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ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО

! ЦЕНА 15ДИН.

НА СФРЮ И СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

МЕРКИТЕ ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ 

ЕДИННО И НЕОТСТЪПНО
Председателството на Югославия въз ос

нова «а член 320 на Конституцията на СФРЮ, 
чл. 2 свика на 27 ноември сесия на Съюзния

беше 
по

де отрицателно се отразява върху стопан/ст 
вото- и обществото изцяло, калето и 
настроението на трудещите се и гражданите. 
Също така имахме в предвид, че корените 
на инфлацията оа трайни и дълбоки, че тя 
е израз на множество слабости 
то развитие и фактор на изостряне на про 
тивореуията и влошаване 
Следваща основна цел трябва да бъде спира
не на по-нататъшното спадане на жизненото 
равнище и създаване на условия за подобре
нието му.

ТЕНДЕНЦИИ НА ОТСТЪПВАНЕ
върху

^Зуъкнато беше, че съществуват тендаа 
ции да ме откажем от стриктното проьсж^-д 
не на дългосрочната програма за икономичен

изпълнител ен 
обсъдено 
ложение в 

•и мерки

съвет. на
о бщ е ствено- иконом! 1 че окото

страната. главните задачи 
обществено-икономическо 

то развитие и икономическата политика. В 
работата на сесията, председателегвувана от 
Милка Планинц, председателка на Съюзния 
изпълнителен съвет, участвуваха и членовете 
на Председателството на СФРЮ, председа
телят на Скупщината на Югославия Илияз 
Куртеши и други дейци във Федерацията.

Разискванията на тази сесия на Съюзния 
изпълнителен съвет, както бе съобщено са 
водени въз основа на документа „Обществе
но-икономическото положение и основни
те задачи и мерки в общестьено- 

икономическата политика", които съдържат 
оценки и становища на Председателството 
на СФРЮ по въпроси, за които се разисква

която

ка стаошшзация и промените в стоиансюич! 
емотема- оилен е натискът да се залазят с/ь^че 
ствуващитс

в досегашно
Б

решения и условия на ето1Щиис 
ване и на такива тенденции единствено могат 
да ме дротиволоставт

на положението.

всички субективни
и ооществото като цяло. 
па цесията отделно бе подчертано,

11редоеда геледвото 
мент се обръща не само към съюзния изпъл

че
на СФРЮ с този доку

ДЪЛГООЧАКВАН ПРЕЛОМ
нителен овет, но и към всички субекти в оо 
ществото, които в рамките наДосега не се е навлизало по-подробно в 

причините за настоящите затруднения и отри 
дателни тенденции, защото е достатъчно и 
това което ясно е казано в Дългосрочната 
програма за икономическа стабилизация и дру

Д-'^1 V».цгмллгга
оисгема участвуват в пц>иил(цййо1и на стаои 
лизационната програма и заключенията на 
иентралния комитет на Съюза на югославски
те комунисти.

ь изискването ои, председателката 
Съюзния изпълнителен съвет Милка Плаюшц, 
межда другото изтъкна:

— Оценявам за полезно свикването на на
стоящата сесия на Съюзния изпълнителен съ
вет по време, когато се правят усилия 
цялото общество за осъществяване на Дълго 
срочната програма за икономическа стабили 
зация. А що се отнася конкретно до състава 
на Съюзния изпълнителен съвет и допълнител 
ното усилие и при пълно ангажиране съвмест 
но и в сътрудничество със Скупщината на 
Югославия ще се борим за осъществяване на 
задачите, които стоят пред нас при мобили
зация както в началото, така и в края на своя 
мандат.

ги документи.
Оценявайки сериозността на положението 

Председателството е имало в предвид. 
Съюзният изпълнителен съвет и други компе 
тентни органи са полагали големи усилия от 
рицателните тенденции да бъдат заставени 
Предприетите мерки са дали определени по 

Председателството

на

и на тази сесия на (съвета. че

Уводен доклад направи председателят 
на Председателството на СФгЮ Надован ала 
йкович, който обясни причините, поради кои
то Председателството ла Югославия е свика 
ло сесия на Съюзния изпълнителен съвет. Ме 
жду другото Влайкович изтъкна и следното:

ОБУЗДАВАНЕ НА ИНФЛАЦИЯТА ““

на

резултати.ложителни
обаче оценява ,че тези резултати не са таки
ва, че да можем да заключим, че положите
лните тенденции се стабилизират и въз осно 
ва на това да можем да очакваме необходи 
мия прелом и положителни процеси.

Преди да вземе решение да свика настоя 
щата сесия Председателството също така зак
лючи, че в началото уа декември ще се про 
веде заседание с председателите на предсе
дателствата на републиките и автономните по
крайнини, на което ще се обсъдят въпроси, 
изискващи договор на републиките и покрай 
шшите. Необходима е съгласувана инициати 
ва да се вземат мерки и действия за изпълня 
нане на ония задачи, в които е решаваща ро 
лята и отговорността па органите и организа 
циитс в републиките и автономиите покрай
НИНИ.

— Има повече причини поради които не 
можем да бъдем и не сме доволни от състо 
янието и резултатите, които носигнахме във 
всеобщите активности и ангажиране на всич 
ки обществено-политически фактори, 
нещо предизвиква недоволство сред труде
щите се и гражданите и съмнение във възмо 

насочим в положител

Председателството на Югославия с право
Това не за пръв път напомня, че положението 

е твърде усложнено, а ако който и да било 
а особено Съюзнияторган

съвет, който има такива и непосредствени от 
/оворности — би попуспало в своята работа, 
би могло да се стигне до още по-отрицател- 
н11 резултати, а не само до спиране на отри 
дателните процеси.

Онова, което бих желала да изтъкна по 
повод настоящата сесия, е само едно и стру 
ва ми се, съществено. И бавно и трудно се 
осъществяваше единство върху 
промени на системните решения въз основа 
па Дългосрочната програма за икономическа 
стабилизация. Трудности в съгласуването още 
има, но воо пак преобладава съзнанието за 
същината на крупните промени, които общо 
ството трябва да направи1 в преобразование 
то на екстензивния начин на стопанисване и 
застоите в самоуправлението, спрямо фазата, 
в която самоуправлението ще се доказва, не 
само като хуманна система, но и като икоцо 
мичоски офиквона система.

Настоящата сесия доживявам и като под 
тик и като задължение за всички нас в Оюз 
шия изпълнителен съвет задачите, които стоят 
пред нас с пълно ангажиране и усилия да 
доведем ,до край, при пълно сътрудничество 
от страна на Скупщината на Югославдгя:. с 
която — и покрай това, че понякога се кон 
фронтнраме — сътрудничим добре, с голям 
брой делегати, кои^о оообено с дейността си 
в разпи 'комитети и делегации ангажирано ц 
конструктивно се включват в съвместната ра
бота със Съюзния изпълнителен съвет с об
щата цел да изнамерим най-добри решения 
за усло>югенитх) обществени проблеми — йод 
черга между другото М. Планинц.

изпълнителен
жността процесите да 
на насока. Имайки

оценява, че всички тези фактори тр*б
предвид Председателв

ството
да действуват по-решително и по-ефикасно 

за да бъдат слряни отрицателните тенден
ции и да се създават условия за излизане от 
настоящето положение и да се обезпечи 
по-уснешно развитие занапред.

ва

Тежестта и сериозността .па положение
то изискват да ос организираме и макоимал 
но мобилизираме за предприемане на мерки 
за опиране па отрицателните тенденции и за 
създаване на условия за положителни проце
си. Уверени .оме, че /в нашето общеегво съ
ществуват субективни сили и обективни усло 
вия, които дават лъзможчюег да направим то 
обходимия прелом. Трудещите ос и гражда
нино с право очакват прелом. Той може да 
сс осъществи само .при пълно активизиране м 
участие па Iработимческата класа 'и на воин 
ки трудещи ое изцяло и поотделно. Те Ще на 
правят това ако са мотивирани по-добре и 
по-производително да работят и ако имат яо 
на тиероие/ктива — изтъкна Влайкович.

В разискван сняга, които се 'водиха сл'ед то 
ва бяха /приети оценките «и Станеви щата ш 
Предсодателошото /па Югославия за общест
вен о-июотюмичеокогго положение в страната 
и мерките за общсствепо-икономичеокюто ра 
зви/гие и и/коиомическата политика и беше из 
разена гото/виоот ига Съюзния изпълнителен сь 
пет да /положи максимални усилагя и орган/Изм 
оаността >п рамките на овоите констритуцион 
ни /компетенции. успешно да нзпълня/ва зада 
чи в провеждането /на полиико/та, утвърде
на /с Дългосрочната програма за икономиче 
ока стабилизация.

възловите
По-нататък Влайкович изтъкна, че в ско

ро време изтича мандатът на някои, ръководи 
никакъв случай не би трябвалотели, а това в 

да доведе до намаляване на активността вър 
ху провеждането на задачите от Дългосрочна 

за икономическа стабилизация.та програма

Когато това се има в предвид—под черта 
Влайкович — че днешното неблагоприятно 
икономическо положение с|илио се отразява 
върху идейно-политическото и безопасно поло 
жение въд външнополитическото положение 
на страната — от огромно значение е реши- 

готовностгр на всички ни ефикасномостта и
да действуваме, в настоящия съдбовен момент 

се мобилизираме за акция. При това наша 
за състоянието, рабртата и 

рябва да дойде до пълен израз.
слага

№
та отговорност 
резултатите

Председателството, /на първо място 
проблема с инфлацията. То оцелява, че обузда 
валето на инфлацията, в настоящото поло 
жени е е, вт>зло«а икономическа и политичес 
ка задача. Затова заехме 'становище на та
зи задача да подредим всички активности и 
мерки. Това е необходимо и зарад това, за 
пг/уго сегашната стопен па инфлацията тв'ьр



НАС |и аI по СВЕТА
СВБГЬТ И 40-ГОДИШНИНАТА НА НОВА ЮГОСЛАВИЯ В БЪЛГАРИЯ СЕ върши ПЕТО СЛЕДВОЕННО 

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТОГИГАНТСКИ НАПРЕДЪК 

,* В^.РАЗВИТИЕТО
СПОРЕД „ЕЛ МУДЖАХИД" (АЛЖИР) СФРЮ С ПЪЛНО ПРАВО МОЖЕ ДА 
СЕ СЧИТА ЗА СРЕДНО РАЗВИТА СТРАНА

Без рубрикате 

„националност”1

тази рубрика на нациоЮгославия, вОахацоката арабска репуб 
лика и с подкрепата па ос 
вободителната борба на па 
родито на Палестина, На
мибия, Южна Африка 
Никарагуа.

С премахването на
малцинства за втори пч се отнема въз 

да декларират националната си при

светана на 
течение на одиа седмица 
радиослушателите в Ниге
рия имаха 
да се запознаят с истори
ята «а Югославия и нейно

През изтеклите четири 
Югославия налнитс 

можността 
надлежност

десетилетия 
направи крупни крачки в 
развитието си и с пълно 
право може да се счита за 
средно развита страна- Бла 
годарение на -огромните
каииталовлежения в стоп
анството и усилията на 
югославските 
националният доход 
глава от населението доспи 
гна около 3000 долара. То 
ва сведение обаче само ча
стично отразява шганток» 
ия напредък през -изтеклия 
период, в който се налага 
ше да бъдат премахнати 
последиците от наследена 
та изостаналост и енрома-

гп-змож иостта
и На 4 декем/ври т.г. в България започна пе 

следвоенно преброяване на населението, жи- 
вилите. ладията, за която офи

тото -съвременно икономи че 
ско. социално, културно и 
обществено 
развитие. Автор на радио 
предаванията е журналис
тката Узо Океке, 
неотдавна пребивава в на
шата страна.

ЛИЧНИЯ Фонд -и 
циалаа софия твърди, че с на-и-задълооченото 
демографско и социално-икономическо анкети 
райе, ще приключи на 14 декември 1985 г. Спо
ред оф-ициалн обяснения преброяването „-няма

гражданите", 
понеже резултатите му ще останат „най-сгрога 
тайна" и ще послужат за общи цели.

По повод Деня ма Репу
бликата офицалмлта «игс- 
рийска радио-станция „Гл 

излчи

политическо
работници

асът на Нигерия" 
поредица от 7 получасови 
емисии п-од название „Връ 
зки на приятелството”, по

на
която

да засегне личните интереси на

НАШИТЕ ПРЕСЕЛНИЦИ, РАБОТНИЦИ И ОФИЦИ 
АЛНИ
НЯ НА РЕПУБЛИКАТА

На българските граждани обаче пе е оста 
вена -никаква възможност да декларират нацио 
палната ои принадлежност, понеже във форму 
ляритс не съществува рубриката „народност иди 
национална принадлежност". Гази рубрика 
съществуваше и *при преброяването, извършено 
през 1975 година. Макар че пишат надълго и 
нашироко за -преброяването, блгарските средс
тва за масова информация и не докосват този 
въпрос. За тях, както и за партийното и държав 
но -ръководство, в България „вече е осъществе 
но патриотично, социалистическо единство на 
всички граждани и е създадена компактна бъл 
гарска нация".

Историята на следвоенните преброявания на 
населението в България ясно показва, как с пар 
тайни и държавни декрети могат да се „зали 
чат” националните малцинства: македонците, 
турците, и рамите, и много друга. Според пър 
вото следвоенно преброяване, извършено през 
1946 година, в България е имало около 250 000 
македонци, В някои краища на страната те са 
съчинявали дори 80—90 на сто от населението. 
Но само 10 години по-къСно броят им спада под 
200 000. При преброяването през 1965 година, 
когато за последен път съществува -рубриката 
„народност илм национална принадлежност", 
броят на македонците в България става символи 

- само 7800.
Първите резултати от сегашното пребро 

яване ще бъдат известни в началото на 1986 го
дина.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОЗНАМЕНУВАХА ДЕ-

ТЪРЖЕСТВА НАВРЕД 

ПО СВЕТА
не

шия.
Това е -само един акцент 

от статията в алжирския 
ежедневник „Ел муджах
ид’', посветена «а 40тгоди 
шнината на югославската 
република. „Югославяните 
се гордеят, че за първи път 
в историята въведоха само 
управителни производстве
ни отношения, макар че сер 
иозлите икономически тру
дности, пред които понас
тоящем е изправена стра
ната им, неблагоприятно 
въздеиствуват и върху раз 
витието на тази оригинал 
на форма на управление". 
В края на статията е нап
равен обзор на югославска 
та външна политика. „Ел 
муджахид” 
че основа на тази полити
ка е принципът за универ 
сален детант и мирно съв 
местно съществуване, ко 
йто стана и един от осно в 
ните принципи на необвър 
занюто движение. В осно
вите на югославската вън 
шва политика, ое казва 
в статията, Тито вгради 
активната подкрепа на в си 
чки справедливи неща в 
света. Това твърдение е 
илюстрирано с югославс 
ката подкрепа «а Алжир 
по време на борбата му за 
независимост, скъсването 
на дипломатическите отно 
тения с Израел през 1967 
година, признаването на

Манила присъствуваха го 
лям брой видни представи 
тели на политическия, об 
ществения, и културния жи 
вот на Филипините. В му
зея „Метрополитен” в Ма
нила бяха открити две из 
ложби за Югославия. Клу 
бът на югославяните „Бра 
тство и единство'' в Бенга 
зи (Либия) заедно с основ 
ните училища „Люба Не- 
надович” от Белград и 
„Емил Дураку" от Прищи 
на организира тържество, 
посветено на 29 ноември. 
На тържествения прием в 
югославското посолство в 
Джакарта присъствуваха 
над 300 видни политичес
ки, обществени и култур
ни дейци на Индонезия 
начело с министъра «а въ 
трешните работи Рустам 
Сулардж- Приемът в юго 
славското посолство в Ли
сабон срещна широк отз 
вук в португалските средс 
тва за масова информа
ция. Благодарение на 
обвъраната политика «а 
своята страна югославоии 
ят послаиик имаше възмо 
жността да .види в резиде 
нцията си представители 
на всички 
нденции в Португалия — 
подчертават лисабонските 
вестници.

По случай Деня «а Ре
публиката и 40-годишнина 

провъзглася ванетота от
на Републиката навред по 
света се състояха тържест
ва на югославските пресе 
лници, работници и офи
циални представители.

В Сао Паоло (Бразилия) 
Дружеството на приятели 
те на К^гославия, в което 
членуват югославски пре
селници, организира тър 
жество, на което като го
ст присъствува генерали 
ият секретар на най-голя 
мата правителствена пар
тия Демократичен поряд
ък на Бразилия (ПМДБ) Ро 
берто Кардозо Авез. В Бра 
зилия живеят около 200 
000 югославски преселни 
ци и техни потомци.

подчертава,

чен

Югославските преселим 
ци в Канада организираха 
тържества в Торонто, Ха- 
милтон. Лондон и Виндз- 
ор. Югославяните, които 
временно живеят .и работ 
ят във Франция тържеств
ено чествуваха Деня на 
Републиката в залата на

ОБСТАНОВКАТА В ЮЖНА АФРИКА

Страната а в нръв и плам-не

АНГЛИКАНСКИЯТ БИСКУП ДЕЗМОНД ТУТУ ПР 
ИЗОВАВА МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩНОСТ ДА 
ОКАЖЕ СЪДЕЙСТВИЕ В ПРЕМАХВАНЕТО НА РА 
СИСТКИЯ РЕЖИМ

„Нашата страна е в кр
ъв и плам. Бря се, че ще 
се намерим на ръба на 
катастрофа, донол-кото спе 
шно не ое премахне (реж
имът н-а апартейд, а това 
не м-ож-е да стаие без по
мощ от страна «а -междуна 
родната общност" 
вил т интервю «а западно- 
германския седмичник 
„Ш-пигел" лауреатът -на Но 
белова награда за мир за 
1984 година Дезмонд Туту.
Правителството на бялото 
мал-ццнетво, казал той. 
би могло да Остане 
ст бео помощта, която му 
оказват Х-елмут Кол, Мар- 
гарет Т-ачъв и Роналд Ре- 
йгън-

Дезмонд Туту заявил, че 
е готов да се срещне с ра 
систкия премиер Пнтър Бо

известния парижки театър 
„Сен Мартин" и в ,над -ото 
свои клубове >и дружества. 
На тържествения прием 
юпо-славокото

политически те
та при две условия: да се 
премахне извънредното ‘по
ложение в страната и вой 
ската да се изтегли от те
риторията. на която живее 
коренното население.

в
посолство в

ЛИБИЯ — ЕГИПЕТ

Напрежението отслабва ...
Според една анкета на 

вж „Санди нюзпейпър ри- 
порт" Питър Бота все по
вече загубва авторитет и 
популярност и сред бялото 
малцинство. За неговата 
Национална партия оега 
би гласували само 48 на 
сто бели жители, а преда 
една година този процент 
бе значително по-висок 
51,4. Партията на Бота ое 
намира на власт

година. На последни
те общи избори, 
се 1981 година.
53,3 на

Според кувейтския ежедневник „Ал - ,раи ал ам” Съветския съюз се посредничи между Еипет и Либия ъ 3 се заяе наел да
„Откритията” за либийска намеса в 

неотдавнашното отвличане на егпатски са
молет, което свърши с голяма

военната реторика в либийските 
масова информация отстъпва 
■пекстове и изявления с „по-спокойни“
Либия обаче продължава бдително 
ди движенията на египатоките войски в За
падната пустиня и на американските 
от състава на Шести флот.

средства за 
мястото си натрагедия

(изгинаха над 60 пътника и членове на еки
пажа), предизвика сериозно изостряне на еги 
петско-либейските отношения Според твър 
дения от Триполи Египет е концентрирал 
големи войскови части надалече от грани- 
циата ои с Либия.

Египатският президент Хосни Мубарак 
обаче заявил, че Египет не възнамерява да 
извърши нападение на Либия и това него
во изявление значително допринесе за на
маляване на напрежението от двете страни 
на египетско-либийската граница. Сега и

тонове 
да сле-

сили не
«а вла

Кувейтският еждневник „Ал — раи ал 
— ам” твърди, че Съветският съюз се е наел 

посредничи между Египет и Либия. В (по
дкрепа на твърдението си вестникът привеж
да факта, че съветският посланик в Египет 
се е върнал от Москва в Кайро с „поръче
ние за президента Мубарак”.

още от1948
състояли 

тя спечели
сто гласове.

СТРАНИЦА X
Братство ф 6 декември 1985



БЛАГОРОДНА АКЦИЯ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И 
ГРАЖДАНИТЕ В СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

БОЙНОТО другарство между югославски
ВИТЕ НА СТАРА ПЛАНИНА (П) И БЪЛГАРСКИ ПАРТИЗАНИ В ПАЗ-

Заем за 100 000 

нови оаОотнн места
ПОРЕДИЦА ОТ 

СЬОМЕСТНН АКЦИИ
„ЗАЕТИТЕ ЗА 
ГОЛЕМИТЕ 
ПУБЛИКА СЛЕД

БЕЗРАБОТНИТЕ” Е ЕДНА ОТ НАЙ- 
ОБЩЕСТВЕНИ АКЦИИ В ТАЗИ РЕ 

ОСВОБОЖДЕНИЕТО

ПИШЕ: Сърбислав ЗЛАТКОВИЧ

В началото на декември 
в Социалистическа -р е пуб
лика Босна и Херцеговина 
започна

СЛЕД УСПЕШНАТА СЪВМЕСТНА АКЦИЯ НА ГОРНОЛОМСКИТЕ БАЧИИ 
И ВЕСТТА, ЧЕ СЪВЕТСКИЯТ СЪЮЗ Е ОБЯВИЛ ВОЙНА НА БЪЛГАРИЯ, 
БЪЛГАРСКИТЕ ПАРТИЗАНИ СЕ РАЗДЕЛЯТ С ЮГОСЛАВСКИТЕ СИ ДРУ- 
ГАРИ ПО ОРЪЖИЕ, С ПОМОЩТА НА КОИТО ОСТАНАХА НА ЖИВОТ И 
ОЦЕЛЯХА И ЗА ПОСЛЕДЕН ПЪТ МИНАВАТ ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАР
СКАТА ГРАНИЦА. ОТ ЮГОСЛАВСКА ТЕРИТОРИЯ ЗАПОЧВА ПОХОДЪТ 
ИМ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА ФЕРДИНАНД И ОКОЛНИТЕ СЕЛА

ще по действува за открива 
нето на общо 377 000 ра
ботни места през настъпва 
шия петгодишен период. 
Годишно ще бъдат трудо 
устроявани около 75 000 ра 
ботника или 6000 работни 
ка месечно.

Тези дни в Босна а! Хер 
цеговина отново е на де
ло високото социалистичес 
ко съзнание на трудещите 
се и гражданите и увере
ността им, че в разрешава 
нето на обществените про 
блеми най-големи резул 
тати могат да се постигнат 

за -със собствени сили.
Сараевските вестници, 

радио и телевизия сърбиха 
ват. че на записвателните 
пунктове владее тържес 
твена атмосфера. Заем за 
писват пенсионери, занаят 
чии. домакини-.. . Във вой 
чки организации на сдру
жения труд. земеделски ко 
операции, банки, единици 
на ЮНА съшо се върши за 
гшсване на заем. Очаква 
се заем да дадат и раб от

-записване на все 
народен заем за заемане 
на -работна ръка- Това е 
една от най-големите об
ществени акции, в тази ре 
публика
нието. Заемът е 
ран под 
за безработните”. който 
красноречиво обяснява съ 
щността и целите на тази 
благородна акция.

От всички краища на 
Боона и Херцеговина ежед 
невно пристигат вести 
записване на заем. Голям 
брой трудови колективи и 
отделни лица и не чакаха 
датата на „официалното” 
начало на акцията и записа

след освобожде-
Съвмсстният щаб на трите отряда ре

шава нападението на Чипровци да извър
шат Царибродски, втора рота на Пиротски 
и една част от Фердинандски отряд. Бойци
те минават през билото на Стара планина и 
пристигат на безлюден терен, 
забелязани се движат и през деня Недалече 
от селото се разделят в две групи, а извес
тен брой бойци остават да защитават 
достъпите откъм Белоградчик и Фер
динанд. Първата група завзима общинската 
сграда, плснява фашистките служители и по
лицаи, 12 пушки 
ниция, събира общинския арХив и го запал
ва здздно със сградата. Втората група уни
щожава съорженията на мандрата, нами
раща се недалече от селото. На мандрата 
бойците заварват големи количества млеч
ни изделия (над 10 000 кг само кашкавал), 
една част от които взимат за потребите на 
отрядите, а останалото разделят на селя
ните или унищожават. По време на акци
ята в селОто пристига една рота на бълга
рската фашистка войска, за да смени нами-

форма, 2 коня
на горските. След успешното извършаване на 
акцията партизаните се върщат на югослав
ска територия, в с. Горни Криводол.

За да бъдат нанесени нови удари на вра
га, съвместниът щаб взима решение да бъ
дат извършени акции в селата Копиловци, 
Дъги дел и Дива слатина. В Копиловци .пар
тизаните унищожават общинския архив и 
пленяват общинския кмет и няколко селя
ни-фашисти. След като предупреждават сел
яните да не преследват и арестуват хора, па
ртизаните ги пускат. Бойците пленяват и

оръжиетоиопганизи- 
лозунга ..Заетите

където не-

и известно количество му-
няколко пушки и муниция, прекъсват теле
фонната връзка и унищожават телефонните 
апарати. Заловят и разстрлват един вой
ник от състава на един окупационен кор
пус в Сърбия, за когато предварително уз
нават че е избивал невинни хора, л още 
един вражески войник от Копиловци. За 
трети път партизаните слизат в Дълги дел, 
където организират народен митинг. Поли
тическо събрание се провежда и в Дива Сла
тина. След тези акции партизаните се вър
щат на югославска територия.

Към края на август бива убит кметски
ят наместник в с. Главановци, понеже пляч- 
косвал селяни от пиротски села, които ми
навали Стара планина да купуват царевица 
и хранителни продукти за семействата си и 
за партизаните. Кметският им разрешавал да 
купуват, «о след това изпращал свои хора 
да им отвеземат стоките. Партизаните плен
яват пушките и муницията на „обществе
ната сила”.

Съвместни партизански сили отиват към 
края на август на Горноломските бачии. От 
там 70 бойци пристигат в с. Горни Лом, къ
дето провеждат народно събрание и обезпе
чават храна. С тях на бачиите пристигат и 
селянитте, за да им бъдат разделени млечни
те изделия

Това е една от последните съвместни ак
ции на Пиротски, Царибродски и ферди
нандски отряди на българска територия. Сл
ед тази акция всички партизани се събират 
в една иоята под Миджор. Партизаните пол
зуват дъждовното време, за да си починат, 
и по радиото (Царибродският отряд го пле- 
пява в Изатовци) чуват, че Съветският съюз 
е обявил война на фашистка България. Вест
та предизвиква обща радост и увеселение, 
понеже предвсстява капитулация на този 
съюзник на хитлеристка Германия.

Наскоро след това фердинандски отряд 
за последен път минава югославско-българс
ката граница, напускайки югославската те
ритория, на която остана на живот и оцеля. 
От югославска територия започва походът 
му за освобождение на фердинандските се
ла, а след това и на гр. Фердинанд.

ха заем към края «а мина 
лия месец. Тези сведения 
са силно доказателство 
за съзнателното отноше
ние на трудовите хора и 
гражданите към този вид 
борба, против безработица ралата се дотогава в селото рота, която 

междувременно заминала от Чипровци. Из
ненадват се и партизаните, но също така и 
фашистите. Започва борба, която продължа
ва цели 4 часа. Ротата обаче Н|е успява да ос
уети пълния военен и политически успех на 
акцията.

та.
Записването на заем ще 

продължи до 28 февруари 
1986 година. Очаква се по 
този -начин да бъдат обез 
печени около 40 милиарда 
динара, с помощта на кои 
то нрез следващите пет го
дини ще бъдат открити трудоустрояването с 
100 000 нови работни мес щта на средствата от всена 
та. Но това няма да бъде . ролния заем ще бъдат осъ 
краен ефект на акцията, тпествени вече в началото 
Преценява се. че заемът на идната година.

ниците, намиращи се на 
временна работа в чужби 
на, както и босненците и 
херцеговците, работещи в 
останалите републики и в 
двете покрайнини.

Първите резултати на 
помо

След това партизаните се изтеглят към 
югославско-българската граница. Междувре
менно партизаните, защищавщи достъпи
те, пленяват кола, натовар/ена е оръжие, и 
войниците, съпровождащи колата. По-късно 
от вражеската документация се установява, 
че в борбата в Чипровци са загинали ком
андирът на ротата Венко Иванов, трима вой
ника и 2 коня, което потвърждава и пар- 
тизанинат Лазар, който последен напуска ули 
чнитс борби. Партизаните имат само един 
ранен (боецът Богдан от пиротската рота).

В началото на август 1944 г. на българска 
територия отново заминават 
игора рота на 
рдинаидски отряд. Бойците се разделят в 
две групи: 
другата към 
група пленяпа 
партизаните изполуват месото му за прехра
на, а от кожата му нравят опинци. Според да 
нпи от дцевиика на Царибродския партизан
ски отряд в мандрите биват пленени 4 го
веда, 3 свине и 3 коня и 1 магаре, натоваре
ни с млечни изделия, брашно и други прод
укти. Партизаните отмзимат и един казан и 
други съдове, необходими па партизански
те готвачи.

Съвместният щаб определя 10 бойци за 
нападение па Горското управление недалече 
от с. Клисура. Там партизаните отпзимат 
500 ооо лева, 14 одеяла и 1 горска уни-

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА ПОКРАЙНИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 

ССМ В КОСОВО Царибродски, 
Пиротски и една част от Фе-

едната тръгва към Комщица, а 
Губсшките мандри. Първата 

общинския бик в Комщица;
:
:Щафетдяа ма младостта, символ на братството и 

единството на югославските народи и народ-гости 
и «а непреходната привързаност -а

трудовите хора и гражданите към

::младежта.
:пионерите,

революционното дело на другаря Тито догодо- 
|де тръпне от революционния метохийски град 
Печ,

:
Това решение бе взето на заседание на Пре 

яседателстдото на Покрайнииската конферен
ция на Смоза на социалистическата младеж в 
САП Косово. Решението бе прието едиио^шно 
и въз основа «а обстойни разисквания, водели 
на съвместно заседание на Координационния от 
бор за тачене на революционните традиции към 
Покрайииноката конференция на ССТН и Ко- 

но подготовка за ознаметгуваио Деня 
но-и Председателството на Покрам-

::: (Продължава)

I
:

:
■I митета 

младостта
нинската конференция -на ССМ в Косово.

!:
::

: Съюзният комитет по чествуваме Деня 
младостта прие предложението на Покрайими- 

конферепция на ССМ в Косово Щафетата
Печ.

на:
ската
на младостта в 1986 година да тръгне от 
Комитетът определи и дата ма тръгването:

път но Югославия

:
:на :щафст-традициошшя сц

палка щ-с тръгне на 22 март 1986 г. 2пата 2

СТРАНИЦА 9Братство # 6 декември 1985



СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ
ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

СПОМЕНИИЗВОРИТЕ В
ОТ ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ В ВсичкиПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА Е ИА ПЪРВО МЯСТО гласуваха за 

новия строй
работиичеоюо-класоиата ст
руктура — с приемане па 
нови членове, прели .всич 
ко млади работници от не- 
посродиото 'производство. 
Но 'ПО-1У18ЛКО внимание ще 
посвети ига по-мвтатъцшото 
укрепване на всенародната 
отбрана и 'обществената са 
мо защита, отделно когато 
става дума за опазваме на 
обг цеств счгото им ущество.

В продължение на избор 
ното събрание, съ гладно 
отатупюто решение, бс из 
Пран секретариат от 5 ду
ши. За секретар е .избран 
Ептим Млгтов, а за замсот- 
никсекретар Боян Христов. 
За делегати на Обшииока 
та изборна конференция 
са избрани: Иван Христов 
и Стоян Васев. За членове 

. на Актива на [испосрсдстйе 
иитс производители са изб 
рани: Александър Петров 
п Пешка Манасисва. М Я.

системата па рдзпредоле- 
III[СТО ма чистим .доход, про 
ди всичко на средствата за 
лични доходи И СЪВМЕСТНО 
потребление в зависимост 
от резултатите на 
накто в материалното про 
изаодство. така и аса здмм 
нистративнито 
е съшо така задача, която 
и занапред ще бъде твърде 
актуална не само за пър
вичната партийна органи
зация, но и за останалите 
субективни сили в 
зацията.

Идейно-политическото и 
акционно единство, както 
и марксичсокото 'издигане 
на своггте члоновс, преди 
всичко на младите, и през’ 
'следващия период що бъ
де една от постоянните за 
дачи на тази партийна ор 
ганизацня. При това отде 
лно внимание ше се пос
вети върху укрепването из

избор 
ПЪРВИЧНИ"

Предизборната и 
на активност 
та партийна организация 
в Горската секция в иосиле 
град използува за всестран 
но съблюдаване ма 
ки дооог'а производствени 
(не)успехи и въз оонова на 
това насочи по-нататъшно 

При

труда'.всич-
Стоилков от Димитровград днес е понито 

Той О ОИЛ един ОТ «V1
ч_./1С,Д _уяа1(1Иби) А-*» 

СК/йи-

ю гид/нп"
да *>с1 1Еа>рОДГШ

ирчЖСНДЯ ~>а 0
„а сгряната ма сромекия чч^пХ и

и ОСЯОООДОИИЯ ачлград мред м,|/дие

работници

Л щликл^чУк 1 СЛ'11/ИХС
действуване. 

е меобходимо всички
то ои
това
субекти най-еморгично да 
се аягажират за постоянно 
увеличение на ефикасност
та и производителността н 
труда, като трайни оонови 
за гго-голямо и по-качестве 
но производство, по-голям 
доход, повишение на жиз 
пения стандарт и укрепва 
не на материалната осно 
ва на организацията.

Не по-малко 
казва се в акционната про 

работа, която бе

В. иьрЬлл парад
, .митсадаит ИНО, ТС1Я1И ^-1'ОДИШвВ С.ОМЛлОЬ 

д».,л,оия заминава за такедсишщ. там 'ИзвостлО врамт- 
,рама,и и отдела за оръжие, а сетне, и.сд разфафми- 

.. 1x11 ЧАЯ минора [[ри [чаоа ПИ Днии.Ц[[.Я1 а.
замине за съветския съюз о-в воет.о 

хранител на ъемсисгмо, но молоа па 
домооилизиран и се завърша в родния 

си марнород, през тз« година, непосредствено пред 
изоорито, както изтъква с-тоилков, в града вече се 
с чувствувала оживена изборна дейност за установ
яване на новата народна власт, тто това време гои 
[раоспи като обикновен раоотнйк в гарата, а сетне от 
,новосрО(рм*1ра.ната народна власт [юлучава нови за
дължения — става активист към Народния съвет.

— Подготовките за тогавашните изоори ряха ор 
гангизираии 1на завидно равнище, Ежедневно се прове 
ждаха различни събрания както в града така и по 
салата. Ьяха проведени и няколко митинга, а гла 
шти носители на всички активности бяхме ние, млади 
те фронтовци, членове «а партията, народния фронт 
и Афж (Антифашистки фронт на жените;, младежи 
и девойки. На тези манифестации се идваше с лозун 
ги, знамена и песен. Свободата се чувствуваше на 
всяка крачка, а доверието на народа кт>м новия поря 
дък бе твърде голямо.

— За това, как са минали самите избори: Сто

^ .Фт«

оргшии
ХЙ..1

1/ьт-СТО Лед
ош»а изор&н №
У Ч'‘Л1К'ЪМ.С, НО КсДфО
ос1ща ои, оива

внимание

грама за 
приета на изборното събра 
ние, която трябва да бъ
де мобилизатор на 
активности, занапред 
посвети внимание с цел ця 
лостно да се осъществяват 

мероприя-

всички
те

заплануваните 
тия на икономическата ста 
бвдизация и да се изнами 

възможносрат начини и 
ти за по-рационално свързв 
ане на труда и средствата, 
както в рамките на трудо 
вата организация така и 
по-широко. Разпределение 
то на дохода въз основа 
на оамоуправителното до 
говаряне и 
то усъвършенствуване на

илков казва:
— Избори бяха организирани в три избирател

ни пункта: за I, П и Ш район. Заедно с Лука Коцев, 
Ганчо Медаров, Душко Тодорович, Кирил Трайков, 
Димитър Найденов и Георги Каменов аз бях задъл
жен за организиране на изборите в първи район т.е. 
в Строшена чешма. Изборното място, което се нами 
раше в училището „в Камъка”, беше тържествено ук 
расено, а изборите започнаха рано сутринта. Народът 
идваше да гласува масово, с музика, със знамена и 
лозунги. След гласуването продължаваше песен., та
ка че всичко прерастваше в народно увеселение.

От данните, които помни Стоилков изтъква, че са 
се отзовали .над 97 на Ото от гласоподавател [[те в гра
да, а само в неговия район са гласували за новата 
.народна власт около 1200 избиратели.
„против". Това ведно бе и огромна победа на новия

че гласу- 
утривни 

А. I.

по -натагь шно

ОТ ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ В ПЪРВИЧНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
В СЕЛО БРАНКОВЦИ

Повече области за действуване
ПРИЕТА АКЦИОННА ПРОГРАМА ЗА СЛЕДВАЩИЯ 
ДВУГОДИШЕН ПЕРИОД. ИДЕЙНО - ПОЛИТИЧЕ
СКОТО И АКЦИОННО ЕДИНСТВО И КОМУНАЛ 
НО - БИТОВИТЕ ПРОБЛ ЕМИ В ЦЕНТЪРА НА АК 
ТИВНОСТТА. ЗА СЕКРЕТАР ИЗБРАН ВИНКО СВЕ 
ТОЗАРОВ.

В акционната програма 
за работата през следващ 
ия изборен период на пър 
вичната 'партийна органи 
зация отделно място заема 
активността и отговорнос 
тта в подготовките и про
веждането на предстоящ 
ите избори за членове на 

делегати в 
различните скулшини на 
обществено - политически 

и те и самоуправителии общ 
ности .на интересите, както, 
и активирането на дойнос 
тта -на първичната младеж

* Само 17 са

порядък, подчерта _Стоилков, като добави, 
ването е било завършено още в -ранните 
часове.И през следващите две 

години първичната партии 
на организация в -село 
Бранковци, отделно внима 
ние. ще посвети върху ра
зрешаването на комуна л 

битовите въпроси. 
П ри това електриф ика ци 
ята и махленските пътища 
ще имат приоритетно мя
сто- Не по-малко внима
ние ще посвети и върху 
въпроса отнасяш се до 
снабдяването, изкупване
то на 'селскостопанските

ще ‘бъдат активисти «а Об 
щинския комитет на Съю
за на комунистите в Боси 
леград или .пък идейно-по делегации и 
литически дейци от общи

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРИКЛЮЧВАТ 
ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЛЕГАТ
СКИТЕ ИЗБОРИ

ната.

Првднднд1дационии събранмно Един въпрос, който 
досега е обременявал по- 
успешната работа и заиап 
ред ще бъде твърде акту 
алон — приемането на но 
ви членове. В това отноше 
ние има обективни причи стта на местната конферен 
ни, но както бе подчерта 
но на изборното събрание 
все още не са използувани 
ВСИЧКИ възможности.

Обществено - политичес- . Самоуправителните ор
ганизации и общности ве 
че съгласуваха 
те ои

ките и самоуправителните 
Рили в Босилеград ска общ 
ина, преди всичко Социали 
етическият съюз и Синди
ката като носители на де 
йността, 'вършат последни 
те подготовки за успешно 
провеждане на новите 
легатоки избори. Подгото 
вюиТО щр приключат до 
15 т.1М. когато ще започн-

'Предкамдидационните
събрания, на конто тру.де 
пийте ое и гражданите 
обсъдят функционирането 
на делегатската оистема 
общината и по -

документи 
с републиканските 

изборни документи. До 10 
т.м. ще бъде проведено съ,
бра ние на Политическия 
актив към ОК на ССТН. 
на кюето ще бъдат приети 
повече конкретни решен
ия и договори, всред крито 
и за оказване на помощ 
в МК на ССТН.' 
от общинските СОИ. т.е. 
делегатски

ка организация и активно

ция ,на Социалистическия 
съюз-излишъци и развитието на 

селското стопанство, 
повече, че в досегашния 
период в тези области

неправил-

Още
В продължение на събра де-

Всенародната отбрана и ние1Ч>' съгласно Устава и 
самозащита статутното решение на ОК 

на СК в Босилеград, бе из 
И бран секретариат от 5 ду

ши. За секретар а ведно и 
делегат за Общинската 
изборна конференция е

е
имало редица 
ности и ваоечки. обществената 

също така ще бъде една атМного по-го лямО вним 
ан«е отколюото досега та 
зи партийна организация 
ще посвети и върху идей
но - политическото и акци 
онно единство на партий
ната си организация. Оов- 
ен това тази партийна ор- 
ганизация € повдигнала и 
въпроса за провеждане на 
редица сказки, а лектори

Повечеот 'постоянните задачи 
през следващите две годи 
■т на тази партийна опна 
низация.. В това отношение 
акцията „Нищо не бива да избра-н Винко Светозаров, 
ни 'изненада'’,, трябва още млад селскостопански цро 
повече да ое усъвършенс- из&с*Дител, а за заместник- 

секретар Борис Стаменов.

ще окупщини ве
че изготвиха отчети за досе 
гашната ои четиригодишна 
дейност и 'Същите до запо
чването на 
ционните събрания 
намерят 
база.

в
широко, 

като при това е-видентир- 
ат членове за ‘делегации и 
делегати в ск\чтщ1ините 
обществено

предканди!да- 
ще се 

делегатскатана в- политически 
те и самоуправителни общ 
ности на интересите.

твув-а и допълва с нови 
съдржания и методи. М. Я.

В. Б.
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с°куЙГндСТГбТосиСл1гИрддНА ою™“™ Чествуван Денят на Републиката

Обстоятелствата 

търсят по-инакво 

поведение

ДИМИТРОВГРАД

Горди с постигнатите успехи
„Днес когото чествуваме 

Деня .на Републиката и 
41-та годишнина от осво 
божд-ението 'на нашите кра 
мига от фашистко-българс 
ките окупатори, гордеем 
се от постигналите резул 
тати в стопанството, -общес 
твените дейности и в раз 
витието еа юо-циал истичес- 
кото оамоуправление и де 
легатоката система.” Това 
между другото изтъкна Мо 
мчило Андреевич. предсе
дател па Общинската кон 
ференция на Социалисти че 
ския съюз в Димитровград 
на тържествената акаде
мия проведена на 28 ноем 
вр но случай Деня на Ре 
публиката. Говорейки за 
постиженията на българс 
ката народност Андреевич 
изтъкна принципното ста 
нювичце на Съюза на кому 
нистите в разрешаването 
на националния въпрос, чи

омели0|рацията на Смилове 
ко поле. фермата в Изато-в 
ци и Боровско поле, (но 
вият цех на „Свобода'’, ко 
гато започна с работа ню 
вата поща. Все пак радост 
на гражданите на Димит
ровград и околните села е 
фактът, че непосредстве 
но пред празника бе пус
нат в действие нов ТВ прел 
редавател край града.

Почти във всички тру 
дови организации празни 
ка на Републиката бе изпо 
лзуван като повод на рабо 
танците, които работят не 
прекъснато лб 10, 15 или 
20 години, да се -връчат 

.подходящи -признания и на 
гради. В по-го лемите .пък 
местни общности са орга 
низирани подходящи п-рог 
рами и изнесени доклади 
за създа-ва1нето на Републи 
ката.

ито основи са положени 
още в началото на револю
цията. узаконени със засе 
данието на АВНОЮ, което 
допринесе числящите се 
към българската народно 
ст да забележат значите
лен обществено-икан-оми- 
чеоки, политически, роциа 
лен и културен воеобщ на 
предък.

След речта -на Андреевич. 
подбрана културно-худож 
ествена програма изпълни 
ха членовете на Културно- 
художественото дружество 
„Георги Димиторв'’, оамю 
дейният театър „Х-ристо Бо 
тев” и основното училище.

Инак. по повод празни
ка в Димитровградска об 
щнн-а не е открит нито 
един нов обект. тъц като 
само преди месец и полови 
па започнаха работите 
най-жрупн-ото капиталовло
жение -в общината — хидр

От повече въпроси, кои 
то бяха на дневен ред на 
съвместната сесия на Об
щинската скупщина в Бо
силеград, проведена «а 26 
•ноември тази година, дом-и 
иираха три: информация
та във 1връзка с деловите 
резултат!-! на основните и 
трудови организации, осъ 
ществени през деветте ме 
сеца. на . настоящата делова 
година. информацията за 
състоянието на регионални 
те пътища в общината и 
инф о рмаци ята.

също така 
причини 
ствените изисквания. Пора
ди това бе взето решение, 
във всички трудови орган
изации, трудовата дисцип 
лина да се издигне на по- 
виСоко равнище, защото и 
от нея ще завиои как за
напред ще се осъществяв
ат заплануваните задачи, 
което ще -реализират в 
затруднени условия.

субективните 
надделяват -общо

Не по-малко внимание, 
делегатите на трите съве
та на Общинската скупщи 
на в Босилеград 
ха и върху информацията 
за състоянието на регинал 
ните пътища в общината.

отнасяща 
се до хигиената и поддър
жането чистотата в града 
и околността му.

I"

посвети
А. Т.

;•
Разисквайки за 

сването на 
трудови

БОСИЛЕГРАДсто пан и- 
основните 

органи
зации, делегатите на трите 
съвета отделно внимание

Обща констатация е. че 
състоянието на 125-те кило 
метра регионални пътища 
в общината е в незавидно 
положение, отделно състо 
янието на пъти пата към 
Караманица и Горца Люба 
та. Въпросът е още по- 
полезнен сега, през настъ
пващия зимен период. Още 
повече, ако се има предв
ид. че трудовата организа 
ция за под лежане на пъ 
тищата от Враня и досега 
не посвещаваше особено 
внимание за -поддържане 
то им.

В Долна Лнснна открита залаи

посветиха върху изпълне
нието на трудовите им за 
дачи в светлината на про
веждането на мерките за 
и кон о ми ч е ска ста би л и зац- 
ия. При това бе изтъкцЗг 
то, че положителните деве 
тмесечни делови резултати 
са отражение преди всичко 
на постоянното и прекале 
но увеличение на цените, 
а не и на производително
стта на труда, което 
съответствува на целите и 
задачите от Дългосрочна-

Тазго-дишният празник 
на Републиката в Босилег 
рядека община мина в тър 
жествена атмосфера. По 
повод тази велика дата 
тържества бяха устроени в 
училищата и в повечето 
местни общности в об.щи 
ната. В Основното учили 
ще в Босилеград и в под* 
ведомствените учлища пър 
волачетата бяха приети в 
Съюза на югославските пи 
онери.

Този път изостана тра
диционното откриване на

адост'’. от Босилеград из 
кеое културно-забавна пр 
ограма.

В навечерието на 29 ное 
мври в Културния дом в 
Босилеград бе устроено ть 
ржествено събрание, на 
което за значението на 
АВНОЮ, революцията, пр 
идобивките от нея, следв 
оенното и сегашно разви 
т-ие реч произнесе Цане 
Тодоров, председател на 
ОК НА СКС в БодСилеград.

стопански и крмун-ални 
обекти — не че няма обе 
кти в изграждане, но пора 
ди това че все още не

изгр.ажданетоприключи 
им. Това не може да се 
отнесе до Долна Лиоина.
в -което по случай празни
ка тържествено, бе откгуч 
та реконструираната за 
културни прояви зала в

не Вкооперативния 
чест на откриването й са 
модейн-ото 
жест в ек ото дружество „Мл

лом.

Що се касае до хигиена
та и чистотата на града, 
делегатите и този път, ка- 
кто и повечето досега кон 
статираха, че хигиената и 
поддържането на чистота
та в града и околността му 
е не само на запаволител- 
но равнище, -но че и няма 
и тенденции същата да се 
подобри. Все още навикът 
боклука да се изхвърля на 
вся къде) бавно сс меня.

ку л турно-х уд* д
та програма за икономи че 
ска стабилизация. Все още 
повечето организации, ка 
кто от стопанската, така и 
от обществената дейност

В. Б.

БАБУШНИЦА

в чест на ПразникаПрограмапрахосват отделни видове 
суровини, има слаба трудо 

неспазвава дисциплина, 
се работното вррме, бавни 
са и .некачествени услуги- По този случай 

ото училище „Иво 
Рибар” и образователният 
център „Вук Кара-джин" из 
неооха подбрана 
ме. а както и -обикновено 

оа-модейното 
„Младост” изпълни култу 
ртю^художествена

В навечерието на праз 
ника да Републиката в Ба 
бушпица беше устроено тъ 
ржествено събрание, на 
което за значението на 
Второто заседание -на 
АВНОЮ в Яйце и истори 
чоокито му решения го 
вори Радко Младснович, 
председател ца местната 
организация на Социалисти 
носния съюз в Бабушпица.

Ч еги ри д осетго ди им шиа- ооновн
Лола-про въз гласова н стота от

на Републиката беше чест 
вувана достойно в Бабуш- 
цишка община. Тази веди

Съществуват и редица 
факто- 

един ил-и

те. Поради това, делегатите 
на ОС взеха решение, ко
мпетентните за поддържа 
не чистотата в града цяло 
стн-о да опазват решението 
за поддържане -иа чистота 
та, а против всички, които 
не правят така да сс ирс- 
взимат С7, ответи и наказа 
телим мерки.

други субективни 
ри, които по програ

ка историческа дата и 
Денят на Републиката 
29 ноември 
ВГ.1Н1И във всички -местни об 
цялости в общината и в'ьтз 
всички основни -организа 
ци-и па сдружон-ия труд.

-неблагоприят- 
въздействуват върху об 

резултати.

друг начин дружество
бяха чоству-но

делови програшите
ма.

Очебиещ пример за неце- 
използуванс М. А.лесъобразно 

на работното време, както 
в Здрадиия СУРДУЛИЦАбе изтъкнато» е

ставадом, отделно когато
работата на амбу 

Долно

В продължение н-а сесия 
та, делегатите приеха още 
няколко информации и ре 
шенияг в компетенция 
Общинската скупщина, ме 
жду които и /ребалан-с на 
общинския бюджет и Про 
екторешението за /измене
ние и доггьлнение на Ста
тута на Общинската скуп
щина и Междуобщинската 
регионална общно-ст в Ле- 
сковац и др.

дума за
латориите в село 
Тлъмино, а преди всичко в 

където за

тпииоката конференция па 
Съюза на социалисти-ч-ес 
ката младеж. В програма 
та взеха участие самюдсй 
ците при културния център 
и пойниците -от -местния -га 
пнизон. То изпълниха ре
цитал, посветен на Репуб 
ликата -и революционни <пе 
отпи. Подбрани програми 
са изпълнени и в някои ос 
нотни и -средни училища.

13 някои организации -на 
сдружения труд Празаш-

Празиижът н-а Република
— 29ио|омври,вСурдули 

шк-а община -е отпразнуван 
тържествено и трудово. В 
ютечеристо на Празника 
в голямата зала ага култу 
рдеия Д-01М дос със тоятр 
ГУрИИд дом ое -състоя тър 
жествеи-о -събрание па об 
щсствоно-тюл-итичоскитс ар 
га-низации, на -което за зна 
чсии-ето ига Деагя иа Репуб 
ликата говора Деоимир 
Таоич. председател иа Об

кът на републиката е отп 
разнуван трудово т-е. рабоиа та

село Назъриц-а, тниците не прекъснаха про 
изводството. М-ежду тези 
трудови организации 
и най-голвмите 
та за машини и стоманолс 
яргга „Мачкатица", фабри 
ката за производство 
авточасти „5 
към автомобилните заводи 
„Дървена застава" от Кра 
гцуева-ц и друпи.

заети (медицинскадвамата 
сестра и помощен работя 

изразходват значм- 
при мири

са
фабрика

ик) се 
тел ни средства

само заматш услуги —
инфекции седмич- 

Подобми забележки, де 
отправиха и до-

1га
септвмбар"две-три

но.
легатите 
работата на ООСТ „Нап
редък" и „Слота".

Ст. Н.м. я.къде-го

СТРАНИЦА еБратство • в декември 1985
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БОСИЛЕГРАД: 
РЕЗУЛТАТИ
ШИИТЕ ДЕЙНОСТИ

«вШ
ДЕВЕТМЕСЕЧНИТЕ ФИНАНСОВИ 

НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ОБШЕСТВИЗ ДЕЙНОСТТА НА ВЕЦ „ВЛАСИНА"

Винаги готови за включване Само Здравният дом 

отчита загуба92 па сто. През яюемири и 
декември следва ла бъдат 
произйсдони 82 
киловатчаса алоктроснор- 
рия. Производството оба
че шо зависи от ЗЕП, но в 
обши четри 'Ос смята, чо 
планът шо бъде изпълком.

За подобрение ,па обще
ствения статлЛрт ос отдел
ят значителни средства. 
За нуждите ма работници 
тс в .района па Будва, Че
рно гороко .гориморис, се 
строи почивен 1юм за ле
туваме с 50-60 легла. Об
щата сума от 50,5 милиона 
са обезпечени по следни* 
начин: от 'продажба ма 
стария обект 27,7, 14,1 ми
лиона собствени средства, 
6,38 от Средствата за лич
ни доходи по заключител
ния баланс за 1984 голина 
и само 260 хиляди динара 
от редовни средства.

Досегашните резултата 
дават ооковатис па тази 
водеща стопанска органи 
зация в Сурдулишка общи 
на с оптимизъм да лочока 
края на деловата голина.

алмто ма тази акумулация 
възлизат 128 529 000 
елоктросме.ргия. 
но последните валежи са 
допринесли за подобрява 
не на общото състояние.

Инак през деветте месе
ца на текущата година об
щият доход е преизпълнен 
с 56,92 в сравнение със 
същия период на миналата 
година. През съшия пери
од изразходваните средс
тва оа
на сто, доходът с 57,20, а 
чистият доход с над 66,1 
на сто. За личните доходи 
са изразходвани повече 
средства със 71,90 на сто. 
локато увеличението 
бележи ръст 60,2 на сто и 
средният личен доход лост 
игна сума 39 195 динара. 
От друга страна средства
та за резерви бележат уве
личение с 57,20, а матери 
алните оонавн на труда са 
увеличени със 78,90 
сто по отношение на ора- 
внителния период.

Влаоннскито водоцантра 
ли произвеждат така марс- 
чонота върхова електроенс 
Р1-ИЯ. Това означава, 
турбините ма тази елект
роцентрала о,е включват в 
онези моменти, когато на
прежението расте и е .необ 
ходима повече електроене
ргия. Именно от това за
виси и производството, за 
щото ЗЕП (Сдруженото еде 
ктросгопанство на СР Сър
бия) определя кога Влааи 
нокмте водоцентрали 
произвеждат електроенер
гия.

,квч 
Безспор- милиона

та градинка „Детска 
дост" —- 103 на сто, след 
тона в Центъра за социал 
на юабота — 
а най-малък 
дом
шествявансто на този до 
ход са изразходвани 42 112 
000 динара, които бележат 
ръст от 111 на сто. Най-го 

общия доход 
се на

че ра-, информацията,
огряна на Се

стопанство

Според 
изготвена от 
кротариата за 
и финанси при Общинска 
та скупщина в Босилеград, 
през първите девет меосца 
на настояпшта година от 
седсмто .организации на 
сдружения труд в обшсст 

дейности .в обиди

101 на сто. 
в Здравния 

_ 55 Iна сто. За о*съ-

по-виооки с 56,64 вените 
ната, загуба от 4 459 840 
динара отчита само Здрав 

Останалите ше

ляма част от 
в тези организации 
оочва за лични доходи, за 
разширяване на материал
ните основи на труда 
други видове дейности.

«це
пият дом- 
се отчитат положителни до 
лови резулати. И не само.

положителни
На деветмесечието Вла- 

синските водоцентрали са 
осъществили физически 
обем на производството 
по отношение :на съшия 
период .на мюганата годи
на със 116,60 на сто, а спо 
ред плана на производство 
то със 72,60 на сто- Причи 
ната, че планът не е ця
лостно реализиран е лошо 
то хидрологично състоян- 
ние, относно продължите
лната суша и мерките на 
пестене на водата за пе
риода есен-зима. Потенци

чс отчитатим

на

През октомври, 
бе оравяително топъл мес
ец. планът е осъществен с

който

Ст. Н.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ: „ИЗГРАДИЛ" 
В БОСИЛЕГРАД

Доходът по отношение 
на миналогодишния . през 
този период е увеличен с 
62 на сто и възлиза на 119 
004 000 динара, а чистият 
доход възлиза на 112 247 
000 динара, увеличение 59 
на сто. За лични доходи 
са отделени 108 588 000 
динара, увеличение 65 нз 
сто. При това средният ли 
чен доход по зает възли
за на 3$ 804 динара и съ 
шият в сравнение със сре 
днмя личен доход през от 
четния период в стопански 
те организации е по-голям 
с 6244 динара.

Инак. през първите де 
вет месеца най-голям ли
чен доход са осъществили 
заетите в соедношколския 
центъп — 38 246 динара, 
след това Центъра за ооци 
ална работа — 37 >88 и в 
Здравния дом 34_ 439 дина 
оа. а най-малък в основно 
то училище — 25 037 дм- 

М я.

Работи се при затруднени условия делови резулати. но и при 
разпределението на чистия 
доход бележат положител
ни тенденции — значител 
но по-големи са средства 
та за разширяване на мате 
риалната основа на труда 
от тези за лично и общо 
потребление, което само 
по себе ои говори, че ико 
комическата стабилизация 
в стопанисването им зае 
ма отделно място.

Инак през първите де 
вет месеца на настоящата 
делова година 302-та тру 
дещи се. колкото в тях са 
заети. 3 по-малко откол- 
кото през този период на 
миналата година .са осмие 
ствили общ доход от 116 
117 000 динара и същият 
по отношение на този гте 
риод на мижалата година 
е увеличен със 72 ,на сто. 
Най-голямо увеличение на 
общия доход по отношение 
на миналогодишния ,оа осъ 
•дествили заетите ,в детска

Вое докато не се измеж 
ят обстоятелствата на паза 
ра и не ое спре и намали 
инфлацията строителство
то ще бъде скъпо, а строи 
телите без жо-голямо влия 
ние върху цената на обек 
тите. Ако при това се има 
предвид, че поради лошо 
време «е работят няколко 
месеца през годината иют 
носително ниските лични 
доходи на заетите в тази 
област, тогава е трудно да 
се каже с какви темпове 
ще ое подобрява тази дей
ност. Това всъщност се от 
нася и за строителна^ ор 
данизация 
Босилеград, която има ед
на трудност повече: малко 
са обектите /в общината, 
които тя строи, и. е прину
дена заплануваният доход 
да осъществява във вътре
шността, което увеличава 
разходите й.

вани
142 милиона динара, т.е. 
109 на сто повече отколк 
ото през минало ги дишн и я 
период. От този „силен” 
общ доход само 40 милио

изразходвани са все още е неизвестно 
как що приключим с тази 
делова година. Ще бъде тр 
удно, ако не получим ра
бота в общината. Наисти
на, вое още 'е неизвестно

и

на динара са останали за какво ще се строи, а стро 
чист доход. Кокато за фо- снето въ® вътрешността ув 
ндовете не са останали еличава разходите ни
за различни обществени 
облагания са отделени око 
ло 15 милиона динара- Сре 
двият личен доход възли
за само 20764 динара. Тези 
лични доходи оа малки и 
от една друга гледна точ
ка-. тук работят към 200 
души и 80 от тях са «вали 
фицирани, а 50 висококва 
лифицирани работници.

Как ще се започне с ид 
ната делова година в орга 
низанията що бъде ло-изве 
стно едва през януари и 
февруари идната година. 
Това закъснение в обезпе
чаването на работа няма 
да повлияе върху стопани
сването, защото поде чето 
от работниците през това 
време ще 'бъдат на почив 

Понастоящем тази стро ка — разчитат на лошо вр 
ителна организация завър емо*. 
шава цеха на ЕИ от Ниш 
съществуват реални възмо 
жности (ако позволи вре
мето) обектът да е готов до 
края на годината. Преди 
един месец в Босилеград 
тя започна изграждането 
на нова детска 
Обектът ще

„Изградня^ в

В. Б. оа.

НОВИНИ ОТ ООСТ „5 СЕПТЕМБАР"_ СУРДУЛИШКА ОБЩИНАКирил Велинов, ди,рек 
тор на организацията, спо
деля, че заплануваният го
дишен общ доход, възли
защ . 240 милиона динара, 
ще бъде реализиран. Въпр 
ос е, обаче колко ще оста 
не от този доход. През де
ветте месеца на годината, 
например, общият доход 
в сравнение със същия ми
налогодишен период е 
увеличен с 92 на сто и 
възлиза 197 милиона ди
нара. Цените на строител 
ния материал обаче са по 
влияли да <се изразходват 
много повече средства от 
колкото са били заилану

Изпълнен план на износ в СССРградинка, 
струва около 

37 милиона динара и ще 
бъде готов до средата на 
идната година. На тефито 
рията на общината засега 
тя ле строи други обекти. 
Повечето от работниците 
й работят в Крагуевац, Лю 
бляна м в други места.

ООСТ за производство на миюромо 
тори „5 оептембар" в Сурдулица 
ветте месеца « изпълнила 
план на износ «а микромотори охлади 
тели „13 ГМ" за 'нуждите на съветска 
та автомобилна промишленост.

на годината ще бъдат реализирани г 
пълнителгаи още 30 000 микромотори.

доза де 
годиШ'Нмн

Реализирайки оанационната прог
рама но. шестмесечните загуби. ООСТ 
,.5 оептембар” през юли, август и септем 
ври преизпълни физическият обем 
производството С 60 до 80 хиляди мин 
ромотори месечно. Толкова оа произве- 
ЛШи и през ноември. а планът е същ и 
за декември.

Им-ен
що /ПР©3 този период на автомобилната 
пр’0!мишлеио1ст „УАЗ" 
ставе/Ни 110 000

Изготвяме развойни до 
кумеити — казва Велинов 
— но вее ощ0 е неизвест
но как /и къде ще строим 
през идната година. Даже

на
Толяти са до- 

тамива мотори, а до края
в
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РЕПУБЛИКАША ЛТРУДА
Възходящите и «Изходящите ходове на 

Производителните сили и .оолцествепите от
ношения- — са мярка

нота цип. Вое едно е колко тези в'ьлаещия са 
иил1ни или слаои, те са налице капо оиотлпг 
на шла и опъгшик на революц^-опгнте 
ои у нас. хчогато 
прави възход, тогава 
са някъде далече в тила, обаче в кризисните 
положения, каквото е сегашното, и левият и 
нейният радикализъм се опитват да се «луло 
жат кагго партньори.

и в едиц^и >в друг случай, определя-^итят 
поведението и деиствуването срактор е систе 
мата на собствеността: в различни К0|нцепции 
на собствеността над средствата за произвол 
ство се крият и изходните пунктове на идеи 
ните политичеоки определения- Левият ради 
кализъм, чиито идеи завърша.ват в държавния 
социализъм и хегемонията на държавата кагго 
надклааова и наднационална постройка, тър
си държавна собственост над средствата за 
производство. Десните определения имат 
свои опорни точки, пък, в укрепването и до 
мина ц пята на частната собственост и част 
ната инициатива в обществото като „свобод
но определение" и „автентична демокрация". 
Този концелт предлага национална държава 
и нейните репрезентанти извън интересите ма 
работническата класа и нейните цели. Колко 
то и тази тенденция да е слаба, в нея се из
разяват и око;<р нея се събират силите про
тивопоставящи се на социалистическото самоу 
прав ленив.

В практически смисъл, и едната и др^га 
та страна, ако изобщо може да се каже така, 
ползуват обществено-икономическата криза 
като изгоден момент зи? дестабилизация на 
Югославя. Тези сили, именно, са съвсем съз
нателни, че техният консервативен концепт е 
делотворен срещу единството, защото единс 
твото на Югославия може да се осигури само 
в постоянните процеси на обществения про 
грес, с постоянна афирмация на работничес 
ката класа като обществен хегемон, както 
и с афирмация на националните стойности 
на всеки наш, народ и народност. Тъй като 
този прогрес и интересите на работническо- 
класовия фронт не могат да се основават ни 
то върху частната собственост, но върху обще 
ствената — натискът върху обществената соб 
сгвеност стана вое по-силен. Касае со за клю 
новата точка в опитите да ос дестабилизира

страната и в търсенето на шансове за Други 
концепции и други интереси, оез разлика на 
о-остол тел сивото, че тази сметка няма реална 
ииюричеоки шансове, тя може да пречи, «и 
ооективдо и пречи, на по-бързия и гю-ефика 
снм/я изход от сегашната оощеошена криза, 
оащото, искали или не искали да признаем 
това, чрез националните икономии фез за
читане на класовите критерия; се явя@а наци 
онал1но присвояване 1С помощта на репуоли 
канските държави;, но и същевременно и _&ла 
сово развластяване на работника, ибхцо взе 
то, раоотниците днес в Югославия управляват 
само със 1/ на цго от своя минал и текущ 
труд, защото най-често и фабриките и теку
щите им оанкови средства са аванс, затова, 
обвиненията, че властта на работниците, от
носно работническото самоуправление, са 
довели страната в криза е най-обикновена ис 
торичеока измама, целенасочена за по-дълъг 
срок да се спрат развойните процеси на со 
циалисти че окото самоуправление, да се дис
кредитира обществената собственост над ~ред 
етвата за производство и ооществения доход 
като основни категории на обществения ре-

за степента на социа
листическото, оамоуправителното и необвър
заното развитие на Югославия 
те четири десетилетия на 
в свободата- Макар че това

преде
революции ата 1 ю аю нка

през изтекли 
съществуването и

тези сили по 'правило

време за исто
рията е много кратко осъществените резул 
тати и цивилизаторският подвиг на развитието 
в тази временна диегганция, често са равни 
на онези, за които на много от европейски 
те народи трябваше и цели два века работа 
и ооьцествеш! промени.

Някои наши краища от дълбокото сре
дновековие скочиха на
кропроцесорна технологическа революция на 
XX век. В това надпреварване с историята, 
с бремето и на феодализма на

прага на третата ми

плещите си, 
всяка победа значеше да се стигне до целта 
до по-висока степен на производителните си 
ли и отношения, до прогреса и онова общес 
твено съзнание, което раздвижва лостовете 
на освобождението на човека и труда. Загу
бените битки а имаше и такива — нала 
гаха винаги отново да оценим основните сто 
йности и автентичността 
нейната мисъл и обществената практика, да 
се измери миналото, но и решително да се 
измери и крачката към бъдещето.

Сега, когато акумулаторите на общест 
вената акция са малко поотслабнали, кога 
то кризата става „дървеница", която се раз 
множава и за по-дълъг период застрашава 
със своя паразитизъм, възникват дилеми не 
само за пътищата на по-нататъшното разви 
тие, но и за самата обществено-икономичес 
ка ефикасност на социалистическото само 
управление. В тези дилеми, които всъщност 
са лъжливи, обобщено изпъкват две тенден
ции, два фронта на разграничение — и от 
левия и от десния радикализъм. Левият ради- 
кадизъ.м цели чрез обществения най-кратък

на революцията грес.
Според това сценартю настъпват контра 

революционните сили на буржоазната десни 
ца, както и левите догматици, на които афир 
мираното самоуправление като продукцион . 
но отношение, обосноваващо се върху общес 
твената собственост, доняса последната исто 
рическа присъда. Оттам и връщането към са 
моуправлението — чрез национализация на
отчуждената мощ и принадения труд---- е
единственият път за изход от сегашната криза.

Тук трябва да почне и творческата загри 
женост на Съюза на комунистите чрез укреп 
ване на акционната му способност и морал
ност, пред» всичко и чрез предлагането на 
нови идеи и перспективи на обществото. Дек 
ларативните определения очевидно не дават
вече резултати: нужно е още преди предстоя
щия конгрес да разчистим с идейностите на 
и кон о ми ч е ските

път е да се стигне до по-висш етап на един
ството на Югославия, занемарявайки отдел 
ните за сметка на общите интереси. Десните 
определения, преди всичко онези от кръга 
на интелектуалната 
ница, имат противоположна насока: 
читат отделните, националните 
със сепаратистически националистически ко

мероприятия, които са пред
приети или се предприемат, но и за тяхната 
ефикасност. Социализмът е за живи хора — 
и той не може пито бива да е обещание за да 
лечното бъдеще.

дребнобуржоазна дес
те за- 

интереси,
Миленко Предрагович

Иосип Броз Тито Национализмът е 

нехуманна и унизителна идеология
В ДОКЛАДА СИ ПРЕД ДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЮК ВРЕМЕТО МЕЖДУ ДЕВЕТИ» 

И ДЕСЕТИЯ КОНГРЕС ТИТО НАРЕЧЕ „БУРЕН ПЕРИОД”, ДОКАТО В ДОКЛАДА 
СИ ПРЕД ЕДИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЮК ПЕРИОДА МОЖДУ ДЕСЕТИЯ И ЕДИ 
/ТАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЮК ОХАРАКТЕРИЗИРА КАТО „ЕДИН ОТ НАЙ-СПОКО
ЙНИТЕ В НАШЕТО РАЗВИТИЕ“. ПО ПОВОД ЮБИЛЕЙНАТА 40-ГОДИШНИНА ПА РЕ
ПУБЛИКАТА ПОДБРАХМЕ ОНЕЗИ ШТОВИ КРИТИЧЕСКИ ДУМИ, МИСЛИ И ИДЕИ, 
КАЗАНИ ПРЕД ДЕСЕТИЯ И ЕДИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЮК, КОИТО ИМАТ ПО
ДЧЕРТАНО АКТУАЛНО ЗНАЧЕНИЕ И ДНЕС

ЗА ФРАКЦИОНЕРИТЕ НЯМА МЯСТО В СЬЮ 
ЗА НА КОМУНИСТИТЕ

да наложат своята платформа. Национали
змът. унитаризмът и либерализмът станаха 
техни идейни изрази, фракциите след това се 
опитаха в. СЮК да внесат политическата бо 
рба за власт и — служейки се с демагожки 
лозунги — да я пренесат в широките народни 
маси, специално оред младежта. ФракциоНор- 
ите ое опитаха да манипулират с отделни фо
руми и особено сьс оредствата за масова ин
формация, кадровата политика да станс тяхна 
частна работа. Клеветеха изтъкнатите борци 
на пашата революции, служеха се с дезин
формации и разни интриги.

Аз както и голямото мнозинство комунис
ти бяхме загрижели поради състоянието « 
Съюза на комунистите и в ниши негови ръ
ководства. Дсзиитеграциопнито идеи и иоли- 

(11а 2-ря стр.)

нерството и групоагцината, така и в най-ново 
време за Смоза на югославските комунисти 
един от първите въпроси е — премахване иа 
фракциоиерството и меприиципиото групо
во поведение.

Трябва да подчертан; чс след Деветия ко
нгрес надвисна опасността фракциите и .орга
низационно да ое консолидират в родовете ма 
Съюза иа комунистите, в отделни ръководства,

Върху единството, демократическия це
нтрализъм .и авангардната рол.я иа СЮК най- 

влияеше появата иа фракцио-раоорителио 
нерството- И като някога, л предвоенния чер и 
оло, ЮКП стана действителен авангард «а ра
ботническата класа, преодолявайки фракцио-



2 Кожунист

Национализмът е нехуманна и унизи
ОТГОВОРНОСТ

Отговорността трябва да изострим но вои
на .всички равнища. При това 

отговорността на хората «а рьково 
дните моста и за отговорността ай комуяисти- 

в организациите 'на сдружения труд, в 
общности, в Со-

оотаналите общест-

фракциомерите няма пито може да има мяс
то н Съюза та комунистите.
(От доклада гарод Деветия конгрес .на СЮК)

(От 1-ВИ СТР-)
Ч1СИ изпроси и
домели <и затоадонцпи, ,раздздяхв ръкооюдегаа- 

онидаРваха и>юза на юго^ш^што лому- 
критдчечж^те 1 вр«да ф еж допия от стра 

м изпълнително ш

-шчаоните 
та и
нисш.
па на председателството 
оюро, пък и моите, орещяха отпор на сррак- 
ционероките групи. 11 ронеха се опити да с,е 

партийните (редов#- -затова и

тоТРЯБВА да се спре с тези работи оощсствсиониолишч еоките
циал1и'стическия егиоз и ,а
веночнолитичеоки организации. Мисля ш 
говорностга на Съюза иа комунистите в репу
бликите и покрайнините за нашата съвкуп
на политика и изпълняваме «а задачите, спе
циално па икономически план, касаещи се за 
развитието на нашата социалистическа самоу- 
цравителш общност цялостно — на цяла Юг
ославия. Мисля за нашата обида отговорност 
за сигурността па страната, за успешното про
тивопоставяно срещу всички закани към не
йната свобода, независимост и мирното й с°-

11 ред стоят ч ги сериозни задачи, особено 
в областта ига стопанството, и особено заради 
това, чс ме оме изпълнили вричко, което пи 
поставихме за задача на Досетия конгрес, 
Стопанството е една отдключоиите области и 
па всички ви слагам това на сърце. Тук все 
още има много слабости, но убеден -съм чс 
Единадесетият 'конгрес то бъда голямо иасър- 
чонио за по-бързото развитие на нашето сто
панството и отбягването «а различните про- 
пуокн. За тези задачи и проблеми аз ви до
ста говорих в доклада си и това нс бих се
га повтарял. Обаче трябва да мобилизира- 

воички сили да премахнем всички слабо- 
копто нс са от обективно естество. Тря

бва, например, да предприемем всички мерки 
да нс се стигне до еоюалмране на инфлацията, 
до неоправданото покачване па цените, защо 

стандарта на нашите труде
щи ос « пряко се отразява па обидата .полити
ческа обстановка. Н"с трябва да

от-
внеое .раздор в 
ое нужна спешна интервенция. аащото, това

можешефракцириерито не 
се търпи. В противен, случаи изло- 

,се на 'риока от. опашо размес- 
,обществените оили за .сметка иа

което правеха 
вече да 
жили оихме 
твено на
социализма и самоуправлението, както и

единството и раннонр-ишего на
на

оратството,
народите в Югославия и иашето общество да 
се озове в опаона криза,

така се стигана до 21-то заседание нл 11ре 
дседателстшото на СЮК и до всички мерки, 
които нужно последваха, включително и Име- 

Показа се, че СЮК има достатъчно 
сили, облягайки се върху работническата 
класа и останалите социалистически сили в 
обществото, да премахне опасностите от анти- 
социалистическите тенденцтш и да установи 
единство в своите редове върху класови ос
нови. А то, трябва да кажа, че фракционерс- 
кото действуваме в някои среди продължи и

циалиетическо развитие.
(От заключителната реч на Единадесетия ко
шове на СЮК) __ .
БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО НИКОГА 
НЕ Е БИЛО КРАТКОТРАЙНА ПОЛИТИЧЕ
СКА ЗАДАЧА

Промоните върху линията иа укрепване 
на самоуправлението 'националистическите Си
ли доживяха като загуба за своите полити
чески позиции. Затова те тръгнаха на дирек
тно изостряваме на междунационалните отно
шения с цел процесите на общественото раз
витие да отклонят по пътищата на буржоазии 
ния национализъм и бюрократическия цент
рализъм. Против тези тенденции и сили, кои-

мс
стп.мото

то това засяга

зачитаме 
областта на капита-утвърдените решения в 

ловложенията и свеждането па личното, 
съвместното и общото

след това заседание.
потребление в гра 

пашите възможности. Тук все о«Не 
пробиване ,на ограниченията. Строят се 

имаме.

Причините за фракционерството са много
значни, но главната причина е борбата за вл 
аст. Идейните несъгласия са твърде чест еле
мент на фракционерството. А след това и не- 
бдителността към класовия враг и слабата ра
бота на ръководните форуми, след това ра
зличните компромиси, либерализмът и т.

нищите на 
има
фабрики, които вече 
няясакв стремеж всеки да има това което има 
и друг. С това трябва да ое лрекъоне заио- 
то то нанася вреда на цялата наша общност- 
(От заключителната реч на Единадесетия кон
грес на СЮК)

Съществува
то започнаха да подриват единството и осно
вите на нашата страна. Съюзът на комунис
тите трябваше да поведе безкомпромисна 
борба.н.

На 21-то заседание на Председателство 
то на СЮК бе нанесен решителен удар на 
тези сили. Но, погрешили бихме ако бихме 
смятали, че битката против национализма е 
завършена. Класовият враг, макар че се е 
примирил, и нататък се опитва да пречи на 
нашето самоуправитеяно социалистическо 
развитие. А национализмът бе и остана гла
вната крепост на антисоциалистическото де- 
йствуване, знаме под което се събират вои-

От историята на нашата партия, от ис
торията на раоотническото движение изо- 
ощо, знаем, че фракционерството излизаше 

повръхността винаги когато нашият аван
тите — ние.все цак разоихме фракционер- 
и своята организационна и акционна спосо
бност- А тогава винаги започваше да гуои и 
връзката с раоотничеюките маси.

С критическите анализи, които извърших
ме на разните заседания на наи-отговорните 
органи на СЮК, с формулирането на целите 
на конституционните промени, с писмото, 
1шатформата за десетия конгрес, с укреп-. 
ването аа 'класовата същност на Съюза на 
комунистите във всекидневната политическа 
практика, с решителната и. изтрайна идеина 
борба за укрепване единството на нашите ра 
болници и единството в действуването на ор
ганизациите и форумите на Съюза на комунис 
тите — ние все пак разбихме фракционер 
егвото. Възобновихме, допълнихме и развих
ме идейната и политичеоката платформа да 
борбата на СЮК съобразно с променените ус 
ловия и по този начин дадохме яони отговори 
на редица открити въпроси в нашето общество. 
С това сложихме точкана колебанията по от
ношение на политиката и задачите на кому
нистите и открихме ясна идейна и полити
ческа насока за борбата им в предстоящия 
период. И точно това ни помогна да разби
ем фракцио-нерстврто и отново да укрепим 
единството на СЮК. В това крупна роля има
ха и централните комитети на СК в .републи
ките, относно републиканските и покрайни- 
нските партийни организации. От редовете 
на СЮК бяха отстранени мнозина фракци- 
ехнери, 'опортюнисти и колебаещи ое.

В някои среда, обаче, възкресява отно 
во така наречената централистко-унитарист- 
ка фракция. Но на всички такива трябва един 
път завинаги да бъде ясно, че унмтаристко- 
-централистките, националистическите й ли- 
бералистките . схващания и тенденции е 
това, което нашата платформа решително отх-

ДА НЕ СЕ ПРОТАКА С ДОГОВАРЯНЕТО
на

Договарянето на републиките и покрайни
ните премахна множество от предишните не
доразумения и конфликти в областта та 
икономическите и политическите отношения. 
Обаче, необходими са по-нататъшни усилия, 
че договарянето и споразумяването на репу- 
каоно, да не ое протака. Вояко протакане с 
необходимите решения нанася вреда. Ние тр- 
ябава да се стремим, че методите ма взаи
мното договаряне и споразумяване да се подо
бряват и усъвършетствуват, така че съгласува
нето на интересите да бъде по-успешно

чки антисамоуправителни и реакционни си
ли. Затова трябва постоянно и енергично 
да се борим срещу всички обществени и иде
йни източници на национализма-

тези източници се намират в идеологията 
и политическите цели на остатъците на кла
совия .враг и .другите реакционни и антисо 
циалистичеоки сили. Намират се и в схваща
нията на един еснафски слой в нашето об
щество, които отстъпвайки пред трудности
те на социалистическото развитие, разрешава
нето на -овоито проблеми търси в буржоазния 
национализъм. Най-сетне, — източниците на

Иокал бих специално да подчертая, че не 
бива да отслабва бдителността към всички яв
ления на оживяване на бюрократическия це
нтрализъм. както във федерацията, така и в 
републиките и покрайнините, както и към

национализма са и в някои негативни явления- 
в развитието не обществено-икономическите 
отношения и в създаването .на бюрократично 
-техиокрашческите групи, чието възникване 
и обществена сила се основат 'върху госпо
дството над отчуждените 'средства на обще
ствената акумулация.

Затова, е последователното развитие на 
самоуправителните отношения и с укрепва
нето те обществено-п.конамичеокага пози
ция на работника — която му обезпечава да 
бъде господар над дохода, който е създал 
и да решава за разширеното възпроизводс
тво — ое подсичат корените не са-мо на ра
зличните

тенденциите на местничеокоТо затваряне. 
Такива. явления спомагат на разните нацио- 
нали&шчеони идеологии, а национализмът е 
пусия, зад 'която 'Се скриват и действуват кла
совите врагове и останалите реакционни и 
антисамоуправителни сили. В тази борба про
тив националистическите и другите сили, 
които теглят «азад, 'Най-ефикасно оръжие са 
укрепване на сътрудничеството, с-поразумява- 
нето и договарянето на републиките и пок
райнините. Особено е 'важио всестранното 

воичюи облици та ©амоуправите- 
лн-ото овързваме на организациите -на 'Сдру
жения труд и другите само-управителни 'Субек
ти от

развитие на

технобюрократически тенденции, 
но и иа националистическите явления, въз
никващи -ввърху тези оонови.

_ Изхождайки от тези идейни основи, ние, 
най-напред с амандманите, а сетне с новата 
Конституция, изградихме федеративна сгасте- 

едииствева -в -овета по овоята принципна 
Ра'вноправ1ието и солида-

'различгаи - 'републики и покрайнини 
в решаването на 'въпросите от общ интерес-
(От доклада пред Единадесетия 
СЮК) конгрес на

ма.ПРОГРЕСИВНО ЯВЛЕНИЕ
последователност, 
рността между народите и народностите са 
засипвани върху социалистическите самоупра- 
вителни продукциоиви отношения. Фактът, 
че работникът

върля.
Днес твърде трудно може 

някое по-голямо място, пък 
което

Ако искаме нашият Съюз на комунистите 
да бъде идейно и политичеоки монолитен и 
мощен в акцията — а това искаме и това тър
си работническата клаоа — тогава трябва и 
занапред да бъдем бдителни и решителни, и 

бъдеще да осуетим воеки облик на фра-
бояест която в нашия СЮ.К едно

да се намери 
и предприятие в 

да не работят хора от всички краища на 
нашата страна. Това е прогресивно явление, 
ва още повече свързва работническата 
на Югославия, укрепвайки нейното 
което

в сдружения труд разпола
га със средствата и резултатите та своя тр
уд дава 'възможност «е всеки народ и наро
дност свободно да разполага с осъществения 
принаден труд, отнооно да решава за усло- 

На своето икономичеоко, културно И 
?' Щ|° °®Ществено развитие. Върху тази ос- 

последователно е проведен принципът

то-
класа 

единство,
е основен кохезионен фактор на наша

та социалистическа общност.
(От доклада пред Десетия конгрес 'На СЮК).

в
кционерство, 
време бе взела голям размах. Това днес. ко- 

нашият курс е ясен., можем по-леоно 
отколкото вчера- С една дума, загато 

да правим



Комунист Д
ината борба на работническата класа. Бор
бата за човешкото оред хората, за все по-до
бри и по-хумаини отношения, за човека като 
свободен производител и творец 
крайната цел и смисъл на борбата на рабо
тническата класа. Институционалните обли
ци на организиране на обществото не оа цел 
сами за себе си. Те оа тук да служат на чо 
века, за осъществяването да неговите не
посредствени и дългосрочни материални, ку
лтурни и други потреби- '1(в са тук зарад чо
века. Това -е същността на социалистическите 
оамоуиравит.елни отношения, за чисто осъще
ствяване ое бори работническата класа на 
Ю|Гослави|я и нейния Съюз *на комунистите.

(От реферата на Десетия конгрес на С*оК)

телна идеология това е

републиките и покрайнините да имат право 
и отговорност, че — Съобразно с единната 
обществено -нкон омичеока

тък да укрепваме самоуправлението във вс
ички области и да бъдем последователни в 
прилагането на политическата 'система в оо-аистема, с един-

стванзите основи на .политическата система и 
общите интереои, които утвърдиха с Коне 
титуцията «а СФРЮ — самостоятелно да ур
еждат своите вътрешни отношения, както 
равноправно да решават за общите работи 
във федерацията.

С това се -премахва

циштстичеаката самоу правите лна демокра
ция. А тази система ката цяло ще функци
онира уопешн-о,, само ако всички негови 'инс
титуции, както и
но, действуват в унисон със своите длъжнос
ти и компетенции- Това, разбира се, подра
збира, че Съюзът на комунистите и оста
налите
напълно осъществяват своята роля 
ството.

и -в дискусиите бе изтъква-

и лъжливата диле
ма-, която измислиха националистите ~ 
дим-ството на националния над класовия инте
рес и за разделянето на тези два интереса. 
В социалисти ч е ските самюупра кители и отно- 

на работническата кла-

за пре- организИ|ра)ни социалистически сили 
■в обще- ЗА ТЕХНОКРАТИЗМА, БЮРОКРАТИЗМА И 

НАЦИОНАЛИЗМА
Идейната работа/ покрай другото, пови

шава чувствителността и съпротивата на на
шия трудов човек ореЩу онези сили, тенде
нции н натиск, (Които му пречат свободно да 
работи и твори. Така той все по-решителню 
се противопоставя на технократизма, като 
на открито ограничаване на неговите самоу
правителни права., на бюрократизма, като 
ограничение на духа и ограничаване на тво
рчеството му, и на национализма, като неху- 
мангна и унизителна идеология.

(Из доклада на Единадесетия конгрес на

Благодарение ма този курс, ние, не така 
отдавна-, бяхме в състояние решително да пр
емахваме .известните -опити -на узу-рпация на

шения интересите 
са, която се избори за позицията на госпо

СЮК)

СИЛАТА НА ЮГОСЛАВИЯ
Социалистическа-, еамоуп-равителна и не

обвързана Югославия има здрави и трайни ос
нови, сигурни опори на авоето бъдеще.

Силата на Югославия е -в геройството и 
чевръстината на нейните народи и народнос
ти, които оа -се челичили през историята “ 
издържали проверка в наи-г^лем^те изпита
ния на великата освободителна война.

Силата е в тяхното единство и съзнание, 
че това единство е в днешния свят — в ко
йто още силата не -отстъпва пред разума — 
условие не само за просперитет, но и за го 
ло просъществувание.

Силата е в идеите, конте «и вдъхновяват 
и в целите, за които се борим.

Силата е в работническата класа и в 
нейната -решаваща рола в обществото, в на
шите трудови хора, които въпреки, че все още 
не са пощадени от много бройните трудно
сти и лишения, ежедневно имат все повече 
и живеят все по-хубаво.

Силата е в нашето младо поколение, ко
ето е -приело придобивките от революцията 
като свои и което знае, че -след себе си има 
дълъг период -на 'работа в свобода и мир, 
отколко то което и да е предишно поколе
ние в тази -страна.

Силата е в социалистическата самоуп- 
рааителна система, която на нашия човек 
обезпечава условия (свободно и суверенно да 
решава за своя труд и резултатите от него, 
която -го защищава от всеки облик експлоата
ция и всеки вид насилие, от всичко, което 
пречи на всестранното развитие на свободна
та човешка личност-

Силата е в широкия фронт на организи
раните социалистически сили, със Съюза на 
комунистите н-а чело, авангардът не само по 
идейното определение и богатия революцио 
нен опит, а и -по споообнок>гта да осветля
ва -пътищата и перспективите на по-нататъш 
ното развити е.

Силата -е във всенародната отбрана, чи- 
ято ударна сила представлява Югославската 
народна армия, ® к-оято на единствен нач
ин се просмукват идейжниорална крепкост, 
боеготовност и съвременна оборуденост.

Силата е в нашата независимост и но- 
обвързана политика, в това, че и -с най-сил- 
ците -разговараяме наравно, на равноправни 
основи сътрудничим ю почти всички стра
ни в авета.

Силата е в големия авторитет н-а социа
листическа и необвързана Югославия, в мно- 
гюбройните приятели навред по света', в пози-

страна е обезпе- 
в международните отношения.

Затова мие с бодрост и оптимизъм гле
даме в бъдещето- Убеден съм, чо след този 
конгрес, с още по-я-осн мироглед в бъдеще
то и -с ощю по-бърза крачка ще тръгнем в 
нови (акции за социализъм и човешко Щ® 
сти-е.

работническата класа от страна 
на технобюрократичеоките и 'националисти
чески сили. На този курс трябва да изтра
ем. Не смееме да позволим да се руши оно
ва. което с кръв се създаваше през война
та и 'революцията и -което днес с тежки ма
золи (се придобива,

Това е и най-добрият щът в борбата сре- 
каривризма и бюрократическо-лидероки- 

те амбиции и® отделни лица. които вместо 
да действуват в съответните органи и инс 
титуции на системата, появяват се пред об
ществеността извън тях; -и настояват да й 
натрапят собствени становища- Срещу това тря 
бва енергично да 
тенденции 
обществения 
нарушат принципите ага демократическия Це
нтрализъм и избрднитстела да ос заобиюо 
лят, разбира се, с 
дегвия в отношенията в 
спите,
с амоу правителни 
ф ункци обирал ге 
на социалистическата оамоуправителна демо
крация.
(Из заключителната реч на 
конгрес на СЮК)

ЧОВЕКЪТ — СМИСЪЛ И ЦЕЛ НА РЕВОЛДО 
ЦИОИНАТА БОРБА

В развитието 
лни институционални облици е необходимо 
също така по стоял шю да имаме предвид че 
човекът е омисълт/г и целта на революцио-

нацията, стават интереси власттадствуваща класа 
на нацията, а 
интереси на класата, 
отношенията можду нациите у нас се устано
вяват върху принципите на

върху които се установяват и отношени- 
вътре в самата работническа класа- 

Ето защо такива отношения нужно пре
дпоставят развитие и укрепване на соли-

и народностите, 
помаганс. Това

интересите на нацията стават 
Точно поради това и

са моуп рав л ени -
ето,
ята

щу
между народитедарността

взаимна подкрепа и взаимно 
е и реална -основа за по-нататъшното укре
пване на братството и единството. А братс
твото и единството, изковано в Народосвобо- 
дителната война, никога не е било кратко
трайна политическа задача. То представля- 

■предстадалява траен, жизнен интерес 
и народности, условие за 

тяхната самобитност и гара- 
©сестрашю ра- 

социалиетическа об-

ое борим. Защото такива
застрашават да се -монополизира 

,и политически живот, да ос
ваше и 
на нашите народи
обезпечаване на

за тяхното свободно и 
в югославската

всичките вредни после- 
Съюза на комуни- 
со циа листи ч ©оките

нция
звитие
щност.

в -развитието ига
огиошеиия -и успешното 

на политическата система
сле-Социалисгическото самоуправление, 

дователно, е предуслотис за осъществяване 
на равноправието между народите и наро- 

От друга страна, в една многона- 
самоунравлението «е би 
се осъществява без на- 

Затова «

Единадесети*дноеште.
диок^ша общност и 

цялостно да 
равноправие, 

осъществяването на
федерацията, върху новите коне- 

титуционни основи, ведно ще бъде и израз 
на степента в развитието на самоуправле
нието в републиките и покрайнините. Оттам, 
изграждането на федерацията, каквато утвъ- 

с Конституцията, предпоставя рс- 
борба за осъществяване ага ооциа- 

отношееия

могло степентациогга лно равноправни отно-на
-на ию-нитс сам о управите-шения във

рдихм-е 
шитвлиа
листи чесюите самоуправителни 
във всяка република и покрайнина.
(Из доклада пред Десети* конгрес на

ЗА „КОМУНИСТ"
За развитието на теоретическата мисъл и 

идейната борба много може да допринесе 
нашата марксическа публицистика, която тр 
*бва още повече да се ангажира в това 
равленис. Особена рол* тук има 
тво „Комунист".
(Из доклада на Единадесетия конгрес па 
СЮК)

цията, ка-квато рядко -коя 
чила

СЮК)
пап- 

издателсОНДА НЕ ПОЗВОЛИМ СЕ РУШИ
ОВА КОЕТО С КРЪВ БЕ СЪЗДАДЕНО В РЕ 
ВОЛЮЦИЯТА

Както се и очакваше, този конгрес проте- 
знаиа не нашата решителност по-шптг

(Из доклада на Единадесети* конгрес на 
Подготви! Мирно АрсичСЮК)

че в
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някой развит да сс развиваНЕПОКОЛЕБИМО НА ТИТОВИЯ КУРС кората
ио-иатагьк. Тук е и традицията на 
работническата класа. Но когато 
са касае за икономическите отно
шения, воичко съвсем ще бъде ио- 
леоно ако еме ио-богати. Но, с от 
лед трудните условия и в светов- 

-в щашето стопанство, за сь-

иослодно време, с цол да ес уско 
ри собственото републиканско и 
иокрайнипско развитие, тази част 
в Конституцията е забравена.

ВСИЧКИ
ДЕНИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО

В БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО НЕДОСТИГА СОЛИДАРН
ОСТ — ОНОВА КОЕТО КРАСЕШЕ РЕВОЛЮЦИЯТА. ТОГАВА СЕ 
ДАВАШЕ И НЕ СЕ ПОСТАВЯШЕ ВЪПРОС КОМУ СЕ ДАВА, ПИТО 
СЕ ЧАКАШЕ ТОВА ДА СЕ ВЪРНЕ С ЛИХВА

' С решенията «и АВНОЮ бе признава, е започнало със създава 
оня' решаваш фактор, конто на' него на национални КП, също как 
нашата държава в нроцоса ш'ра- то веднага след Резолюцията на 
ждането и Осигури всички съШое- Информбюро се м"на към техното 
ствони атрибути на равноправен създаване. Не ли е това нослодо- 
партньор в Антихилтеристката вра вателна логика на нашата партия 
диция. А това бе и гаранция, че или пък на .отчуждаваща превален 
воички народи м народности на ция на националните исторически 
ЮгославФг. въпреки трудностите интереси, както това все по-агрес 
и препятствията които им все още нвво иска да се „реформулира". 
ояха на път. напаред сами ше рс- — Този въпрос наистина е сло 
шават зЬ съдбата 'си. В това со и жен и изоква обемисто научно иро 
състои същинския смисъл на наша- учавап-е, понежо през него с изра 
га революция. Тя 6 толкова силна зона същината ат нашето раз-вит- 
и е в състояние да организира и ие. особено на СК. Мисля че нико 
на дело да потвърди собствените то не оа достатъчни националните 
си сили, и то в'точен Момент, изт- права и че никога не е достатъчна 
ъкна събеоедникът в този брой на свободата.
„Комунист" д-р петар качавенда, 
директор на Института за съврс- муннетитс да ие бъде някоя сила

извън нациите и обществото и л.о

ноти и
жалснмс, -развива -се някое съзна
ние по принцип „главно че на мен 
о добро". Мисля че в братството 
и единството ни недостига солида 

Онова, което ни характери 
революцията: дава- 

а ше се поставяше въпрос

РЕШЕНИЯ ИЕ СА ДА-

рпост. 
зи-раше презВъв всеки случай Копституци 

11о-послодопателаю да 
където анякби ре-

ята трябва ше се,
кому се дава, мито ос чакаше това 

върне с лихви. В .нашата сло
опазваме, а там 
тения не са ефикасни трябва Да 

ка-к/в-о и как да ос нрави.
да ос
ясна общност, с толкова народи и 
народности, би трябвало да се ра 
звива съзнанието, чо да помогнеш 

някого когато му е трудно зна 
чи да създаваш брат.

На международната сцена се 
борим за равноправни отношения 
между Север и Юг, но понякога и 

собственото общество «е 
отношения. Ако ня-

се види
Тук -преди всичко мисля па отно-

Очак-шомията н производството, 
наше се, че е децентрализацията 
въз основа -н-а -самоуправителн-ито 
ошгошвни-я ще дойде до по-ускоре 

интеграция на нашето общест
во. до създаване па СОСТ, които 
ще минават републиканско - пок
рай! ми {Ските граи пи ци, у вел и ч а-кай - 
ки производствените потенциали и 
кашеурепцшта на чуждестранните 
пазари. Но този процес закъснява

— Очевидно с че всичко нас
тава от производството, но «стори 
чоските и културни обстоятелства 
влияеха и още влияят върху него. 
Всс по-често се говори за иконо
мическите разлики между Словен
ия и Косово и при това забравяме 
историческите и културни момен
ти, които и занапред предизвикв
ат процеси за създаване на разли
ки, които не се премахват пито с 
констатации, иито с бюджетски ре- 
балапси. До коя степен АВНОЮ 
изпусна от анализ процесите на 
историческото възпроизводство на 
националните икономии?

— Трябва веднага да се каже, 
че АВНОЮ не е могло да даде 
всички теоретически и практиче
ски решения. Основно бе създава
нето -на обш-ност в която всички 
ще живеят равноправно, без възмо 
жност една нация да експлоатира 
друга. Наблягаието за национал
ни икономии -и за техното развитие 
е от п-о-нова дата- Затварянето в 
национални икономии и нацнонал 
ни пазари не води към развтие на 
производствените сили и към ре
шаване н-а икономическите пробле 
ми. Затова е твърде важно за на
шето по-нататъшно развитие и за 
единството на СЮ1< и на работни
ческата класа тези проблеми да 
се решават на равнище на цялата

да

аа

сами в 
опазваме тези 
кой сс стреми с поможта на тези 
лихви само да извлече полза, то
гава това не оответствува и не мо 
же да укрепва братството и еди 
нството. Оня към когото така се 
подхожда на този свой съсед ще 
гледа като на всекиго дойто желае 
да използува неговото неблаголри 
ятно икономическо положение.

Духът на АВНОЮ не бива да 
се манифестира само по време на 
големи бедствия, но такава 
местна помощ би трябвало да се

Застъпвахме се Съюзът -па до

менна история.
— Затова -и считам, че решения гпчяо е -решението на четвъртата 

та които взе АВНОЮ — подчерта партийна конференция да се сьз 
Качавенда — -не изразяваха само дават национални партии: първо 
моменталното отношение на сили- в Словения и Хърватско, през вой 
те, но бяха трайно • историческо ната в Македония, след това в 
определение на прогресивните си- Сърбия, а по-късно в Черна гора 
ли в югославското общество.

Те са резултат на борбата на се, чуват се дискусии за-шо някоя 
всички прогресивни сили. от раж- партия е създадена по-рано, а дру 
дането на социалистическите идеи, га ло-късно, относно че е давано 
революционното работническо дви- предимство «а една или друга на- 
жение и партията до въоръжената ция, което научно, исторически не 
борба на всички югославски наро е точно, защото определени под- 
ди против окупаторите .и вътреш- ходи от организационно естество 
ните им сътрудници. Периодът от и с политически характеристики е 
въстанието до АВНОЮ на това да трябвало да се направят -в точно 
де възможност с особена борба на време. Всички тези крмунистичес-

и Босна и Херцеговина. Разбира
съв

изгражда като система в съзнание 
то на хората на всички равнища и 
във всички структури. Това би 
било твърде важно за премахване 
на партикуляризма и сепаратизма. 
При нас дълго време бе изтъкван 
тезиса, че самото развитие на со 
циализма автоматически ще влияе 
върху съзнанието и че тук не е 
нужно нищо да се предприема за 
социалистическо възпитание.

Ние тържествено заявихме, че 
ще изкореним неграмотността, а 
за полуграмотните и да не гово 
рим. Не ли е тази наша всестранна 
неграмотност, политическа негра 
мотност, икономическа обществена 
н човешка все пак ед"н от клю
човите корени на нашето историче 
ско изоставане и в саморазбиране 
то п в споразумяването?

Това е наистина интересен и 
твърде важен въпрос. В 21 'век не 
може да се върви с -неграмотни 
Това наистина е един от 
те с който не сме последователни 
на АВНОЮ. Защо като общество 
нямахме приемствена политика на 
този план? Мисля, че заплащаме 
цена като общество, в което е гол 
ямо потреблението с желание въ 
зможно по-рано да достигнем ви 
сак собствен стандарт- Нашето об 
шество винаги имаше достатъчно 
средства -и можеше да ги отделя 
за ограмотяване. Но, никога не 
е къоно. Защото, ,не бива 
брави, че съзнанието 
тен човек е -идеално 
манипулации.

всеки -народ и на всички съвмест- ки партии, които са създавани до 
но, което даде принос и в разви- войната, през войната и след нея 
тието на самосъзнанието, на всеки действуваха на една съвместна 
народ и народност, да се рашеват платформа на ЮКП, на кохезио- 
онези. проблеми, които дотогава в нния Титов принцип -на югославс- 
Кралство Югославия бяха открити, кия интернационализъм, с дължи 
Ясната стратегия и политиката На мо зачитане, на специфичните об- 
ЮКП покрай всички тези предпо стоятелства на отделни територии, 
ставки дадоха възможност да се ст които са били обхванати с действу 
игне до Първото и Второто засе- ване на тези национал-ни партии, 
дание.на АВНОЮ. Оттам, под. ду
ха <на АВНОЮ се подразбира съв- обстоятелства-

— Да се върнем на днешните 
Вместо работпиче 

местно .търсене на национални и ската класа да се научи полнтиче 
обществени решения въз основа ски да се бори за интересите си, 
на съши принципи и нужди за ра- нейните представители в политиче 
звитие .на съзнание, че принадлеж ския живот срещу всяко затрудне- 
-им на една по-широка обществена ние реагират с искове за промяна 
общност- |. на политическата система, Консти

■ туцията. Федерацията, на Югосла-
НАЦИОНАЛНИТЕ ПРАВА И СВО вия. Всички търсят да се менят 

НИКОГА НЕ СА ДОСТА други, под условие сами да не сегъчни

въпросистрана.
С АВНОЮ 

че ще бъдем еднакви, 
ми се че не обяснихме достатъчно 
защо сме (останали) нееднакви. 
Мисля на историческия огшт на 
отношенията между различните ме- 
нталигети и изискването на съвре 
менната организация на труда — 
което до голяма част предизвиква 
и икономически разлики

прокламирахме, 
но струва

менят.
Лично мисля, че в Конститу-

— Според някои, главната при- цията съществува възможност 
чина на нашите сегашни труднос- решаване на някои въпроси, които 
ти са тъкмо уж големите национа ние достатъчно не решаваме. Кон 
лни права и създаването на нацио кретно, в Конституцията се казва, 
нални организации на СК, за кое- че всяка република е отговорна за* 
то сега се обвинява Тито. Не из- развитието си, а всички републики 
пуска ли се лекомислено от пред- за развитието на цяла Югославия 
вид, че и консолидирането .
К>Кп, което днес исторически се

за

да се за 
на неградоо- 
за всякакви

От историята 
необходим по-дълъг път

е известно, че е 
когато се 

излиза от изостаналост отколкото
иа — значи и за обществените отно

шения, за всички въпроси. Но, в

Комунист дания на вестник „Комунист" Влайко Кри- 
вокапи-1, изпълняващ длъжността 
ник

„„„„„ « председател Драгиша Павло-вич.
Щ дреси на редакциите: за воички издания 

на Комунист" Плдацад „Маркс и Енгелс" 
и Белград, телефонна 
адрес на редакцията на изданието за СР
телРеф0н 6™79ГГРаД’ БуЛвВ8рд "ЛеяиН”'6-

• Издава Издателска 
„Комунист".

* С° в четвъРтак на сърбохърватски, 
„ СН° \ ВДтско-сръбски (кирилица и
ба^“Ча ’ СЛОВ0НСК1И- македонски и ал- 
бтлга “ИЦИ' а В ^Р3™™ -издания на 

Р » унгарски, словашки, румънски, 
^_Е^™нски и италиански азшги.

главен и отговорен редактор 
рислав Вучетич, главни Бо-

• С -Указ на Президента на Републиката от 
:-чг. 23 декември 1964 година „Комунист" еот- 

-с :: личен с Орден братство и единство със 
златен венец. - . -

-•■Директор на Издателската трудова орга- 
йизация „Комунист": Витомир Сударски. 
Главен и отговорен редактор на воички 
издания на „Комунист": Влайко Криво- 
каянч.

• Урежда едиина редакционна колегия; гла- 
ввн и отговорен редактор на всички из-

и отговорни реда- 
кт.ри на републиканските и покрайнин- 
склте издания — Дубравко Цурач (Босна 
и Херцеговина), д-р Живорад Джорджевич 
(Сърбия), Реджеп Хайрулаху (Косово), 
Ристо Лазаров (Македо-ния), Янез Коро- 
шец (Словения), Мирко Михалевич (Хър
ватско), Ма-шя Новооел (Черна гора) Кал- 
ман Петкович (Войводина). 

в ® Председател на Издатвлокия 
„Комунист" — на изданието 
бия Д-р Богдан ТриФ

централа 335-061;

трудова организация

съвет на 
за СР Сър- 

гнович, заместник



ЗАПИСАНО В ГОРНА ЛИ СИНА БОСИЛЕГРАД

ПОДОБРЯВАТ СЕЛСКИЯ До края на годината 
още 32 миниферми?БНТ

Търсейки по-хубав жив
от мнозина гарнолиоинча 
н*и ое изоелнха във вътре 
шността на страната. Миг 
рацията все -още не е спря 
«а, но много по-малка е 
отколкото в другите оела. 
Върху това повлия и влияе 
ускореното комуна л но - би 
тово развитие на селото. 
Сега в селото живеят око 
ло 220 домакинства. Хора
та решават един след друг 
въирос. подобряват си се 
лекия бит. Постигнато е 
доста, макар че оше труд 
ности трябва да се према
хнат. Всъщност, това нала 
га и съвременният живот, 
който започна и тук да се

в а нуждите на население
то. И сега

ната общност ще прокара 
мрежа за ток, а всички 
други необходими оре-дет 
ва ще обезпечи Общинска 
та скупщина и РТБ. След 
това ще бъдем по-близко 
до света. Гарнолиеинчани 
ще бъдат то-близко със 
света и по друг начин. 
След като приключи поста 
вянето на коаксилния ка 
бел от Сурдулица до Боси 
леград в повече дома-кми- 
ства ще зазвънят телефон 
ни апарати. Хората вече 
правят списъци. Списъци 
за въвеждане н$. телефон 
ни апарати правят и хора 
та в махалите. За сега не 
правят въпрос колко ще 
струва.

Доста въпроси решихме. 
но не значи че нямаме 
проблеми — изтъква Лаза 
ров. В амбулантопията ле 
кар идва един път седмич 
но. а търоим тук да е все 
кидневно- За махала Коли 
ще не може да прокара
ме път докато хората там 
не решат имушествено.-пра 
вовите отношения. В одинс 
твеното кафене няма тоа 
лет, в гробищата няма сг.ра 
ди. Горна Лисина е всред 
малкото села. в които има 
три гробища. Всички вле
кат към себе си. но — нь 
празно. За три сгради ня 
мат средства.

При затруднените обще 
ствено - икономически от

тук им-а хладил 
ници, телевизори, радиоа
парати, 
лбоко замразяване...

Когато се касае 
в и зорите трябва да се под

лизирани са 76, а от запла 
нуваните 11 овцеферми 
реализирани са само 9. От 
казаното произтича, че до 
края на настоящата годи

на на, когато и трябва да при 
ключи този важен за раз
витието на селското стопа

хладилници за дъ но тения, 
на храна е една от страте
гическите задачи. Поради 
това с голяма помощ 
широката общност в Бо_ 
силеградока община, вече 
три години е в ход' реали
зирането на проекта „Мо
рава
развоен проект в селското 
стопанство.

Според

производството

за теле

иство проект, остава да бъ 
дат реализирани още 32 
миниферми.

Дали до края «а настоя 
щата година ще бъдат ре
ализирани и останалите 32 
миниферми е въпрос, ко
йто обременява не само 
Основната организация за 
селскостопанска дейност 
,,Напредък”, но и общест 
вено

2" обемист

първ оначалния
план в рамките на проекта 
„Морава — 2” до края на 
настоящата година в Боои 
леградока община е тряба 
ло да бъдат създадени об
що 246 миниферми, от точувствува. политическата схрук 
ва 65 кравеферми, 71 овце тура в общината. Това до 
ферми и юб 'Смеоени фе
рми, с обща стойност 
около 129 022 059 динара 
Обаче поради редица суб 
ективни и обективни при-

През изтичащия оре
дносрочон период с помощ 
та на по-широката общност 
в местната общност изгра 
дихме амбулантория и сг 
пада в която са поместени 
пощата и местната 
вария. През тази 
прокарахме 
мрежа в няколко 
и извършихме 
старата

толкова повече, че кредит- 
от ни те условия в течение на 

следващата година ще бъ
дат до значителна степен 
изменени.

Затова обсъждайки те 
зи дни информацията във 
връзка с досегашния ход 

на на реализацията на проек 
та ..Морава — 2” делегати 
те на Общинската скупщи 
на и чле^ов^тг' т ПредСе 
дателството на ОК 
ССТН в Босилеград взеха 

за решение да се ангажират 
всички субекти и до края 
на годината тази задача 
да се реализира изцяло.

М. Я.

Славчо Лазаров

чертае, че то има във вся 
ко домакинство. В уютни 
те къщи обаче те повече чини. по преценка на ком 

потентните.
канце

година служат за украшение от- 
низкотокова колкото за целта си — ня 

махали ма препредавател и снимка 
подмяна на та трудно се ..хваща”. — 

Определихме място за изг 
раждане на препредава
тел — казва Лазаров- Ве

първоначални 
ят план е ревидиран и да
дено е съгласие броят 
овцефермите да се намали 
за 60.иизкотокова мре- 

на селотожа в центъра 
В селото остана са.Чо една 
неелектрифицирана 
ла: Гложка планина, в ко
ято живеят 12 домакинст
ва а се касае за прокарва 

мрежа 
Ако

Досега обаче планът ця
лостно е реализиран само 
при кравефермите и

на
маха-

че е изготвен и проект. 
Препредавателят ще бъде 
отдалечен около 2,5 км от 
центъра на селото и мест-

тази цел са изразходвани 
около 25 714 000 динара.

От заплануваните 
смесени миниферми

106не на иизкотокова 
в дължина от 5 км.

В. Б. реа
населенипозволи времето 

ето в селото Новата годи 
на ще посоешне с голяма 
трудова победа

ИЗАТОВЦИ

Може още и по-добреI --- ЦЯЛОТО
бъде електрифи- 

Славчо
нали?9село ще 

пипано •
Лаззрев,
Скупщината нз 
обшчост в Горна Лисина.

казва
като чели сме позабравени, 
не без призвук на тъга за 
почна Нацко Миланов, пре 
дседатсл на местната общ 
пост в Изатовци. Овеем 
е естествено че стареем, 
но онова което ни 1рябва 
да го имаме. Направихме 
амбулатория, в която по- 
рано имаше медицинска 
сестра. Дълго време и цСя 
я няма. А ние, стари хора, 
често ни заболи нещо 
и няма кой поне аспирин 
да ни даде А и тези от 
Здравния дом като ли сс 
не интересуват много.

Последният град отдай 
на изпочупи стъклата, и 
цикой да ги поправи. За
почнахме мост, още ник
ой от общината, от отго
ворните хора не с дошъл 
тук да види какво нравим 
как живеем.

Преди в Каменица има
ше фурна. Сега -и тя не 
работи. А в 'селото са ос
танали мнозина хора •без 
жени м няма кой хляб да 
им меси. Живее се много 
по-добре отколкото преди, 
но съм убеден, че може 
още по-добре.

Гроздан Тасев, еди-нстве 
мият изатовчаиин, който 
преди десетина и повече 
години направи нова къща 
в селото, «продължи мис
лите на Миланов: Казвате 
че този път с регионален. 
А чии сме ние? Защо 
гри тези граници между 
общини. региони и репуб- 
Л1июи? Пътищата трябват 
на хооата. Ето, падна оня-г 
н през Видл1И1ч се затвори 

мъти. И :ви© идвате през 
Пирот, пали? А колко пъ
ти омс изтъквали този про

председател на 
местната

Когато пристигнахме в 
Изатовци дъждът като че
ли заваля още 
Или ни се само струваше, 
понеже в джипката не го 
усещахме, че вали- Насред 
селото, на мегдана потъ
нал в сняг, който се топ е 
ше от дъжда, нямаше ни
кой. ..Посрещна“ ни стара
та върба, 
като че ли т тя жали за 
онези времена, когато под 
нейната сянка се играеха 
орляк деца или

блем и в Общинската скуп 
щпна.

И докато вътре комуни 
стите от Изатовци и Брай- 
ковци в присъствието 
члена на политическия ак 
тив изнааят своите лробле 
ми н разискват върху оно
ва. което трябва да рабо
тят през следващия двуго
дишен период, комбото на 
..Изградба” от Скопие, чи- 
ито работници строят фо
рмата за угояване на юни 
ци замина за Височка Рь-> 
жана за хляб за .работници 
те. Минаха н два калтиона 
на селскостопанската орга
низация. И те отидоха през 
Пирот. През Видлич бяха 
тръгнали само опиете 
,,Нишава". Но и 
ли 'можеха да ое пробият 
през снега. Затова един от 
отг01в орните в трудовата ед 
иница в Изатовци, мокър 
до кожа. бе се върнал и 
повика бай Крум да оба
ди по радиоуредбата до об 
щиномия център за връзки 
те да обадят в ,,Нишава" 
да тръгнат -с тежките тра
ктори да соощигат овцете 
на Видлич.

Събранието на «комунис
тите в Изатовци беше из
борно. За новия секретар 
Илко Димитров и -неговия 
заместник Никола 
ров (набелязаните пробле
ми -и задачи оце бъдат «ис 
тииоко изкушение.

по-силно.
След всяка трудова по 

беда горнолисинчани разд 
вижват нови акции за 
мунално уреждане на се
лото. Освен Колище почти 
други махали пътно са свъ 
рзани с центъра на селото. 
Лазаров казва, че е извър 

трасиране на пътя

нако

полуизсъхнала

шено
за махала Разцепеница, 
че прокарването му ще ста 

идната

а

се виешегодина.не лрез
Очакват парична

окаже и общинска-
лъстро селско хоро.

Беше -петък, ..Задруга
та“ (магазинът на ..Търно
коп“) беше затворена, но 
в съседната стая тече ое 
бяха събрали членовете уа 

-партийна ор-

помощ са
да им
та СОИ за некатегоризира 

селски пътища, 
да почистват и раз- 

други пътища.
__ Полагаме усилия

решаваме всички въпроси 
зависи подобря- 

на се- 
Лазаров. Съ 

обаче и субекти 
които затру 

Със

Плани и
нират

паширя ват и да първичната
гани запия на Изатовци и 

шестима иа
те едва

Брайко-вцн, 
брой. Печката даваше то
плина въпреки 
стзукла на 
дъжда, който вътре ..влиза 
шс“ от едно място на та-

от които 
ването на живота счупените 

прозорците «ило — изтъква 
шествуват
в ни причини, 
дняват акциите .ни- 
снабдяването нс сме налъл 
но доволни. В смесения ма 
газил стоките не идват ре 
ловно, липсват някои 
които се нуждае населени 
ето. Ако „Слога” не обър 
не внимание ше потърсим 
друга организация лз 
крие магарии. В другия ма 

орга

вана.
Събранието започна всл 

.нега. Докладът за предено 
за яшитс задачи беше краггък, 

но иабел'язваше основните, 
жизнени вънроси на явете 
села, особено ни Изатовци: 

ОТ МОСТЪТ в
кова махала, пътят през 
Видлич, рейс,. амбулатори- 

с ята. вода, отношенията <п«с 
селскостопанската трудова 
оргашиаация.

— Останали сме стари и

селото за Леоич-

газин, сън-о на тази 
кизация, положението 
по -инакво Тук сс прода
ва брашно и бяла техника 

задоволя

Сот>>-

А.Т.Изптопции почти винаги

СТРАНИЦА 7Братство ф 6 декември 1985



ЗАПИСКА ОТ „ПОЛЕСРАЖЕНИЕТО"

ДИВЕРСАНТИТЕ” СА РАЗБИТИ
й ти". Взводът с голямо умс 

ние и храброст м без как 
тнгго и да е шум. незабе
лязан бързо ре намери па 
пооочслюто място и запои 
па юбгоръжвансто в гъстата 
борова гора. 
предполагаше че се е при 
таила.

отбран»' и общ ос 
самозащита, бързо и

Учениците в средношко 
лекия център „Иван Кара 
пванов" в Босилеград съв
местно с преподавателите 
сн твърде отговорно и ди 
сциплидаграно

народно
твеиа
навреме реагира. След кря 
тко договаряше ос .издава

Всичкивооната заповед, 
узнават за намеренията 11 
присъствието на врага. Но 
имайки предвид, че от бър 
зото им действуваме зави
си и успеха в акцията, м>я 

за паника нямаше. От

изпълниха
възложени от стра 

на Комитета по всена
родна отбрана и общества 
на самозащита задачи. С 
одагаква отговорност те от 
криха на«мереннята ш „вр 
ага)", конто не щадейки 
животите на стотици деца 
и огромни материални оре 
дства. възнамеряваше да 
разруши не само сградата 
на това училищно ведомс 
тво”, но и няколко по-зна 
чителни обекта в града; 
трафопоста, бензиностанц 
ията, хлебопекарницата и 
други важни стратегичеслн 
обекти.

В .същинска военна обета 
новка. Комитетът по все-

където се
всички
на добре воръжаяш 

та група" диверсанти". 
Бозсъмнение най - трудсто по бе на извидницата, ко

ято трябваше безшумно и 
незабелязано да открие по 

След

делиите трупи сериозно и 
с голяма отговорност прие 
ха задълженията и без ка 
квито и да с шумово вед
нага тръгнаха на изпълне
ние на възложените зада
чи. Най-трудна, а ведно и 
най-важна задача бе на фо 
рмираямя от ученици 
преподаватели взвод, кои
то имаха за задача на ме 
стността „Дойчин дел" и 
„Бумбииа нива”, да обкръ
жат и хванат или пък унн 
тцожат група , дивореан-

зйциите на врага, 
малко куриерите започна
ха да осведомяват щаба

Ь Зг.въдегона взвода мястото 
сс окрива вражеската гру
па. Следва бързо раопорс-и
ждаие на частите на пзво 
да „|диверсанти" за миг- 
групата бо обкръжена. Ма' 
М1И|райки ос в безизходно 
положение, след като бяг
ството им ис успя, пе ирео 
ставаше им нищо. друго 
оопен да со предадат. Ак
цията бе добре и успешно

Атака

:

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА СЕ ПРОВЕДО 
ХА ПРИКЛЮЧЛТЕЛНИ АКТИВНОСТИ В АКЦИЯ
ТА „НИЩО НЕ БИВА ДА НИ ИЗНЕНАДА" „диюероамти-■изпълдоена, 

те" са разбити, запланува
ните за рушене обекти 
спасени..- Разбира се, акци7 
ята «е мина без повреди. 
Но .тук, на самото място 
в гората, бързо и успешно 
действува, отделението за 
оказване та първа помощ, 
Следва кратка оценка на 
акцията: приключителдои- 
те учения в акцията. Ни-, 
що не бива да дои изнена
да!, успяха (във всички от
ношения.

Издателство „Братство"
ВИСОКА СТЕПЕН НА 

ОРГАНИЗИРАНОСТ
Издателство „Братство'’ осведомява заинте

ресованите лица от българската народност 
Югославия, които имат намерение да предложат : 
свои ръкописи за печатане като книги —

възможно по-скоро- Издателството 5
стихо

в

това :
да направят
приема ръкописи за оригинални книги — 
сбирки, сборници от разкази, новели, повести, 
романи, критики, драми, публицистични и науч • 
ни трудове, монографии и пр., както и сборни- | 
ци от изворни народна умотворения, записани :

Също така приема преводи :

!ъ Приключителните акти 
вдооста в тазгодишната ак 
ция „Нищо не бива да ни 
изненада" в Димитровград 
ска община, .се проведоха в 
края на миналата седми
ца. Именно, проведени са 
мобилизационни проверки 
въз основа трудовите за 
дължения, в които взеха 
участие всички ’ трудови 
организации. Целгд на ак 
цията бе да се провери 
способността на тези труп 
ви колективи, криуо от все 
кидкевно производство да 
минат на производство в 
условия на евентуална а-г 
реоия. Особена __проверка 
извърши как това ще на 
правят трудовите орга
низации, задължени за ена 
бдяване на населението с 
храна. .Това са „Сточар",
.,Нишава", „Търгркоп“ и 
„Услуга’'. Те показаха виоо 
ка стенен на подготвеност 
за работа в затруднени и 
извънредни условия.

ката, е оказал Общински 
ят център за връзки. Пре 
ди десетина дена бе извър
шена проверка и «а граж 
ланската защита, както в 
града така и в крайградски 
те селища. Особен успех 
показа гражданската за 
шита в_Желюша. която по 
време на проверката пое 
ти и коменданта на регио 
налния щаб за гражданска 
защита от Ниш.

в нашите краища, 
от езиците на югославските народи и народнос 
ти от горе посочените видове и жанрове.

Заявките трябва да се доставят най-късно 
до 20 декември т.г., а ръкописите най-късно до 
края на януари 1986 година. Ръкописите трябва 
да бъдат написани на пишеща машина на бъл

Твърде уопешни акции 
изпълниха и останалите 
ученици и преподаватели 
и тези които имаха за за
дача да защитават различ 
доите обекти и тези които 
трябваше да разоткрият ко 
дотамидоирания терен и съ
щия да деконтамидоират, 
материалните средства и 
намиращите се там хора.

М. Я.

гароки език.
От Редакцията за книгоиздателСка 
дейност при Издателство „Братство"

: :
, А. Т.

IМАЛЪК ПОРТРЕТ работно място
Драган Гюров е зает в каучуковата промишле

ност в Димитровград. Работник, който си гледа рабо 
тата и по нищо не се изтъква особено. На пръв поглед.

В каучуковата промишленост Драган 
троява през 1966 година в цеха за технически стоки. 
След това започва да работи в цеха за производство 
яа ботуши, оттам ,в цеха за платна и фолии, на така 
наречения „Коберц", «а тровалак... За почти 20 годи 
«и трудов стаж Драган е работил на много работни 
места. По този начин той е станал 
та, която замества отсъствуващите по различни при
чини работници. На въпроса ни дали 
то да се сменяща работното мщето Драган сподели:

— Но, защото ад вече ф>м овладял

.писаната норма не ми представлява трудност, дори • 
често я и преизпълнявам.

Сега Драган е в контрола на готовите стоки в це • 
ха за платна и фолии и за новото си работно място I 
казва, че изобщо не е по-леко от останалите, само : 
търси повече отговорност. На това място заработва ! 
около 35 000 динара месечно. Опоред иего това е сра : 
внително добър личен доход, като се има предвид, че в 5 
останалите трудови организации в града личните до { 
ходи оа още по-малки- Със съпругата си, която зарабо • 
тва към 30 000, живее в обществена квартира и е до- | 
волен от постигнатото. ,

Но портретът на Драган не би бил пълен, ако : 
не споменем неговата активност (която той премълча . 
ва) като подпредседател на работническия съвет, пред : 
седател на секцията за спорт и рекреация при спортно 
то дружество „Тигър1' .в трудовата

се трудоус

и член «а група-Оообено трябва ла се по 
дчертае отзивчиво,стта на 
заетите. На своите посто
ве оа се намерили и тези. 
които оа отсъствували ' по 
болест- За всяка похвала 
е отзивчивостта на заети; 
те в селскостопанската тру 
дова организации които ра 
ботят в района на Висок и 
Забърдието, които и пок
рай напредналата възраст 
и лошото време, напълно 
са изпълнили поставените 
задачи,.

:е трудно чеС-

:С ПрОИЗБОДСт
ведоия л/роцес доа много работни моста, така че пред

ЦШ организация, де
легат в скупщината ка Само-управителната общност 
за култура, в ръководството на запасните военни ко ; 
мандири, в синдикалната организация. Освен това1 !

игри, в срещите ма равнището на СОСТ Тигър" за !
които*6 п_1ули0дите' 03 само част от признанията, с • 

Драган е удостоен. Ню все пак негово най-гол ! 
ямо признание за съвкупната ,му де&о^т «е\”мо
да ,™ е ДЖ1Лома на Септемврийока награ :
Д , която получи мин-алата падина Няма ла е в пел ‘
тава'На тоТПе то9**' Драган вое пак отли^ : 
в дамо ОТ работа ИИ'КОга не е отсъствувал яеодра |

■ ___ А. Т.

шшт

1■ -

■ :Съответни проверки са 
направени и в останалите 
трудови организации. Осо 
бена помощ в акцията, а 
същевременно и в нровер

на
м шшня щ !шшш,

1НММ1М1ММ,

СТРАНИЦА 8
Братство ф 6 декември 1985



ПЛАН
за

развитие на Издателство „Братство" за период
1990 година1986

Отчет за работата и програмна концепция на рвпичк^ 1ИЧ71Я1т лл _ Издателство „Братовто". от Ниш фюето село, образование, култура, СОИ, общеспве-
тстно'’ ое т-кЯ р ^ 1 я на здателство ,,Бра- съвкупно действувааде относно концепц/ията ната самозащита и ситурност, кшсто и руб-

И привмат ,след шм,роко на изданията обосновава върху Конституция- рими за хумор, сатира и забава). В предсго®.
нтпатртпита <^ане от основателите и съос- та. Програмата и политиката ада Съюза ада щия средноорочен период вестникът «а ло- 

ТУг?^тт °Т ежДуобхцинските комунистите и конгресните определения н ол- голям брой страници ще следи и пише за
мнферонции «а ССТН на Нишки и Южномо- ределеадията на ССТН 1в тази област, както и младите, като им обезпечава място и за т*-

раадоки регион и общинските конференции върху нормативния 'акт за издаване ада Тру- хадю участие. Според потребностите и от ин-
лица и 1^~1>(>ВГРаД- Ьсюилеград’ ^УРДУ довата общност. терес ада трудовите организации ще издава

През изтеклия средно срочен период Из
дателство „ьратство" успешно осъществи сво- орочния планов период 1986-1990 година Г‘ 
ите задачи в инфармир^нето на числящите се запази съществуващите издания с «астоява-

ггритурки на трудовите организации.
Детският вестник „Другарче” ад занапред 

14(0 ще бъде един от важните фактори на идейно 
и възпитателно влияние, а тази своя роля ще 

към оьлгарската народност на свои майчин ния за понататъшно развитие на качеството осъществява с публикуване на актуални и 
език, ь ооластта на детския печат, пуолицис- и съдържанието >в съзвучие на тематиката на занимателни материали с възпитателно- 
тикаха, култлурата, литературата. и адаукага. изданията. образователно, информативно,
1ака чрез вестник „ьратство” седмично ин- Основните задачи па вестник „Братство” учно-популя|рно, и забашно .съдържание. Във 
формира за активностите в общините и по- оа навременно, пълно и обективно информи- вестника ще -бъдат публикувани

Издателство „Братство'’ в Н<иш ® оредно-

на-

материали,
широко ад даде възможност на трудещите ее ране на трудещите се и гражданите, числящи к<жто допринасят за таченето и развитието и
и гражданите по-успешно да участвуват в се към българската народност в СФРЮ (кои- братството и единството и други придобивки
самоупра/вителното повдигане и разрешаване то най-много живеят в общините Димитровг- н,а нОБ-^а и социалистическата революции,
на най-актуалните въпроси на своята среда и рад и Босилеград, както и една част на тери- развитието на югославския социалистически
по-широко* За учениците на основните учи- торните на общините Сурдулица и Бабушни- патриотизъм и хуманизъм- Вестникът ще до
лища детският вестник „Другарче” е значи- ца — това са общини на териториите на Ни- пълнява необходимостта от прочита литера- 
телец наръчник почти от всички учебни обла- шки и Южноморавоки регион), както и по- Ту.ра с публикуването па текстове в съзвучие 
сти. В областта на културата, творчеството, широко в страната. Вестник „Братство” ще с потребностите на учебния план и лрогра- 
науката, изкуство и публицистиката са задо- допринася за развието на единната система на ма Вестникът ще насърчава ад афирмира 
волявани потребностите чрез списание „Мост информиране ада езика на народността., чрез детското творчество чрез разнообразни тема- 
и издателската дейност. През изтеклия пер- който трудещите се и гражданите ще получ- ТИЧЗШ1 «аграднм конкурси. Своето съдържание

ават необходимите информации за активно ще обогатява и с разнообразни детски твор- 
Издателство участие, мобилизация и изграждане на стано би (стихотворения, разкази, художествени при 

е вища за по-нататъшно развитие на самоупра- ложеН1и>я и др.). Вестникът ще излиза петна-
отноше

са -излезли от печат 12 заглавия.
Реализацията на плана на 

„Братство” за период 1981 — 1985 година
ставала в сложни обществено-икономически вителмите обществено-икономически
условия И пои такова положение натрупани ния. Осъществяването та тази задача е свър- притурката за най-малките „Букет”, 
са значителни опити и постигнати значителни заио с общите усилия на прогресивните сили
пезултати в изпълнението на задачите. Изда- на обществото към преодоляване на актуал- Списание „Мост" ще излиза двумесечно а 

гъс гълъпжанието си станаха по-близки ните обществено-икономически проблеми и обем от шест табака обработвайки въпроси от 
„опа и гоажданите — читатели- по-нататъшно укрепване ка самоуправителни- „бласта на културата, литературата, науката и 

УУ™Р™н«те общности и организациите на те отношетия. Вестник „Братство", обхваща- публицистиката. Списанието ще насърчава 
гтоужения тоуд училищата културните ве- йки всички области на живот е разнообразни творче<жа дейност на полето на оригиналното 
сдружения труд, X 'г,онеже най-гол- журналистически жанрове, реализирайки ко- литературно, научно и публицистично творчсс-
домеша, нцстцията, ще бъде значителен двигател «а тв0, ^ .събиране и записиване «а изворните

ОР случва за акциите които акциите, които водят субективните сили паче- „ародни умотворения и под. Списанието ще 
непосредствено се е-у ' Съюза ло със Съюза та комунистите във всички об- посвещава особено внимание на превеждането
водят субективните ласти на живот и труд, като се започне от ^ езиците на народите и народностите на
на домунисдате. на хрудовата основните клетки на системата — местните Югославия и с това ще допринася за по-на-

материалното положе Въя общности и ООСТ на общините Димитров- татъшгаото .развитие да съдружието и укрепва-
организация не е адеквазно V ' по Босилеград. Сурдулица и Бабушница, нс на |браа,СТвото и единството на нашите на-
финансирането на из^ги^а^еклю Ре. Йи"ки ,и Южноморавоки регион, СР Сърбия
вече субекти. Д(жде се до вкл ° образова. и СФР>о, както и за външнополитическите
публиканската оощност ~яш.ност за общо събития. Вестник „Братство” с ангажирам по- продължи издаването да оригинални, научни, 
ние със самоуправителните> ' ъ фш|а_ даод ще тълкува всички области на живота, пуб диетични и други произведения, чиито ав-
основно образование и в Другарче". .Не проблемите и акциите, които .раздвижват тру- тори са числящите ое към българската наро-
негирането на детския » ст* ”„ешенис на дощите се и гражданите в своята среда за даост и към другите народи и народности 
е намерено по-стабилно и Р _ вояка годи- разрешаване- Вестникът ще следи примерите „ СФРЮ. Отделно ще бъдат издадени повече 
финансиране .на .издани т , а11изация. н,а общностите и колективите, които тласкат заГлаипн маркаическа литература- За лотреб- 

трудоват и- напрсп |[ю и ще им.а критическо отношение постите иа учениците ще бъде издадена иро-
ким отрицателните «влетия и тенденции и тс- читшгага литоразура в комплекти за всички 
хните иооитсли. Вестникът ш.е следи актив- клаоове съвместно със съответните ведомства, 
костите по реализацията на Дългосрочната
програма за икономическа стабилизация, про ^ политикаш на описване всичките три 
моните в политическата система, развизтисто издан1ад и занапред ще афнрмират основните

__  и задълбочаването ща оа.моуп.равитсл1Нитс мг- придзбивкки да огашата революция — .ра«но-
II ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОСНОВИ ЗА иошания, афи.рмвцимта «а делегатската ойс- црарцедо Яа народите и народностите и бра- 
рдчкитИЕ НА ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО” тома и т. и. тството и единството, както и вшчки сто-

—---------------- Включвайки широк кръг трудещи се и йнооти иа ооцналнешчеокото строителство,
ч.кагге и своя-га граждани чрез публични разисквания, съпе- самоуправлението, делегатската система и т. 

Своето целокупно деиству- Братово" Шамия. анкети, трибуни, .кръгли маси м други н Затова със съотвеша -организация на рабо- 
развойиа концепция Издателство "31 облици ма единни® и изясняване, мнения на .,,итс редакците щс изнамират пътища изда-
от Ниш обосновава върху оон в. т ти читателите по определени актуални въпроаи данията на -прав дачнн да се вклю-
ните насоки за подготовка на ср д ' _ ,н,а средата и шо-широко, както и иа самия чат щ ю|зазя|ването да демократически* плура- 
план на обтцествеио-икопомиче \,^сптш- вестник, чце бз^дат честа тома в практиката Лизъм да оамоуп.равителните интереси и във 
на общностите и върху муяолргем ^ФРЮ м комуницираие на вестника <с читателите. всички отдни да демократическо решаване по 
те се към българската пароя ,и За. вестник „Братство” ще излиза оедмично творчески начин.
чрез Издателство - ' ,т н0 11а 12 страници, .а ще излиза и да 4 страници в осъществането на програмните конце-
когга за ггланиранс, ггллдавп.с ' Гу]ч,юсги 0б- съкратоно издание ша вестник „Комунист”, пцим редакциите и занапред .що привлича въз- 
междуобщийските ре" " регион, Стрни.ците във вестника ще бъдат тематично можпй повече сътрудници от вшчки области,
щиости на Нишки и * 1 Босилеград’ разпродслени, за да обхванат целокупнин об- творци и познавачи иа обществените, стогтак-
общимитс: изходни- щоств01Кмпол1Ити.ч.оски живот в общините, дваСу.рдулищг^и ^ушница^дасг^от п регжма ср Сь1р5ия и СФРЮ (стопанство, (На 10-та стр.)

десетдневно на 20 страници, влючително с

ям

ро ди <и народиости.
В |ра1мкмтв па (издателската дейност шв

на обременяваше
Задачите от програмната концепция 

другото В трудовата организация реализира
ха 18-19 работника, от които четирима са ра- 

общата професионална служба, доботили вкато останалите оа журналисти в редакциите.

те основи

СТРАНИЦА в
Братство • в декември 1983



ппшоню ш касае за концепциите и /ФУ»" документи, 
. . чоашаи ефшзмлшие аш пздшвлма, е 0 с оо троосж№- необходимо е въз

гС-дагжахгл »=глгг гетжге
жишю1\) ш шдандаго* Некюхюдимо о ио-оо- пшс. псооходимо ДП & шюдсто- издателските съвети ш издадията,-кдго

, ооошцесшквше оюлизннша ш оии-одме, “ гИю!ш,од садишию ще оъдс реш- омеии, " иито са делвгада ш
а спйшу 1»ом^о зишарадс, рутииерство, колшга- ящнщ, ал<*иш лкчжод ^ 01 ..М1| [/1 И3ш И съоснователите, къдсфо ще идва до исяшс-

Д «иема издигал и, « лъприоа оа «ж. Иедагююгао ,,1*Р«сжГ Ш* оОез-
«дайво-поиитичеа» ши*, -ме се шмчжг шяма пъта информираш» <т опредем»

триона (рмманоираие т ипфюрмираиоя» иа ма* ив раоота върху осьщестхиааю-
ш«.ш востник „Братство от ери а^ И* ,„а ,1]лша ш иормпиашпо 

^ ое оовзиечаиат - ш определели потребност^ ще
. б'ьдо ма-П|ра1деаю повече в смисъл «а доизгра 

съществуващите 'Нормативни акто-

ЛЛМО

ш ирофосцонкоиюго и
знание на журнашютмч^окмя иадьр. 
да оо постипме целта изданима да бодат във шшс, 
функция на сдружения труд и интересите иа сшата, шигш
тоудещцте оо <и гражданите. на сдл с^ъроид за задО|ВОЛ|>шВ1ПО патрудещите оо цж А зодилжшио па информирано иа м«йч

дотшзд вестник „другарче ще се 
фшммирк « «о 00"/» ОТ гм*уоя*иим«1(«1а «У- кШСЮ и
лтуриа о.очмо.от и тсиуолмшишата ооирюе У предстоящия период ще 0*де приет 
за ооноошо оорааоваии.0 е участие «а ^■“ пра1ВШтПк т личните доходи (изменения и 

щапредъкът в самоулравителните отошо- оомкшю ©оразоюаиие в оОщиишс. доггьлисш* на съществуващия) с основните
стшммоксхш раоштше, ммего и във ое- „тост" и издаголошш дейност “«< сс й кюитопии за иъзиаграждаване според труда-

оира от т»уоли'канок!й1« културна оощпост щс бЪ)Дат направени измдасиия. в правилника 
сладостите, кьдето шам-вече се разпро-онрами- въз ошовата па задоволяване на кул1у|/ни1о систематизация «а работните места с опи
ват и четат изданията ща юздатед-сшо „ароте- потреинкют ш .народността е включване 1 • ' 0 И изреждане «а работите и трудовите

изисква и ио-шдямо качество, яшзш ши в общимите. оа оеьщоетвдщане та зад - ^ а ^ 0ЪдС приет и самоуправителеи
съдържаше, което щ» -информира, тълкува читв, обеапечавяис аю ирочиша литература, за* създаване и разпределение 'на дохода,
определени явления и процеои «1 ще оъде и участие във финансирането ще вземе гоиуо- аоНщ документите иа кръга ш споразумя-
акщште, които водят суоекглвниге сили- това л»кшкжат' обниюст за основно ооразонаише- груиащията. Трудовата организация ще
изисква пълна мооижизация ,на вцички еуоекти Шчирооа за фи№нюн|раис па всички издания и съгласува своите нормативни актове
в трудовата организация федакциите на изда- ще -оо регулира със оамоуправително епоразу ,с-' учие с потребностите, които това изи-
шя, пи на Скс, ии на .синдикатите и е»ори- метне иа -основателите и трудовата органи- у
нието на трудещите се) за последователно ц"д е сринанси-ерите. Сродствата лее се ооез-
осъщеетвяване тенденциите на изданията по нечават въз оонова на .реално утвърдените ..

програмни коицепцш и -плановете -на издали уI ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕТОД НА РАБОхА и 
в ята. Значителни оредства в разходите е цена- КАДРОВАТА ПОЛИТИКА _____________

о.шото 
Ши -език.

ждане иа
ве съглаоио определена законна и друга рс- 

съ гласно нотреоностите.Ш ПОЛИТИКА НА СПИСВАНИ НА ИЗДА
НИЯТА НА ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО"

Ким, в
ачяиг оолаеш ла жилиената среда, о-тоипо

тво"

откошеяла на съдържанието, техническата 
оооруденост й друш. Значително място
осъществяването на задачите в ооластта на та ва печатароюите услупи (печатане, хартия
политика на описване на изданията ще има и др.), докато оотаналите разходи щ’е се дви- изапия в стопаиисване-
издателският съвет на всяко издание, какго и жат в рамките на ръста -на -общото и съвмес Съвкупната ор! з Ц • - г-ьгла-
Цеятралният издателски съвет на равнището тнюто потребление в СР Сърбия. Разпределен то на Издателство „ р т в , _ ^ и
на трудовата организация. Публичното об- нието *де ое -върши съглаоио обществените оио целите на реализация[ на рогр . ^
съждане по осъществяване на -концепцията на критерии, -както и в рамките на .процесите в задачите, всяка година в у р оп_
изданията а предложението на съаште за сде- групащията «а кръга на споразумяване «а годишната програма и конц пци 
дващата година, което ще се води оргшизи- вестникароко-ияс{юрмаши1ВНата дейност. ределят рубрики постр пич те ^ '
раноипри пълна масовост .от страна на осно- дтруда^чесгво с дру
вателите междуобщиноките конференции ма Всяка година оамоуправителиилт орган ма
ССЩ ма Нишки и Южноморавски регион и трудовата организация ще изготвя финансов ги вестници и издатели, В зависимост от 
съоснователите на общинските конференции план, който ще се верифицира от 'издателски- требностцте ще ое издават от време на вр^ 
на ССТН на вече споменатите общини, трябва те съвети. Издателство “Братство" ще се ан- ме публикации, информатори, рошури с до- 
да допринесе за определяно ма възможно най гажира върху увеличението на приходите, при кументационно. съдържание, книги и п д-, ре 
необходимо и по^адекватно съдържание на вс- което увеличението, на тиража заема важно дставляваици интерес на обществено по 
яко издание. Вестник „Братство“ не може да място. Тиражът на .вестник „Братство" и спи- ческите общноеш, обще^ено-политичесюхте 
бъде дневен информатор на събитията обаче сакие „Мост" годишно ще се увеличава с организации и ииС1. етодът на ра 
с ангажирани приложения трябва да следи ця- 5-10%- Цената на изданията ще расте с Цел всички редакции и професионалната ^служо 
лата обществено-политическа активност в об да се достигне цената на сродни издания. Ка- ше .се основава върху плановете за да ота и

задачите, които изисква тимова раоота, при

по-

съдържаииещините, акциите в местните общности и 00 чеството на изданията, тяхното 
СТ, активностите "в 'регионите и по-широко, ще допринасят за увеличение тиража на 
Подходът към изпълняване на задачите от щите с ангажиране на професионалната слу- 
концепциите трябва да бъде с разнообразни жба и останалите работници и сътрудници.

съ. ко.ято ще намират изява инициативите.

Кадрите са трайна потребност на Изда
телство „Братство" за по-нататъшно развитие, 
осъществяване на задачите и концепциите, 
относно мястото и ролята, която има- В 
предстоящия период ще се изнамират най-

жанрове на журналистическа изява — възмо
жно повече: обзори, коментари, обществени Политиката на създаване и разпределен

ие на дохода ще бъде в най-тясна връзка с 
осъществяване целите на Дългосрочната про
грама за икономическа стабилизаци,- В нор
мативните актове за вътрешно разпределение

„ . трябва да дойде до израз обективизиране на ________ „ „
В детския вестник „Другарче’ и покрай приноса иа .работниците върху реализацията ^равовременно ще следят активностите. Про

големия брои .съществуващи -рубрики възмож- на задачите. Така те -се обезпечи мотивира- фе10ИсталНи1е каДРИ Ше се оспособяват чрез
но е да -се въведат и .нови .рубрики, когато ое Ност, творчески принос и интерес за рациопа мзлични облици на усъвършенствуване
касае за засгьпеносг .на .учебио-образовател- лио ползуваме на -средотвата, работното време ганизацият,а на Сдружението на журналистите 
ните обла-сти', а шкои съществуващи трябва и пестенето. ’ Или чРез Института по журиалнстпка.
да се приспособят към възрастта таа децата.
Списание- „Мост”, задържайки физиономията с осмислена делова политика и с поли- , - С въ11Решно Разпределение .на кадрите 
си пб отношение на тематичността с .опреде- тиюата -на разпределени,е ще се -създадат у-с- Се постипне пълна ефикасност, качество 
лание същата т бъде по-близо до чителите. ловии за дългосрочно .и систематично решава но„я^Га„|И,,?СЪЩвСТВЯВане на КОнЦепЦ”ята на 
Една от задачите е и запазване на културни- не на въпросите от .областта .на личния ,и об- а 6 Се иаГ1рави Усилие за по-голям0
те цсности на българската народност. щ-естввн стандарт (школуване, усъвършенст- ^"е 110 съхЦествуващИте

_________ вувагае «а -кадрите, решаване та жилищните бъдат Р даКЧИЯ' В предстоящия
: IV. МАТЕРИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ИЗДА проблеми, топло яден-е и д-р.).

ТЕЛСТВО „БРАТСТВО”

хроники, .репортажи, срещи, портрети и други, 
които ще намерят място в определ-еии руб
рики в зависимост от тематиката.

съответните решения според програмните за 
дачи и ще се обезпечава мрежа от сътру.дни- 
ци и кореспонденти от всички среди, които.‘-л

в ор-

в

кадри във
период ще 

.приети еди-н юрист, един журналист
„Братство" -и

в
редакцията на вестник_ еДЦц

V. ПО-НАТАТЪШНО РАЗВИТИЕ НА САМО съг,)удн,ик н,а ‘издателската дейност. Съотв-е- 
Трудовите помещения -на Издателство УПРАВИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ™°^1е бъ«е решен въпроса за кореспонденти

„Братство" засега задоволяват .потребностите —----- °т 'УРДУЛ.ица и Бабуш-ниц-а за-едчо с остана-

5^гаая=ж: хггмет ж ~ -«— -——
материалните, възможности -съответно да ое ган, дава възможност за изява’Р !'зеЛ'Ш ор"

™бва Гсе .йг- — - *«—Издателство .„Братство” с .основателите и пе- Рбщ|И |И1Нгге|реси иа трудовата -организация. канва всич Издателство -Братство” по- 
чшииците ще нзна.ммра решения за подобря- мне«ия, предложения
ваще яа техническата оборуденост- ш печатни муниммте) на трудовата пг>лйии-,я,ш °‘ 
те -Бук ^раджич”, „Просвета-”, -настоявайки ДМтагел ш ак™”те Издателство БпТ 
да ое .обезпечи разнообразие та -набора, бук- тство" щ-е търси -от аонователите и^- ”Бр' 
вите и останалите въпроси, свързани с графи- телите широко публично обсъждан-е’ ора"

;

читатели да изнасят свои 
тп ■ и сюгжестии, кои-

^ тя3 Д°ставят на адрес: Издате-
8 180пп нТСТВ°"’ ”Кей 29 Декамври“ бр. 8, 18000 Ниш до 15 декември т. г>

когато
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Шизическз култура,, С,; Т|Ш ЧовекътБОСИЛЕГРАД; ФК „МЛА 
ДОСТ" НА КРАЯ НА ЕСЕ 
ННИЯ ПОЛУСЕЗОН

и приро^. ги а

Без отговорност н дисциплина нима успех Магнитният летопис! 

на земята Ь
да/да- зщт

Именно в на 
Т^з годишно- 

Междуо 
футболна ди

визия Враня — група „А°, 
ПОЧТИ 1ВОИЧКИ

те от страна ,на треньора 
задачи. Към това 
да прибавим и толерантно 
то отношение на треньора 
Георгиев спрямо някои от 
тях.

при отделни Футболисти- 
Резултатът ют това е изве 
стен. 'няколко поредни за 
губи — орещи, които в дру 
ги обстоятелства сигурно 
нямаше да загубим.

началото на трябвато първенство в 
бщиноката (Продължение)

Палеомягнетизмът — този необикновен хи
брид между палентологията и геофизиката 
несе резултати, които значително помогнаха за 
развитието на двете /науки. От една страна, с 
негова помощ палеонтолозите могат сравнител 
но точно да /определят възрастта на своите на 
ходки. От друга страна, той помогна на геофи 
зиците да определят изменението на земното 
магнитно поле в продължение на милиони и ми 
лиарди години. Н/ягсои от получените резултати 
бяха просто смайващи.

Оказа ае, че освен въртенето ои около гео 
графоките ' /полюси, магнитните полюси извърш 
ват и едно много по-бавно движение по земната 
повърхност. Преди половин милиард години се
верният магнитен полюс 1е бил някъде в Тихия 
океан, преди 300 милиона години на днешна 
Япония, след няколко десетки милиона години 
— /на мястото на Сяхалин, после в района на 
Владивосток и едва преди 50 милиона, години е 
навлязъл в Северния ледовит океан.

футболис
ти, па и тренъорът Геор
ги Георгиев, .не скриваха 
своите надежди и 
ха, че имат

Инак, -с 6 победи и 7 по 
раж'вни)я- с общо 12 точки, 
„Младост0 ще 
на 7 -или 8 мя-сто ,на табли 
дата, което е съвсем 
възможностите им.

ДоМ. Я.

изтъква презимува
възможности 

високо да се класират, до
ри и да спечелят 
.място.

Въз основа .на член 22 
на Правил/Ника за оистема 
тизация еа трудовите зада 
чи /в Сам оуправцтелната 
общност на интересите за 
комунална дейност, местни 
и некатегоризирани пъти
ща в Босилеград, Изпълн 
ителншят отбор на Скуп- 
щината на тази СОИ на 
заседание от 25 ноември 
1985 г- взе решение да об
народва

под
първото 

Обективно гледа
но те наистина имат сили 
и възможности за високо 
класиране- Обаче и в тече 
ние на

За юлабото 
на „Младост" ,на края 
есенния тюдусезон 
тсящото футболно 
нство. Георгиев сподели:

— Есенният

класиране
на

на насесенния полусезон 
футболно 
потвърди 

без
отговорност и дисциплина 
няма успех. Като казваме 
това имаме предвид неко
ректното отношение на 
няколко футболиста, кои
то всъщност трябваше да 
бъдат носители на играта 
на „Младост". Поне спор-

първенастоящотов
първенство се 
старото правило, че

полусезон 
може да разделим <на две 
части. В първата част, т.е. 
в първите 5-6 кръга. ,,Мла 
дрст° игра много 
В резултат на

добре, 
това извою- 

победи. 
л и нас-

Конкурс
вахме четиршпет 
След това, като че за приемане на ЕДИН СТ 

АЖАНТ /на новооткритото 
работно място 
НТ по изграждане и под
държане на комунални об 
екти и некатогоризирани 
пътища към СОИ за кому 
нална дейност, местни и 
некатегоризирани пътища 
в Босилеградска община.
УСЛОВИЯ: Висша профе 

оионална подготовка — 
.инженер по строителство 
(VII степен професионална 
подготовка).

Кандидатите трябва да 
придружат молбата сит С:

— кръщелно сви дете лст-

тъли някаква криза, която 
лично аз окачествявам ка 
то голяма

РЕФЕРЕ- иоразщ! С лаиа 
за

крей! СО 4И

тоьа олхя ^х^рити
с ОиракпО МдеГШТПЮ ИОлс. ^ Други Дути 

1"<тхлИ „ЛШШОШ , ЧИИхО 1ЛлВСре-Ц
Юх, а южният — север, хова означава, чс в лши 
ювекавни-ю развихте .на осмята е имало пори 
иди, през които земното магнитно поле се е ’ 

северният магшхтен иилюс е оти-

ед играта и на възложени самоувереност

ТАБЛИЦАТА

НА МЕЖДУРЕГИОНАЛНАТА ЛИГА — ГРУПА 
„СЕВЕР” НАКРАЯ НА ЕСЕННИЯ ПОЛУСЕЗОН 

1985/86
ОсхрьЩсиии
вал в южног>о полукълОо, а ЮЖНИЯТ -— ч.-*»Ср- 
пихо. осче х\юже да ре смлта за доказало, че 
тези ооръщания са закономерно явление и ее 
случват уредно през един милион години- но 
врехухе на оорьщаисто земното хмашигно поле 
е изчезвало за известен срок. по именно магнит 
н/ото поле на земята защищава нейната пов-

1. „12 фебруар"
2. „Будучност0
3. „Хемичар"
4- Бродоремонт"
5. „Сеняк"
6. „АСЕН БАЛКАН/5 13 6 2 5 

13 5 3 5 
12 4 4 4
12 5 2 5
13 4 3 6 
13 5 1 7

(+12) 
(+ 6) 
(+13) 
(+ 4) 
(+ 2)

13 7 4 2 
13 7 2 4
12 6 3 3
13 5 4 4 
13 6 2 5

22:10 
25:19 
22: 9 
19:15 
20:18 
15:18 
24:17 
22:20 
10:20 
19:19 
20:29 
20:19 
12:26 
14:25

18
16
15
14
14

(— 3 14 Слънцето заредени чаръхноет от идващите от 
стички. това означава, че през периодите на 
ооръща/не земната повръхност е била обстрелва 
на от извънредно голям брой коомичк11 частици, 
които оез съмнение са оказали някакво същест 
вено влияние върху живите организми. Може би 
именно това силно лъчене е предизвикало зага 
дънните скокове в еволюцията на биологичния

(+ 7) 
(+ 2) 
(—10)

7. „Единство" (П)
8. „Рудар”
9. „ИМТ"

10. „Пореч"
11. „Рудна глава"
12- „Единство" (Б/п.) 12 4 2 6
13. „Раднички"
14. „Новоселац"

Забележка: поради лоши климатически ус
ловия не са изиграни мачовете между: „Един
ство" (Бела Паланка) и „Хемичзр”, както и ме
жду „Рудар" и „ИМТ".

13
12 во.
12 — оверен препис на св" 

детелствого или диплома
та за завършеното учили
те 1И

( 0) 11
(— 9) 
(- 1) 
(—14) 
(-П)

11
10

13 3 3 7 9 — удостоверение, с кое 
то се потвърждава, че «е 
са под следствие.

Молбите с необходимите 
документи трябва да бъд
ат 'изпратени в орок от 15 
дали след публикуването 
на -конкурса във в-к „Бра
тство" на следния адрес: 
Изпълнителен отбор 'на 
Скупщината на СОИ за ко 
му налага дейност, местни 
и некатегоризирани пъти
ща и Босилеград. Закъоне 
ли и /непълни молби няма 
да сс /разглеждат.

13 3 3 7 9 живот.
В процеса на палеохматнитните изследва 

ния се получиха и резултати, които извадиха 
на бял овят една доскоро отричана теория, из
мерванията както на европейския, така и на аме 
риканския континент показват, че полюсите са 
се премествали, на някогашното положение на

д. с.

СТРОИТЕЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КООПЕРА 
ЦИЯ ТО „ГРАДЖЕВИНАР” В БОСИЛЕГРАД 
ПУБЛИКУВА

полюсите не съвпада — те сякаш са се движили 
но две почти успоредни, но различни линии. С 
други думи, измерванията показват, че би тряб 
вало някога да е имало два северни и два юж
ни магнитни полюса. Това, разбира ое, е невъз- 

/всеки магнит има само един чифт

Конкурс
за приемане «а работници за следните трудови 
задачи:
1. Финансов счетоводител 
време, 1 изпълнител,
2. Аналитик — за неопределено време^^нппо^

3. Материален счетоводител — за определено 
време, 1 изпълнител,
4. Ръководител за неопределено време в. Делова 
та единица в Ниш, 1 изпълнител. Деловата еди
ница в Питоград — 1 изпълнител. Деловата еди 
ница в Скопие — 1 изпълнител.
5. Стажант за работа в деловата единица в Бел
град — 1 изпълнител.
УСЛОВИЯ; — под 1, 2 и 3 Средна училищна под 

(IV степен специалност) икономическа 
насока с едногодишни трудов опит.
— под 4 средна училищна подготовка строител- 

икономи чеоко - Ф пнан сова наоока с дву

МОЖ1НО
полюси. Тези резултати могат да бъдат обяснени

за неопределено само ако ое приеме, че някога всички континен 
ти са образували един къс земя, който вследствие 
се о „разцепил", като отделните парчета са се 
отдалечили едно от друго. Затова сега лавата 
в Америка „сочи" друга посока 
Стария овят-

Резултатите от палеомагнешзма са въпрос 
ре ©амо иа далечното минало, но и на далечно
то бъдеще. Установено е, че интензивността на 
земното магнитно поле постепенно намалява. 
Това означава, че може би след хиляди години 
полото «че изчезне и ще настъпи обърщане на 
магнитните полюси — всички компаси ще ср за 
въртят на 180 градуса. Ще застраши ли изчезва 
него па зомшото магнитно поле живота на чове
чеството7 Няма ли коемичната радиация да пре 
дизайна необратими мутации в земни* живот? 
Учените Смятат, че след лгякюлко хиляди Години, 
кюгагго може би ще настъпи период на обръща
не, техниката ще стигне таиова равнище, че ще 
може да създаде 'Изкуствено магнитно поле, рав 
но на земното. Това може да стане, като около 
енвятора ое намотае овръипроводящ кабел. Енер 
пи*та за захранването на този електромагнит не 
е толкова голяма, че да бъде недостъпна за чо
вечеството.

СКРЪБНА вест

С дълбока скръб съоб 
оцапаме, че нашият 
дългогодишен член

от лавата иа

Милутин (Мила) 
Петров

работпик по поддърж 
аисто
почина на 26 ноемв
ри 1985 година.

С неговата смърт 
загубихме прекрасен 
човек, който. вечно 
Ще остане в спомена

готовка

на или 
годишен трудов опит и

5 средна 'професионална подготовка — 
икономическа наоока,

* Конкурсът с открит 15 дни от деня на 
публикуването. Решаването за приемано ще ста
нс в срок от 30 дни от изтичането на орока на 
подаване на молбите. Молбите изпращайте на ад 

Строителна занаятчийска кооперация „Град

I

под

ни.
Трудова единица 

215 към Отделението 
за. спортни обувки на 
„Тигър” — ТО „Дими 
тровград"

рее:
жовинар" ТО Босилеград.

* Непълни и но изпратени ни време молби Й. П.
няма да сс 'разглеждат.
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беше поканен на обяд. Останалите — 
нищо. Тъй като на събора ле сс продава
ха хранителни продукти, а на нае пече 
це ни беше до играене на хоро м до мо
ми, решихме да намерим „начин", как 
и ние да сс наобядваме.

Това стана през 1960 година. В южната 
част на Димитровгадска община беше 
се появила болест по добитъка и бяха 
взети остри мерки. Селата взаимно бяха 
изолирани. Излизаше се само е пронус- 
квателна бележка.

Дойде 4 юли — Денят на боеца. Ние 
неколцина от Поганово ни. ф искаше 
да ходим на събора в Долна Невля, къде- 
то Денят на боеца ведно се чествувашс 
и като селски празник. Издействувахме 
бележка от ветеринарните за група от 
четирима младежи да можем да отидем 
на събора. От Поганово до Долна Невля 
минахме през четири „граници" и ср озо
вахме на събора.

Поизиграхме се, а и от дългия път 
много, огладняхме. Що правим? Само 
един от нашата компания Георги, има
ше братовчедка омъжена за невлянец и

Кече само с
писуваже

— Аз ще влеза 
че уж си тръгваме (бележката беше при 
мене), а вие влизайте после: Петър нека 
дойде да мс вика моме, а Любчо него.

Така и направихме.
Щом аз влезнах, Георги каза:
— Оеди тук! Хапни малко, че далечен

да извикам Пзорги,

път «и чака.
След малко влезе и Петър, а И ОДИ])

и Любчо. На бърза ръка се на*него
ядохме и след това ои тръгнахме за По- 
ганово.

0 0 0
М. Андонов

Добре дека падс снег. Да се тури край на раз- 
прапийстс около оран>ето и сеидбата и изълненисто 
на плана. Мейе ми драго само йдено — не може да 
сс засейс колко йс планирано, ама оно може да има 
по лошото време и убаво, па че се навакше. Друго 
нещо очу да кажем. И я, и мнозина кико мене, йоще 
од юли одесец смо почели да „оремо" и „ссйемо"; а 
и я, и тия кико мене — никой нсйс излезъл у пол>ето, 
да види може ли че оре, или па да улезнемо у задру- 
1)сте и да кажемо:

— Другари, де да видимо колко агрономи има ту
ка, и они нека кажу куде кикво и кига може и тре- 
ба да се оре!

При нас йош нейе тека. Ние по събрания и кон- 
фер»енцийс оремо, а агрономите, кико тува тия дни 
що рече йедън производител оди Забърдието, одавна 
не су си укал>али обуче Демек, седу си по канцела- 
рийте.

Е? М!у :\ РОС ГТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

Животът е променлив: един ден по мед, 
ден — подлучан.

друг

Арабска

Когото човек не знае към какво пристанище да 
държи курс, за него ннто един вятър не ще бъде 
попътен.:

Сенека

Безцелният живот е ранна смърт.
Гьоте — Татко, моля ти се, до 

йди в училището пле-с.
— Защо?
— Ще има родителско- 

учителска ореща в тесен 
кръг.

— Как така в тесен юр-

Или друго: можеше белйим да се пооре г^зкой 
хектар повече, ама с мханизацйюту не беомо най- 
спремни. А защо? Трактори — колко ти душа оче! 
Стегнути, докрани, подготвени за работу. Е, тука 
йе^чалъмат! Оди тия тракторйе, сопствениците на 
койи узимаю и користе све бенефицийе — мазиво. 
гориво и друго — кико за оран>е. А ка овамо — они 
синдрацити не иду у полето, него у горуту! Ул^есто 
да ору — они свозе дърва и млате ли млате паре!

Затова никой би не задева. Най-напрзд — за- 
друбете, ко су им омогуЬиле да узну тракторйете 
оди „зеленият план" първе су дигле рубе...

И они користе туя ситуацию.

Не би било тека, ако за туя работу б1* припну 
задрубете, ако агрономйце завърну рукаве 
канцеларийете и кажу =

— Е, другари, ка ви давамо 
договарамо да развивамо полюпривредуту. Дайте пър
во да пооремо и засейемо свак предвиден 
а за дърва 
за това...

Куц, който бяга по пътя, изпреварва оня, който 
бяга без. път.

Английск#
ЪГ.

На най-важните житейски пътища нямат никакви 
пътни знаци. — Ами, ще бъдем ти, уч 

ителят и директорът.Ч. Чаплин

*
Един придобит опит е по-важен от седемте пра 
вила на .мъдростта. — Вие сериозно сте нас 

ти нали? Отидете у 
си и изпийте една варена 
ракия!

домаАрабсв_а

и оставеВ добри ръце всеки лък стреля добре.

Японска

Ние знаем какво оме, но не знаем какво трябва 
да бъдем,

— Моля ви се. да ми да 
дете бележчица за.оад же 
ната, докторе!...

•_ —
кредити, нелл се

V хектар.
нека се гриже, тия що су регистровани

—. Представете си какво 
сънувах: нощес в едно за 
веденме за мене 
съпругата ми и София Ло- 
рея.

С писуван,е и дискусийе, нема да 
ктарйет)е и добивите.

Шекспир се увелнче хе-

се бият
Мнението иа хората зависи 
и обстоятелствата.

от времето, мястото

Волтер — Хубав сън...
— Ами... победи 

гата ми!
съпру
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