
брштЪо С указ на 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 22 ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК ЗА КЛАСОВО 
—СОЦИАЛНАТА СТРУКТУРА, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 
ТО НА КАДРОВАТА ПОЛИТИКА И ИДЕЙНО-ПО
ЛИТИЧЕСКИТЕ ОСНОВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В УС
ТАВА НА СЮК

ПОСЕЩЕНИЕ НА ИВАН СТАМБОЛИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦК НА СКС В 
ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

КРИТИЧЕСКА ОЦЕНКА НА 

СОБСТВЕНАТА ПРАКТИКАВ интерес нн класата
Централният комитет на СЮК на проведеното 

на 18 ноември заседание обсъди 
състав на СЮК, осъществяването на кадровата поли
тика и идетйно-политичеоките основи за изменения в 
Устава на СЮК. Уводни доклади изнесоха Войо Сър- 
зентах и Юре Билич.

— Сложността на обществено-икономическото
за бързо

• 18-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКС ТЛАСНА НАПРЕД АКТИВНОСТТА 
НА СЬЮЗА ПА КОМУНИСТИТЕ

класово-социалния

11а 19-то заседание на 
Между общ! ш ската кои фе- 
ренцня в Южнолторавски 
регион, която сс проведе 
на 15 ноември тази го
дина оценена беше актив
ността на комунистите в 
региона във връзка с °съ 
шествяването на Сга.ювм 
щата от 18-то заседание 
на ЦК на СКС. 13 уводния 
доклад на Ягода Стояпо
вие-. изпълнителен секре
тар на МОК на СКС беше 
изтъкнато, че 13-те об>и.и- 
!ш в Южкоморавски реги 
счг са стопански изостана 
•мг. което дава основна ха 
рактернстнка на региона с • 
н еак у м у л ат г г вне сто ] 1 а и с-т- 
во и неадекватна ст.рук 
тура на същото, недостатъ 
чен износ, а скъпо се пла 
щат вносните суровини. 
Стопанството е досга обре 
менено със залежали сто
ки п загуби, които в края 
на деветте месеца на нас
тоящата година възлизат 
на 1.7 милиарда динара.
В организирането на сто
панството в региона има 
все още големи проблеми. 
Така да сс каже. все оше 
съществуват някои създаде 
ни форми «а самоуправи- 
гелио организираме, които 
още не са дали резултат. 
Стопанството е удребнен-о. 
все оше има много нераз
решени комунални и мн- 
ф раст.руктурни 11 роб л см и. 
Именно, много селища в 
региона нямат добри гп> 
тиша, а в много от тях ня 
ма ток и ир. Особено ос
тро изпъкват проблемите 
в преработката на вълна 
в Лесковац. къдсто има и 
големи загуби.

В Южпоморавсжи реги 
он действуват .около 45 000 
членове па Съюза на кому 
пистите, които 
мо много повече да се ан
гажират с практическо ДС 
йствуваие за разрешаване 
ма съществуващите п роб ле 
ми. Особено в пълното 
прилагане ма Становищата 
от 18-то заседание на ЦК 
на СКС.

Участвувайки в разисква 
пията Иван Стамболич. и ре 
дсодател иа ЦК иа СКС из 
тъкна, че критическият апя 
див на политическата сис
тема, оценка и диагноза 
за неговото функционира
не, трябва постоянно да 
свързваме с критиката на 
собствената практика. За

та о онова на 
труд. неговата взаимозави
симост и свързаност е по
нататъшното укрепване на 
националното равноправие, 
братството и единството.

сдружения

положение повишава нашата отговорност 
премахване на слабостите в собствените редици, за
промяна на съзнанието и поведението на комунис
тите, за по-голямо единство и дееспособност на С1<. 
От това до голяма степен зависи прелома в процеси
те на обществения и икономическия живот, раздви
жването на най-широка обществена акция за активи
зиране на всички материални и човешки потенциали 
за неотложно изпълняване на Програмата за 
мическа стабилизация, за по-бързо излизане от зат-. 
ру.дненията и положението, в което днес.се намираме. 
При условията на засилване на статистическите и те- 
хно-бюрократическите отношения и’ стопанската кри
за се стигна до

I
НЕ ОТСТЪПВАМЕ ОТ 
ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ

От тези основни цели, 
подчерта Иван Стамболич. 
не отстъпваме, макар че 
практиката показа, че «е 
всичко е реализирано. 
След десет голини борба 
за конституция, отдалечих 
ме се от тези основни це

иконо-

серозен застой в социалистическото
конституционнатасамоуправление и осъществяване 

роля на работническата класа в
ли.обществото, до под- 

нашето развитие и до явле- 
и тенденции на федера- 

на СЮК. Бавно се осъществя-

Идейните решения са до 
бри, но поставя се въпрос, 
дали всички извиднически 
планове и трудове са били 
добри, дали в извидничес- 
ката работилница всичко .е 
било в ред. Загазихме 
нормативизъм и формали
зъм, в такава дезинтегра- 
ция на сдружения труд, че 
това стана препятствие, а 
не средство, което да дои 
ринесе работникът да реша 
на за своя труд. Трудещи
те се са претрупани с хар 
тип и са изместени на вто 
ричеи коловоз, а се реша
ва чрез посредници.

ценяване на класовото в 
ния нн. дезинтеграция, както Иван Стамболич
лизация по отношение 
ват, подчерта между другото Сързентич, конгресните 

класово-социалната структура на СК и пръв път, подчерта 
така в недостатъчно разви 
та среда, каквато е Южно 
моравски регион. Съюзът 
на комунистите своето вни 
мание повече насочва към 
причините, за своето изос
таване и собствените слабо 
сти. не търсейки вина в 
други и помощ отстрани. 
Изтъквайки. * че има засе
дания. чийто досег остава 
в рамките на техните уча
стници. но и ония, които 
наистина имат отклик. а 
18-то заседание па ЦК на 
СКС е едно от тия заседа
ния. понеже тласна напред 
активността п Съюза 
комунистите така чс кол- 
кото повече вървим напред 
в разрешаването наши
те проблеми, становищата 
стават по-широки, по-ясни 
и по-иаоочени. Затова и съ 
шито не бива да се схва 
пат като кампания и крат 
косрочна задача.

Председателят на ЦК на 
СКС изтъкна четири оонов 
ни цели. които са били по 
ставен и от последната, най- 
голяма при пас конститу
ционна реформа. Приве
де като първо обезпечава
нето иа по-динамично сто 
папско развитие и включ
ване в международното ра 
зделение на труда, второ, 
по-ефикасно действуваме 
иа самоуправитслната сис
тема и всеобщото общест
вено устройство, трето, ре 
шаването в името иа оабо 
птиците да се замести с 
решаване от страна «а са
мите работници и четвър
то, да укпопва матсриалпа-

определения в
кадровата политика.

По отношение на по-раншния период, когато има 
броя на членовете, каза 

СЮК отбелязва

в

хме стабилно увеличение на 
Сързентич, през последните години 
постепенно спадане в приемането на нови >Щеиозс, :» 
през изтеклата година се стигна до абсолютно нама- 

броя на членовете му от приблизително Ю о 
Тази тенденция продължава и в настоящата го- 

по различни причини от Сюк излез-
ление 
души.
дина. в която 
наха почти 75.000 души.

не са анализирани 
на 13-ия кояПричините за това явление 

подробно и всестранно, което ще станс Затуй беше необходимо, 
изтъкна Стамболич. прера 
глежданс па досегашната 

11а практика и това през пое 
ледиите години се прави 
храбро и решително. Ана
лизът на причините и пое 
ледствията , беше всестра
нен. Разклонеността на ана 
лиза беше, все по-голяма, 
колко то нивото беше по- 
високо. от републиката до 
Федерацията. Недостига, 
изтъкна Иван Стамболич. 
същински анализ на цяла
та обществена структура 
о'Ще не сс е навлязло в 
анализ на всички пори 
па живота. Той накрая 
подчерта, че за развитието 
па региона е необходимо 
много по-голямо действу
вало на развитите общини 
и стопанските системи в 
тях в околността за по-ус 
корено развитие, какъвто 
пример вече имаме с пран 
окото стопанство.

грес. промени

В ЦК и Предссда-трябва силно да се 
ггтгобности и трудови резултати 
телството трябва да дойдат комунисти, които се пол
зуват с подкрепа и авторитет във всички Ре»У6™ка»о 

покраганиноки организации, в пелия СЮК като 
революционна организация.ски и 

единна
зав провеждането на Тиювата инициатива

(^постигнато ш укрепвмТто* на отговорността в СК и 
обществото. Намаляла е личната отговорност, която 

често се скрива зад колективната. Но и занапред тр
ябва да се пазим от залиталия и прекаляваме когаго 
се касае За едногодишния мандат и затова са оправда 
ни стремежите да се извършат определени корекции в 
смисъл на дължината на мандата, особено там къд-то 
не съществува опасност от поява на монопол, лид р 
ство, кариеризъм и йод., изтъкна между другото Во- 
йо Сързентич.

в

е -кеобходи

— Прагматизмът, теоногърдието и егоистичният 
други слабости са само някои от

Устава на СЮК —
национализъм и
и^Тн?ТЮрГвГиГ"Гстремеж на предложни

-о еГ»“олю—
от са направени предложения за укрепване ролята 
на ЦК на СЮК като партиен център между двата 
конгреса. Между другото сс предлага ЦК на СЮК д 
може да свиква и извънреден конгрес в републиките 
и покрайнините, ако оцени, че се е стигнало до с нце 
степи отклонения в провеждането на конгресните

(Останалите материали от 
посещението поместваме но 
3-та стр.)

решения.



И У Н АС || ПО СВЕТА
СЪЩВСТНО ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКО съобщение

Готовност за усъвършенствуване на отношенията
' • ЛВЕТЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗНЕСОХА СТАНОВИЩАТА НА СВОИТЕ СТРАНИ ПО ОТКРИТИТЕ ВЪПРОСИ, ПОТВЪРЖДАВАЙ

КИ ДВУСТРАННАТА РЕШИМОСТ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО БЕЗ ОБУСЛАВЯХТЕ • ИЗНАМИРАНЕ НА РЕШЕ 
НИЯ В СЪЗВУЧИЕ СЪС ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ ДОКУМЕНТ ОТ ХЕЛЗИНКИ

областта на образованието, науката, 
и цялостното осчцес

ви в
информациите, както 
твяване на програмата за културно-просветно 
сътрудничество, за да се създадат условия за 
по-дрбро и по-всестранно взаимно запознава
не с югославската и българската действител 
пост, културните ценности и постижения на 
югославските народи и народности и на бъл-

На 13 ноември т.г. в Белград бо издадено 
съвместно съобщение за югославско-български 
те разговори на премиерско равнище, В съоб 
щението се казва:

Председателят на Съюзния изпълнителен 
съвет Милка Пленинц и председателят на 
Министерския съвет на НРБ Гриша Филипов 
обсъдиха общото състояние на югославско- 
българските отношения и въпроси от значе
ние за развитието на добросъседското сът
рудничество между СФРЮ и НРБ,

Председателите «а двете правителства оце 
ниха, че двустранното струдничество се раз
вива благоприятно а повече области, в ко
ито съществува двустранен интерес, особено 
в икономическата. Те се съгласиха, че е не
обходимо по-пълно ползуване на всички из
годи, които предлага непосредственото съсед 
ство.

Двамата премиери потвърдиха готовността 
на. Югославия и България за усъвършенствува 
не на двустранните си отношения въз осно
ва на последователно спазване и прилагане 
на Заключителния документ от Хелзинки и на 
принципите за независимост, суверенитет, те 
циториална цялост и невредимост на граници
те. равноправие, взаимоуважение, ’ двустранна 
полза и ненамеса във вътрешните работи.

Двете страни изтъкнаха, че придават зна 
чение на задълбочаването на контактите на 
различни равнища на сътрудничество и на 
връзките между представители на парламен
тите. правителствата, обществено-политичес
ките организации, социалистическите репуб
лики и , автономните покрайнини, окръзите, 
градовете, и трудовите колективи във всич- 

■ ки области, . в които съществува взаимен ин
терес..

горския народ.
Двете страни подчертаха значението 

сътрудничеството в областта на информации 
съдържателното и всестранно информи- 

обществеността в Югославия и Бъл 
гария за целокупните им отношения и сътру
дничество, за всички области на

обществено-икономическото 
външната политика и международна

на

те и
пане на

вътрешния
размм .живот,

литис,
та им дейност, та и по този начин да укреп
ва взаимното запозиава7ге и сближаване и до
броен, се дството.

Двете страни изнесоха становищата
въпроси в била- 

отношения. Потвърждавайки ре-

на
Сърдечно посрещане: ГХланинц —Филипов своите страни по откритите 

терапиите
шимостта на своите страни да развиват всее 
транн-о взаимно 
лавяне, председателите на двете правителст-

и по-нататъшен принос в сключването и реа
лизацията на договори межда стопански орга 
низации от двете страни.

Двама премиери положително оцениха 
Протокола за резултатите от заключителните 
консултации межда органите «а планирането 
на Югославия и България във връзка с въз
можностите за стопанско и научно-техничес
ко сътрудничество между двете страни в пе
риода 1986—1990 година, който бе подписан 
по време на посещението. Този протокол е 
добра основа за изготвянето на споразумение 
за обмен на стоки и услуги межда СФРЮ, и 
НРБ в посочения период, което трябва да 
бъде оключено до края на годината.

ЗА ГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Положително бяха оценени усилията на 

двете страни за установяване на по-широко и 
по-разнообразно гранично стопанско 
ничество. От предстоящото 
ново споразумение за гранично стопанско сгь

сътрудничество без обус-

ва изразиха готовност да продължат констру 
кти:вния си диалог и да полагат постоянни уп 
лия за изнамиране решения на тези въпроси, 
като по този начин допринасят за още по- 
широко и по-стабилно развитие на сътрудни
чеството,. Те се съгласиха, че развитието на 
сътрудничество и изнамирането на решения 
за тези въпроси трябва да бъдат в съзвучие 
с принципите., залегнали в Заключителния до
кумент от Хелзинки.

ЗА ОБСТАНОВКАТА НА БАЛКАНИТЕ
В разговорите бе извършен обмен на мне 

ния във връзка с настоящата сложна между 
народна обстановка. Особено внимание бе по
светено на укрепването на мира и сигурност 
та в света, прекратяването на надпреварата 
във въоръжаване, разоръжаването, укрепване
то на сигурността и сътрудничеството в Евро
па и на стремежите да бъде намалено напре 
женнето в международните отношения.

Двете страни изразиха надежда, че пред
стоящата среща на Михаил Горбачов и Ро
налд Рейгьн ще даде положителни резултати.

Председателите на двете правителства с 
особено внимание обсъдиха обстановката 
на Балканите. Те потвърдиха решимостта на 
своите страни да се застъпват за укрепване 
на билатералното и мултнлатералното 
дничество на балканските страни въз основа 
но опазване на принципите за независимост, 
суверенитет.

Двамата премиери със задоволство конс
татираха, че икономическото и научно-техниче 

. окото сътрудничество между двете страни сс 
развива благоприятно. Те оцениха, че въпре
ки осъществените резултати, развитието на 
икономическите отношения все оВДе не съот 
ветствува на действителните възможности и 
потреби на двете страни и подчертаха, че съ
ществува двустранен интерес за предприемане 
на мерки за разширяване на разнообразни фоо 
ми на сътрудничество: стокообмен, дългосроч 
на кооперация и специализация, гранично 
стопанско сътрудничество, довършителни ра 
боти и преработка.

НАЧАЛО НА КООПЕРАЦИЯТА 
Двете страни проявиха интерес да бъдат 

интензивирани направените досега първи кра 
,ч!ки в установяването на дългосрочна коопе
рация и специализация в химическата про 
мкшленост. черната и цветната металургил 
машиностроенето, електрониката и електро 
техниката, корабостроенето, селското стопа,, 
ство ..и хранително-вкусовата промишленост 
й. да бъде установено дългосрочно сътрудни
чество в строителството и транспорта. Двете 
страни изразиха увереност, че с постоянно 
разширяване и ползуване на .тези облици на 
сътрудничество се създават условия за стаби
лно и дългосрочно двустранно икономическо 
.сътрудничество.

Двустранно е подчертано значението и 
интересът за усъвършенствуване на 
техническото сътрудничество, 
ло . положително влияние и върху укрепване
то на дългосрочната промишлена кооперация 
и специализация и на икономическото сътруд 
ничество като цяло.

Председателите на

сътруд 
оключване на

трудничество се очаква значителен принос за 
разширяване, разнообразяване и увеличаване 
обема на същото.

Повишена е готовността на двете стра
ни, оовен стопанското 
граничните области да насърчават малограни 
чния оборот, овободната циркулация на хора 
и материални блага сътрудничеството на 
форма™зен, спортен и културен план, вклю
чително и граничните събори и сътрудничес
тво между общини и градове от тези обла
сти с цел да бъде интензивирано взаимното 
сближаване и развитието на целокупните от
ношения и сътрудничество между двете страни.

Двете страни подкрепиха по-нататъшното 
усъвършенствуване ,на

сътрудничество, в

пн

сътру

равноправие, териториална ця
лост и невредимост на границите, 
във вътрешните работи и в съзвучие със За
ключителния документ от

ненамеса
сътрудничеството и 

осъществяването на взаимополезни инициати Хелзинки, което 
допринася за укрепване на добросъседството. 
мира и оигурността на Балканите и в Европа.

Те се застъпиха за полагане на съвместни 
усилия за по-нататъщно укрепване на довери 
ето и разбирателството, на добросъседството 
на страните в региона, та Балканите да станат 
зона «а мира и сътрудничеството, зона без 
ядрено оръжие.

НЯКОИ ДАННИ ЗА ЮГОСЛАВСКО-БЪДГАР 
СКОТО СТОПАНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

През изтеклите десет месеца па годината 
югославски организации са доставили на бъл 
гарските си партньори промишлени стоки 
(автомобили, конфекция и машини) на стой
ност 106,2 милиона долара (с 25% повече в 
сравнение със същия период на миналата го 
дина). Югославскиятиаучно- 

което би има Председателите 
разиха увереност, че посещението на пред
седателя на Министерския съвет 
гария в СФРЮ

внос от България (при 
роден газ, памук, химически суровини) дости 
гна 85,4 милиона долара (увеличение 16,2%). 
Според първите изчисления югославско-българ 
ският търговски обмен през следващите 
години трябва да възлезне на 2,3 
долара.

на двете правителства из-

НР Бъл
и разговорите, преминали в 

делова и откровена атмосфера и при взаимно 
уважение, ще допринесат 
развитие на югославско-българските 
иия и всестранно добросъседско 
чество.

«а

пет 
милиарда за по-нататъшното 

отноше- 
сътрудни-

нр„^РедсеДателят на Министерския съвет на 
НРБ Гриша Филипов покани председателя на 
Съюзния изпълнителен съвет Милка Планинц 
да направи официално приятелско посещеаие 
в България. Поканата е приета със задоволст 
в°- Датата на посещението ще бъде утвърдена 
допълнително.

двете правителства 
се- застъпиха за по-интензивно присъствие на 
договорите за производствено сътрудничество, 
кооперация и специализация в обмена на сто 
ки и услуги, което би бяло ново качество и 
принос за увеличение обема на икономическо 
то сътрудничество й за стабилността на це
локупния обем.

Изтъкнато бе, че от смесената стопанска 
камара се очаква по-интензивно ангажиране

Очаква се през настъпващите месеци да 
бъде сключено споразумение за производство 
на съоръжения за ядрени централи, построя
ване на газопровод, кооперация и формиране 
на служби и сервизи в автомобилната 
шленост. Също така трябва да бъде подписан 
договор, въз основа на който югославски ор 
ганизации ще вършат строителни, монтьорс- 
ки и други услуги в България.

проми
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА СФРЮ И НА ЦК НА 
СЮК ЗА АКТУАЛПИТЕ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ 
ВЪПРОСИ

БОСИЛЕГРАД:

НЕОБХОДИМО Е П0-УСК0РЕН0
РАЗВИТИЕ

шш Неотложни мерки
(От 1,ва стр.)

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО на Централния комитет 
на Съюза на югославските комунисти и Председател- 

Социалистическа федеративна републикаIПребивавайки в Южно 
моравски регион на 16 но 
ември тази година на 
Власина, Иван Стамболич, 
председател на ЦК на СКС, 
Жика Радойлович и Тома 
Младенович, водиха разго
вори с представители на 

общ ествен о-п о литически- 
те организации и Общи«с 
ката скупщина в Босилег
рад. По този случай, те бя 
ха запознати от Цоне То 
доров. председател на ОК 
на СКС с положението, про 
блемите и усилията, кои
то се правят в тази гра
нична и една от най-изос- 
таналите общини в Юж
но-моравски регион и Соди 
алистическа република Сър 
бия.

в Ниш. И в областта на. 
развитието на селското 
стопанство в тази община 
е подета активност в съз 
даването на о.вчапо-коза- 
рска ферма в обществения 
сектор. Тодоров запозна 
присъствуващите. че в Бо. 
силеградска община има 
около 1100 членове на Сь 
юза на комунистите и за 
тяхната активност.

Любен Рангелов. предсе 
дател на Общинската ску 
гтцулна в Босилеград го
вори за активността за по- 
ускореното развитие и за 
програми. които трябва = 
ла се реализират в преде = 
тояшия период.

Иван Стамболич особено 
сс интересува за рудните = 
залежи и другите природ- ^ 
ни ресурси в тази община, 
върху които реално тряб
ва да се основават разво
йните определения в пред 
стоящия период.

На заседанието 
Междуобщинската ко 
нференция на СКС в 
Лесковац 
ваха и Жика 
лович, член на Пред
седателството на ЦК 
на СКС, Радойе Сте- 
фанович, председател 
на Стопанската кама
ра в Сърбия и Тома 
Младенович, изпълни
телен секретар 
ЦК на СКС.

По време на преби 
ваването си в Леско
вац Иван Стамболич 
посети
промишленост 
котекс”.

■ ството на
Югославия проведоха на 12 и 13 ноември тази година 

заседание, председателствувано от Видой®

на ■ съвместно 
Жаркович и Радован Влайкович.

На заседанието бяха обсъдени актуални идейно- 
обществото и във връзка с

присъству-
Радой

= политически
това, задачите на Съюза на югославските комунисти 
и другите фактори на -системата, както и ролята и 

_ действувайето на необвързаните страни в условията «’ 
Ш настоящето международно положение и подготовката 
= - Югославия за 8-та среща на необвързаните страни,

проведе идната година в Хараре. В ра-

въпроои в

на
която ще се
ботата на заседанието взеха участие и председателите 

председателствата на социалисти че ските републи-
покрайнини и най-

на I на
ки и социлиетическите автономни 
висши дейци във федерацията.

Въз основа на оценката за положението в стра
ната двете Председателства утвърдиха основни «асо 

обществени активности в предстоящия период
текстилната 

„Лес ки на
с цел да укрепва политическата и икономическа ста
билност в обществото. Ударение е сложено върху 
отглеждането и преодоляването на отпорите в осъ
ществяването на Дългосрочната програма за иконо
мическа стабилизация.

Подчертана е необходимостта от засилена^ идеи- 
но-политичеока дейност в борбата против действува 

националистически и антикомуни

Посочени бяха -и резул
татите, които се 
в разрешаването на 
фра-структурните 
ми. както и в стопанското 
развитие на

делно в изграждането 
цех на „Зеле Велко-вич" и 
„Здравйе" от Лесковац, как 
то и строежа на цеха 
Електронна промишленост

напостигат 
ин- 

пробле-
на

обшината. от Щ нето на вражески.
етически сили, които се възползуват от обществените 
и икономическите затруднения за все по-агресивни

върху СЮК «и социалистическото самоуправ 
за дестабилизиране на конституционното ус

СУРДУЛИЦА:
нападки 
ление иIДа се продължи със същите темпове тройство в страната. _

_ Затуй,, при заоилена идейно-политическа рабо-
| та е нужно да се обезпечи активно и единно идейно 
_ действувай е на СЮК, на всички негови ръководства 
Щ и организации и фронта на организираните социалис 

тически сили изцяло.
Изтъкната е и задачата на държавййте органи ре 

шително и непоколебимо, със законни мерки да ^ре- 
явление на вражеско деист-

предсе дател на ЦК на СКС 
изтъкна, че постигнатите 
резултати са импресивни, 
а развитието на 
шка община се дължи 
инициативи, работа.

организации

,.СИМПО'? от Враня и т.н. 
Понастоящем в общината 
има над 5000 заети и зае
мането на работа расте 
средно годишно от 8 про 
цента. Обаче има и 1200 
незаети, от които почти 
50% са без квалификации. 
Говорейки за активността 
на Съюза на комунистите 
в общината, които набро 
яват 2118 души, организи
рани в 73 първични орга
низации, председателят на 
Общинския комитет под 
черта че предизборната 
активност е приключила и 
се провеждат изборите. 
Изборната дейност е удо
бен случай да се посочат 
задачите, върху които ко 
мунистите трябва да се аи 
гажират занапред. Той по 
дчерта, че в обшината с 
запазено идейното и акци 

единство и че по

На разширено 
ние на
тет на Съюза на комунисти 
те в Сурдулица. проведено 
на 15 ноември тази го 

а на което покрай

заседа- 
Общинския коми-

Сурдули
на

ПО- агират на всеки опит и 
вуване.

дина. отмощ на
региона и по-широко, 
да не се стагнира по-ната
тък, продължи той.

присъствуваха и 
остана-

другите
представители на

обнаествено-политиче 
организации. Общинс-

За Двете председателства заключиха за целокуп- 
проблемати-ка да се извършат конкретни разго- 

среди и утвърдят непосредствени за- 
организирана

ната
вори във всички

_ дачи и да се раздвижи
Ц дейност.

Двете председателства оцениха, че развитието 
отношения потвърждава жизне-

лите пеобски
ката скупщина и директо- 

организа
ходими са нови знания, но 
во качество и организа
ция. която са обедини 
екипи от инженери, иконо 
ми-сти и дпуги специалис
ти, та съществуващите тру 
дови организации се пре
върнат в по-нататъшен ра 
зео&н фактор.

широка и
ри на трудовите 
ции» се разисква за актуал 

идейно-политически на международните 
способността на при/н ципите и целите на политиката 

необвързване и необходимостта от 
действувай е като глобален, независим и 

голямото значе-

ните
и икономчески процеси в

и движението наобшината.
В уводния доклад на 

Славолюб Маринкович. пое 
ОК на СКС

активното му
извънблоков фактор. Подчертано е

ангажиране на необвързаните стра
ни -върху въпроси от приоритетно значение за между- 4 

общност каквито оа мира, сигурността, ра- 
развитие и’ премахване на кризисните 

отразява смисъла на неотдавна про 
министерока конференция на необвързаните 

страни в Луанда. То дойде до силна изява на тазго
дишната юбилейна сесия на Обединените нации.

На за ос Дони ето отделно беше подчертана
Югославия в пълна степен да се зас- 

изход на Осмата кон
ференция на необвързаните страни върху основите 

коренните принципи и цели на политиката и дви-
с това, об- 

Юго-

ние от постояннодседател на
Сурдулица. бяха посоче

ни видни пезултати постиг 
общината в област

в Стамболич по. този по
вод изтъкна, че по време 
на двудневното си пребива 
ваие в Южмоморавски 
шоп е слушал как за мла

народната 
зо!ръжавансто.нати в 

та на стопанското коетоогнища - 
ввдената

разви- 
са де рс

тие. Тези резултати 
ло на свързването и сдру- 

със стопанските дежта сс говори само от 
гледна точка иа нсзасто-с 
тта. При това, той подчер
та. чс за Съюза на кому
нистите е най-ппи ори тет 
на задача активността на 
м ч а д еж к итс о п га \ г и ■за ц им. 
Л виж ой и ето. кпа Стамбо
лич. нс може да осъщест
ви революционнопт без 
нови методи на организи 
райе. Оценката как дейст
вува Съюзът и а комунисти 
те трябва да сс извлича

онното
литическо-безопасното -по- 
ноложение в общината. ~в 
сг,ча част на която живее 
и население от б'ьлгарска 
та народност, с стабилно.

Участвувайки в разисква 
иията на разширеното за 
седание на 
твото
дулипа, Ива» Стамболич,

жаването го-в югославскиорганизации 
машаби. какъвто е случаят 
с ..Мачкатипа'’. „Иво Лола 
Рибар" от Белград, «а „Зи 
дар" е ..Мавоово". от Ско- 

изнигснаха организаци 
Пети септембар" в съ 

„Дървена застава" 
..Галеника"

точ»и°стта на 
тъпи за успешна подготовка и

на
жон и ето н а I гео б върза но стта. Във връзка 
съдопа с и приета програма /на действуване на 

I славия в предстоящия период.
пие. 
ите
став на 
от Крагуевац. 
от Белград: , Кошана"

Предссдатслс 
на ОК на СКС в Сур

и
ДЕВЕТМЕСЕЧНАТА ЗАГУБА В НИШКИ РЕГИОН

Пребивавайки в Сурдулица Иван Стамболич, 
Жика Радойлович и Тома Младенович посетиха 
цеха на „Кощзна" от Враня, където Мирко Ди- 
митриевич, директор на трудовата организация, 
ги запозна със забележителните резултати, кои
то се осъществяват от амбциозния развоен план 
на Кошана", Именно физическият обем е уве
личен с 25%, ще сс произведат 6 200 000 чифта

55% тис бъдат

врете
от активността на остана
лите обществено пол птича 
ски организации, в които 
действуват членовете иа 
Съюза па комунистите, от 
нооно тяхното действуване 
в Социалистическия съюз, 
синдикатите. Съюза на со 
циалистичсоката младеж и 
особено изтъкна необходи 
мостта 'От 'приемане 
млада хора в редовете на 
Съюза иа комунистите.

Б. Костадинов

е сериозна и . поради фак
та, че тазго вишната девет 
месечна загуба е по-висока 
с 66 на сто в сравнение със 
загубата в същия миналото 
дншен период. Най-голямо 
увеличение на 
обаче са осъществили об
ществените дейности (53 
милиона динара в ептемв 
ри миналата година орешу 
343 милиона динара в сей 
темврн т.г.). 90 на сто от 
тази загуба „принадлежи" 
на здравните организации.

Деветмесечната загуба в 
Нишки регион възлиза на 
над 2 милиарда динара и 
е най-голяма през послед 
иитс 10 години. Когато 
към тази сума се прибавят 

. и непокритите разходи на 
самоуправнтелиите общно 
сти иа интересите, загубата 
достига около 2,7 милиар
да динара.

(иортни обувки, от което 
изнесени на чуждестранните пазари, а личните 
доходи ще възлезнат средно на 40 000 динара 

В ООСТ „Пети септембар" Стамболич, Радо 
йлович и Младанович бяха запознати от дирек- 

Стамснко Я.ИКОВИЧ за процеса на произвол 
която всеки трети

число загубата

тора
ството в тази организация, в 
работник е член на Съюза на комунистите

Иван Стамболич посе-ги и общините Дърпа 
Трава, Власогинпе и Лебане.__________ __________

па
С 1,8 милиарда динара 

загуба стопанството е иа 
първо място. Обстановката

СТРАНИЦА 3
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НА ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД ЗА РАБОТАТА
И Г ОБЩИ! 1СКИя °комитетИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА

НА КОМУНИСТИТЕ дейносттаПоложителна оценка на
изборно събрание нд ктшшстнте .. програма за икономическа 

стабилизация зле се отраз
яват и върху решаването 

на някои обществено- 
политически и други про
блеми в общината.

стабилизация стигна
охрабриващи ' рс-

нрсодолкванс на 
стопанство

казва

На 18 този месец в Ди
митровград ос проведе сьв- 

зассдааие ма Пред 
ща Общинс-

еска„СВОБОДА" се до

Доверие на 

досегашното 

ръководство

зултати в 
трудностите в 
то "а общината —
се между другото в уводно 
та част на проекто-отчета 
ма Общинския 
А този охрабряващи резул 

се отчитат в постене 
л.роизв

местно на
седателството 
ютя комитет и председате
лите на действуващите в 
комитета комиоии. На за- Предеед-Члоновсте на 

ателството приеха проекто 
отчета. На следващо засе
дание ще го обсъдят и чле 
ковете на Общинския ко
митет. Очаква се 
приемат, а след това 
бъде пуснат на публично 
обсъждане в 
партийни организации. Чл 
сновете 
вото и всички присъствува 
Щи се съгласиха, публич
ното обсъждане ще даде пр 
ава и същинска оценка на 
отчета и същ свре ме но ще 
допълни онова, което не е 
казано в него. 
роля всъщност е да подти
кне разискванията тъкмо в 
първичните

комитет.се дани сто присъствуха и 
представители на остана
лите обществено - полити 
чески организации и Общи 
ноката скупщина, а рази 
еква се за отчета ма Об
щинския 'комитет за дей^о 
стта му от фебруари 1982 
до фебруари 1986 година. 
Сълцщят трябва да обсьд 
ят всички първични орга
низации ц8 Съюза /Н а кому 
пистите в общината.

Благодарение на усилия
та на трудещите се в сдр 

активността

тати
пото увеличаване 
одитвлтюстта па труда пр
ез миналата и тази го-ди
на, нарастване средствата 
за акумулация, хюстепенно 
то увеличаване на физиче 
ския обем на ироизводст- 

ико помиите и
и недостатъчното.

да го
да

Заплануваното 
дство и предвиденото раз
ширяване на конфекцията 
с изграждането на нов цех 
за лека конфекция според 
Рангел Рангелов, директор 
на производството, не мо
же да се осъществи ако ис 
сс ангажират съответни ка 
дрп. „Свобода" и досега с 
водила сметка за това из
пращайки определено чие 
ло свои работници на до- 
школуване. или ангажира
йки кадри от страни. То
ва сигурно с дало известни 
резултати и занапред трдб 
ва да стане практика в кои 
фекцията. която все пове
че става трудова 
зацпя и която се посочва

произво-Основната задача на ко
мунистите в трудовата орга 
низация „Свобода" — ОО- 
СТ „Младост" през следва 
щия период е реализация
та на становищата и зада

първичните

на Председател сивото, 
износа
но все пак значително, уве

от икономическата личонис на личните дохо- 
на заетите. Освен това 

значителни

чите
стабилизация. Износът ка
то определение на общес 
твото и задача от програ-

ди
постигнати са 
резултати и в останалите 
области «а общество-поли 

живот в община

ужения труд, 
на Съюза на комунистите 

субективни Неговатамата за икономическа ста
билизация, е трайно опре

н останалите 
социалистически сили в бо 
рбата за 
на полтиката на СЮК и 
задачите от Дългосрочна
та програма за икономич-

тичсския 
та. Но, недостатъчното ос
ъществяване на някои ста
новища и заключения, осо 
бено

комунистите осъществяванеделение на 
тук. Тази задача може да 
се проведе в дело само с 
много по-качествено произ 
водство, което да си про
бие път на избирливия чуж

организации.

А. Т.Дългосрочнатаот

ИЗБОРНА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕОТ ПРЕДИЗБОРНАТА И 
В СУРДУЛИШКА ОБ ЩИНА

дестранен пазар.
С това се съгласиха ко

мунистите в конфекцията
органи-

Укрепва ролята на синдикатите
бездействието.

Инак и на предизборни
те. а и сега на изборните 
събрания доминиращи въп
роси са: производството, 
трудовата и технологиче
ска дисциплина, непосред 
ствено отразяващи се вър
ху производителността на 
труда, материалното поло 
жение на заетите и спада
не на жизненото им рав
нище. Трудещите се в сто 
папските организации в 
общината оценяват, че ед 
инствено с по-гол ямо и 
по-качествено производст 
по. с по-голяма отговорно
ст към трудовите си задъ
лжения. могат да подобр 
ят общото материално със 
тояние на собствената сто 
панска организация, както 
и собственото материално 
положение.

ДИСЦИПЛИНАТА,& ПРОИЗВОДСТВОТО.
ОТГОВОРНОСТТА И ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ — 
ДОМИНИРАЩИ ВЪПРОСИ НА ПРЕДИЗБОРНИТЕ 
И ИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ

илината и

ни предизборните събран
ия; а понастоящем се про
веждат и ‘изборните събра
ния. Оценява се. че обста
новката е стабилна и че в 
трудовите организации «е 
е имало екцесни случаи. 
Нещо повече: в онези сто 
пански организации, къде 
то се /стопанисва добре — 
първичните 
развиват оживена и бога
та дейност, което не може 
да се каже за трудовите 
организации, в които прои 
зводството не върви най- 
добре.

Изборната дейност в об 
щинската организация «а 
Съюза на синдикатите в 
Сурдулишка община про
тича според приетия кале 
ндар. След проведените 
предизборни събрания, -на 
които бяха обсъдени отче
тите за досегашната рабо
та и евидентирани кандида 
тите за нови ръководства 
в първичните организации, 
до края на настоящия ме
сец трябва да приключат 
и изборните събрания. Спо 
ред досегашния ход на из
борната дейност спазва се 
и решението на Общинс
кия синдикален съвет за 
структурата на новите ръ
ководства 
кандидати за 
ОСС.

организации
От изборното събрание в ООСТ „Младост"
приемайки доклада за пре за пример как трябва да 
дстоящите задачи на първи се стопанисва, 
чната партийна организа
ция. Ако се има предвид, 
че повече от 70 «а сто от 
производството се пласира 
на чуждестрания пазар, то 
гава е ясно от какво значе 
ние за цялата трудова ор 
ганизация е това. Разбира 
се, за осъществяване на по 
ставените задачи е нужно 
ангажирането на всички, 
особено на комунистите, 
които се намират на от 
говорни постове и трудо
ви места. Особено внима 
ние трябва да се обърне в 
обучението на новоприети 
те работници, за да могат 
да се включат колкото е 
възможно по-бързо в про 
изводствения процес. За досега и в Босилеградска 
това нещо особено се за община, като и навред из 
стъпи Асен Радоицев, а страната 29 ноември — 
Бранко Димитров напомни. Деня на Републиката ще 
че има случаи и сред кому бъде тържествено 

.нистите да липсва съзна
нието в изпълняване на по 
ставените производствени 
задачи. Той подчерта, че

Имайки предвид досегаш 
ната успешна работа на 
първичната партийна орга 
низация, а това до значи
телна степен се дължи на 
усилията на ръководство 
то й, комунистите в ООСТ 
„Младост" повторно изказа 
ха доверието си към досе
гашния секретар Драган 
Митов и заместника му 
Никола Тасев.

Примерът .на 
единици на Памуковия ко 
мбинат. „Симпо" и „Коща 
на", в които владее сравни

трудовите

и възможните 
бъдещия Инак в хода на предизбо 

рната и изборната дейност 
в първичните организац
ии са предлагали по един. 
двама или повече кандида 

недисци- та. За председатели на 
някои първични организа 
щги са предложени канди

телно висока трудова дис 
циплина, последва и „Мач 
катица". която полагаВъв всичките 49 първич 

ни организации на Съюза 
на синдикатите са проведе

уси
лия да пресече пътя на бе 
зотговорността.А. Т.

БОСИЛЕГРАД: ПРЕД 29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
дати, завършили 
перката школа на 
на синдикатите, така че в 
предстоящия . мандат 
очаква оеще по-богата дей 
ност в

полити-
СъюзаС нови трудови победи

И тази година, както и ху реконструкцията на ко
оперативния дом. В на«ече 
рието на празника в основ 

• «ото училище в Босилег
рад и четирите подведохте 

честву- твени училища по тържес 
ван, и е редица комунал- твен начин 'Ще бъдат прие 
нО-бито>ви постижения. От 
делно в чест «а празника 
в няколко села ще бъдат' рите. Подобни тържества 
отбелязани значителни ре- ще бъдат проведени и в ос 
зултати в акцията по елек- таналите училище в селата.

Освен това в село Горно 
Тлъмино по случай Деня 
на Републиката и в знак на 

бата усилено се работи вър благодарност на двете уби

сети момчета от това село, 
от страна на българската 
окупационна войска. ще 
бъде открита паметник-чеш

В рамките на чествуване 
и кул 

програма, в 
която ще взимат участие 
членове на културно-худо
жественото дружество ,,Мл 
адост", ученици 
ното и средно училище и 
войници ..граничари.

първичните органи 
зации; които те ще оглав
яват.ма.

то ще бъде устроена 
турно-забаана Според обща оценка пр 

едизборната и 
дейност в Съюза .на синди 
катите протича в добра ат 
мосфера и ще приключи в 
предвидените срокове.

ти първолачетата в органи 
зацията на Съюза на пионе изборната

е нужна по-голяма отгово
рност на всеки зает. а осо 
бено на тези. които са на трификация. В Долно Тлъ

мино ще бъде завършен бе 
тонен мост. а в Долна Лю

от основ-
ръководни работни места 
в непосредственото произ-

М. я.водство. Ст. Н.

СТРАНИЦА 4 Братство ф 22 ноември 1985



ВИТЕ АДЕЛ™АТСС1^1ЯИЗБОт * БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕД НО БОСИЛЕГРАД: РАЗГОВОРИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА 
МЕЖДУНАЦИОНАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

ВЪРШАТ СЕ ПОДГОТОВКИ Живеят в сговор 

и разбирателствоДелегатите на Общинска 
та конференция на Социа 
листическия

политическа
трябва дейно да се вклю 
чат всички самоуправител

особено значение е крити 
чески да се съблюдава ра 
ботата и отговорността на 
изпълнителните органи, ор 
ганите на управлениет.0 и 
п р о ф е си о н ал н ите 
в СОИ. Още повече 
се има предвид, че от пра 
вилното съблюдаване 
досегашната им работа за- 

и по-нг^агьшното де 
йствуване. От (не)критичес 
кия обзор въРху работата 

всъщност ше зависи 
дали занапред ше се пре
махват пропуските или не.

задача не

съюз в Боси
леград неотдавна приеха 
задачи за ни социалистически

в общината —. 
Лазаров, —.
ОК на ССТН

сили 
казва Иван 

председател на 
- в Босилеград.

политическото В рамките на подготовка на материали, за 
от поредните заседания на ЦК на СКС. на което ме
жду другото ще бъде обсъдено осъществяването на 
задачите на Съюза на комунистите в СР Сърбия в ук
репването на братството и единството *и развитието 
на междунац/ионадните

едноси де йствуване по време 
на подготовките и провеж 
дането на предстоящите из 
бори за членове на делега 
ции и делегати

служби
ако

Според приетата 
ма за действува не 
равителните 
и общности

програ- 
самоуп 

организации 
в общината

нав скущцм 
обществено-поли 

тическите и самоуправител- 
ни общности на 
сите. Да припомним, 
стата програма за действу 
ване

отношения въз основа на со
циалистическото самоуправление, на 12 ноември т.г. 

е 8 Босилеград се проведе разговор за осъществяване 
= на тези отношения в общината. В разговора освен ко- 
Ц мунистите от органите на управлението на Общин- 
щ ската скупщина в Босилеград, Общинския съд, Секре 
Щ тариата на вътрешните работи и членове на първичната 
^ партийна 
“ ле град,

председател на Комисията

ните на
ГИ СИ

до края на този 
бва

месец тря
да съгласуват собстве 

ните си документи с избор 
ните документи на РК на 
ССТН и Съвета 
на синдикатите в СР Сър 
бия. Лазаров

интере-
в при им

най-късно до 21 ап 
рил трябва да 
нова Общинска

на Съюзасе учреди 
скупщина, 

годи 
общин

ските самоуправител-ни об

организация в местната общност в Боси- 
участвуваха и Светислав Попович — Тиле,Имайки предвид задача 

та, която ги очаква мест
ните конференции на 
ССТН и първичните синД1и 
кални организации в най- 
скопо време ще изготвят 
конкретни планове за анга 
жиргнето си в подготовка 
та и провеждането на из
борите. Всички самоупра- 
рителни организации и 
общности трябва да изгот 
вят документи и да вземат 
решиния. с които да се ре 
гулира формирането и със 
тава на една делегация или 
изборителна единица, на 
пример. Лазаров подчерта
ва. че самоуправителните 
организации и общности 
де края на този месец 
трябва да формират изби- 

• рателни отбори и да изго 
твят избирателни списъци, 
както и да извършат и дру 
ги необходими подготовки 
за успешно посрещане на 
предкандидацмонната дей 

пот ност. която трябва да запо 
чне от началото на идвашия 
месец. До края пък на де- 

в кември Общинската скуп 
шина и скуггшините на 
СОИ трябва да формират 
избирателни комисии. _ а 
ОК на ССТН и Общинският 
синдикален съвет общинска 
избирателна комисия.

а до 15 май идната 
на скупщините на

подчертава, 
са моу прави

за международни отно
шения и сътрудничество към ЦК на СКС, д-р Душан 

= Ичевич и Ягода Стоянович, изпълнителен секретар на 
= МОК «а СКС в Лесковац.
^ В уводното ои изложение, председателят на Об- 
щ щинокия комитет «а Съюза на комунистите в Боси- 
Ш леград Цоне Тодоров, между другото посочи, че 

основната цел на разговорите е да се установят осно
вните насоки, съдържания и методи за действуване, 

= както и непосредствените задачи на членовете, орга- 
= низациите и органите >на Съюза на комунистите в 
= СР Сърбия в укрепването на братството и единството 
Щ и развитието на междунационалните отношения в 
Щ светлината на всеобщото обществено-икономическо и 
Щ стопанско развитие. При това Тодоров подчерта, че 
Щ отделно внимание трябва да се посвети върху пробле- 
| мите, които по един или друг начин пречат на разви 
Ц тието на общественочикономическата и .материална 
Ц основа, а ведно с това и развитието на междунацио. 
Щ налните отношения и ангажирането на Съюза на ко- 
= мунистите в СР Сърбия в преодоляване на посочени

те слабости и отпори в осъществяването на конститу-

че местните и 
телни общности на инте- 

органите на управ 
Общинската 

скупщина. ИС на ОС и ОС 
трябва да

ре сите. 
ленпето къмшности 

С цел тази изборна актив
ност успешно да приключи 
необходима е засилена де 
йност. Социалистическият 
съюз и Синдикатите са най 
отина носители на избор
ната дейност, 
значи че в тази изключи 
телно важна обществено-

на интересите. ■
тгзготвят отче

ти за работата си през до 
сегашни^ период. Най-къс 
но до края на годината те 
зи отчети трябва да бъдат 
обсъдени от странано това не на тру
вещите се и гражданите в 
общината. При това от

ИЗПЪЛНЕНИЯТ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА СКУП 
ЩИНА В БОСИЛЕГРАД ДАДЕ ПОДКРЕПА НА 
РЕГИОНАОЛНИТЕ И РЕПУБЛИКАНСКИ РАЗВОЙ 
НИ НАСОКИ

ПО-ГОПВМО ВНИМАНИЕ 

НА НЕРАЗВИТИТЕ _ цмонните начала и системата на икономическата ста- 
= билизация.
_ В разговора в който взеха участие няколко души, 
щ между другото бе хотастантирано, че в Босилеградска 
Щ община въпреки, че освен числящи се към българска 
Ц та народност живеят и сърби и числящи се к>м дру- 
Щ ги народи и народности, междунационалните бтноше 
= ния са извънредно добри. Без оглед, че Босилеградс 

ка община е иежду икономически най-неразвитите 
_ общини в СР Сърбия без териториите на покрайни- 
= ните, досега не е мало случаи на прояви с позиция 

на национализъм и шовинизам. Всичките тук живе
ят в сговор и .разбирателство, и братски с останалите 
народи и народности смело коачат по начертания път 
на ооциалистичеокото самоутшавително изграждане.

Константирано бе и това, че в последно време с 
всестранна помощ и подкоепа на Републиканския 
фонд за насърчение развитието на недостатъчно 
развитите общини отделни организации от решо- 

_ на и по-широко са изградили няколко стопански обе 
= кта, с които по значителна степен се чувствува нап- 
щ редък в стопанското развитие. Но. все още постигна 
р тото не е в състояние напълно да избави общината 
Ш нз кръга на икономически изостаналите общини, в 
щ републиката.

На проведеното през 
миналата седмица на ^аседа 
дие на Изпълнителния съ 
вет на Общинската скуп 
щина в Босилеград. меж 
ду другите въпроси бяха 
обсъдени и проектопредло
женията на развойните на 
соки на региона и републи 
ката до
нно, членовете на 
се запознаха и обсъдиха 
проектопредложението на 
основите на

средства за изграждане на 
обществена сграда за 
ребите на Общинската ск 
упщина и Секретариата на 
вътрешните работи, а 
Резолюцията за съвместно 
и общо потребление да се 
намалят данъчните облага
ния на строителите, съгла 
сно намаленията «а остана 
литс занаятчии. В региона 

развойни доку 
менти, подчертаха те, тяб 
бва да се запланува изгра 
ждане на сграда с интер
нат за потребите на сред 
ношколския образователен 

,,Иван Караиванов"

1990 година. Име 
ИС

лните пък

Сигурно е. че в подготов 
ките и провеждането 
изборите е необходимо да 
има широко и координира 
но действуване на самоо- 
у г грав ител ните оо циалисти- 
чсски сили. Необходима е 
обаче и помощ, преди вси 
чюо на гражданите в мест 
ните

Обшествения
наЮжноморавскиплан на 

регион и СР Сърбия за пе 
1986 до 1990 годириод от 

на и проектопредножение- 
докумен

център 
в Босилеград,то на плановите 

ти за обществено-икономи
през ироекто- 

на публич
Понастоящемческото им развитие разговорите отговарайки на 

Светислав Попович — Тиле, говори 
СФРЮ в международните °тно-

В продлжение надокументите са 
но обсъждане. Същото ше 
трае до края на този ме- 

това Изпълни 
обобщи

идната година.
Обша характеристика и 

на единия и на другия ра 
звоен проектодокумент е 

място зае 
уско

общности. В ОК на Щ редица въпроси 
Е за положението «'а
Щ щения и взаимното сътрудничество със съседните стра

нашата

ССТ предприемат мерки
за оспособяпапс на необхо 
димо число активисти, кои 
то да я оказват.

сей. а след 
телният съвет ’чс 
забележките от разисквани
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ПРИКЛЮЧИХА ПРЕДИЗБОРНИТЕ СИНДИКАЛНИ СЪБРАНИЯ

тава подчерта усилията на§* ни. като при
М страна за всестранно сътрудничество с всички, без ог- 
Ш лод на устройството им. М. я.

че в тях видно
начинанията замат В. Б.на икономи 

изостаналите и гра 
общини. При

рено развитие 
чески

ята.
това ОБШИНАВ ДИМИТРОВГРАДСКАничии

значение се
производството
и укрепването 
алната основа на труда > 

на сдруже- 
отделно на оне 

изграждат
цехове в тези

придава на 
па храна 

на матери ПРОИЗВОДСТВОТО И СТАНДАРТА 
СА НЕДЕЛИМИ

е в повишено производст
во и въз основа на това но 
вишеки лични доходи.

В иай-голямо число отче 
досегашната рабрта 

ясно е изтъкната 
течността. Затова при пред 
лагането на нови канднда- 

пъководни функции 
напълно са 

спазени предвидените кри 
терии.

От 37 първични синдика 
организации в Димитлн и

ровградска община в срок 
са завършени предизборни 
тс събрания в 34. До 15 

месен само в земедел

организациите
ния труд. 
зи. които 
промишлени 
общини.

ти за($то и задачите, които пред 
стоят до края на годината. 
Все мак най-често и най- 
много разисквания са били 
по въпросите свързани със 
жизненото равнище на за 
етити. неговото запазване 
и подобряване, като 
това не става дума само за 
защита на стандарта пос
редством набавка на карто 
фи и други продукти. Раз 
бира се. това пе може да 
се пренебрегна, но изходът

Както и на прдизборни- 
те събрания в първичните 
партийни 
ка и и 
съдени или раздвижени ос 
лица въпроси от всекидне
вието па синдиката. Ос
вен отчета за работа през 
изтеклия двугодишен пе
риод,
дикага са разисквали за 
производството, за личните 
доходи, за 
резултати па девстмессчи

самокрисвои
този
ската селскостопанска ор- 

„Видлич" не е 
предизборно съ

организации та 
енликадмите са обганизация ти за 

в синдикатапроведено 
брапие. Както изтъкват в 
Общинския синдикален съ 
вст в Димитровград, за ра 
злика от обикновените съб 
рания. предизборните 
били значително по-добре 
посетени, така чс пито ед 
но събрание не с отсроче

членовете на Из 
съвет след 

обсъжда”»’ ,,а
посочените проектодежуме- 

предложиха в Ободест 
СР Сърбия 

и иодго- 
фос 

Лисина, в 
се заплануват

Инак, 
пълнителния 
обстойно при

В първичните синдикал
ни организации в 
та от 18-ти този месец ше 
започват и изборните съб 
рания,

община
членовете иа сии-саИТИ,

вения план на 
да се заплануват

откритие на постигнатите А. Т.товки за 
фатната мина в но.
бюджета да

СТРАНИЦА I
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ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАДСКАИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ 
ОБЩИНАДИМИТРОВГРАД

Новнкнлнмнот„8май" В „Автотранспорт“ - по-добрелкми е необходима цамка. 
на която сс поставя пре 
ждата. и която може ле 
сно да сс направи. За на
чало две такива рамки ве- 

набавени от „Гоб- 
лонка" по сравнително ни 
ока .цена. Що се отнася до 
помещенията, вече се вър 
ти адаптация та някогаш 
ни* гараж на „Ниш-експ- 
рес", който досега служе 
Ще за склад. Адаптацията 
се върши ст»с собствени 
средства. Освен разбомте, 
за новите килими тук ще 
бъде поместен и бояджис 
ки отдел, който също прел 
ставлява новост, понеже до 
сега боядисване на прежда 
та в Димитровград не е 
правено. Набавени са ка
зали и центрофуги, а про 
водено е и обучение па 
двама заети.

Според изчисленията на 
заетите в Тъкачния цех 
само с два разбоя за възло 
ви килими няма да могат 
да се задоволят нуждите 
на клиентите, затова се 
предприемат мерки за раз 
ширяване на 
нпте помещения, 
вен е проект за още 380 
квадратни метра площ. а 
за около 230 м2 има же
лязна конструкция. Средс
твата ще бъдат обезпече 
ни посредством кредити от 
застрахователните органи
зации и фонда за насърча 
ваше развитието на изоста 
вашите общини, на стой
ност от 95 милиона.

Об разлагайки тези свои 
планове в Тъкачния.цех се 
надяват в края на година 
та да погасят загубата. Тя 
и сега фактически е значи 
телно по-малка, но пора
ди неажурносг на счетово 
дството има неуредени сме 
тки между тях и хлебопекар 
ницата, които на края на 
годината по окончателната 
равносметка сигурно ще 
бъдат доведени в ред. Да 
кажем и това, че с осъще 
ствяваяе на тези планове 
се предвижда и приемане 
на 40 нови работника.

Доскоро в Димитровград 
ска община наи-голяма за 
туба винаги имаше мебел
ната промишленост, а на де 
вегмесечцето тази година 
тъкачният цех „8 май" е 
водещ с над пет милиона 
динара загуба. Зачитайки 
факта, че този цех се за
нимава с производство на 
килими от материал, кой
то дават клиентите, (значи 
само върши услуга, «а гра 
жданйте), то и количество 
то произведени килими за 

, виси от възможностите на 
частните лица. Трябва да 
се спомене, че тъкачният 
цех е единствен за оказва 
не такъв вид услуги на 
гражданите в Републиката.

Въпреки трудностите, е 
които се срещат и загуба- 

. та в Тъкачния цех търсят 
решения и начини за по- 
добро стопанисване. Един 
от начините е и- изнамира 
не на възможности за «о 
ви произеденпя и оказване 
на нов вид услуги на гра 
жданйте, а това е изработ 
ка на ръчни така нарече
ни възлови килими.

За целта вече са осъщес 
твени необходимите кон
такти със съответни трудо 
ви организации, които се 
занимават с производство 
на такива килими. Пети
ма работници вече са- про 
вели петнадесетдневно обу 
чение в ТО „Гобленка" от 
Делчево в СР Македония, 
а известен контакт е осъще 
ствен и с трудовата орга 
низация „Планинка" от 
Плоче, община Алексан- 
дровац Жупски. в рамки
те на сътрудничеството ме 
жду двете побратимени об 
щини.

• ОБШИЯТ ЛОХОЛ УВЕЛИЧЕН С 59 НА СТО, ДОХОД'ЬТ С 62, А 
,-ШТЕ ДОХОДИ?." МСТО . ЙТОНОМ^нетО И ПРЕМАХВАНЕТО 

СУБЕКТИВНИТЕ ПРИЧИНИ И ЗАНАПРЕД НА ШЕДЕН ПЛАН.

ЛИЧ

НАсаче

ктивни фактори, 
тази стопанска .организа
ция бяха взели широк раз 
мср, са сведени, на мини
мум и чс и пРи извънред
но трудни условия на сто 
папска дейност частично е 
възобновен возният парк.

които вла личната и колективна 
отгов.бриост, до значител
на степен са намалени раз 
личните поссгвателства, сре 
ту обществените имущест 

много иовс.чс от кол- 
кото преди сс икономисва 
почти във всички области 
на трудовия живот, 
беио икономисването 
чувствува пРсз последните 
тпи месеца на настоящата 
година. До значителна сте 
пси е полобрено и използу 
панего на преазознитс срсл

Че наистина икономисва 
нсто и организацията на 
труда са между оонотши- 
те условия за стабилно сто 
написване, най-добре пот
върждават па сто лиц ите де 
встмссечим делови резул 
тати в „Автотранспорт’' в 
Босилеград Това до толко 
ва повече, ако сс има 
продвид, че тази стопанска 
организация края на изте 
клата и през първите три 
месеца иа настоящата го 
дина приключи със загуба.

ва.

Осо- Инак, през деветте месе 
ца на настоящата делова 

финансо-
се

година, според 
вия баланс, „Автотранспор 
та" от Босилеград е осъШе 
егвил общ доход от 265 
894 327 динара, срещу 166 
676 571 динара през 
шия период на миналата

съ-

година, т.е. същият е уве 
лс 59 на сто. В осъше
сгряването на този доход, 
както и досега, най-голямо 
участие имат пъ^чият и то 
варен транспорт, а най- 
малко авторемонтната оа 
ботилница. Изразходваните 
пък средства през отчет 
ния период са увеличени 
с един процент по-малко 
от увеличението на обшия 
доход и възлизат на 212 
376 999 динара. При това 
доходът е увеличен с 62 ча 
сто и възлиза на 53 517 
328 динара, а чистият до 
ход по отношение на ми
налогодишния през този 
гепттол. е увеличен със 73 
на сто и възлиза на 41 
269 317 динара. С толкова 
са увеличени и средствата 
ча лични доходи на 169-те 
заети през деветте месеца 
на настоящата делова го 
дина, и за тази цел са из
разходвани 40 323 948 ди 
нара.

производстве 
Напра

А тъкмо неикономисването 
и слабата 
труда бяха между главни
те, ако не и единствените 
сЬактори за това. Имайки 
всички това предвид, чле 
ковете на временното упра 
Еление.

ства. Като резултат на вси 
чко това, подобрени са и 
Финансовите

организация на
резултати в 

организацията. Като казва
ме това имаме в 
вид бавното

пред
на раства-

не *на средствата 
личните фондове, 
първите шест месеца, 
оед финансовия баланс 
ше остатък на средства от 
207 038

в оаз- 
През 

спо 
има

главно дейността 
си насочиха към премахва 
не на всички причини от 
субективно

Определяйки се за таки
ва килими заетите в Тъка 
чния цех са имали пред
вид обстоятелството, че от 
собствен материал се прав 
ят най-добри произведения 
(в случая килими от дома 
шна вълна) и че не са ну 
жни почти никакви капита 
ловложения за набавка на 
машини. Именно, за про 
изводството на такива ки-

естество и пр.ч 
ложение на практика 
ките за икономическа ста 
билизация. В това отноше-

мер- динара, а сега спо 
оед деветмесечните показа
тели 945 368 динара. Най 
стина тс все още не са си 
гурна гаранция за някак 
во ои стабилно стопанисва

ние и резултатите вече са 
налице.

Средният личен доход е 
увеличен с 86 на сто и въ 
злиза на 19 170 дигаоа, сре 
щу 10 305 през сънния пе-

До значителна степен е 
подобрена 
циплина, много повече от 
колкото предя е укрепна

не но все пак охрабряват. 
Още повече, 
предвид, че редица

трудовата дис
ако се има 

субе-
А. Т.

риод на миналата година. 
Но въпреки че 
ходи в

В СУРДУЛИШКИ „ЮМКО"
личните до 

..Автотранспорта" 
са увеличени с 86 на сто, 
все още много изостават

ПРОИЗВЕЖДАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ИЗНОС
ОТ СВЪРЗВАНЕТОЛСДКОЛЕКТИВА ОТ ВРАНЯ° ОКОЛО Тоо ^АБОТН^Ш' П А лавата единица в Суцдули 

ца, които не са се обадили 
на работа през 
ботнц събота, 
работника са

личните дохоли -в другите 
стопански организации от 
тази дейност в региона или. 
пък в Републиката.

една ра- 
Четирима 

преместени 
на други работни места, а 
ца останалите е премахна 
та стимулацията или 
са (наказани условно, х 

Инак всеки месец по пре 
дл ожени е на колегиума по 
трима най-добри работни
ци с личния доход 
ват и по 2000, 1500, и 1000 
динара. Покрай тези наг 
пади. присъждат се и три
месечни награди по 23 000. 
18 000 -и 13 000 динара.

Такава насоченост изиск 
ва оптимално ползуване на 
мощностите и пълно изпъл 
няване на плановете, 
като качеството на продук 
цнята контролират купува 
чите, които я превзимат 
щом слезе от гщризводст- 

. вените ленти. Опит вече е 
. натрупан с пробирливите 

партньори от Ирак. Либия,
ГДР, СССР и САЩ.

— В моманта са доста ве 
ни 1000 манта на Германс 
ката демократична репуб работническият

лика, на която до 20 ноем 
ври трябва да се доставят 
още 2000 такива предме- 

до- ти. В сегашния момент ра 
ботим за "САЩ, които оа 
поръчили 13 000 чифта па 
нталони, които до Нова го 
дина трябва да се увели
чат с оше 20 000 бройки 
— заяви Драгиша Стоилко- 
вич, ръководител на

ООСТ „Юмко" в началото
на тази година 
изводството да не прекъс
ва ни по време на уикенди 
те и празниците. Почивка 
няма, понеже Комбинатът 
трябва да обезпечи 40

реши про
Да кажем и .това, че по

настоящем на -публично об 
съждане са необходимите 
нормативни актове и само 
управителни споразумения, 
които съгласно Закона на 
сдружения труд, предлага 
временното управление и 
които след десетина дни се 
очаква да бъдат приети.

пък

ми
лиона долара.

Изпълнението на норми 
те ое следи всекидневно, а 
срещу недиоциплираните бе 
предприемат мерки. През 
април т.г. върху -собствена 
та си кожа почувствуваха 
това 18 работника

получа
тру

довата единица „Юмко0 
Оурд улица.

Поради такива

Б

искове 
съвет на от тру С. Микич М. Я.
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Г ЛРожба на систематав сяка криза, във всяко общество пък и обществената собственост 
в нашето, неминуемо ражда трудности 
отпори. У нас

ще се пази като ската арена закономерно излиза държавата 
— да пренасочи, да коригира, да подтикне 
и при всичко това почти неограничено да ар- 
битрира. Етатизмът според него е „рожба на 
дефектната стопанска система".

И това е точ«о, но не напълно. Впрочем, 
етатизмът триола да има свой носител. А той 
е олицетворен в бюрокрацията. По-точно, тя 
в него вижда и намира плодородна почва за 
сво§то съществувание. Защитата на национа
лните интереси 1което е заредено с постоя
лата заплаха да прерастне в национализъм) 
е аргумент плюс за съществуване на бюрокра 
цията и с това за укрепването на етатизма, 
затова са лишени от смисъл дебатите 
кои етатизъм е по-опасен, не защото всеки 
етатизъм еднакво е пагубен, но затова, че 
такива дебати отвличат вниманието от фун
даменталните причини за днешната криза, 
именно, нейното такова или онакова функ
циониране се Обезпечава все пак главно чрез 
администрирането на всички равнища. Само 
то администриране пък създава нро^грр за 
действуването на бюрокрацията, защото тя 
трябва ,,да насочи, коригира, подтиква, арби- 
трира". Следователно, самата стопанска сис
тема създава, в известен смисъл, успоредна 
опозиция — бюрокрацията — която в укреп
ването на етатизма вижда и намира своя 
шанс, а в защитата на националните интере
си изключително средство за афирмация на 
собствената си роля. Изглежда че при това 
няма значение изключителното обстоятелст
во — че в «ашата сложна, федеративна общ 
ност няма чисти национални територии. С 
това не са отнети на бюрокрацията всички 
а дути — тя е готова да играе на картата на 
интересите на най-числената «ацня, противо
поставяйки националните чувства на нацията, 
която живее на различни територии. Може 
би, прочее, това й е и целта, чието лостига-

своя и другата — мотивът за акумулация — 
вярва се — е достатъчно силен, че работни
кът дори и за ометка на собственото потреб
ление ще отделя достатъчно за безпрепятстве 
ното развитие на разширеното възпроизводс
тво. Н-ито едната ни то другата предпоставка 
досега не се потвърдиха в практиката (създа
дена е, впрочем, система, в която средствата 
са отчуждени от работника, и разбираема е 
липсата на мотивация за работа и акуму
лация) .

тя изхвърли на повръх- 
ността онези оили, които преценяват, че сега 
е дошъл техният ред и че могат нещо по
вече да изкарат. На тези техни тежнения по
мага и нефикасната борба на Съюза 
муиистите за по-бързо преодоляване на 
никналите противоречия в обществото, 
защо днес с право се поставя въпросът: 
са все тези сили, които пряко и косвено 
противопоставят на 
ка1а на Съюза на югославските комунисти.

Национализмът, без съмнение, е най- 
екстРемен и затова относително лесно се поз
нава като вид на вражеското действуване. 
Толкова повече, защото днес сме изправени 
пред него в различните му видове и нюанси 
и почти няма потреба от посочване на при
мери за това. Но, като че ли се забравя едно 
изключително

на ко- 
въз- 
Ето 
кои

се
осъществяване полити-

И решаване в сферата на икономичес
ката политика се базира върху редица «©ре
ални предпоставки. Преди всичко, категория
та за отговорността не е внедрена докрай. 
Например, субектите, които приемат иконо
ми чески решения не поемат отговорност за 
съдбата на начинанията, произтичащи от тези 
решения. Че е така свидетелствува голямото 
число на несполучливи инвестиции, а че ни- 
то другите не понасят последици за несполу
ките. По-нататък, при липсата па здрави и 

разпределението (и пъо-

обстоятелство че национа
лизмът има подчертана способност за мими 
крия. Доколкото се изявява със своя драстичен 
вид той среща най-широк отпор и осъждане. 
Затова му е нужно да се „преобрази" в по- 
инакви

сигурни критерии, 
вичното и секундарното и вътрешното (въз
приема облици на погаждане. Това най-доб-наглед, по-малко опасни форми на 

действуване и чрез тях и посредством тях все 
пак да осъществи своите крайни цели. Изгле
жда, че етатизмът най-вече му отговаря 
това. Затова е ясно, че в степента до която 
се засилват републиканският и покра йнинс

наре илюстрира политиката и системата 
цените, където голяма част от правата са пре 
несени на републиките и покрайнините, кои
то взаимно се различават по своята икономи
ческа структура и където всеки иска да 
качва цените на онези стоки, които най-вече 
са застъпени в неговата стопанска структура. 
Понеже пазарът не действува, не е трудно да 
се постигне това, а собственият доход се уве 
личава за сметка на другите.

Всички тези и другите тук споменати при

за

по-
кият етатизъм се увеличават и изгледите за 
разпространяването на национализма. Обаче, 
трябва да се каже. че границите между ета 
тизма и национализма трудно се разпозна
ват, така че не е лесно да се установи дали 
етатизъът насърчава национализма или обра
тно. Всъщност и единят и другият намират и 
намериха своя ностел в бюрократизма. Прос
то казано и първият и вторият дължат егзи 
стенцията си на бюрокрацията. Но, благода
рение на какво отстоява бюрокрацията?

Да погледнем, накратко, върху кои 
предпоставки е градена например сегашната 
стопанска система. Да посочим само дзе —

чини представляват всъщност причинителите, 
поради които системата няма „разводни им- 

вътрешни двигателни сили5'. Според 
на мнозина икономисти, тендеици- 
системата генерализира трябва да

пулси и 
мнението 
ите които
се намерят в разрез с обществените потреби. 
Един от икономистите твърди — въз основа 
на задълбочи анализ

не неминуемо води към по-яататъшна дезкн- 
теграция на страната във всяко отношение. 

<йва —..... -
все

Слободан Игнятовичче тогава на стопан- у
новите отношения в селскостопанското производство, които доиз
гражда, а често и разрушават определените погледи върху култу
рата на труда, об«(.увалията — а специално влиянието «а масовите 
медии — и подобно, до голяма стопен промениха състоянието на
селото, а с това и традиционната картина за културата на селото. 
Тъй като изследването «а народната, относно селската култура има 
овоя дълга традиция, а и солидни научни постижения, очевидно 
с че на тези изследвания трябва да се обезпечи приемственост.

ДЕБАТИ

СЕЛОТО И КУЛТУРАТА
....

В началото «а месеца над шестдеоет научни работници два дпи 
Връдник разискваха за културата на селото. Два факта споредвъв

«ас определиха организаторите на научната среща за културата на 
селото, че точно оста и точно така всеобхватно да се разисква но 
тази тема: първо, особено значение «а сегашното състояние « кул- 

и второ, обстоятелство че за тази проблематика

Съвременното село доживява дълбоки промени _ казва д-р 
Стоянов и уводното ои изложение — и опоменава демографската 
редукция (намаляването) в 'резултат на процеса на дезинтеграцията, 
довела оелото до положение, в което то няма вече популацноина 
„критическа маса” за да може да со наблюдава като източник -на на.

турата на селото, 
гючти ие е разиоквано на по-цялостен начин. Оттам оигурно и впеча 
тлението, че „много се е искало, много започнало..."

Все едно, в красивото фрушкогорско село Върдник, — което от
давна не прилича на типично село, «о е викенд—‘Селище на съсед
ното „гражданство" с примеси на банско място за отдих — 
ха нашир думите за селото и неговата култура.

За културата на селото или селската култура малко и рядко
това е едностранчиво, частично

родния дух и носител на народното .материално «духовно творчес
тво, относно на сслоката култура. Статистически би могло да се за
ключи, че все още е на лице аграрна пренаселеност, обаче в свет 
липата на факта, че голяма част от сегашното селско население оа 
хора от 50 и повече години, тази пренаоешеност е повече привид
на откюлюото действителна. Той констатира, че салото не е вече -и 
по може да бъде субект на собствената ои култура, но се превръща 
в пазар на масовата култура.

Влиянието па масовата култура и т. нар. градската 
върху културата иа селото привлече «ай-голямо внимание на голя 
ма част от участниците в научната ореща.

Идеята за организирането на тази научна среща, а органи
затори бяха Марксисткият център към ЦК иа СК в Сърбия, Центъ
рът към ПК па СК във Вой водица „Степан Доронски" и Институтът 
за икономика на земеделието и социологията на солово, се показа 
като оправдана. С това бе актуализирана тематиката за културата 
на селото. Вярваме, чс това ще продължи занапред.

отекпа-

се говори ,а косато се говори 
и е доста заблуждения. Това изречение на докладчика д-р Младо,, 
Стоянов, се отнася и за тази дебата, защото след нея остана мириз
мата на недоизказаност в осветляването на сложната проблематика 
иа културата на селото, която е недостатъчно изучена.

Затова петте тематически цялости на предложената от органи
заторите тема трябва да ос разбере само като начало па по-нататъц, 
ните, по-задълбочени и всестранни обсъждания. Почти учудващата 
обхватност на темите произтича и от факта, чс липсват всеобхватни 
анализи за селото и развитието -му изрфцо, което създава и недора
зумения но отношение към селскащ кудаздв,,

Градоустрояваието на селото често, |Са,‘.тълкува едностранчиво,

култура

К. Т.



2 Комунист
МЕСТНА ОБЩНОСТ „ЗЕЛЕНГОРА", КРАЛЕВОИИЗБОРИ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

Търсене на секретарВажни и
маловажни
фуннции

ЗАЩО МЛАДИТЕ ВСЕ ПО-ТРУДНО ПОЕМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
МЕСТНАТА ОБЩНОСТ?

В

ят статуса си и да напуснат органи 
зацията. „Това би ви”, казват, „съз 
дало нови проблеми, трябва да из
бирате ново ръководство".

Следващата, 
структура също така не мълчи, но 
говори само к'ьсо: направихме до
ста, има по-млади,.,

Все пак е „намерен" пенсион
ер. Сега двете по-млади структури 
са доволни. Разбира се, само сега, 

минат изборите, а тогава 
по-раио че мърморят как 

шапка.

На предизборното събрание в 
организация наТрета първична 

СК в местната общност „Золенго- 
ра” в Крадено Драган Радивоевич 
нс можа устно да убеди другари- 

-е претрупан с работа и
най-възрастната

те си че 
с други обществени задължения и 
чс поради това но може успешно 

изпълнява още една длъжност: 
да бъде секретар па първичната па 
ртиОпа организация. Бе принуден
да

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СК ЧЕСТО НЕ Е ТОЛКОВА ВАЖНО КОИ 
ЩЕ БЪДЕ ПАРТИЕН СЕКРЕТАР. ТЕ СА ПОВЕЧЕ ЗАИНТЕРЕСО
ВАНИ ЗА ТОВА КОЙ ЩЕ БЪДЕ ДИРЕКТОР ИЛИ НЯКОЙ ДРУГ 
РЪКОВОДИТЕЛ.

/ужатотопа и да напише.
До следващото събрание това 

)лко „стихна" и първичната орга 
[Доция освободи Радивоевич от 
пдидатура. А тогава, разбира се.

издигна правият въпрос: не с 
лкова проблем да се приеме об- 
зложакисто ма човек че нещо 

може, но кой да б'ьде предло
зи вместо него. А и свикнали 
[с на онези, които добре носят —
I товарим още.

По-иатагьшното разискване по- 
зва цялата специфичност на об- 
ествеиия живот в местната общи 
т. Всъщност, повече не се касае 
мо за хората, а за „структурите", 
етите са обикновено сами на 
ботнмте места, или в представи- 
летва, и по този начин повече 
еме са извън местоживеенето от- 
лкото в него и с това отсъствие 
ста успешно се „отбраняват"-.

Младите са също така краано- 
чиви: следват или търсят работа 
всеки момент могат да промен-

както и
„тези старите" пак кроят 
„не чуят гласа на младите и под.

За щастие, в Общинския коми
тет на Съюза на комунистите твър 

тези избори няма много

Според някои проучвания, гол 
ямо число членове на Съюза 
комунистите не знаят името на се
кретаря на първичната си партий
на организация. Не 
проучвания за това колко комуни
сти не познават деловите си ръко
водители, но може да се пред поло 
жи, че члновете на СК. като 
останалите работници, доста знаят 
за (много повече от имената) ше
фовете си главните майстори, нача

на

дят, че в 
подобни па този пример (или за 
тях в протоколите нищо не се каз 
ва), но - има ги.

Всъщност, въз основа на малък 
брой случаи и нс може да се изг 
ражда правило, нито да 
разискване, но трябва да се има 
предвид и това, че всяко подценя
ване на проблемите дава 
на увеличаването им. Във 
случай, и по-възрастните би трябва 
ло да си поставят въпрос за тода 
къде функцията секретар на пър
вичната организация на СК изгуби

съществуват

и
започва

принослниците, директорите....
Данните за „анонимността" на 

може би
всеки

партийния секретар са 
най-неприятното 
което изобщо може да се каже ко 
гато се говори за изборите в Съю
за «а комунистите. На 
на общите принципи на кадровата

предупреждение.

равнище от стойността си та и младите та
ка неубедително я избягват. Раз
бира се, не само заради този при
мер.

предупреждения 
излишни.

политика такива 
може би се струват за 
Задното
за „способни", 
ели" и т.н. в тези избори са

(известните) определиния 
„доказали се", „см

Р, Типсаревич

по-
подчертани и по-прецизни отколко 
то в предишните, „по-мирни” вре
мена.

„ЛЕМИНД", ЛЕСКОВАЦ

Завършването на 

неявната е неизвестно
Също така е известно колко 

остри критики бяха казани за сме
тка на ръководствата по време на 
разискването върху Проектозаклю 
ченията ,от 13-то заседание на ЦК 
на СЮК. Базата, не само партий
ната, очаква ключовите пробиви 
към изхода от кризата да се разд
вижат в ръководствата. И наисти
на, отговорността на ръководства
та никога не бе по-голяма. Но„ за
това никак не би трябвало да бъ
дем загрижели само за това ..най- 
силни" хора да бъдат избрани за 
председатели и секретари на об
щинските комитети, междуобщин- 
оките конференции и пр-натагък 
— към „партийния върх". Такива 

трябва да се избират и за се-

тарните разпоредби: дали изобщо, 
и под кои условия може да се от
бие поемането на която и да е 
функция в Съюза на комунистите?

Когато тези дни в Комисията ПРЕДИ НЯКОЛКО ГОДИНИ МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЯ „ЛЕМИ
НД" ЗАПОЧНА ДА ИЗГРАЖДА ЛЕЯРНА, А ОЩЕ НЕ Е ИЗВЕСТНО 
КОГА ЩЕ БЪДЕ ГОТОВА

за -организационно-статутарни въпр 
оси, по повод подготовките за Де
сетия конгрес на СК в Сърбия бе 
обсъден „сепарата" за изборите и 
кадрите бе, повдигнат и въпроса:

Очакваше се разискването на Или. оценката на Радисав Милко
вци. че поради изграждането 
леярната никой не е е 
под отговорност, макар че е зак-

предизборното събрание в първич
ната организация на СК в леярна 

може ли някой да бъде добър пре- та „Раде Металац'’ да бъде злъчно
Впрочем, защо да не бъде с таки-

,на
подведен

хора
кретари на първичните организа
ции. ■

дседател на общински или на няк
ой друг, „висш”, комитет ако пре
ди това не са. Ако в поставения 
така въпрос се намира м добра строи леярна за сиво

лючено на „конкретна идейно-по 
литическа отговорност" да се изви 

талпа промишленост „Леминл" пр кат онези, които са най-отговорни 
еди няколко години започна

ва тонове когато леоковашката ме-

Нашата избирателна практика 
помии ловенето кадрови „случай”, 
стълкновения, но в по-ново време 
не е забелязено или поне не дойде 
до обществеността, да се е случил 
някой „случай" в изборите в пър
вичните партийни организации. 
Членовете на Съюза на комунисти
те на" които, по всичко личи, «е е 
толкова важно кой ще бъде парти 
ен секретар и които тази длъжност 
най-малко привлича, твърде са заи 
нтересовани кой ще бъде шеф, ди 
ректор. и . т. н. За партийни секре
тари са, „добри" и „полуаногаимни- 
те", често из голямата, група на 
незабелязаните, съвсем добри и

да за това сериозно забавяне.
Разбира се, и в първичната ор 

какво спреча- леене, а още не е известно кога ганизация на СК в „Раде Металац” 
голямо капиталовложение.

не като статутарна норма, тогова ™ * * п д ™!! ~ Г,?п 1*16 в следвоВнн'°то развитие на Леоковашка общи- гят 
поне като принцип в кадровата но на, ще бъде завършено! 
литика? Когато партийните ръково Разбира се, приказката за Ск 
дства би били заинтересовани за адър на Бояна” всред 
това кой и как ще бъде избран за Ките металици има по-горчива ми- 
партиея секретар в някоя фабри- р„зма отколкото в средите в кей
ка, както са заинтересовани за де- то личните доходи на заетите са 
ловите ръководства, тъкмо тогова вмоокм Затопя ттргттпяшк-м^о ~
би могло да се говори за тяхното Пмтт га 0 СК°В ш^ите мета Бавността в завършаването на
задоволително ангажиранеТ и™ Се вярната в Леоковашка община е
борните активности, “ говопногт за колективна от- от значение и за други среди.

Трябва ли да се изтъква, че из ждане на леяпната'с бавното изгра .ЦТеммнд” в Църна трава изгради
*Л ”е аа л®Яр т ТУК ® се губ' фабрика за производство на фити 

мунистите е неделим процес — и пъковолители13ни™°,м°ПаЛСИТе нг’ ио мощностите й само симво- 
когато .се касае за избирането на тичеоките Р из поли" лично се ползуват. Така те бъде
26 000 партийни оекретари в първи АтмпггБрпя-го 50™!!, „ докато не бъде завършена фабри
чните организации, и когато ое ка- в Рапе Метала,п" 1!™? ' Па -и ката в Ле,оковац. Затова трябва да 
сае за няколко стотин политичес- добре илюстпипя » "вГ се разбере гнява на църнотравци,
ки професионалисти, колкото има домир Стра-хинич на Р които мног° очакваха от своя пръв
във всички органи и организации гева не „ам„ чя ’ я° се застъ" индустриален обект. Лесковашка-
Н3 СК " СВР6ИЯ' м л Вор„ите%ГтГваСГлГГк^ит°а^я ?ол~ * ”М С«Дава ГЛаВ°'

М. лазаревич вложение, но и за наказването им? ото

и модулирано
част от отговора
ва комунистите да го запишат, ако тава никой не търси да се „свалят гла

ви” на всяка цена. но всички тър-
да има по-голяма отговорност. 

Още повече защото са убедени, че 
прекаденото и 
разходване на средства за 
капиталовложения е довеждало до 
многобройни несполуки.

нерационално из- 
големилесковаш-

борната активност в Съюза на ко-честни хора, които на никого не 
са възразили, от които се очаква 
че и занапред нима да правят 
„вълни". Има и организации, в ко
ито
поеме длъжността секретар, заецо- 
то. се чувствува убеждението, че 

обезателно тази функция да 
се поеме. Може би затова е и пра 
во време да се обмисля за стату-

е настанал проблем кой че

не е

Д. Коцнч



Комунист 3
Жмка Радоилович:

НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ИЗРАЗ, 

НО НЕ И ИЗХОД ОТ КРИЗАТА
в ход

ТО ЩЕ СЕ ОБГЪЖПАхТчдВп^м1-^ ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦК НА СК В СЪРБИЯ, НА КОЕ 
ИНСТВОТО И РАЗВИРТП3Б1ДАмр^т7лНА СК В СЪРБИЯ в УКРЕП-ВАНЕТО НА БРАТСТВОТО И ЕД 
ЦИАЛИСТИЧЕСКПТПЕТгаЬл^г,^?лДУНАЦИОНАЛИИ'ГЕ ОТНОШЕНИЯ ВЪРХУ ОСНОВИТЕ НА СО 
СТВОТО НА ЦК НА РАВЛЕНИЕ- ЖИКА РАДОЙЛОВ-ИЧ Е ЧЛЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛ-«геш зНд%^вйти?\в»^1:™унид™““™ »т„ош™,ТА къ” цк НА ск 
5гс"дАн“иоИн^кВЮТО нл™гГ?Гда™о™ч0™?«д.до«унист'. ДЪБ врт-зкд сьс
Самото време рутинните 

дания отблъсна на страни 
рш така да се каже од акта. По
точно поне когато 
ЦК на СК в Сърбия, 
с повечедневнн нерутинни заседа- 
пия. Какво може да 
това заседание?

— Въпросите по които ще ра
зискваме на това заседание не по
ставяме за първи път на 
ред на ЦК на СК в Сърбия. Ще 
дадем оценка «а досегашните ре
зултати в укрепване на братството

В

мата на социалистическата демо
крация на всички равниц^а и във 

въпросите всички сфери на обществения жи
вот открива пътя на действително 

тези то равноправие на нагодите 
не народностите.

работничсско-класо- може да се оформяват или прие- С победата на социалистичес
кият. а все повече абсолютизира пособяват съобразно мерките на ката революция исторически и по- 

се очаква от националният интерес. Когато ра- м.оменталните интереси или момен литичеоки е решен националният 
ботнич&ската ^класа, вместо бюро- талиите компромиси. въпрос за нашите народи — създа
крацията, реално би имала главна- За отношенията в Югославия дена е федеративна, равноправна,

били съществено е и това какъв характ- социалистическа и
ср имат отношенията в СР Сърб- ка общност на народите и народ- 

Особено е актуален въпросът ,гл- Афирмацията на покрайнини- постите в СФРЮ. Обаче,

засе 
и ги сло Все повече се Говори за национа

лните бюрокрации.
ята политически реши
за същината и характера на отно 

.— Да, и не без причини, за- шенията в Югославия. Днес 
Шото о право се изтъква, че днес придобивки и тези стойности 
се изтласква

- исе касае за 
ние почнахме

та дума — много неща биха 
по-инакви. демократичес-дневен

под вли-
по кой начин със своите отноше- те като конституционни елементи янието на обективните обстоятел- 
кия даваме възможност на нацио- на Федерацията има своя основа ства и субективните познания се 

и единството, развитието на между ьалистите от различен вид. че поч в развитието на социалистическата създаваше
демокрация и в афирмацията на ооятно и романтичното убежден

ие ие, че с това мито национални 
нито национализъм 

на няма вече да има. На това повлия

революционното, а ве-
нацисналните отношения и в бор- ти безпрепятствено, отново 
бата против национализма. Ще се откри-

национален социалистическата програма
да националното равноправие. Обаче, конфликти, 

не оправдава охлабавяването

езт така наречени^ 
въпрос. Трябва по-всестранноспрем върху онова, което не е спо 

рно пътищата на разширяване 
на самоуправителната интеграция тз

разясним и премахнем тенденции-
довели до делби в общество- ''■амоупоавителиите спойки в репу- 

на сдружения тоуд като единстве- то. Заслужава внимание и фактът, бликата. всестранни* 
на действителна основа за. укреп- че в Съюза на комунистите се яв- 
ване на равноправните и демокра-

и изкуството га кървавата братоу- 
самоуправи- бийствена война и реално същест- 

телеи. политически и държавно-пр вуващото тежнение колкото е въз 
авен :интегритет на републиката, можно по-бързо да се изгради об- 
което в практиката го има; това шество «а мир и национален 
гоставя под въпросителен знак вор.

явят различни гледища за това как 
междунационалнн отно- да се спрат тенденциите довели до 

шения в СР Сърбия и в СФР Югос 
лавия. Ще обсъждаме

тичните сго-
дезинтеграции, затваряния, натра- 

проблеми- пване на партикуларистически тен Мнозина наши бойци с ъъзди- 
но шка днес говорят за времето кога 

то единствено не било важно дали 
федерацията цялостно,- си сърбин, хърват, словенец

осъществяването на конституцион
ният коицепт на републиката, 
и на автономните покрайнини, ка 
кто и на

те, които се намират на пътя на денции и до всички видове деле- 
осъщестзяването на нашите фе- ния и противопоставяне. Не мож- 
дерални отношения, като основа и ем да бъдем и не сме против раз- 
гаранция на всестранното развитие ликите в гледищата, обаче ние сме 
ка сръбския и другите народи и против разликите, които поставя 
народности, за осъществяването на под въпрос нашите основни опре- 
ГТолитическата платформа за Ко- деления, 
сово и премахването на контраре- 
волюционното действуване на алба

или
това обективно не може да бъде македонец. Това трябва да разбе- 
от полза нито на федерацията, ни
то на републиката, нито на покра
йнините. а най-малко

рем. а особено в това трябва да 
открием револт срещу национали- 

допринася зма, неединството. затварянето, де
на равноправието на наоодите и ленията и несговора в наше вре- 
народностите. Многонационални- ме. Днешната действителност мно- 

7-пгмя национализъм Т1 ипелентиз Ш3 л*лг°ср°чна и надеусмислена ят сг,стаз на Югославия, както и гократно е сложна и акцентът не 
“Н \а по бъозо Потреоа- °баче «нозш-га почти не СР Сърбия, „е е ..историческо бре с винаги върху класовото и социа!

; виждат, че то се употребява като мс- нито недъг който нужно ни лното, но често само ^рху наци-

ЕЕ'ЕЕЕЕЧЕ ЕП
на условия за завръщане на изс ио трябва постоянно да има пред цнята на националното е под на-
лилите се. Заседанието се провеж- Има мнения, че децентрализация- с„,гте с„ „ което дори може да тиск на националистическото 
да по време на размах и прониква та вместо да укрепва дсмократич- бъ.дс фактор "а демократизация осъществяването на класовото под 
не /ла национализма във всички по ните процеси доведе до появата ма обществените и междунациона бремето на бюрократичното 
ри на нашето общество, дори и в „а нседииство. Какво мислите за жрите отношения. Без съмнение, национализмът
редевете на Съюза на комунисти- това? Всички сс числим към своя във всички свои видове е най-опа
те. Затова отделно внимание Ш — Мисля, че процесът, които царод и своята народност. Живеем спата антикомунистическа платфо
посветим па все по-видимите мани наричаме децентрализация е имал „е само п своята република и по рма. Някои сериозни теоретици и 
фестации на сръбския и другите по-дълбоки причини, от налична- мсайщша. но и и своя регион, об- обществени работници твърде 
г-ационализми. Става дума за нро- та потреба федерацията да сс ..ра щипа, селище. Обаче и щжнадле- спо предупреждават че тон 
блемите обременяващи всекиднев звласти" в полза на републиките, ж.им на единствената обществена, ц„що сериозно не се наппави — 
ния живот, и разбираеми са поето Касае се всъщност за засилване политическа и държавна общност може да стане паша съдба"

на с-гатизма и бюрократизма. Същ , а народите и народностите — _ Национализмът от появата
свпемегага. засилването ла самос- Социалистическа федеративна ре „а социализма и комунистаческо- 
тся-гелността и държавността па публика Югославия. Неоме само г0 движение бе платФоомГ 

Заедно, както казваме, със су- републиките, само по себе, пс оз- наблюдатели, по и активни участ- бата против ктммГш п™ 
бективните слабости, каквито има „ачава и ие гарантира многонаци- цици. отговорим за процесите в ннетичегюпто ' У'
и които просто често претеглят, оналното равноправие. Югослан- нея. На изграждането ла юГОсла- шу сълбатз която отстоя сое 
трябва' по нов начин и по-смело ия се определи за социалистичсс- шжото единство не може да со цаваше напионаличм 
да погледнем в очи на обективна- ко самоуправление като класова противопоставя абоодаотизацията циоцалпзмът гчб ЬТ’ 
та действителност. Като че ли програма и обществено отношон- на частичните или отделните и«- ‘ Нтмипаме
забравихме, че нашето общество ие, което върху радикално нови о тсреси на републиките и покрай- ' гер ме се
е обшество на промени; ако после- снови овързва трудовите хора и кипите, па народите и народности 

липсват, стагнацията е т»х- гражданите на "нашите народи и те. Жизнените интереси на народи 
_ казал бих — естествено народности премахвайки клаооли- те и народностите може да бъдат

Югославското единство е на-

а

гла
ако

начинаяниите преизпитвания на - 
по който ги решаваме.

му предназна- 
обаче -на 

историческата
в процеса на 

революционни историчски преоб,- 
разовация — социализмът и нацио 
иализмът ие са алтернативи, но из 
раз ма решителната борба между' 
напредничавите и 
обществени сили.

Кризата, която преживяваме пре 
дставлява, без съмнение

дните 
ното
състояние. Ие с'^м за промени по- те основи ма политическите и на- доведени под въпрос с разоряванс 
ради форма, обаче очевидно е, че ци-оналните каифронтации. Ф&дс- то па тъканта, свързваща 
трябва да сс върни Към промени, рацията никога ие е значила са- наша общност. 'Югославската фе- 

биха водили към революцио мю формално единегво на Югосла дерация е жизнена потреба на на- 
низираие на обшественоУо по тра- вия, Нито Югославия е формална шито народи и народности. Самоу 
сето на нашите съществени опре- рамка за гола сгзистснция на ре- иравителната социалистическа 
деления. Ако работническата класа публиките и . покрайнините, а ни- тсграция, като революционно-демо 
не е станала господар на прина- то случайно историческо здание, юратичиа система ма държавните 
де ния труд, тогава тя нс може да което сздцествуиа върху компро- и политическите отношения с път- 
бъде и национален хегемон. Нея Миса на националните бюрокра- за преодоляваме на класическите 
Ега югославската обществена елена ции. Националното равноправие с и спорове за националните интере 
ще заеггьпва националната полиги- еммимата и класовото съдържание си м 
ческа бюрокрация, което днес

незадничавитецялата

които плодород 
Мацина почва за национализма, 

омалмзмът е израз, то не и 
от кризата. Ясно е. че той ни тлас 
ка към още по-дълбока криза. То 
ва го потвърждава историята 
всички го знаем. Съюзът 
мунпетите тр^ебва още мцрго ново 
че да направи щото оправданото

ИИ- изход

и
на ко-

,/националните компетенц-
о на нашия общ живот и юрослаля- ш". Само мо-сдинното и по-ефм- 

нството. Следователно, революци касното функциониранеочевидно. (На 4-та стр.)на си сте-



Комущип «4Е

__«. ; *!.. ™»г«г „гхгг гтЛ“г,г=",,г::г™«лдагд-гк =г~ - " ю = х^г^таг»:
“ГЯГГГЬЛ -гЛКЬГййГМ с=г' „. 5 ГЙ&Г““ “
кпизахй Затова борбата против «а димо о да со утвърди истинско 10 Факт с. чс и Л • 1 арод Националистическите 
ииомализма още един път подчвр съдържание «а всички оолицп на- афирмацихта на албанската I Р Д ||амират мяст0 „ „ тълкуването на

класовата борба, борба на ционадмзъм. Буржоазният нацио- ност Са со промъквали и см С1>битията и съвременната история,
нализъм (надживя бивша Югосла- тенденциите на 'националния I особено когато става дума за На
вия и запази белезите си, настана мантизъм, както и другите нротиво д<юсв050ДИХвл//атв война и ре
ли л нейните обществени и колити поставяния иа интересите иа социа я какви тенденции вижда

самоунравително ра ^ о^ проучваниЯ"?
заптие и национално равноправие. _ разбираемо е, чс предатели
Политическото и идейно разграни народи и народности

субективните сили в Ко- ^ “ кат0 иоражени емигрираха, да 
оово, което трае, и въпреки опор . ^ тълкувания за онова,
Д0ПРИ,ИаС\ч^Г,о0с?;ИцГ:рТдонта което ставаше в Югославия, Разби 

екстремниго ^^п°«"иоб чуждестранни кръгове бяха «клоне
обременява «й — деГбе

(От 3-та стр.)

тенденции

та че
епохата и битка за бъдещето.

Другарю Радойдович, нараства и 
срьоският национализъм. Дълга с 
традицията на борбата срещу него. от 
ц какво се състои особеното значе вета и политическа реставрация, 
ние от опитите придобити в бор- „завръщането ма старото" и такти

ката си приспособяваше към модите 
обстоятелства.

Бюрократическият национали
зъм е съпровождащо явление на 
сблъсъците и противоречията в Оор 
бата за равноправни междуиаци-о- 
налаи отношения и за укрепването 
на федералното устройство. Тон

чеоки отношения. Подхранваше со листическото 
илюзиите за граждаиока обшеот

чавамс ма
бата срещу сръбския национали
зъм?

целите и 
та и

— Още през средата на девет
надесетия век сръбският национа
лизъм последователно изразяваше

реакционните

Но, политическо 
становка всс още 
ствупансто на иредеитата, изселва 
пето "а сърби и черногорци, изо
стрените социални проблеми, ико 
комическата изостаналост и 
бачо големия ръст на незаетост на 

ръка, голямото увеличе
на населението и пр. За д,з се

претенциите на управляващия ре
жим и настаналата бюрокрация 
във вътршната и външна полити
ка, замаркирвайки ги в ...национел изразява безредие в разграничава 
ни идеали" на сръбския народ. То пето на ,.националното и ..наци

оналистическото", представяйки сс 
привърженик на

на се
да се реабилитират различните пре 
датсли и сътрудници на окупатора 
и провъзгласят за „национални бо

имашеосо- рци". Подобни тенденции 
и оред техните съмишленици, кои 
то останаха в Югославия. Разбира 
се, в началото нямаха възможност 
да вдигат глас. Набързо и те. най- 
напред като притаени врагове, 

развитие

ва идеологическо облекло през се-
годинн на миналия като истински

н0 национална афнрмация и легитим
ното застъпване на отделите ппте-

работнадемдесетите 
век разобличи нашето младо. ние

превъзмогне това обстоятелство не 
обходима е по-интензивна и дълго
срочна активност па Съюза на ко- __
мунистите и цялото общество — демокр:атиче:ск°™ ан

Платформата за Ко- страната ни намираха шанс, зл_ру- 
потребяаваики свободата, открито 
да действуват сред общественост- 

Контрареволюционното действува- та. Не беше трудно да се разоблц 
„е „а иредеитата и на национали чат такива фронтални нападки на 
стите остави дълбоки следи сред нашите придобивки. Но. загрижа- 
албаиските маси и албанската ин ващи явления настанаха и там къ-

дето

силно социалистическо движение. 
Идейното безсилие на сръбския на роси. в
ционализъм потвърдиха и неговите Инсистирането изключително 
опити да се разграничи със оръбс върху отделните републикански и 
ката социалистическа демокрация, покрайниноки интереси често пъти

се оправдаша с уж от необходимост

на
въз осмота 
оово.от която също така излезе разго

лен и поразен. С какво оръбското та за защита на националните ин
тереси и по-нататъшното развитие 

/народите исоциалистическо движение поразя
ваше сръбския национализъм? 
това, че изразявайки стремежите 
на сръбския народ за собствена сво 
бода и свободата «а останалите на 
роди, търсеше и пред вести исто
рически трансформации върху 
социалистически, самоуправителни 
и федеративни основи на равно
правни хора и народи.

Стълкнрвяването на сръбския ние, а

С **а равноправието на
народностите, при което републи
ките и покрайнините пряко или ко най-малко могат да се оча-свено се смятат за техни единстве 
ни легитимни застъпници. Това от 
варяше пътя на концепциите 11 а на 
ционалните икономики. На социа 
листическото самоуправление

самРуправле

телигенция.
Оценките от политическите съб кват. 

рания в Косово говорят, че албан- Днес сме изправени пред тен- 
ската интелигенция в по-голямата денциите на ..ревизия на истори- 
си част е стигнала до убеждение ята на народноосвободителната бо 
чс всичко което ставаше в Косово Рба и революция, която като 
е твърде далеч от истинската афи ли стана главна атракция наистори 
рмация «а албанската народност. ческата наука и отделните издате- 
Обаче, все още не стихват онези,- летва. Даде повод за научни рази- 
които в сферата на историята, те-

се
чеподмята национално

образованието и култура
та. като че ли нямат дрVг смисъл 

афирмират голите интенационализъм и прогресивното дви 
жение продължава и през НОВ и оовен да 
революцията, където силите на сръб роси на народите и народностите, 
ския национализъм — дражевисти- С това всъщност се намалява по°с 
те (четници), недичевците и льоти транството за непосредствена ефир 
чевците претърпяват решително и мация на автентичните интереси 
окончателно поражение. на работническата класа и нейната

Днес все още срещаме рециди- роля в осъществяване равноправие 
ви на непреодоления национали- то на народите и народностите, ко 
зъм. На сцената са опити на маси- ет° п° смисъл и направление има 

„отворят очи'7 за „злата контрареволюционен характер.
Републиките и покрайнините не 

са само застъпници на интересите

сквания, полемики в ревиалния и
дневен печат, за дискусии на по-орията ,и културата желаят лозун

Косово да литическите Форуми. Не трябва 
много да се учудваме, за това че

га за етнически чисто 
подкрепят със своите „тези" и „из
следвания".
на такива изследователи като

Според „резултатите" в най-различните глави се пораж- 
че дат най-различни мисли. Па и ми- 

сърби никога не е имало в Ко елите за „национално помирение" 
Сърбите, даже. според ня- на народните предатели и народ- 

„теоретици”, нямат славянско, ните борци, или пък техното сла-
гане в една кошница. Тези явления

ли
оово.
кои
а са от турско потекло. Другите 
етнически групи, според тези .;из- претърпяха остра осъда от нашата 
следвания", не са имали с нищо общественост. Но, съществува и 
по-добра съдба — също така ч? за друг въпрос, което изисква всест- 
губили идентитета си. Под етноге- ранен анализ в Съюза на комуни 
тичното сочиво на такива ..учени" стите. В такива „научних проекти' 
и албанцте са изключително или- и издателски мероприятия, и кога 
рй. А това е атака на историческо то се подготвят, и когато се реали 
то съзнание на самата албанска на- зират, пряко и косвено са ангажи 
оодност, която4 има съвсем други рани и членове на СК. Трябва по

те да се
съдба" на сръбския народ, за звлу 
дната му борба, за историческите
загуби на бойците в мира. за заб- на един или друг народ или

родност, в тях се осъществява рав
на-

равата, която прикрива жертвите и 
очакванията. Ясно е. въз основа на нопра/вието на народите и народно 
историчесюгге факти, че става ду- стите по един и същ начин — чрез 
ма за фалсификати от историчес- самоуправителни отношения, как 
ката съдба на сръбския, .народ и то ре осъществява в цяла Югосла- 
всъЩност за плакането над неосъ- вия. Равноправието не може да се 

граждански политиче дозира и парцелира по републикиществените
оки сънища на силите, които исто- те и покрайнините, пито то може 
рическия ход не /стъпка. Без оглед да бъде предмет на техните коми 
на това че всеки 
настоява ла се представи като до- то и да е народ или народност, е 
статъчно силен да защити своята 
нация, уж „застрашена" от други- лавока общност. Неговите права и 
те, всички те заедно се чувствуват задължения нито се намаляват, ни 
застрашени. Поради това. не че са то разширяват с това, че живее в

едни „своя’' или „чужда" среда. Битие

сериозно да се зададе въпросът за 
политическо оп-

традиции.
На лице са и нацноналистичес- тяхното идейно 

ки подстрекателства с антиеръбоки ределение и отговорност 
и антиалбански настроения, с цел ва постъпки. Не 
за по-нататъшни разпалвания 
вражда. Както
нлисти и иредентисти много тр."^ 
влагат в чгс-цията, че нанесените не 
гвравдини «а народността й в ми
налото. могат да се 
със създаването на „етнически чис
то Кооово" и лозунга „Косово —
Република”, също,таюа и спъбскит® 
националисти настояват цялата ви 
на за положението на Ко.сово да сва

национализъм ромеи. Всеки числящ се към кой- за таки-
само поради 

нарушават авторитета 
албанските нацио- на Съюза на комунистите.

поради това, че по времето на не
говите значителни акции за реша
ването на сложните проблеми на 

компенсират обществено-икономическите и
литичеоки отношения налагат, да 
ое ттозанимае и с въпросите, за ко 
и то историята вече даде отговор.

равноправен член на цялата югос на това че
но и

само много
към други отколкото това личи. но то на Югославия определят нейни 
намират и общ интерес в застра- те самоуправителни социалистиче 
шаването придобивките от р^вол- оки отношения. Националната афи 
юцията и нашето социалистическо

по-толерантни
по-

рмация се осъществява чрез усъвър
самоуправително развитие.
Говори се за стар и „нов" нацио- а не противоположно на тях.

шенствуване на такива отношения.
Разговора води Мирно Арсич

дания на вестник „Комунист" Влайко Кри- председател Драгиша Павлович 
вокапич, изпълняващ длъжността помощ- • Адреси на редакциите- за воички излания
ник главен и отговорен редактор Бо- на „Комунист" Площад Маркс и Енгелс"
рислав Вучетич главни -и отговорни реда- и Белград телефонна пет-палп 335 061-
ктори на републиканските и п-окрайнин- адрес на пепяк-тт^а 8 цвнтРала 333_0®1'

. ските издания — Дубравко Цурач (Босна Сърбия Д к на изданието за СР
и Херцеговина), д-р Живорад Джорджевич телефон^г^оГ1^’ Булевард "Ленин" 6- 
(Сърбия) Реджеп Хайрулаху (Кооово), • Издава Издателска 
Ристо Лазаров (Македония), Я-нез Коро- .Комунист’’ 
шец (Словения), Мирко Михалевич (Хър. * пмата 
ватско). Мания Новооел (Черна гора), Кал- 
ман Петкович (Войводина),

• Председател на Издателокия

Комунист
• 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 воички 
издания на „Комунист": Влайко Криво- 
капич.

• Урежда единна редакционна колегия: гла-( 
яен и отговорен редактоцг^всичк|^^

трудова организация

се в четвъртък на сърбохърватски, 
хърватско-сръбски (кирилица и 

словенски, македонски и ал- 
а в съкратени издания на 

унгарски, словашки, румънски, 
РУспиоки и италиански

относно 
латиница), 
баноки езици, 

Сър-^ български.
съвет на

„Комунист" — на изданието за СР 1 
бия Д-р Богдан Трифунович, заместник

езици.



ЕСЕННАТА СЕИТБА В НИШКИ РЕГИОН ХИДРОМЕЛИОРАЦИЯ НА СМИЛОВСКО ПОЛЕ

Имало е и по-лоши голини... Прокаран е главният канал
Най-годямото капиталовложение в селското сто

панство в Димитровградска община, хидромелиорация 
та на Омилсмвоко поле, която започна на 7 септември 
по повод оовобождението - на общината, вече се ре
ализира на практика. Работниците на водно стопанска 
та организация ,,Вардар'’ от Скопие, работят усилено. 
Както «и осведомиха, а в това и сами се убедихме, 
главният канал на дължина 3900 м. вече е прокаран. 
Една част на дължина 800 метра е закрит и тьрбите 
са поставени. Останалата част е открита и ще има 
за цел |да събира водата от останалите 

канали. Същевременно с прокарването на главния ка
нал, поставят се и дренажните тръби-за събиране н“- 
излишната вода в почвата. Това прави специална ма
шина. която сьщевремено копае канала и полага 
специални тръби в земята. Такива тръби, т.е. затво
рена канална мрежа трябва да бъде поставена на 
дължина от почти 60 километра. Досега са поставени 
'гърбите на дължина от 15 километра.

ф До средата на ноември в региона 
площи ф На времето 
макар и да се наложи

Като се има предвид 
готрайната суша, каза 
дседателят на Секцията за 
селско
Стоименович
то се тези дни 
на МОК на ССТН в Ниш, 
можем да бъдем- доволни 
от досегашната реализация 
на плана на есенната 
ба в Нишки регион. До 
средата на ноември с есен 
ници са засети към-80 на 
сто запланувани площи, и 
все още има време планът 
да бъде изпълнен малко 

_ след оптималния срок.

са засети към 80 на сто запланувани 
.,попуска”: планът трябва да се изпълни, 

това да стане през декември или януари.
не смее да се

дъл
пре

то нивите да о.станат »еи- 
зо рани.

Това е и основното закл 
ючение на МОК на ССТН 
в Ниш във връзка с по
нататъшната реализация на 
плана на есенната сеитба 
Общественият сектор и ча 
стните производители 
призовават да дебнат 
мето и всеки х ^зв ден да 
използуват за оран.

ме ролята на останалите 
фактори, казаха селяните, 
но реализацията на плана 
най-много зависи от нас. 
А ние и. тази есен не бях 
ме достатъчно насърчава 
ни да изорем и заеоеем по- 
големи площи. Цената на 
пшеницата пак бе опреде
лена със закъснение.' .торо 
зете са скъпи и пак поокъ 
пнаха именно в разгара 
на сеитбата, семената все 
пак не стигнаха ло всеки 
производител, има много 
частни собственици на тра 
кторн, които ползуват ре 
гсесирано гориво, но вме 
сто да орат. те превозват 
дрва и пясък, механизатор 
оките услуги са скъпи, на
тискат ни данъците, спе 
циалистите все с*тпе имат 
повече хартя в ръцете, от- 
колкото кал на ботушите..

стопанство й0ван
на състояло- 

заседание

се
сеит вре

КОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ 
ДОВОЛЕН?

Дискусията на заседание 
то премина под знака на 
изказвания във връзка с ус 
ловията, при които стана 
тазгодишната есенна сеит 
та. Представителите на Ре 
гионалния кооперативен съ
юз на Агропромишления 
комбинат в Ниш изразиха 
задоволство от факта, че 
освен времето, условията 

. са значително по-добри ’ в

ДА ДЕБНЕМ ВРЕМЕТО

Първият сняг, който за
валя два дни след заседа
нието. може би ^хапна" ма 
лко от оптимизма. ,но не 
изненада селскостопански 
те производители: и той е 
,.зачислен" в готовността 
за изпълнение на плана. 
Както изтъкна един селско

Тези забележки бяха взе 
ти най-сериозно още пове 

. че. че югославските пла 
новини предвиждат през 
следващите пет години сел 
скостопапското производст 
во да се увеличава с 8 на 
сто. а не се знае какви сти 
мули ще има за селскосто 
панските производители. 
Затова МОК на ССТН в 
Ниш застана на становище 
то. че РК на ССТН в Сър
бия трябва да се застъпи 
п Скупщината на СФРЮ и 
Скупщината на СРС да бъ 
дат взети решения за мер
ките, с които ще се насър 
чават селскостопанските

сравнение с 
години. Обезпечени са до 
стагьчни количества мине
рални торове, семената за 
доволяват критериите 
качеството и количеството, 
подготовката на почвата е 

по-качествено.

предишните -- - - .
стопански производител от 

община.
Освен работите на каналната мрежа, открита и 

закрита, усилено се провеждат и работите на насипа 
от набита земя, който ще служи за формиране на 
бъдещо, още едно езеро в Смиловско поле. Именно, 
под вече съществуващото езеро трябва да бъде нап
равено още едно, което да събира средно около 450 
хиляда кубически метра вода, ще служи за напоява
не, порибяване а трябва да бъде използувано и за 
туристически цели. Работниците от водно-стопанската 
организация, които посетихме на 15 този месец, из
тъкват, че само из снега може да ги спре, предвидени 
те работи да не изпълнят на време. Т>й като сняг па 
диа в Димитровградска община вече на следващия 
ден то и работата е прекъсната. Но надяваме се че 
няма да ое задържи по-дълго време. В това се надя
ват и работниците на „Вардар" както и хората в 
„Сточар".

Белопаланешка 
инак член на МОК на СС 
ТН в Ниш. времето си е

за

време, имало е и по-лоши 
години, но когато се касае 
за борбата за хляб. на вре 
мето не смее да се „попус 
ка'\ Планът трябва да бъд.з 
изпълнен, макар и да се на 
ложи да орем през декем 
ври и януари. Наистина 
от засетите в този късен

извършена 
след първите дъждове през 
октомври орачите завърза-

надпревара с 
„весела" 

поизмени

ха истинска 
времето... Тази 
картина обаче 
цветовете си след една се
рия от изказвания на члено 
ве на
редовете на селскостопаис 
ките производители (серия 

Костадин Стоев 
от Мъзгош). Неподцснява-

МОК на ССТН отсоок ниви не могат да • се 
максимални доби 

ви, но е много по-добре да 
се получат и по-малки ко 

отколко-

очакват производители към повише 
но производство.та откри А. Т.К. Г.личества зърно.

ОБРАБОТВА ЗЕМЯТА...ПЕЧДЛБАРСКИЯ ЖИВОТ,ОСТАВИЛ

Ш дома съм, и по-висока е печавбата ми ■
плащат данък на икономи 
ческитб затруднения. Инак. 
бих могъл да отглеждам и 
повече добитък, преди вси 
чко овце. които са и по 
доходни, обаче безоазбор 
ното залесяване не позволя 
ва това. Ние в Рикачево 
нямаме вече пасища. В то 
ва отношение крайно е 
врме да се предприемат 
някои по-сериозни мерки. 
Но да бъдем на ясно. Аз 
не съм против залесяване
то. Естествено е. че и то 
е «обходимо. Но да се за
лесяват онези места, които 
наистина трябва да се пре 
творят в гори и да се съз 
дават по-големи комплек
си, а не като досега мал
ки площи.

Да кажем и това. че Рай 
чо Димитров е и член на 
Съюза на комунистите и 
активно участвува в дейно 
стта «а местната общност 
в селото.

и съвременни агротехниче 
ски мерки. Редовно взима 
от „Напредък" сортии се 
меца а нивите наторява с 
природен тор. Тази есен 
с намерил около 1500 кг. 
ечмик и над 1000 кг ръж 
и по този начин е обозпе 
чил ■ фураж за добитъка. 
Около 40 декара иедоход 
ни ниви с превърнал в ис 
куствени ливади, от конто 
коси по два. а когато го 
дината с подходяща и по 
три откоса.

На въпроса ми дали ка 
то сдружен релекостопан 
ски производител е дово
лен от сътрудничеството с 
„Напредък", и може ли 
да отглежда повече до
битък. Райчо отговори

— Общо взето — дово
лен съм. Може би цената 
трябва да бъде по-висока 
или поле еднаква ща тери 
тория та на чашата община. 
Но аз разбирам и положе 
нисто -па „Напредл>к'\ И те

на перспектива вижда в 
селското стопанство, 
млад селскостопански про
изводител сподели:

— Иска казва кой как- 
вото иска, ама перспекти
вата с именно в селското 
стопанство. Все ио-голяма 
е нуждата ,на хората от 
града за нашите сслскос 
топански изделия, преди 
всичко месо, мляко, сире
не. яйца, картофи, и нр. 
А аз всичко това произве 
ждам ис само за собстве
ни потреби, но известно 
количество мога да отделя 
и за пазара.

Освен това, преди 
разделен с'ьс 
си и по няколко месеца. 
Дето се казва, те се мъ
чеха тук, а аз там. Сега 
всички сме заедно и печал 
бата ми е много по-добра. 
Кто например тази година, 
тя /нс възлезе към 800 000 
динара. Взех 350 000 дина 
ра за добитък, 170 000 за 
гъби, а 220 000 за травср-

РАЙЧО ДИМИТРОВ, от 
Рикачево, Босилеградска об 
шина. е един от малцина 
та млади хора, който вед 

завинаги е напуснал

този

наж
печалбарския живот и изд 

се определил за селскояло
то стопанство Понастоящем 

чегирматае един между 
минифермери в село Вика 
чево. Притежава смесена 
милиферма на крави и ов 
це. Има 5 крави, три теле 

32 овце. От средствата и
та, предназначени за прое 
кта „Морава — 2" с взел 
трактор, който до голяма 
степен му улеснява 
ботваяето на земята и при 
бирансто иа реколтата. Ра 
збира се- помагат му и съ 
I/ругата Зорица, майка му 
и татко му, както и двете, 
макар и невърстни деца. 
За всички, както сподели 
той, има съответна работа.

Райчо Димитров

си и п р. Както виждате то 
па са факти, които потвър 
ждават твърдението ми, че 
има перспектива в селско
то стопанство. Разбира се. 
всичко стана с работа. И 
тук трябва всичко добре 
и навреме да, сс планира.

Райчо Димитров, казва, * 
че има достатъчно имот. 
Над 150 декара обработва 
сма площ. И почти целия 
трудолюбиво го обработ
ва, като при това прилага

обра
бях 

семейството

:

На въпроса ни. защо е 
оставил строителството и 
печалбарския живот и как М. Я.
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ПОЛОЖЕНИЕПОДОБРЯВА СЕ МАТЕРИАЛНОТО 
НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕИЗДАТЕЛСКИ НАЧИНАНИЯ

Съвременната литература 

на Босна н Херцеговина 

в 50 кингн
Необходимо трайно решение

НАМАЛЯВАТ РЕАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ 
НА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ В ОСНОВНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ. ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ СЕ УВЕЛИ
ЧАВАТ С Ю НА СТО. СПОДЕЛЯ ЛИ ОБРАЗОВАНИ
ЕТО СЪДБАТА НА СТОПАНСТВОТО 7

зование и личния станда
рт на заетите в . него, ста 
на дума и по време на ра
зговорите на секретаря на 
Републиканската общност 

образованиена нашите читатели с пу
бликуваните си през изте
клите години редица раз
кази 'във вестник „Братст
во" и списание „Мост". 
Нешо повече. Издателство 
„Братство" издаде сборник 
разкази на Детко Петров 
под название 
край пътя".

. Инак неговото творчест
во е сравнително обемисто 
и досега е публикувал сле 
дните сборници разкази: 
„Границата” („Петар Коч- 
ич", Београд, 1972 г). „Ти 
хият залез на Забърдието" 
(„Веселин Маслсша", Сара 
ево. 1974 г.). „Усмивката 
на чичо Радован" (Свпетл- 
ост. Сараево, 1977 г.), „Да 
се живее пълноценно" („Вс 
селнн Маслеша”, Сараево, 
1982 г.).

Включването на Детко 
Петров в едицията „Съаре 
менни писатетели на Бос
на и Херцеговина” е още 
едно високо признание за 
този талантилив писател 
от българската народност, 
който понастоящем подго 
твя нови книги.

паНа Международния 
„анр на книгата в Белград 
и на Панаира на книгата 

Ниш особено внимание

за основно 
Драгослав Ииколич-Шина, 
който със заетите в оонов- 

„Моша Пи

При това всички сс съгла
сиха, че според възможнос
тите на димитровградското 

лични

Овоовремепо на съвмссг 
но заседание па Общинс
ката скупщина и Скупщи

на самоуправитслиа-
в ното училите 

яде”, се проведоха сънния 
Димитровград. Нас- 

констатациитс

стопанство, къдсто 
тс доходи са с 28 на 
по-малки от регионалните

привлече издателското на 
„Свйетлост" 

Избор на най 
постиж

пата
та общност за основно об
разование в Димитровград 
бе договорено 
образование 
да споделя съдбата на сто

стомачинакие 
от Сараево: 
-забележителните 
ения на съвременните писа 
тели от Босна и Херцего
вина в 50 книги. За първ 
път на културната обшест

ден в 
тоянията и 
от заседанието на най-отго 
порните хора в общината 
за разрешаване на матсри 
алното положение на осно 
вното образование

с 34 на сто от средните в 
Републиката, а доходът по 
зает дори за с 52 на сто 
по-нисък, и основното об
разование не може да до
стигне 90 на сто от средно 
■го равнище па стопанство 
то в Републиката, както е 
договорено на републикан 
ско равнище.

За материалното поло
жение на основното обра-

основното 
в обшилата„ябълка

панството, т. е. личните до 
ходи да бъдат 10 па сто 
почшсоки от личните ца
кали за заетите п стопанс
твото.

Ако сс има предвид, че 
личните доходи в стопан
ството на общината за де 
петте месеца тази година 
в сравнение със същия пе
риод на миналата година 
са увеличени с около 80 
на сто, в основното об
разование с 61 на сто,
а зачитайки жизнени

те разходи, тогава из
лиза, че реалните лични 
доходи на заетите в основ 
иото образование намаля 
ват за около 5,6 на сто. 
Как положението да се 
преодолее и по кой начин 
да се обезпечат средства 
за повишаване на лични
те доходи с 10 на сто, бе 
разисквано на съвместно 
заседание на представите
ли на Общинската скупщн 
на. скупщината на основ
ното образование. основ
ното училище и обществе

Нико-вемост на едно място са пр 
едставени нан-забележнте- 
лните завоевания в съвре-

лич оцени като положите 
лно и обеща пълна подкре 
па и помощ на Република 
коката обшност в разреша 
ване на този проблем.

менната литература на ед 
на от нашите републики. 
Издателство „Свйетлост” 
счита това свое начинание 
за историческо събитие в 
литературата и изобщо в 
културата на Босна и Хер

А. Т.
«цг- • > •*

зйГШ:Л.
I

цеговина.
Между представените пи 

сатели е и писателят на 
българската народност Де 
тко Петров, роден в е. Пъ 

Димитровг-

I*• ' -

РТОПОПИНЦИ,
радско. Въпреки че живее 
и твори в делечна Босна 
този писател черпи моти-

Щ I'
М

Vвите за своите произведе 
ния от родния си край. 

Детко Петров е известан Ст. Н.
■ -Ч

РЕПЛИКА
СЛЕД „МЕСЕЦА НА КНИГАТА"

Без истински мввифвотации ПРИ ЦЕНТРАЛНОТО ОСновно УЧИЛИЩЕ В БО 
СИЛЕГРАДОт 15 октомври до 15 ноември у нас се про

веде традиционната годишна манифестация ,,Ме 
сец на книгата'’. Основният девиз на това забе
лежително (културно събитие е: книгата да ста 
не достояние на по-широк кръг читатели.

Обикновено културните ведомства в наши 
те общини изготвят програми за достойно озна 
менуване на тази манифестация. В т«х централ 
но място заемат срещи с писатели и поети, кои 
то имат за цел да популяризрат книгата. Пред 
виждат се и други акции за популяризация на 
книгата.

но-политическите 
зации, проведено на 14 то 
зи месец. Макар че учас
тниците на 
заседание нямаха

органи- Успешно действуване на 

ученическата кооперацияспоменатото
КО-МПв-

(товатенции да , решават 
е в компетенция на самоу 
правителните органи 
Скупщината на 
образование), все па,к, това 
бе заседание на «ай-отго- 
ворните хора в общината. 
Те най-отговорно обсъдиха 
материалното

Училищната кооперация 
„Радост", която бе форми 
рана миналата учебна го
дина при централното осно 
вно училище в Босилеград 
макар и за кратко време, 
се прояви с твърде успеш 
на дейност и съвсем оправ 
да съществуването си. Чр
ез нея учениците от това 
ооновно училище, не само 
че по всяко време могат 
да си обезпечат необходи 
ми училищни помагала, но 
тя е едно от най-подходя 
щит е начини за всестранна 
самоуправителна изява на 
учениците. Още повече, че 
е учредена на самоуправи 
телни начала и че в скуп
щината, изпълнителния 
отбор и съответните 
си-и «ад 80 на сто са 
ници)

Понастоящем

по този начин обезпечиха 
над 600 000 динара.

В ход е и акция за съби 
ране на стара хартия, ко
ято ще предадат на фабри 
ката за хартия за опаков
ка и амбалаж от Владш 
чин хан по цена от 20 ди 
нара за килограм. Подоб
на акция, както ни уведо 
миха в училището. Ще бъ 
де проведена и през про
летта. С обезпечените сред 
ства, освен финансиране 
дейността на кооперация
та, ще бъдат изразходва
ни и за ученическите ек
скурзии. Също така ще 
се ползуват и за различни у 
видове награди на учени/ 
ци. които показват извънре 
дни резултати в отделните 
видове училищни състеза
ния. а от тях ще се отдел 
ят и за ученици без роди 
тели. или пък със слабо се 
мейно материално положе
ние.

на
основно

Подобни програми бяха приети и тази го
дина. За съжаление изглежда те си останаха са
мо на хартия, защото „Месецът На книгата" из 
мина. а редица набелязани акции не бяха изпъл 
нени. Нищо особено, понеже това почти се пов-

положение
в основното образование и 
се съгласиха, че е необхо
димо да се обезпечат необ 
ходимите четири и полови 
на милиона динара за уве 
личение с 10 на сто лични 
те доходи на заетите п ос 
иовното образование

таюя от година на година.
Така например щ Димитровград бяха предви 

дени две литературни четения, а не се състоя 
нито едно. В Сурдулица — също, а и в Боси
леград е подобно положението. Единствено в 
Бабушница бе организирана литературна среща 
с писатели по повод откриването на библиотеч 
ния пункт в Пресека.

Следва да се отчете, че приприемането «а 
финансовите планове на културните ведомства, 
общинските културни общности отделят сред
ства и за такъв вид културни изяви. Не е из
вестно обаче дали културните общности досега, 
зарад неизпълнение на програмите по пово- 
„Месеца на книгата", са им „отнели” предназ
начените за целта средства.

Впрочем въпросът не е толкова до средства
та. Касае се за лишаване на любителите на пое
тичното слово да контактират с известни наши 
писатели и поети. А живата реч безспорно има 
далеч по-силно въздействие от каквото и да би
ло „пропагандиране" на писаната реч. С други 
думи живият контакт е незаменим.

А може би вое още всичко не е загубено...
Ст. Н.

и то
от 1 януари 1985 
насам. Разбира 
средства общинската обра 
зователна общност сама не 
може да обезпечи, затова 
ще се потърси помощ от 
Републиканската 
вателна общност.

година
ос. тези

коми-
уче-образо.

Конста- в нея чле
нуват всички ученици 
прооветни работници 
некият внос заедно 
дствата. обезпечени 
дица доброволни акции, са 
основни и главни 
ци на средствата за дейст 
вуването й. През настояща 
та учебна

тирано е, че средства 
стопанството прмтичат 
мално, а имайки предвид 
факта, че последното три 
месечие е «ай-доходно 
димитроградското 
ство, то се очаква необхо
димите средства да се съб 
орат. още повече 
има предвид, че има „пра 
зно пространство” за 
зходване от 51,3 на 
вече от миналата

от инор и чле 
със оре' 

от ре В основното училище 
„Георги Димитров", ни 
уведомиха, че вече обмис 
лят за откриване на уче
нически кооперации и в 
подведомствените учил ща. 
които ще работят в съста 
ва на ученическата коопе
рация при централното ос 
новно училище.

в
стопан- източ-ни-

аюо се година в рамки 
обществено-полезния 

труд. учениците 
проведоха 
биране

те на
изра 

сто по 
година.

успешно 
акцията по съ- 

на шипков плод и М. Я.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО • ТИТОВИЯТ ФОНД В СУРДУЛИШКА ОБЩИНАНА ОК НА ССМ В СУРДУЛИЦА

Има средства — няма 
кандидатиПОДГОТОВКА ЗА ИЗБОРИТЕ

Въпреки навременното обнародване на конкур 
:: са за даване на средства от Титовия фонд на общи- 
< • «ата (от 25 май до 10 септември) и то за 32, главно 

; производствени профили, обадили са се само 6 кан 
!! дидата, а само двама изпълняват условия за стипен 
;; диране. И това юа ученици, които се подготвят за 

бъдещи квалифицирани електромеханици и техници 
:: по обувна промшленост. В Титовия фонд на Сурду- 
;• лишка община посочват, че е имало условия за при- 

: съждане на още 5 стипендии, но критериите са били 
! | твърде прецизни и към тях са се придържали строго.
• | Една от причините за недостатъчна заинтересо- 
: ваност е в определянето на .онези, разбира се из- 
; пълияващи условията за непроизводствени профили,
; които твърде .малко се търсят в условията на конкур 

; оа и получава се впечатление, че е достатъчна осве- 
«| доменост на студентите и учениците за условията на
; ; КОНКурса.

Инак за 11 години съществувание от средствата 
'< на Титовия фонд са се школували 72 студенти на по- 
| лувисшите училища и факултетите, няколко ученика 

за производствени профили и само един млад работ
ник.

Председателството на Об 
щинската конференция на 
Съюза на

бва да приключат до 15 
Февруари. След това 
се състоят изборите в Об- тика и един с предупреж- 
щи«ската конференция, а 
след тях и изборите за Ме 
ждуобщинската конферен
ция и за Републиканската 
конференция на младеж
та. Изборите в младежка 
та организация трябва 
приключат през март иду 
щата година.

ма. Останалите трима са 
ще наказани с лоугрска кри-

социа ли етичес
ката младеж б Сурдулица 
тези дни прие решение за 
започване на изборната де 
йност в младежката 
инзация. С председателите 
на първичните

дение.

© КОМИСИЯ ЗА КЛУБА 
НА МЛАДИТЕорга-

оРганиза-
Ции и младежките активис
ти се състоя 
говор за запознаване с из
борната процедура 
ненията в

• Тези дни към Председа 
телството на ОК на ССМ 
е формирана комисия 
откриване на клуб на мла
дите. Комисията вече е при 
ела плац за работа на клу 
ба. Предвижда се клубът 
да работи всеки лен. като 
се организира м^атине 
пионери, дискотека, видео

да
среща—раз- по

и изме 
избирателния • НАКАЗАНИ ЗА БЕЗ 

ДЕЙСТВИЕпроцес.
Според приетия календар

за

тека, шахмат, домино 
л пV ги о бщ е ств е-*и 
Също така се

и

Iигри.
предвижда ♦ Когато се касае до условията на стипендиране тряб

организиране на литерату | ва да ое подчертае, че те са твърде благоприятни.
' Ь ЧСГ)11, вечери на из ♦ Максималната стипендия за студентите през настоя-

■ п^.мгите пллттна-уте, { щата учебна година -възлиза 15 900 динара, за сред-
срери лците. ♦ щошколците 8200, а за онези от трета степен, на шко

| луване, относно за онези, които се подготвят за про 
изводствени профили 11 300 динара, без оглед на 

* мястото, където се школуват. За младите работници 
I стипендията възлиза 31 500 динара, а ако издър- 

XГл К°1 гИЯУП^° ТРУДОУСТ ? жат един член «а семейството то аао динара.
РОЯВАНР А I Па територията на Сурдулишка община прибли

зително 90 на сто от работниците в организациите на 
сдружения труд и трудовите общности са членове «а 
Титовия фонд. Те меоечно отделят 0,2 и 0,1 на сто 
от своя месечен личен доход, така че годишно се 
„събират" около 1,5 милиона динара. Значителни сре 
дства се получават върху основата на солидарност, 
а те пак зависят от средствата в общината. Досега, 
както 'Ни осведомиха, Титовият фонд не се е озовал 
в положение да няма средства за редовно заплащане 
на стипендиите.

В ход е акция за по-нататъшно омасовяване и 
материално укрепване на Титовия Фонд, а свой при
нос дават и селскостопанските производители. В тази 
акция ще се включат и местните конференции на 
Социалистическия съюз и местните общности.

С. Микич

!Средства за обзавеждане 
'-а клуба и иабавката на 
гегобия са обезпечени съд

П^плсепателстрото на ОК 
съвместно с Об- 

шинския синдикален съвет 
е раздвижил акция за тру 
доустрояване на четипима 
бригадиои, които са 
твували по четини и пове
че пъти на съюзни младеж 
ки трудОвл акиии. И 
този начин се отдава поиз- 
изние за приноса на тези 
младежи в 
младежки тРуд.

на ССМ
Младите и добри производители, и дейни в добровол 
пия младежки труд

предизборните събрания в 
първичните организации на 
ССМ ще се проведат в 
период от 15 де_кември т.г. 
до 15 януари идущата го 
дина. На тях главно Ще 
се разгледат отчетите за до 
сегашната работа. Избор
ните пък събрания ще за- 
зочнат от 15 януари и тря де оставка в, писмена фоР

1На последното си заседа 
ние Председателството на 
ОК на ССМ прие . реше-

учас

ние да накаже четирима 
свои членове за. бездейст
вие. Според решеднието 
членът на Председателст
вото, оглавяващ комисията 
за село, следва,.да си пода

по

доброволния

Ст. II.

Любовата прощава или всичко» или нищоМЛАДЕЖКО ТВОРЧЕСТВО
(Представяме ви творби, на членове на Литературния клуб при образователночвъзпитателиата организация „Носии Броз Тито" в Днмит

ровград)

ОтмъщениеАз не съм тук Отивам си..
Исках обич, ти ми я подари, 
но продума, което не си смял.
Така си искал и ме нарани, 
чс съм плакала, не си знал.
Но гордост в себе СИ НОСЯ:
(„Който нс обича, служи си с лъжа") 
Любов ис искам да прося 
отмъщение те чака, аз съм това. 
Поради . тебе някой с плакал, 
но ти не знаеш как сърце ридае.
В живота винаги е било така 
който но плаче, да обича ме знае.

Весна Станроиа 11-2

Гледам как се гмуркаш 
в предната вълна на бурята, 
бързаща към твоя прозорец. 
Гледам как се луташ 
и търсиш ме навсякъде. 
Потъваш в своите сълзи, 
грабва те звук...
Нс, аз не съм тук...

Отивай си и не върщай се 
с твоите измами и лъжи.

Сита съм от всичко твое 
една душа си наскърбил 
и отивай си сега .

Нима не ти стига 
едно сърце кахърно 
и неговата обич голяма?

Гледам как салчен поглед 
от усните ми смучеш мед, 
как отново изграждаш 
палати от блянове.
И пак утр°то те поднася... 
Не, аз не съм тук...

Нима в твойто сърце няма 
поне едно кътче 
за чувства, болки и тъга?Гледам как поруменял 

бягал; в съзвездието 
на моите погледи 
и крадеш пеперудки 
от моите С7>нища, 
създаваш нощ от хартия 
да ми бъдеш възглавница... 
Не, аз не съм тук...

. Но ои ми нужен 
в моето сърце вече 
няма за тебе рай

Отивай си и не се върщай...
• /1

Зорица Соколова 1-1
Мария Димова Ш-З
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гтТХичТйппУ ЗЛ ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА

I Има ли цяр за здравеопазването? Нова амбулатория и 

поща в йогаиовоМедицинския ценгьр и Пирот 20 000 000 
динара; иш Здравния дом н Бабушиица
_ 28 ооо 000; па Хирургическата клиии
«а 11 Ниш — 3 300 000; на Института по 
нофрология, СЪЩО в Ниш 
динара; а само на „Ветпром" за доставе 
ии лекарства общността дължи 
7 000 000 динара общите разноски, 
кго изтъкна Араиджелович, от януари 
до юли настоящата година са увеличс 
«и много — 59“/о; разноските за амбу
лантни и диспаисероки услуги — дори 
със 122°/«, разнооките за лекарства — 
49“,о, за стационарно-болнично лечение 
— 90”/», за зъболекарски услуги — Д°ри 
163 и т.н.

Изтичат и последните седмици "а на
стоящата година, а Новата 1986 една ли 
ще може да понесе тежкото от дългове- 
бреме на оамоунравнтелиата

здравна защита в Бабушнишка оо- 
ццша. Със сточиио на различни оостоя 
телства, от 1982 година насам този дълг 
е нараснал на 102 713 881 динара! До 
края на годината както, неотдавна из
несе секретарят на тази самоуправителна 
общност Божидар Араиджелович, сума
та ще стане 111 000 000 динара. Гой съ
що изтъкна, че от известно време е за 
блокирана и джиро-сметката на общио 
стта. така че много лесно, в скоро вре
ме. може да се случи болни, отправени 
от тази община, да се озоват пред зат
ворена врата на здравните заведения в 
Пирот, Ниш и другаде! Положението 
е наистина тревожно, и едва ли изоста 
налата Бабушнишка община може сама 
да се справи с него без помощ острени, 
преди всичко от Републиканската общ 
носг за здравна зашита.
• ПРИЧИНИ ЗА ЗАГУБИТЕ

Много и различни са причините, до
вели здравеопазването в Бабушнишка 
община да ое озове в „задънената ули
ца". Повечето от тях наистина са от обе 
ктивен характер. Пълната здравна защи 
та, както се посочва, е „виновна" до из
вестна степен, че самоуправителната об 
щност прави загуби. Защо? Голям е 
броят на селскостопанските семейства 
в сравнение с броя на заетите, от дру

Доил иа републиката жителите на село Пога 
ново и околните села ще посрещнат с още една 
трудова побода.- ще започне с работа новата ам
булатория, която тези дни е завършена. В амбу
латорията ежедневно ще работи медицинска се 
стра а един път седмично ще идва и лекар. По 

здравната служба се приближава до 
Ведно с това сс реализира плана 

на амбулатории в районните цен

оощност
_ 2 5 00 000

110

над
ка

този начин 
населението.
за 'изграждане 
тровс. Поганово и Долна Невля. В последното сс 
ло амбулантория все още не започна да се строи, 

В -същата сграда,, където е поместена амбу- 
Погаиово ще -се намира и нова полето рил та в

ща. И тя с част от плана за свързване на ра
йонните центрове с центъра на общината. Сред 
ства за този нов и съвременен обект са обезпе- 

Рсгионалнзта самоуправителна общност за 
организациите от Ниш

• КЪДЕ Е ИЗХОДЪТ ОТ ПОЛОЖЕ
НИЕТО?

Естествено, има и час по-скоро тря 
бва да се намери режим, за да не се ока 
жат хората от тази община в леравно- 

населечшето от

ЧИЛИ
здравна защита и ПТТ 
и Пирот, целокупната им стойност възлиза на 
около 85 милиона динара.

положение справно
останалите общини у нас. Освен въвеж
дането на остри мерки за спестяване и 
икономии в здравеопазването, като ед
на от опетните мерки се счита и пода 
ването на спешен иск до Републиканска

А. Т.
У

та общност за здравно осигуряване в 
Белград, която в най-скоро време да от 
пусне средства, било във вид иа кратко 
срочен кредит или по друг начин. з.а 
да може джиро-сметката на общността 
да >.се деблокира.

Една от предстоящите неотложни ме 
рки е и въвеждането на нови, повишени 
облагания като размерът на облагане 
то за здравеопазване върху личните до 
ходи се повиши с 1°/». върху кадастрал
ния доход — 3°/о и 200 динара срещу 
кнгижка; на самостоятелните занаятчии 
с 1,50% :и така нататък.

Разбира се, налага се за необходимо 
в най-скоро време да се изготви и сана 
ционн-а програма, така че и самоуправи 
телната общност за здравна защита да 
застане на здрави крака.

ДИМИТРОВГРАД

„Тръгна" пътят през 

Видлнчга страна последните получават личните 
доходи, които са далече под републикан 
ско равнище; голям е и броят на така

коитонаречените рисковани болести, 
се лекуват извън Бабушница.

Сред големите .източници" на дълго 
вете се нареждат и услугите, които за 
сметка на бабушнишка общност изв^Р 
шват специализирани служби и клини
ки извън общината,- двойните цени съ
що могат да се отнесат към тях.

В момента здравната общност по 
здравна защита в Бабушница дължи на

Отдавна е известно, че доста отдавна се заговаря 
съществуващият път от Ди идеята той да мине по но 
митровград през Видлич вото трасе на Моинци и

М. А.

НАСКОРО НА ГРАНИЧНО-ПРОПУСКАТЕЛНИЯ ПУНКТ „ГРАДИНА"

Фрн шоп и супер маркет
динара, а обектите трябва 
да бъдат направени до сеп 
тември следващата година. 
Да напомним, че в спора 
зумението е предвидено и 
„Компас—Балкан" да се 
приключи. ,но той още не 
е подписал споразумение

Димитров- от фри шопа ше се купу 
ват стока за динари. След 
ващ обект предвиден 
споразумението, е мотел с 
50 легла и комерчески пар 
кинг плац.

Тези дни в 
град е потписано самоупра 
вително споразумение ме
жду селскостопанската тру 
дова организация „Сточар" 
от Димитровград и „Ине- 
кс" от Белград, с което е 
предвидено съвместно 
шаване на -въпроси в така 
наречената комерческа зо 
на на гранично-пропускат 
елния пункт „Градина" кр 
ай Димитровград.

със

Преди снеговалежа се чувствуваше усилена работа
за Висок е в такова състо 
яние, че с първия сняг ста 
ва неупотребим. Затова

ре- Вълковия.
Тази идея тези дни се 

реализира на практика. 
Пътят вече е проектиран 
и на 14 т.м. започва прока 
рването на първите 1700 
метра. Въпреки студеното 
време и постоянния вятър, 
работниците на строителна 
та трудова организация 
//Градня" от Димитровг
рад приключват земните 
работи на трасето. Сега ги 
спря снеговалежа... Стой
ността на предвидените ра 
боти е около 25 милиона 
динара. Същ-ите обезпечава 
регионалната общност за 
пътища. Ако времето позво 
ли тази част трябва да бъ 
де завършена в срок от 45 
дни.

За реализация на пред
видените обекти вече са 
обезпечени 500 милиона

то.
А. Т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОИ ЗА ПРЯКА ДЕТСКА ЗАЩИТА В БОСИЛЕГРАД
Както е известно с нови 

те законни разпоредби е 
предвидено формиране на 
свободни митнически зо 
ни на всички гранични пре 
ходи. Това същевременно 
значи възможност за изг 
раждане на така наречени
те фри шоп магазини в 
състава на тези зони. Със 
споменатото споразумение 
е предвидено изграждане 
на такъв магазин, който 
със стоки ще снабдяват го 
лемите търговски системи 
Ин-екс" и „Генекс" от Бел 
град и „Агрокомбинат" от 
Ниш. Освен фри 
-пункта, но и извън 
бодната митническа зо
на, предвидено е да 
се направи супер маркет 
на плош от 500 квадратни 
метра, където за разлика

Децата са постоянна грижа
Съвместно с развитието 

на обществ ено -и к ономи ч е 
ските отношения и съвкуп
ния въз пи тате лн о -о б р аз<>ва 
телен процес, от година на 
година се развива и обще 
ствената грижа за децата. 
В това отношение Самоуп
равителната общност на

но на децата със слабо ма 
термално състояние и 
деца без родители. В рам 
кйте на всеобщата детска 

добавън-

градинка „Детска 
4 204 750 динара (увеличе 
ние е 102%).

За отбелязване 
източниците на средствата 
на тази 
общност, досега навреме и 
редовно доставя необходи
мите оуми, запланувани спо 
ред финансовия план. Зато 
ва от началото на 
досега не е 
и почти винаги навреме са 
изплащани тези средства.

радост
на

грижа, детските 
ни и занапред остават ка- 

едно.

е, че и

самоуправителнато защита номер 
Именно, през първите де
вет месеца на настоящата 

година в Босилегинтересите за пряка детока 
защита в Босилеград 
лага усилия колкото е въз

делова
радска община за този вид 
детока
двани 19 712 538 динара и 
същите по отношение

по Както се очаква работите 
на останалата част трябва 
да продължат през пролет
та. Очаква се в пробиване 
то на трасето до Вълковия 
помощ да окажат войни
ците.

шопа на 
сво- годинатазащита са изразхо имало застойможно повече да подобри 

жизненото равнище не са
мо на децата от предучили 
щна, но и на децата 
училищна

на
миналата година са уведи 
чени с 60 на сто, а за ре 
довна дейност на детската

От
възраст, -отдел М. Я. А. Т.
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СПОРТ Човекът и прироу. маФУТБОЛ: МЕЖДУ РЕГИО 
НАЛНА ЛИГА — ГРУПА 
„СЕВЕР" * гДимнтровградчанн „затрупани" в Кладово Могат ли да са

предвиждат
земетресенията?

”4^°(з°)>ЕМОНТ <КЛАДОВО) — „А. БАЛКАНСКИ ' Към средата на второто 
полувреме домакините от 
белязаха още един гол. 
четвъртият по ред. което 
бе и краен резултат. ОбШо 
■неславен край в есенния 
полусезон.

Димитровградските фут 
болисти заминават на зас
лужена почивка, но в пау
зата на първенството преп. 
стои сериозна работа за 
п рактич е ски н е г,ъ щ е ству-
ващото управление. Необ 
ходимо е да се формира 
ново здраво ръководство «и 
далеч по-добра работа, по 
неже през пролетта пред
стоят далеч по.ттапрегнати 
борби за класиране 
висш ранг на състезание.

-_________ Д. СтаврОв

Кладово, 17 ноември 1985 г.
гнстт^тУ131111*670 На "Брод°Ремонт"/ теренът покрит със 
/ ч труден За игра’ Стрелци: Любиша Миливоевич 

Любомир Младенович (от дузпа) и Джудржа- 
ович (един). Без жълти и червени картони. Съдия: 
Драго Петрович от Болевац — твърде добър.

1
(Продължение от бр. 1225)

Съществуват и други пътища към същата ♦ 
цел. Порите на земната кора са запълнени с 2 
минерална вода, която под действието на ви- 2 
соките налягания и температури бавно прониква * 
по тесните процепи към повръхността на зем- 2 
ята. Когато срещне подпочвени води, минерали | 
зираната на големи дълбочини вода относително 2 
равномерно постъпва в тях, като ги насища с 
определена концентрация микроелементи. При 
появата на някаква деформация процепите се 
разширяват, от дълбочините започват аа постъп 
ват по-големи и количества минерализирана вода

пови-

Футболистите на „А. Бал 
кански”
„се загубиха”

вкара топката в празната 
мрежа. По принцип, нака
занието последва 
само след дВе минути до 
ма кините постигнаха 
гола (първия

в последния кръг 
във виелица 

та. която връхлетя Кладо
во. Преполовеният състав 
на димнтровградчанн 
търпя същин-ска катастро
фа. Домашният отбор на 
пълно надигра гостите 
можеше да слави още по- 
висока победа.

I
♦веднага:
:

два
от оправдано 

отсъдена дузпа), което още 
повече обърка гостите. До 
края на първото полувре- 

въпреки многобройни 
те голови положения, 
макините отбелязаха

пре

и Iме.
до-

само
въвБезспорно времето неб 

лагоприятствуваше. но ис
и концентрацията на микроелементи се 
шава. А до подпочвените води е лесно да 
пробие сонда, която да взима проби за изслед
ване.

сеоще един гол.
типеката 
5—6 най-добри стандартни 
играчи (само на тях 
вестни причини) не отпъту 
ваха на срещата. Подмладе 
ният състав не можа да 
окаже съпротива на силния 
домакин.

Обаче първия шанс има 
ха гостите. В 5-а минута Зо 
ран Ц. Христов само от ня 
колко метра не успя да

причина е. че
СПОРТ В ТРУДОВИТЕ. ОРГАНИЗАЦИИ ♦

! В Ташкент бе изследвано съдържанието на 
инертния и радиоактивен газ радон в подпочве 
ните води преди и след големите земни трусове 
през 1966 и 1967 година. Свойствата на този газ ф 
го правят особено подходящ за подобни изслед 2 
вания. Той не встъпва в никакви химични реак- 2 

„разпръсва” по пътя си към по | 
връхността. Радиоактивността му е значителна, I 
той има къс живот: периодът му на полуразпа- ♦ 
дане е около три и половина денонощия, китова 2 
неговата концентрация зависи ог коли че 2
ството на постъпилата от дълбочините вода. |

В резултат на изследванията бе установено. ♦ 
че от 1957 г. съдържанието на радон в минерал | 
ната вода на Ташкент започва значително да се ♦ 
увеличала. В оредата на 1965 година концентра | 
цията бе увеличена почти двойно. След това * 
процесът се ускори още повече, през октомври ♦ 
19оо г. настъпи стабилизиране, което продължи ♦ 
до 26 април 1966 г. — деня на голямото Ь—-ба | 
ловоземетресение в Ташкент. Веднага след зе- 2 
метресението концентрацията на радона рязко 2 
спадна, именно това привлече вниманието на ♦

по из Среща на приятелството я 

другарството
:
!
♦
♦

• СЪСТЕЗАНИЯ ПО ФУТБОЛ, СТРЕЛБА 
ШАХМАТ МЕЖДУ „ВЪТРЕШНА ГУМА" (БАБУШ- 
НИЦА) И „ТИГЪР-ДИМИТРОВГРАД” (ДИМИТРОВ
ГРАД)

: ции, тоест «е сеИ
::
:
♦
♦ДИМИТРОВГРАД, 

15 НОЕМВРИ 1985 Г. :
♦

БОСИЛЕГРАД: МЕЖДУ ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА 
ДИВИЗИЯ ВРАНЯ — ГРУПА „А”

♦

След 15 дни, след срещ- ♦
ата в Бабушница, послед- 2
ва реванш-среща между ♦
работниците на „Тигър” ♦
на тези две съседни обши- |
ни. Тези срещи се прове- 
ждат в рамките на чевству 
ването на 50-годишнината 
на „Тигър”. Освен друга- 
руване, разговори, посе
тения във фабриките и дру 
го. състояха се и спортни 
състезания по футбол, спо
ртна стрелба и шахмат.

Слаба н неорганизирана 

игра на „Младост I! ♦

1
♦„МЛАДОСТ" : „ВИХОРИ" : 2:5, (1:1)

уче-ните към тази интересна зависимост.
ь продължение на три месеца след главно

то земетресение не са провеждани измервания 
на концентрацията на радона. 1ова обстоятелст
во не позволява да се правят изводи за зависи
мостта между концентрацията на радона и пов
торените силни трусове Но в края на 196.6 г 
бяха организирани по-прецизни измервания, кои ♦ 
то доведоха до много интересни резултати. В ♦ 
редца случаи преди силните трусове (4—7 бала) 
също бе наблюдавано значително увеличаване 
на кооцентрацията на радона. Например в но
щта срещу 15 март 1967 година съдържанието 
на радон се удвои, като ое задържа на това ви- 

продължение на цяла седмица, а

БОСИЛЕГРАД, 17 НОЕМВРИ 1985 ГОДИНА. 
ИГРИЩЕТО „ПЕСКАРА" КРАЙ ДРАГОВИЩИЦА. 
ВРЕМЕТО ПРОХЛАДНО, ИГРИЩЕТО ЧАСТИЧНО 
ПОКРИТО СЪС СНЯГ.

МЛАДОСТ: Г. ИВАНЧОВ В 5 МИНУТА И В. ЧИ- 
ПЕВ В 55 А ФК „ВИХОРИ" М. АРСИЧ В 50, 58 И 
90 МИНУТА, 3. АНДЖЕЛКОВИЧ В 30 И 3. СТОШ- 
ИЧ В 80 МИНУТА. СЪДИЯ НА СРЕЩАТА 3. ПЕ
ШИЯ ОТ СУВА МОРАВА.

♦
2

ГОЛМАЙСТОРИ: ЗА ФК

Във всички дисциплини 
по-добри бяха домакините: 
във футбола се наложиха 
с резултат 2:1 .?а ТО „Тиг 
ър-Димитровград", по шах 
мат също победа - но 3:1, 
а по спортна стрелба се 
състезаваха и мъже. и же
ни. И в двете конкуренции 
далеч по-добри бяха стре
лците от Димитровград.

При жените в отборно
то класиране „Тигър-Ди- 
митоовград" постигна 544 
кръга, а „Вътрешна авто- 
гума” — 266 кръга. В ли
чното класиране: Йов&и- 
ка Иванова (143), Данчо 
Костова (142) и Миряна 
Денчева (136 кръга).

При мъжете — 
Димитровград”
571. а „Вътрешна автогу
ма" 510 кръга, в отборно
то класиране. В личното 
пък класиране: Вукадим 
Маркович (160) и Иван Зл 
атков (156) от Димитровгр 
ад и Мил е Кръстим (150 
кръга) от Бабушница.

Тези среши трябва да ст 
анат традиционни, така че 
все по-голям брой работни 
ци на тези два „Тигрови” 
колектива ще могат зана.п 
рад, по-задълбочено да се 
запознават.

би по лявото крило и на
хвърли топката в 
зателното поле на „Млад
ост” където още по-добре 
бе поставен М. Ароич 
със силен и точен удар от 
около 13 метра улучи це
лта и изравни резултата.

През второто полувреме 
футболистите на 
ст” оше в самото 
отбелязаха гол и поведо- 

резултат от 2:1, Гол-

В последния кръг на та- 
згодищнито футболно пър 

(есенен полусезон) 
футболистите на „Младо- 

претърпяха едно от 
най-тежките паражения на 
свой терен, 
от 5:2 срешу отбора „Ви- 
хори" от Жбевац". край 
Буяновац е не само едно 
от най-тежките за послед
ните две-три години, но и 

босилеградс-

нака-
венство

ист” соко ниво в 
на 23 март в Ташкент стана ново силно земетре 
сение!Поражението

Прогноза ли е това? На този въпрос съвет-
„можеОките учени отговарят предпазливо 

би”. Но във всеки ^случай това е една крачка 
към времето, когато прогнозирането на земетре
сенията ще стане действителност.

Изследванията продължават. Освен сеизмич 
ните вълни и подпочвените води изучават се и 
други явления, които може би имат 
връзка със земетресението: интензивното 
тепе на приземния слой на атмосферата 
време на труоовете: електричндот товар на вър
ха на специалната антена, чдато основа бе пос
тавена в отвор на 'Сонда с дълбочина 500 метра,* 
синкавите прилламвания на сухите стени 
къщите; напомнящият кълбовидна мълния осле 
п-ителен блясък, който се явява в епицентъра на 
земетресението 1—2 секунди преди подземния 
трус; внезапното светване на уличните лумине-

„Младо
начало

ха с
майстор на втория и нос- 

гол бс В. Чигге-в. ко 
мястото на

потвърди, че 
ките футболисти нямат св 
оя концепция на игра.

Инак, футболистите 
„Младост” бяха достоен съ

футболистите
от Жбевац само през пър
вото полувреме, когато и 
резултатът беше 1:1. Г1ър- 
вият гол-отбеляза Г. Иван 

5 минута, след като

някакваледен
йто влезе на 
И. Раигелов. С този 
футболистите на 
ост" като че ли помисли
ха че срещата са рошили 

Обаче така

свс-и а „Тигър-
снечелм

гол но
„Млад-

перник на

в своя полза, 
не мислеха гостите, тс мс 
се примириха с поражен
ие. Добре се организира
ха, замениха двама играча 
и до края на срещата по- 

сс играеше на пелови- 
отбор.

на

чов в
добре захвана една нахвър 
лена топка в наказателно
то поле на противника. О0 

играта проти 
повече гос- 

своите родо 
средата на 

пре-

сцеитни лампи...
чти
ката на домашния 
В резултат на това гостите 
отбелязаха оше четири го
ла и с-двеем заслужено сн 

точки от

аче колкото 
чаше. толкова 
тите укрепват 
кс. овладяваха 
терена и 
вее на играта.

На въпроса, поставен в заглавието „Могат 
ли да се предвиждал- земетресенията?" — учени 
те псе още отговарят: „Не, не могат...”

Но това не е пълният отговор. Към него 
трябва да се прибави: „Обаче сигурно в най- 
окоро време това ще стане възможно.”

Д. Сгаироп

имаха ечелиха двете 
Босилеград,

В 30 ми-
това по 

3, Ан
цуга и резултатно 
твърдиха. След като

добре се про-
М. Я.

джелкович
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хулцтр т сатира • забава
рибите— Мики. защо 

че могат де говорят?
— Глупав въпрос, Опи

тай со да голориш и та, 
когато главата та е под 
водата.

— Лазаре, ше се добли 
жввай до полярните мечки, 
и боз това си понастинал. Ншарни човециТи ис ме обичаш
вече?

— Мито дума! Обичам У последни: време не само що писуйем, него 
све повече поче да чети-м и кикво друби писую. 
И право да ви кажем, некайе работе ми не иду 
у главу.

тс.
— Това -е невъзможно.,, 

Н-ито един мъж но можо 
да обича жена с толкова 
стара рокля. Прочето тия дни кико на седницу на 

Ом«4и«скуту скупщииу у Димитровград йедъ11 
диокутант изнесъл дека требс да се позамис- 
ли-мо откудс на човеци девизе на штедне кн>и- 
ж-яц-е.

— Воиславе, полей цветя 
та в градината!

— Но мила, не виждаш 
ли че вали дъжд.?

— Ако, Наметни мантм-

— У ииостранство из нашуту опщину има 
тридесетина души, а иад 70 на сто шедиите уло- 
зи на наши човеци су у девизе. Това би тре- 
бало сви да ни замисли — казал он. Одкуде им 
девизе?

ла...

Несъм толклова ишаран да могу и я да ка
жем откуде су? Извиращ однекуде..

Летоока ка бео на свиждането у Драгоман, 
чини ми се да видо йедън „извор" на девизе. 
Нели и писува за онуя „гиру—гусу’- що наши и 
бугареби срещаджийе играше цел дън. Мислим 
дека човеци и по текъв и сличан начин си до- 
оле до големе паре с койе после могу да купую 
и девизе и кво си сакаю.

— Мили, пак късно си 
се върнал от канцеларията 
— казва съпруга на съпруЕРОЩА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

I га си.
— Да, любов моя, пак 

съм се успал...
Лошо начало — лош край.

Еврипид 2
Който си работи нивата, не мисли да прави зло.

Цицерон
:

— Другарю съдия, 
кай да се разделя от този 
недодялан тип. защото ни 
кога ме ме слуша 
ГОВОРЯ.

!
ис-

Са ме тия въпрос накара йош нещо да поч
нем да мислим. Дали у тея работе не лежи и 
йедън од узроците що пойедини човеци слабо 
се зала-гаю на работу, него само чекаю да им 
мине работното време. А щом излезну на ка- 
пищ — свак починя нещо да враже, йедни на 
пример вачащ моторнете тестере и режу на 
човеци дърва и с това искарую големе паре) я 
веруйем дека ои плачаю порез за това? Ама 
нгекико ми не иде у главу йедън просветън ра 
ботник овак следобед, свак слободзн, час на су- 
боту и неделю да собара дъРва. (Веруйем дека 
и ка йе на час у главу му бучи моторат).

Могу да се закълнем дека досъга га несъм 
видел 1да улази у библнотеку.

Ако предаваше опщетехничко, стеше 
буде колай работа, могъл би да изведе и уче
ниците -и на дело да им .покаже ктгко се работи.

А нейе само он с „допунску" делатност. Те- 
кви-я би има много. И я мислим дека бъщ ,,до- 
пунската делатност" на мнозина доноси големе 
паре койе после лъсно се претвараю у девизе... 
А веруйем дека има лек и за това. Тия Що 
..гарае" девизете -су ишарни, ама я веруем дека 
тия

5Няма в живота празник за този, който не се 
труди в делник. какво

Н.А. Некрасов
— Вярно ли с? — пита 

съдията мъжа.| Трудът развива нашите способности, а безделие 
то ги унищожава. ::X. Ман — Какво казва. а?...

Умереността в яденето е по-полезна от сто 
лекари. — Ще се наложи да ос

тавите алкохола 
преждава лекар пациента. 
Нима не ви е известно, че 
алкохолиците живеят напо 
ло-вина по-малко?

— Ами. че какво от то
ва? Затова пък 
двойно...

Пред започване на преде 
тавлени-е директор на цир-. 
ка се обръща към препъл 
йената зала.

— Взели ли сте ои би
лети?

— Даааа — чуват се про 
дължителни гласове от за 
лата.

— Като е така. момчета, 
събирайте шатрата!

Хинди

Научи се да цениш здравето преди да заболееш
Каракалпакска

•
Легни болен, за да познаеш приятелите ои.

Хораций
•

Не само перата правят птиците хубави.
Езоп

Колко и да е нагиздено, магарето сй е все магаре.

Таджикска

преду
2
!

да
виждат

що требе да би нагазе су много по-ишарни.:2Облеклото краси човека, а метлата —
Асирийска

дома. 2
II

НапредънВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД
НОСТ В СФР ЮГО

СЛАВИЯ
Урежда редакционна 

колеги„
Директор и главен и 

отговорен редактор 
БОРИС КОСТАДИНОВ 

Телефони:
Директор: (018) 46-454, 
Редакция. (018) 52-751 
Годишен абонамент 750, 
а поугодишен 375 дин.

Текуща сметка: 
62500-603-9529 СДК Ниш 
Печатница: „Вук Кара- 
джич", ул. Станко Па
уновия, № 72 — Ниш, 
Адрес на Издателство
то: Кей 29 декември, 

АГо Я 1Я ППП Ниш

^7?^ ВВЦВ, имя 37и 
Напредък е> боси-. 

77 егрядеге о го
/ -имд елиннНллге ~ ч
Л&Рс'', 7ГО-ДОБР&

е>икя '

|йап®|дЪ{<'5

|50Си;,ЕГрдй

1 *
1

V


