
този въпрос е заел стано
вището да ое уокорят ак
циите по интензификация 
на сеитбата. Прието 
пълнението на тази важна 
селскостопанска задача да 
се ангажират всички разпо 
лагаеми сили 
ната общност до общин-а-

в истин
ския смисъл на думата, въ
преки продължителната Су
ша, но търбите на тази 
част от водопровода към 
Смиловци, Одоровци и Гу- 
леновци постояно пукат и 
предизвикват

Инициатива за похвала^ 
но . . . Всичко би било в 
ред по!не да са обадили 

«но- „Комуналац'’
що то иока за оредства от 

да фонда е

съгласие да
в

за това. За-
„Комуналац" 

подаде иск във фонда 
насьрчване развитието 
изоставащите общини, 
средства в износ от около 

динара. „Ко
муналац" ще проведе мон
таж на търбите. 
заедно със земните работи 
стойността на предвидени
те работи би била към 18 
милиона динара, 
чани като инициативни и 
предприемчиви, 
ки присъствието на работ
ниците от трудовата орга
низация за водно стопанст
во „Вардар" 
която провежда работи на 
хидромелиорацията на Сми

отп ра вен, но ощ е 
за не е разрешен. Това 
на чи търбите I ~ 
за В „Комуналац"

те поздравляват инициати
вата на смиловчани обаче 
много са побързали. Заадо- 
то ако падне дълго очак
ваният

аварии. Та
ка при вода и смиловчани 
повече дни 
остават без питейна 
Наистина те 
ска'’

зна-
още ш няма. но изпълнение на есенна- 

декара та сеитба 
При

казват, чев седмицата 
вода. 

имат „сел- 
чешма, но анализите 

на водата показват, 
не е най-годна за употре
ба. „Комуналац" се старае 
колкото 
поддържа 
авариите са толкова чести, 
че току що се поправи на 
едно място, търбите пукат 
на друго. Причината за 
това е във факта, че свое
временно смиловчани (те 
казват някой друг в техно

са необходими 
100 тона КАН, 10 т. У РЕ А 

сектор и 200 тона НПК минерал- 
бъдат засети 

на обществения

'11 милиона

ни торове.
В настоящия момент ча- 

сел скостопая ски 
производители проявяват 
особен интерес за взима
нето на качествени семе
на, които се дават срещу 
земяна за т. нар. „меркан- 
тилна" пшеница. Така на
пример за 1" кг пшеница 
за семе се дава срещу 1.35 

есенната се- кг ..меокантилна'’ пшени
ца. По този начин са из
зети от частните селско
стопански производители 
наш над 3,5 вагона пше
ница.

Според плана от тазго- 
е из- лишни я род пщег-тииа тря

бва т»л ге изкчшят 185 то
на. а идущата голина 150 

пшеница. Налице п 
от мест- гл.пб/па^яването с п°йст:гт- 

тзл.цц-гге възможности зя 
изк'/цчва;не на пшеницата. 
тт>й като години напея 
намалява производството 
й Така например през 
1981 голина са пооизведе- 

полощина- ни 965 тона. а поез 1985 г. 
механи- 048 то^ч пттюнитта. Ст. Н.

така че
че тя

дъжд изкопания 
канал сигурно ще се затру 
па. От друга страна за но
вото трасе те изобщо не

стаите

е възможно да 
водопровода но Смилов-

са консултирали „Комуна
лац". Може да се 
да не е най-подхоДящо.

сек-ползувай
случи

Освен това смиловчани 
са сс ангажирали 
средства на местната общ
ност уредили чешмата 
селото, което сега им слу
жи за водопои на добитъка.

от Скопие,
и със

в
ДИМИТРОВГРАД

Със сеитбата р не се бърза Направени I 
които водата 
уредена е 
чешмата.

са корита в 
се събира 

околността на
Това е препоръка на спе

циалистите от „Сточар", 
когато става дума за есен
ната сеитба. Именно, пора
ди неблагоприятните усло
вия. причината за което е 
сушата, сеитбата на есен
ната пшеница закъснява и 
съвсем е сигурно, че тази 
сажна селскостопанска ра- 
'"зта няма да приключи в 
г*5и-оптималния агротехни 
чески

рант'г е обезпечила доста
тъчни количества сортно 
семе и то: по 10 тона бе- 
зостая, Югославия и Бал- - със собствени сили и май- 
кан и по 15 тона крагуева- стори за само 80 
шка и краинка. Осигурени 
са и достатъчни количест
ва изкуствена тор, общо 
около 210 тона.

Що ще отнася до общ е 
ствения сектор на икономи
ята на ООСТ „Нишава" е ЕСЕННАТА СЕИТБА В 
запланувано да се засеята 
172 хектара. От това на 
161 хектар ще се засеят 
житни растения, а на 11 
култури, които гарантират 
солидни добиви на качест
вен фураж.

За пръв път „Нишава"

Както казват.

та.ХИЛЯДИ
Сурдулишка община раз 

полага със 168 частни и 
оЩе 5—6 обществени трак- 

| тора. За отбелязване е, че 
приблизително 
та от наличната

босилеградскаГ

динара и няколко трудод
ни всичко е доведено в
ред.

А. Т,

ОБЩИНА

Изпълнението на плана под въпросй’з се стнася до семе
ната, частните селскосто
пански производители мо
гат да се снабдят посред- 
ство „Кооперант" въз ос
нова на договорирано про
изводство и свободна про
дажба, Съществуват чети
ри възможности за догово 
рирано снабдяване с пше
ница : Първо семе може да 
се вземе въз основа на замя 
на за „меркантилна" пше
ница в съотношение 1:1,35, 
при което замяната може 
да се направи сега. Втора
та възможност е замяна, но 
м а ркантилната
ще се даде при следваща- а За останалото се правят 
та жетва с лихва от 55 обстойни подготовки, кои

то подразбират качествена 
обработка на земята и иа- 
бавка на сортни семена и са изорани п: 
торове, ,с цел успешно да Груиици, Извор, Белут, Рс- 

осъществи плана. В есн и Млскоминци. 
.„Нишава" изтъкват че на
време са се ^снабдили със

Според акционната' 
рама изготвена от страна 
на общинския щаб но се
итба, през настоящата есен Наистина пеблагоприят- 
в Босилеградска община ните климатически усло- 

на овоите площи ще засее трябва да се изорат и за- вид зле повлияха върху 
есенен грах и маслена ря- сс«т 10 ха с пшеница и тазгодишната есенна сеит-

70 с ръж. Досега обаче ба. Обаче, оЩе повече за- 
спорсд думите ага Васил грижава въпроса, че и та- 
Анаотасов, инспектор по зи година есенната сеитба 
селско стопанство при Об- неорганизирано се посре- 
щинската скупщина в Бо- ща от всички субекти в

общината, отделно когато
га са засети пет хектара с ви според запланувания става дума за сслскосто- 
мзелета ряпа, 15 с фура- темп и планът едвам ли папската организация „На- 
жон грах и 40 на сто от е осъществен с 30 ага сто. иредък". Като че ли и те 
предвидените за пшеница — Дълготрайният засух, чакат подходящо време па

не само че неблагоприят- тогава да се активират и 
но въздействува но и за- да започнат да предприе- 
късня тазгодишната есен- маг съответни мерки в 
на сеитба. Малко площи това отношение. Няма не- 

Милепци, обходимото количество
перални торово и съотвег-

прог то бавно и рядко пониква 
— заяви Анастасов.

де основен носител на та
зи дейност не предприема 
нищо в това отношение. 
От година на година този 
въпрос се разтака да тръг
не напред. А тъкмо произ
водството на храна е една 
от приоритетните задачи 
па развойните определе
ния, обосновавайки се вър
ху активирането на разпо
лагаемите потенциали. Тъ
кмо за това крайно е вре
ме и в Босилеградска об
щина да се включат всич
ки субекти, за да се изна- 
мерат най-добрите пътища 
и възможности за интензи

па за да осигури нужните 
количества храна за прех
рана на овцете през април 
и май. От предвидените 
площи с пшенмца ще бъдат 
засети 112 хектара. Досе- силеград, сеитбата ле иър-

пшеиица

виране па селското стопап 
ство. Още повече, че деви
зът, всяка педя земя да 
бъде

процента. Третата възмож
ност е, въз основа на до
говор между „Кооперант" 
и селскостопанския произ-

ми
най-целесъобразно 

използувана е наша стра
тегическа задача за всич
ки. Съвсем е естествено, 
че пропуснатото време за 
есенната сеитба няма да 
може да се навакса, обаче 
това трябва да ни бъде 
добър урок за пролетната 
сеитба, когато трябва да 

компвнзсира

ни семена, съвсем е естес
твено, че без 
съврсмспи

водител, последният плаща ое 
семето по регресирала це
на, а след жътвата 1986 го 
дина доставя ,,меркагнтил1на'’ семе собствено Проиолодст- 
пшеница и ти му сс ком
пенсира по тогава валидна 
цена. Четвъртата възмож
ност с свободна продажба 
на семе без рсграс по 81,50 
Дин. Да кажем и това че

съответни
Повсчето от солскосто- агротехничее-

панските производители ки мерки няма и не може 
очакваха и все още очак- да се очаква голям добив 
ват дъжд. И докога Ще Загрижава и това, 
бъде така, времето ще ка
же. Едно е сигурно: тазго
дишната есенна сеитба ня
ма да бьде реализирана.
Състоянието и при изорали

во и от други селскосто
пански организации. На 
икономията те бъдат засе
ти 4 порти пшеница: кра- 
гуевка на 88 хектара, пар
тизанка ш 5, краинка та 
15 и балкан па 4 хектара.

А. Т.

40 ВСС
още не се предприемат по
чти никакви мерки за ак
тивирало ла обществения 
сектор. соСелскостопапска- 
га организация „Непре- 

тс площи не е добро. Семе дгк" която трябва да бъ-

венчко
селскостопанската трудова 
организация, т.е. „Коогю-

сссита.

М. Я.

братство • 8 яоември 1985
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Методи Петров:

ЕТИТК в
НАЦ

СБРимска баня55най-добра
да со надяваме, че оа-Тазгодишнмте Срещи на Ш1

другарство на работниците модейците от театъра при 
в СР Сърбия на регионал- Центъра за култура в Ди-

равнище в областта на ютенмитровград ще со 
рат добре и на републи-

но
сеизкуствотеатралното

проведоха на 31 октомври канския преглед..
Когато става дума за Сров Алексинац.

щмте на другарство да опо-
Макар че в самата под- менем, че регионален пре-

готовка и организация на глед на фолклорното твор
регионалния преглед има начсство ще сс проведе
ше доста неизвестности и в Бела па-9 този меосцнеимпровизации. които ланка. а на инструмеитал
отминаха и димитровград
ските самодейци, все пак

певци на 8ни солисти и
също този месец в Проку- 

за самодейния театър при - пи? з двата прегледа уча 
Центъра за култура и з.а- ствуват и представители на ;

димитровградските трудо- ,бава „25 май" в Димитров
град, този преглед бе твър „Строшена чешма’ви колективи.
де успешен. Именно, пред- 111111111IIIIIставяки се пред публиката
в Алексинац- с пиесата „Ри 
мека баня" от Станислав

рят условията за работа, а 
ведно с. това ще се създа- 
дат възможности за по-гол- 
ямо
от предучилищна възраст.

защита в Босилег-дстска
рад. Според плана новата 

ще заема около 330
Най-после, след двегоди 

шно разтакаме, тези дни за 
почна
обекта на детската градин 
ка „Детска радост" в Боси 

Всъщност това е 
фаза на изграж-

В БОСИЛЕГРАД
Стратиев, 
ските самодейци спечели
ха първо място и възмож 
ност да се представят и 
на републиканския прег
лед в Горни Милановац. 
(Точната дата още не е 
определена). Според мне
нието на журито играта на 
димитровградектие влюбе 
ници в театралното изкус
тво в „Римска баня" е на 
такова равнище, че те без 
.комплекс могат да играят 
на която и да е сцена в 
рамките на споменатите 
срещи, и не само в тях. 
Вярвайки на журито оста-

димитровград- сграда
квадратни метра и ще има 

възпи-
доизграждането на обхващане на децатаПо-хубави 

дни за 

децата от 

предучили
щна възраст

стаи за още две 
тателно-образователни гру
пи, кухня, и други необхо 
дими помещения. Изпъл
нител на работата е стро 
ителната организация „Из 
градня" от Босилеград и 
според договора обектът, 
трябва да бъде завършен

Инак, тази година в дет 
ската градинка „Детска ра 
дост" в 
ят три

леград.
втората 
дането на този обекат. За Босилеград работ- 

възпитателно-обраизграждането му ще бъдат 
изразходвани около 40 ми 
лиона динара, от които 80 
па сто ще обезпечи Репуб

групи, от кои-зователни 
то, две с деца от 6 до 7 го 
дини, така наречени под- 

с 38 де-готвителни групи 
па и една с 22 деца от три 

възрост,
тук прекарват по 8

до края на юни идната го 
дина.ликанската самоуправител- 

ка общност за пряка дет 
ока защита, а останалите 
20 на сто обезпечава 
щинската СОИ за пряка

до петгодишна 
които 
часа.Няма съмнение, че с до 

изграждането на обекта, 
значително Ще се подоб-

Об-
М. я.

РАЗКАЗБанда Секулска
Вечерата ое сълбичам при белия отблясък 

на плочките в банята. През полуотворената 
врата леля ми подава раинирана пижама .

— Май ще трябва да подвиеш ръкавите.
ЛУНА Внимателно изваждам трептящия косъм. 

— Погледни!
Чувствувам как с невидимата ръка на ле 
вятър луната измъква косъма от длантакия

Премервам пижамата. Стига ми до глез-„ „ Най-после, иззад черните храсти оттатък ..... „ „„ „
ните. Като нощница. Оглеждам се в огледало- градината, тя ,ое показва. Прилича .на жълтък - Искаш Да г0 вземеш? За да ти е по-
то, «ад което блести огромно кълбо бяла све- от ^,це ИЗШ1па1Н върху тгмната небесна чи- -лесно да намериш мама? Добре. Вземи го!
тлина. Разкопчавам роклята. Около малкото ни.я Пълзи нагоре бавно неумело, готова Косъмът изчезва. Луната отново се доле-
копче е намотан черен лъскав косъм - от ко- ВОЯ1Юа ,ми|нута ;Да ,се спуоне отново в огласени- пя Д° тъмносиния небесен покрив.

те от .птици дървета. Стисвам ггалци заради „ забравяй! Моля те. тре ще
— Мамо! Сега непременно ще те нам- чея: сам-о да не юе върне, веднъж да настъпи дойд© ли? 

еря! Помниш ли приказката за момичето, ко- полунощ! Тя продължава. От стената на спящата къща тихо отеква:
ето търсело момъка? Аз същ0 имам косъмче минавам првд заспалата ста.я еа леля ~ • •' Утре’ ^ре- ’ ’
от твоята коса. Ще го занеса на кръстопътя... Заглушавам 3,въна ^ ,в0ригата от ВХ0Днага Връщам ое. Като затварям вратата, леля 
там, където ое пресичат улици. В полунощ. врата. с трапврвща, влажна -длан галя пери- се е*™* ,
Когато се покаже луната. И ще видиш, че лата ,иа .стълб,дацето. нощта се носи с далеч- ~ *°и е? 
луната ще те доведе. вото, влажно крякане -на жабите, със скърца- ельо...

Внимателно отвивам своето съкровище, пето на трамваите, идващите, идващи от цен 
Лежи на доанга ми като тънко черно пръст- 
енче. Скривам го в джоба на пижамата. Бър
зо ов' мия.

ми.

сата еа мама.

— Защо не спиш? Какво правиш там?
— Трябваше да изляза...
Влизам на пръсти в банята. Пускам вода

та. Леля ое успокоява.
— Заспивай вече.
— Лельо... утре мама ще се въ-рн®.
— Сигурно ще се върне, сега заспивай.
През 'процепа на завесата казвам н-а луна 

та лека нощ.
След три -месеца мама се върна. Лекарят 

току-що излезе от нейната стая.
Вечерта отидох да се извиня на луната.
— Бях лоша към тебе, разсърдих ти се. 

Но та не си била виновна, че не я доведе. И 
как ли, като не си могла да я познаеш, ма
кар че ти дадох косъм -от косата й. Защото 
знаеш ли, там, в затвора, немците... тя вече 
няма нооа I

тара, и предизвиква внезапно потрепване на 
птиците <в листна.

Нима тези тесни пътеки, постлани с ка-
По-къоно лежа върху доближените фоть- манни плочи, могат да се нарекат .кръсто- 

оли в тъмната стая, «гледана в черния блясък път>.? с ме е отивам алече
на прозореца. Луната още я няма. Върху шу- д;руга с с кутийката си на ъгъла,
молящия чаршаф, върху уморените, парещи край ,меае МИШва жт ^ Тук е добре Лу;

вата любоиителво надзърта в нея, 
косъма с леми юинжави лъчи.

— Виждаш ли? Гледай, това е косъм от 
Слънцето нахлува под' вдигнатите от леля косата на майка ми. Ти не знаеш, мама я 

черни завеси като яркожълта вълна. Успала отведоха немците, а вълшебницата от

очи, върху лицето ми от високия тъмен таван 
ое сипе лек, невидим в тъмнината сънен пра. докосва
шец.

една
книлска казва, че ако тук, -в полунощ, та по
кажа косъм от нейната коса, ши ще ми я вър-

.съм се.. .
— Лелъо, имаше ли през нощта луна?
— Не зиам, може и да е имало. Завееш- неш. 

те бяха спуснати. Нали знаеш, затъмнение. Луната се .навежда от небето и опряна 
Стоя до прозореца с кутийка от .кибрит, на ръба ;на покрива, оглежда отблизо 

обвита в пъстра хартийка от бонбон. В кутий- вата пружшика на дъното на кутийката, 
косъмчето. Чакам луната.

лъока-
Превод от полски език 

Г. К.— Искаш да го видиш по-добре?ката лежи
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радДЖна * Младежка трибуна=Р> А'» \
- уаавгсазай:;.ИЗКАЗВАНИЯ

* Силвия ЖУГИЧ—РИЯВЕЦ:
КЪМ СРЕДАТА НА НОЕМВРИ В СЕДАЛИЩЕ
ТО НА ООН В НЮ ЙОРКМладите и правото на труд Световна конференция 

за младежтаВ първия ден от работата на 21-то заседание на 
Централния комитет „а Съюза на югославските кому
^заемането^на^абота^^рг^скванията13™ ®оли™“а 
СИЛВИЯ ЖУГИЧ РИЯВЕЦ, председател“0 Гсмоза’ 
на социалистическата младеж в Югославия 
ду Другото изтъкна:

870 000 незаети. Може ли 
централният комитет да I 
остане равнодушен към та 
кад «майни на планиране 
политиката п-о заемане на 
работа без мдеодно-полити 
чески оценки ,иа последи
ците, които могат да въз 
никнат о приемането на та 
кава политика, кой «ще бъ 
де отговорен, тъй като по
ради все по-голямата инф 
лация опада жизненото ра 
впише и липсата на възмю 
жност на една част от мла 
до то поколение да задовол 
ява своите екзистенциални 
потреби може да се стигне 
до конфликти от по-големи 
•размери.

Една чаот млади хора с 
години не могат да осъ
ществят правото ои на 
труд и останалите права, 
които произлизат от право 
то ,на труд.

А известно е, че ооциали 
етическото самоуправле
ние се приема в «степен, в 
която отделният човек .има 
възможност да се изяви в 
системата като всестранна 
личност. Ние никога не 
можем да убедим с лозун 
ги и приказки, че за «него 
е най-добре социалистичес 
кото «самоуправление като 
система, ако той не полу 
чада шанс с години да осъ 
ще стаи това в системата. 
Какво можем да отговорим 
на поколенията млади опе 
циалисти, които оа учили, 
за да чакат в Само-управи 
телната общност по заема 
не на «работа, за които сдру 
женият труд не проявява 

в интерес да ги приеме 
работа.

Определянето на глобална «стратегия за ре
шаване проблемите на младите поколения ще 
бъде ооновна тема и цел на «оерия от заседания 
в Общото събрание н«а Организацията на Обе
динените нации. Тези заседания ще се прове
дат към оредата на ноември в «седалището на 
ООН в №о «Йорк.

Съобразявайки ое съ«с значението на темата, 
експертите в «световната «организация подчерта
ват, че «след пет «години броят на младите в 
овета «ще възлезе на един милиард.

На заседанията в Общото събрание на ООН, 
които Ще ое проведат под съвместното название 
„Световната конференция за младежта" ще 
присъствувагг младежки делегации от болшин
ството страни-членки на световната «организация.

Какго е известно, ООН провъзгласи . 1985 
година за „Международна година на младежта".

в

като меж

Предложеният текст на 
становищата за актуални 
те идейно-политически въп 
роси в осъществяването н«а 
политиката по заемане на 
работа прилича на подоб 
ни документи през послед 
ните години, върху които 
се разисква в други фору
ми «във федерацията, ре 
публиките и покрайнините. 
Именно, не е необходимо 
заседание на Централния 
комитет само за да издъл
жим дълга си спрямо неза 
етите, повтаряйки дори и 
непълно, становищата от 
Дългосрочната програма 
за икономическа стабилиза 
ция, повтаряйки исканията 
тези становища по-ускоре- 
но да се осъществяват — 
каза Силвия Жугич — Рия

проекта на ср е дно срочни я 
развоен «план.

С «обществения догавоп 
за основите на общата 
лютика «в областта на зае 
мането на работа и

ПО-

тяхно
то осъществяване в «Юго
славия е 
Югославия в 1995 година 
да се «осъществи пълна ико 
н«о ми чески

предвидено в

оправдана зае 
продължи Силвиятост

Жугич—Риявец. Само шест 
месеца след подписването

I

ДИМИТРОВГРАД

Сушата забави 

залесяванетовец.
Съюзът на комунистите 

като водеща идейно-поли 
тическа сила в общество 
то и неговия Централен 
комитет имат задачата да 
дават ясни идейно-полити
чески оценки за причините 
за неадекватното водене 
на политиката по заемане 
на работа, да оценят собст 
веното си 
говорнсстта за състоянието 

страната по отношение 
,на политиката 

по заемане на работа и ко 
ето е най-важно, да

съвсем извее

Залесяването на голини в 
Димитровградска община 
тази година не върви спо 
ред плана. Основна причи 
на за това е дълготрайната 
суша, поради която същес 
твуваше оправдано съмне 
ние, че за се даните фидан
ки ще се изсушат. Както 

Недко Джу- 
който в ООСТ „Нища

един и от активистите в 
Движението на го раните 
в «общината, от запланува
ните 210 хектара, залесени 
са само 146. Залесиха ги 
бригадири на Съюзната 
трудова акция „Пирот 
85”. Те залесиха и «голини 
в Горни Криводол и в око 
лността на село П-рача..

Поради сушата на площ 
от 19 хектара във вече из 
копаните дупки не са зале 
сени фиданки. На площ от 
180 хектара са окопани за
садени фиданки. Последни 
те дъжд овал ежи сигурно оа 
добре дошли, поне засаде 
ните фиданки да не изсъх 
нат. Освен залесяването по 
сре дством го райската ор 
ггнизация прокаран е път
ят Белеш—Боровско поле 
•ра дължина от 10 км. Пет 
километра «вече са насила 
ги с чакъл и «би трябва.“*» 
в «най-скоро «време тази 
част да се заваля. Остана
лата част ще бъде «насипа 
па ако ое обезпечат средст 
па за тази цел.

Общинската организа
ция на порените също та 
ка сам-о частично е изпъл
нила плана. От запланува 
■пите 30 ха залесени са оа- 
м«о 6. Поичитгата е също 
дълготрайната суша.

Силвия Жугич—Риявец

на договора в рамките «на 
документите за по-нататъш 
кото обществено-иконоум 
ческо развитие на «страна 
та се предлага такъв кон 
цепт по заемане на рабо 

от- та, който обезпечава
1991 година да влезнем с

ангажиране, от

ни осведоми 
ров,
ва” «е задължен със залеся 
ваше и да се грижи за засаде 
ните площи при това

в
воденето

на
еясна,ворят

тна перспектива на незае 
тите в решаването на този 
проблем. Каква е отговор
ността на Централния коми 

коми

НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД 
ОБЯВЯВА

СЪВЕТЪТ

тет, на централните
по републиките и потети

крайнинските комитети, ко 
мунйстите в Съюзния 
пълните лен съвет или

органи на федераци
Коннурсиз-

в
• Кандидатите трябва да придружат 
молбата юи с диплома за завършеното 
училище, достове.ремие, че са в евиден- 
цията на СОИ за заемане на работа, 
кръщелно свидетелство, документ, с ко 
йто се потвърждава, че не са под след 
отвие и че не са осъждани. Кандч«дати 
те трябва да знаят блгарски език.

• Месечната «акоиггация на личния до
ход ое определя съгласно Правилника за 
основите и морилата за разпределение 
н«а чистия доход и средствата за лични 
доходи и съвместно потребление .в учи
лището.

• Молби изпращайте в срок «от 8 дим 
от публикуването на конкурса ага адрес

Оонюаню училище „Георги Димитров”, 
ул. „Иво Л«ола Рибар” б.б., Босилеград.

• Непълни и закъснели молби няма да 
се «разглеждат

Други
ята, дето в страната имаме 
над 1 милион незаети,

не могат да осъЩсств-

за «приемане на:

1. Един стажапт — педагог за работа в 
централното и подведомствените учили 
ща в постоянно

2. Един преподавател по изобразително 
изкуство за определено време за ра
бота в подведомствените училища в 
Бистър и Горна Любата с Фонд 420 ча

учебната 1985/86 година.

ко
ито
ят правото си на труд и 

този трудово отношение.
самоуправление. На 
въпрос в предложения

ляна стаи ояиш ататекст
ма отговор.

«най-м а 
говори за идейно 

въпроси, въ
заключенията

Считам, че в тях
лко се
политическите 
И“ ски. чс в

16-то заседание на ш 
ралиия комитет «остро кри 
т/хуяахме практиката на 
Пвнтралния комитет да ра 

всички кон

са в

3. Един преподавател по български език 
за определено време — до завърщаието 
от отпуск по болест на преподавателката 

училище в Горна

07

А. Т.
в подведомственото 
Любата.а върху 

крепни решения, чието при 
емане е в компетенция на

скупщини,
УСЛОВИЯ: Каидадатите трябва да из- 

условията от Прави липи ка за
:

пълияват
професионалната подготовка и профи- 
лите «на преподавателския кадър в осноп

(„Служебен глаоиик”

делегатските 
Съюзния изпълнителен съ

об^нествоно-вст, другите 
политически органи зации.

сганош-
вггечаггле.ние, са

агамите училища 
СР Сърбия" бр. 29/68).

Предложените 
ща, имам . 
работени по общата схема, 
която е приложена и в
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ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СРЕДНОСРОЧНИЯ ПЛАН 
(1981—1985 Г.)БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАв акцията „другар НА ДРУГАРЯ- в

Хуманността и сега не изостана Сравнително
интензивна

жнлищно-комунална
дейност

ОО иа Червения 
обшилата са с-ьб-Чорве 

СР Сърбия, 
чийто „ударен деш" бо на 

Този дш 
преди всичко 

младежи, на Об

миха враздвижиданна 
пият кръст паНе веднъж досега «асе-

Босилеградска кръст в 
рани 154 420 динара — в 

общности Ю8 
960 динара и 45 460 дина
ра в организациите 
сдружения труд. 
помним,

.пението в
община иа практика 
твърди солидарността 
Всъщност това с и едно от 
съществените определения 

нашето социалистичсо- 
самоуправително об

по местните24 октомври т.г. 
активисти, 
пионери и

ои.
ща

Да при-организация иа 
Босияег

рад, в селоките местни об 
щности събираха .пари, а в 

общност в Боси

щниската 
Червения кръст в

воечс акцията 
още о в ход, и в местните 
обви гости и в трудовите ор 
гаимзации.

на
ко и
щеетво, Хуманността и со
лидарността на дело се по 
твърди и при последната 
хуманна 
на другаря".

местната 
леград и обувки и ве»Ди. 

Досога, както ни уведо-
Инак, според евиденция 

Общинската ортапи-
акцге* „Другар селища, както и въпроса 

за канализацията.
В електрификацията на 

също са постиг 
добри резултати бла.

изтича- 
план 

в на

В края см,о «а 
щия средиосрочен 
Ц981—1У85 година) И 
чадото иа приемане на нов 

план (1985—

която неот- та в
зация на Червения кръст 
в досегашния ход иа акци 
ята отзивът е масов, кюстр 

акцията.
ОТ 1-ВИ ЯНУАРИ ИДНАТА ГОДИНА ЩЕ ЗАПОЧ 
НЕ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ПЕНСИОННА 
И ИНВАЛИДНА ОСИГУРОВКА ИА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ

селищата 
нати ,
годароиис иа фонда за раз 

: стопански недостать 
развитите краища, фон

сродаюорочсн
зууо година) за обществе
но-икономическо развитие 
на Сурдулишка община, 
оезопорно за качественото да иасолидарност и на дру

ги субекти. Запланувана е 
електрификацията «а 21 

общо 70,21 км

с и същността иа 
Най-много нари са събра витае

чиоБлагоприятни условия за 

пенсия цу*
общност вни в местната

Босилеград — 42 560 дина 
Горна Ли повия сред- 

ллан особено,
изпълнени селища е

далекопроводи, 123 км мре 
жа с ниско напрежение и 

на 23 тра-

изготвямс на 
носрочен 
значение има 
сто на предишния план.

В жилищното строителс

ра, след това в 
сипа — 14 200 динара.. До 
лна Любата — около 8500

. .. ..... . • *

динара ,и пр., а от трудо
вите органи зации 
ма първо място 
за производство иа чорапи 
— 13 900 динара, след то 
иа Цехът за сушене на ово 
шия и зеленчук — 9000 ди

! Приетият Закон за пенсионна и инвалидна осигу
ровка на земеделците в СР Сърбия Ще започне да сс 
прилага от 1-ви януари 1986 година. Не малко е чие 

частните селскостопански производители в 1т 
преднала ‘възраст,, както и на тези които се интере
суват кои лица, т.е. на коя възраст са задължени спо 
ред закона да се осигурят и кой е минималният стаж 
за получаване на пенсия.

В член 90 в Закона за ‘пенсионна и инвалидна 
осигуровка на земеделците в СР Сърбия („Служебен 
глаоник на СРС" бр. 27/85) се казва, че земеделците 

до 1-ви януари 1986 година (значи от деня на

планов строителството 
изграждането фопостОве.

чрез местно 
и участието на 
та скупщина са

известни средства за

засега 
е Цехът

тво нрез текущия Освен тава 
самооблагане 

Общинска 
обезпече

период 
жилища вървя с по-бавни 
темпово от запланувания. 
През този период са пост 

782 жилища, от кои

лото на

нироони
то 112 обществени апар 
таменти, а в обществения 
сектор са били запланува- 

150 ада

реконструкция.
нара. Обаче през отчетния пе 

електрификация и 
е извърше-М. Я. ртОД

реконструкция
на в 14 селища.

ни да се построят 
ртаменти.

Върху
на плановите задачи 
зи област безспорно отри
цателно е повлияло покач 
ването на цените, 
ловложенията в тази област 
е трябвало да достигнат 
сума от 60 милиона дина
ра, а общо са изразходва 
ни 220 милиона динара —

които
прилагането на закона) са навършили 15 години, а 
нямат 60 (мъжете), отнооно 55 (жените) години за
дължително се осигуряват и от този ден започва за 
дължеяието им да заплащат облагания за тази оси-

‘неизпълнението 
в та- мрежа е също 

област, в която са постиг 
добри резултати. Из

Пътната
Вреченият орган на уп

равлението в ТО „Автотрап 
спорт" в Босилеград дава

нати
вършена е реконструкция 
на пътя Сурдулица 
ло поле на дължина 
2 км. Разширен е колоез-

Капита-гуровка. - Бе— се казва пожататък вОнези пък земеделци
: Закона — които до 1чви януари идната

60 (мъжете), т.е. 55 години (жените) мо-
година са от

напълнили
гат доброволно да се осигурят. Осигуровката запла- 

години колкото са им нужни за изпъл
зът на 9 метра, а също е 

тротоара 4,5 ме 
Заедно с 
общност

построен 
тра широчина, 
републиканската 

в за пътщца са вложени об 
то 60 милиона динара.

щат толкова
няване на условията за минимален стаж за получа- 

правата за старческа пенсия а това значи —
средства, с които са пост 
роени 112 жилища в обще 
ствения и 670 жилища

ване
до 65-годишна възраст (за мъжете), относно 60-годиш 
на .възраст (за жените) и да имат най-малко 15-годи-

за приемане на един кон- 
дуктьор за определено вре 
ме до шест месеца

частния сектор.
Комуналната дейност 

има оообен .обществен ин
шен стаж. В местните общности г 

планов пепи-
В. Б.

Оовен общите условия ут
върдени .със Закона канди
датите трябва да изпълня
ват и следните специални 
условия:
да оа завършили средно уч 
илище, да не са трудоуст
роени, да не оа осъждани 
и да не са под следствие 
и да са .отбили военната ои 
повинност.

изтичащия
од са прокарани 137 
стари и нови махленски и 

застлани

терес за развитието на про 
.потреблениеГ ' ИЗВ0ДСТВ0Т0,

то и други видове строите 
лство, а и пряко се отразя 

общото ЖИЗНб-

СЪВЕТИ ЗА ЗАБРАВЕНИТЕ ПЧЕЛАЦИ
селски пътщца, 
са 66 км. построени 10 мо 
стове, асфалтирани 24,5 кмЗа зимата са необходими 

храна и „одежда"
ва вижу 
но равнище иа население
то. В тази област, с оглед магистрални, регионални 

и селски пътища и 300 мет 
ра канавки. През този пе 
риод са регулирани кори 
гата на р. Върла и Рома- 
новска на дължина 1,5 км., 
така че градът получи ху 
бав изглед.

на състоянието в предиш 
ния период, с общи усилия 
на трудещите се и гражда
ните, «комуналните органи 
зации и други субекти са 
постигнат задоволителни 
резултати.

... През «настоящия месец, значи през ноември, 
пчеларите от време на време все още излизат 
от кошерите. Време е обаче да ги подготвите 
успешно да прекарат зимата. Кошерите тряб
ва да угоилите така, че пчелите да не изразход
ват. прекадено много енергия заподдържане на 
необхо«димата температура в рояка. Ако това не 
направите на време, тогава изразходването на 
меда и храната, която им прибавяте Ще бъде зна 
чително увеличено от онова което сте заплани
рали. При това под въпрос е какви ще бъдат 
пчелите на пролетта'.

През декември и януари пчелите трябва да 
ое наглеждат, особено ако е «навалял сняг. Бяла
та покривка не трябва да се премахва от коше
рите, защото това е хубава, допълнителна изола
ция, която поддържа вътрешната температура.

През февруари ,ако при това и времето не 
е много лошо, има повече работа за пчеларите: 
да се п рих раняват пчелите, да се върши контрол 
на здравословното- им- състояние, да се почиства 
пода, да «ое проветряват кошерите...

Март е «резервиран за стратегически цели. 
Слод като се извърши главен контрол на коше- 
,-рите ще се види да ли правилно сте работили 
през есента «и зимата. Това е последният момент 
пчелите да се подготвят за пролетна паша.

С молбата кандидатите 
трябва да доставят: дипло
ма за завършеното средно 
училище, кръщално свиде
телство. съдебно удостове
ри евие за регулирана вое- 
I жа повинност, удостовере 
ние от СОИ за трудоустро 
ят-ане и лекарско удостове 
рение.

По въпроса за водоснабд 
яваието в града този проб-

Комуналната трудова ор 
ганизация редовно «поддър 
жа чистотата «и зелените 
площи.

лем е решен качествено 
след построяването на фа 
брика за производство на 
питейна .вода и строител
ството на околовръстен 
пръстен, с което е създаде 
«на възможност и за «водо
снабдяване на «околните - 
села: Алакинце, Бивовце, 
Калабовац и Дугойница. 
Дължината на «околовръст
ния пръсван е 7,2 ,км, а 
построена е и водопровод 
на мрежа на дължина 
33 км. С канализационна 
ма част на града «на дължи 
мрежа е „покрита" по-толя 
на 27 км. Частично е ре- 
ш ен и въпросът за водо
снабдяване на 
ските обекти 
синоко езеро и

Ст. Н.

* Молбите се изпращат 
в срок от осем дни «от де
ня иа публикуването на 
адрес: ТО ,,Автотранспорт" 
Босилеград. Улица „Ге«о,рпи 
Димитров"

* Неизпратените на вре
ме и непълни молби няма 
да се разглеждат.

13.

туристиче 
край Вла- 

ок«о«лните

СТРАНИЦА 10 Братство • 8 ноември 1985



Шизическа йуеда,Д КОМЕНТАР БАСКЕТБОЛ

Имам и нямаме,ФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА „СЕВЕР"

Пак минимално поражение
— Трябва ли някого да подсещаме на зави 

дната традиция, която Димитровград има в о^с- 
лсгоола/

— Тдоода ли някого да подсещаме, че 
след оовооаждедаисто в Димитровград е оил сйз 
дадеш един от първите оаскетоолни отоори в 

следвия, които е играл игра, която и днес 
о-ццо со нарича оаскетОол.-'

— хряова ли днес да си спомняме, че в • 
Димитровград са гостували „звезда'' „гаднич- 

И през далечните -ш-те шдини „торпедо ' 
от гиека, посрещани с музиката на 1 сорги шу- 
каре-в/ - .... -г-—

„РУДАР” (АЛЕКСИНАШКИ РУДНИЦИ) — „АСЕН БАЛКАНСКИ" 1:0 (1:0)
Алексинашки рудници, 4 ноември 1985 г. 
Спортният терен на „Рудар" 

сто, времето облачно
то гостуват, но и когато 
оа домакини.

Така бе и този път. Ди
митров градчами надиграха 
домакините,

3—4

— игрището треви-
ло зоо души. стрелец: “земляГв Ж.лти
картони: Бобан Манчич от „А. Балкански". Съди 
срещата: Зоран Миладинович от Ниш __

я на създадоха 
стопроцентни голови 

положени^ (Иванов 
пъти, Станков и Кръстев по 
един път), които не успя
ха да реализират. Нещо по 
вече: те бяха сами

по от традициите и спомените не се жи 
вее. днес Димитровград няма оаокетоол, вьпре- 
1м*1 чс иш изключителни оаскетОолисти, ьащо' 
въпросите са много, а отговорите малко и не- 
доспа.тъчни,
еравено време в спортната димензия на дими-
ировград? _ _____ _

МимИГРОВГРАД БЕЗ БАСКЕТБОЛ 
осче чо години в този град се играе бас-

отличен.

„А. Балкански”:
Соколов 7, Никола Найде 
нов 6, Зоран В. Христов 6, 
Милан Тодорович 7, Но- 
вица Алексов 7, СлаВча Ди 
митров 6. Еммл Иванов 6 
(Зоран Ц. Христов), Бобан 
Манчич 6, (Стамен Пешев), 
Александър Станков 7, ’ 
Кръста Кръстев 6 и Сини 
ша Димитров 6.

В единадесетия кръг на 
между регионалната лига —

1. 12 Фебруар
2. Хемичар
3. Будучност
4. АСЕН БАЛКАНСКИ
5. Единство (П)
6. Рудар
7. Сеняк
8. ИМТ
9. Раднички

10. Бродоремонт
11. Единство (Б. П.)
12. Пореч
13. Рудна глава
14. Новосвлац

дваМилко група ,,Север”, Асен Балка 
нски5' се завърна 
ването си в Алексинашки 
рудници с минимално по 
ражение от 0:1. 
се натрапва заключението, 
че димитровградчани тази 
еоен като 
бре. но винаги 
с минимални поражения. 
Безопорно това е последи 
ца на неефикасност. която, 
проличава не само, кога

10 6 3 1 20: 7 15
10 6 2 2 20: 6 14
10 5 2 3 19:15 12
10 5 2 2 13:12 12
10 4 3 3 17:12 11
10 3 4 3 20:18 10
10 4 _ 2 4 17:14 10
10 4 2 4 8:18 10
10 3 3 4 11:14 9
10 3 3 .4 10:13 9
10 3 2 5 15.16 8
10 2 3 5 13:16 7
10 3 1 6 14:25 7
10 2 2 6 12:23 6

от госту
ще оъде ли оаскетоолът едно за-

лред
противниковия вратар, но 
не успяха да го принудят 
на капитулация.

Веднага

кшчюл. полкова години на спортния терен по 
оаокетоол се чуваха възклици на привърженици 
те на оаокетОола, които бодреха баскетоолис- 
тте, играещи на оетонната или асфалтова 
площадка, п вече втора година заглъхна мла
дежкото въодушевление и вълнуващите възкли 
ци на баокетболните „запалянковци”. Няма 
онази глъч, която даваше подкрепа на „Асен 
ьалканоки".

гости играят до
Това, което не успяха го 

стите, успяха домакините, 
които
голово положение уопяха 
да реализират и да си обез 
печат две важни точки в 
борбата за върха на време 
нното класиране.

се връщат

едно-е динств енюто

не съществува баокетбол, понеже няма 
спортна зала, а ригорозниге предписания на 
ьаскетоолния съюз на Югославия възлагат мачо
вете във ътора сръбска лига да се играят в точ
но предписани зали. Наистина тя е запланувана 
да се построи, но кога ще бъде готова остава да 
се види — няма пари. Това е обективно обстоя
телство, с което трябва да 1сме наясно.

Обективно обстоятелство е и фактът, че 
самоуправителната общност на интересите за 
физическа култура няма средства да финан 
сира дейността на баскетболния отбор. Състеза 
нията в тази ли га са окъпи — гостуванидта дал е 
чни. Тук е и футболният отбор, който с оглед 
на заинтересоваността на гражданите се ползува 
на известен начин с „облашденствуване”.

Налице е разположението, че баскетболът 
„щом не е пред очите ни” — не трябва да съ
ществува. Поставя се въпрос обаче: в чие име ое 
взимат такива решения? Дали в името на спор
тистите които 10,15, па и 20 години са играли 
или седяли на треньорска пейка, да зъзнат под 
баскетболното небе? Или в името на онези 
младежи, които вече втора година поред не 
знаят какво означава „домашен терен” (всички 
мачове баскетболният отбор „Асен Балкански” 
ипра като домакин в залата на Педагогическата 
академия в Пирот). Може ли някой своеволно да 
ЗАКРИЕ баскетбола? Строгите закони на ико
номическата обоснованост това могат. Няма па 
ри — и (ГОТОВО Ь

Да, но струва »ни се, че твърде прибързано 
е взето решението да се закрие баскетболният 
отбор. Какво ще правим с отличното поколение 
баскетболисти, които вече две—три години пое 
тигат отлични (състезателни резултати. За съ
жаление и професионалният 'кадър полека ста
ва незаинтересован наблюдател на агонията на 
един спорт със светли традиции в Димитровград.

По с новина (понеже тези факти години 
наред юе поаочват ма събранията на баскетбол 
шия отбор), че е недостатъчно ангажирането' на 
обществено -политическите организации години 
наред което също допринася за едно такова съ
стояние. Затова па момента наистина е трудно 
да со намери по-благоприятно решение от вече 
приетото — за 'съжаление неблагоприятно за 
баскетбола. Но (ако вече няма състезаващ се от
бор, пане мека ..ое даде топката на децата” та 
те чроз пионерските и младежките състезания 
да ое състезават със своите връстници. Таланти 
Димитровград винаги е имал, а има ги и днес. 
Някога (В новата спортна зала може би ще гле
даме 1ШЕКОО ново поколение, което ще бъде 
по-успешно от сегашното.

Все пак остава горчивият факт, че Димит
ровград върхов баокетбол (за димитровградско 
равнище) за определено врем не ще има. До
кога — времето ще покаже.

До края на есенния полу 
се срещне «а свой терен 
сезон има още два кръга. В

— дванадесетиследващия 
— кръг „А. Балкански” ще 
с отбора „Новоселец” от
Ново село. Мачът ще се иг 
рае на 10 ноември 1985 го 
дина в Димитровград.

Д. С.

МЕЖДУАБЩИНСКА ФУ 
ТБОЛНА ЛИГА ПИРОТ 
— ДИМИТРОВГРАД — БА 
БУШНИЦА

Очаквано 

поражение 

на „Партизан“
„ДРАГОШ" (ПИРОТ) — 
„ПАРТИЗАН" (ЖЕЛЮША) 

4:2 (1:1)
Пирот, 4 ноември 1985 г.

Футболистите ма „Пар 
тизан" от Желюша трети» 
пяха заслужено поражение 
от отбора „Драгош" — Пи 
рот. Може би играта ще 
ше да ое раздава по-друго 
яче, ако „Партизан" бе ко 
мнлоктуван. Н-еицо поточе 
желюшките футболисти цс 
ли-я мач играха -с доост ду 
ши. От самото начало же 
люш-аии започнаха добро 
и откриха резултата 1:0. 
Сетно платиха данък ш 
своята неопитност, поне
же домакините изравниха 
резултата-, а до -края на 
мача отбелязаха още три 
гола и убедително -ое «ало 
ж-иха с -резултат 4:2, -Сле
два веднага да се отбеле 
жи, че победата -е мапъл

вшид/Счг ог ояхзхвДд

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

Завършиха оъстезаниата по футбол 

и теглене на въже
Пирот, 31 октомври 1985 г.

С финален турнир по фу 
тбол на -малка врата 
вършиха футболните със 
тезания в чест -на 50-года 
ннишата «а „Тигър". Пър 
вето място спечели отбо
рът на трудовата органи
зация „Техническа гума”, 
на второ място со класи
ра отборът /на ТО „Услуги", 
а на трето място отборът иа 
ТО „Сарлах". Отборът на 
трудовата организация „Ти 
ГЧ»—Димитровград" зае че 
ТВЪр-ГО място.

На същата дата в полу

времето на турнира со 
проведе състезание по те 
глене иа въже. Първото 
място спечеш -отборът иа 
ТО „Авто-гума”, ,на -второ 
място се класира отборът 
,на „Техническа гум-а", а 
на третото място ое класи 
ра отборът-на ТО „Услуги". 
ТО „Тигър—Димитровград" 
спечеш пето място.

И след тези състезания 
„Т-игър—Димитровград" с 
начело ,в общото класира-

за-

но заслужена.
В следвапция кръг „Пар 

тизан” ще играо сро»цу от
бора на „Лужиица" от Ба 
бушмица иа 10 иое-мври в 
Димитровград. Прсдраг ДИМИТРОВно. д. с.д. с.
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ф сатира ф забава
Ма мястото «а железопъ 

ти» катастрофа 
репортьор и заварва прео 
бърнвти локомотиви, ваго 
ни и разкривени 
Сред този хаос стои човек 
сне обвингтовша глава.

— Извинете, бихте 
могли да М)И разкажете не 
що за катрастрофата? — 
обръща се към него ропор 
тьорът.

— Каква катастрофа! Но 
съм чувал за никаква ката 
строфа —
той.

пристига

релои.

Търговска понооранали

Бео н»вК|Н1Я на збор на радий люди и синдикално 
сь&ршшие у ,/лаламОас" у Ьарушиицу. Усваише чо
веци доостомесечни оОрачуи и носле га ооърнуше на 

пред изоорно сюраниие.
иа зоорат отвори оораниис-

о
Б
о
Ч
ю ^ош аредсодиикат

ду ту на дирьк'ГОра гота, да унознае човеци 
оу риоогили за денете месеца, ои каза дье-трл

месеца тул

промърморва го, даде&
И цпфум: Дека укухтИЯТ НрИХОД За девет 

Х-одииа НО за ли-ДОЛЬМ рарад т*-аЛСОисте
дока доходат ие по-голем е оо/0о”/о и дока 

доаоци еу увеличени за /ч/о, просечал ли- 
аааослони ие ^ чоо

— Извишете, шо вие койр=С ценс

а 8 СТС? У ГЛИ1МЮШ/, 
ЛИЧШИ1С

М

— Аз ом един от дирек 
торите на тази железоггьт- 
на компания.

динара.чай деходак НрИ ЮО 
ючкл рече, на поче да руси;

ко що видите — не смо у губи- 
злс. това що смо показали нозитиван

Д,ру 1 ови
так, ама смо
розултаг мора да кажемо; „да су живе ценетепа- 

раоота ие явна, види се очу са да говорим 
раоотихмо. лоше раоотимо. може у „лужницу"

2Яшшт РОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Шита
кико
да се деси да немаю сировииу, и три дъна да се не 
знаие за това. л наша иродавница ако се отвори с 
половин саат каснийе — одма се знайе и одма люди 
протестую... и имаю право. Не може тека да се 
раооти. мора се доиуие радно време.

Ама има и од лоше по-лоше — настави дирек- 
торат. иашият продавач Хоца (а има и друОи кико 
шега) йе сусиондован оди раооту. У ония продавшщу 
у центарат, он и колегата му правили сендвиче, 
койи продавали на 6а4и и уместо по 70 — наллачу- 
вали ио 100 динара... Правили шашме и с друОе 
цене... Ка га упозори за това, он поче да ми се 
кара, поче да наокуе и да напилясуе: те мразим га, 
те това, те онова... Право да кажем: и мрзим га. 
Па знаете ли дека на улицу ми се жали тия дни 
една жена. Каже,- директоре, ютром претражуем по 
джепове да зберем паре за доручък на детето, а 
твойите търговци му Ьи украдну после? Свите сте 
лопови!...

Колко и да е страшна бурята, ще настъ- | 
пи затишие. .

Който - мока да потуши страстите, като 
гн задоволява, той гаси огнн със слама.

КонфуциийТатарска

Който има воля, има сила.Големите нещастя произхождат от малки 
причини. МенандърЯпонска

Волята и през скала минава.Тъгата отлита на крилете на времето.
Лафонтен Японска

Човек, недоволен от малкото, не е дово
лен от нищо.

От двама души с еднаква сила по-силен 
е този, който е прав.

Ешпсур
Питагор

Има право жената 
И пак поче да хули Тоцу. По едно време се сети, 
дека несу бъш свите търговци и айдуци, па поче да 
вали: те доба-р продавачът у Цървену ябуку, те 
имало и добри и пощени търговци. После директо- 
ратога никой не сака да говори и това събранийе се 
.завърши.

Установявайки -откъде духа вятърът, се превърна във ветро- 
показател.

пак настави директорат.

X Футуролозите ни плашат бъдещето няма да ни избяга.Е Старите имат песни, младите гърло.ю Одма по н>ега поче синдикалното. Избраше ис- 
тите люди у радно председнишщтво. усвоише дневни 
ред, прочетоше извещай. У шега немаше скоро нища 
оди лоше работе, а -немаше млого ни убаве работе. 
Па никой друг осем ди-ректоратога и делегататога не 
сака да узне реч. Делегатат каза неколко добре ду- 
ме, покани 11 и да дискутую и се де.

Най-интересна е историята на историческите фалшификации.Xсг
5« й Учеха сатирика да пише с обратната страна на химикалката.Осои 0Н За да стнеш Демостен, не е достатъчно само да заекваш.ая е Слушай, народа, за да те разбере цял свят.

Обикновената ябълка става ябълка на раздора, щом почнат да 
я делят братя.

<5
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