
ЕрштНо С зпса* на президента а» 
СФРЮ Йосип Вроз Тито 01 
14 февруари 1973 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при-* ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ Щ

ГОДИНА XXVI * БРОЙ 1237 '
нос в развитието на братст
вото и единството между на
шите народи и народности17 ЯНУАРИ 1986 Г ЦЕНА 15 ДИН.

ОТ 26-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКС

НЕОБХОДИМО Е ПЪЛНО ЕДИНСТВО
На 26-то заседание Цен

тралния комитет на Съю
за на комунистите в Сър
бия, което се проведе на 
10 януари тази година, 
обсъди два документа, ко
ито подготвят определе
ни комисии за подготовка 
на (конгреса. Именно, ут
върден е проектоотчета на 
ЦК на СКС и основните 
характеристики на актив 
ност между двата конгре-

На 26 то 
рбия, с което 
тите

заседание на Централния комитет на Съюза на комунистите в Съ- 
започна подготовката за Десетия конгрес на Съюза на комунис- 

в Сърбия, беше утвърдени и проектоотчета за работата на ЦК на СКС. 
Идецно-политическите основи и становища за измененията и допълненения 
та на Устава на Съюза на комунистите в Сърбия ще бъдат приети в началото 
на февруари

зи въпрос направи Мом 
чило Вичентиевич, член 
на Председателството на 
ЦК -на СКС, който напом
ни, че в изработката на 
посочения документ осо
бено са били присъщи ста 
новищата на ЦК

предизвикаха засилен сръ- СЮК за отношенията в 
бския и всички други на- СР Сърбия, 
ционализми в република 
та- Борбата трябва да

зените процеси на етати- 
запия и бюрократизация на

Ясната дефиниция на 
се СК в Сърбия, каза Момчи 

ло ВичетнтИевич е усло
вие за единство на работ 
ническата класа на Сър
бия и укрепване на ней- 

Проблемът ното решаващо влияние въ 
о бще ств сно-икономи-

води отделно срещу при
чините, които се намират 
въд всички области от 

културата

са.
Четиригодишният пери 

од между Деветия и пред
стоящия Десети конгрес 
в цялата страна и Съюза 
на комунистите в Сър
бия, не е изпълнен с кру
пни резултати в общест
вено-икономическото раз
витие,
самоуправителни 
яия, изтъкна 
чич,
седателсггвото на 
СКС. И положителните 
резултата, които са осъ 
ществени, останаха в сян 
ката на все по-изразените 
трудности и проблеми 
икономическия и 
тическия 
тези проблеми се отраз
яваха върху състоянието в 
СК в Сърбия, чието соци 
аляо-класово и идейно-по 

чес-

икономиката, 
до спорта.” 
на изселване на сърби и 
черногорци от Косово, 
като израз на нарушени 
междунационални 
шения в Кооово търсят

рху
ческите процеси и отно
шения в републиката, до 
ри и на отношенията в 
СЮК и СФРЮ. Затова е 

ангажира необходимо в Устава да 
се разработи такава сис
тема на отношения, която

и да обезпечи СК в Сърбия 
да бъде в идейно-полити
ческо, организационно и 
акционно отношение еди

отно-

социалистическите 
отноше

по-решително 
не на СЮК и всички ор
ганизирани сили в общес
твото. Необходимо е

От 26-то заседание на ЦК на СКС: Иван Стамболич 
и Радшна ГачичРадиша Га- 

секретар «а Пред-
ЦК на

отношение на съществе
ните въпроси от отноше
нията в СР Сърбия и СК 
в Сърбия, поради което с 
тези въпроси отделно се 
занимаваха и Председа 
телството на ЦК на СЮК 
и ЦК на СЮК. В актив
ността на СКС до голяма 
степен е бил присъщ въ
проса за развитието на ме 
ждунацион алнцте 
шеиця. Гачич

главните определения от 
Програмата”, което ока
за влияние да продъл
жат Или да се изострят 
отрицателните тенденции 
в областта на икономика
та и така не е осъществен

по-голямо усилие зарад 
премахване на корените 
на албанския национали
зъм и иредентизъм.
ЕДИНСТВОТО НА СК — 
ОСНОВА НА РАБОТНИ 
ЧЕСКОТО ЕДИНСТВО

на организация.
Характерът на единст

вото на СК в Сърбия изви
ра от факта, че всеобщо
то членство на СК в репу 

бяха бликата прави Съюзът на 
в Сърбия. 

Оттам не е възможно чле 
новете на СК в покрай-

в
нанеобходимия процес^

стабилиза
поли 

живот- Всички икономическа 
ция, а производството и 

СР Сърбия н-и

На посеченото заседа
ние на ЦК на СКС 
обсъдени идейнояголити- комуниститедоходът в 

качествено, ни количестве 
В из-

основи за изме- 
и допълнения на

СК в Сърбия, ншщте това да бъдат са=-
(На 3-та стр.)

отно- 
пооочи, че 

„кризисното положение в 
обществото, особено дара

ческите
нения
Устава на 
Уводно изложение по то-

но не са повишени, 
ложението си Гачич 
спря и върху активността 
на СКС, като голямо вни
мание посвети на действу- 

на политическа си 
Настояването за

селитичеоко развитие 
то пъти не беше в съзвучие 

<и усложнено- 
общественото по 
и потребата от 

акция за по-

с тежестта
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНАстта на 

ложение 
решителна 
ускорено преодоляване на 
множество елементи на 
икономическата (И

ваието
стема- В стопанството ноеи капиталовложенияполитическатапромени 
система са израз “,а КРИ‘ 
тичооката оценка на лрсе- 

практика, а «а. 
към ония

в

обше-
жат нови усилий.

Според плановете на 
„Зеле Велкович” от Леско 
пад, т-е. на нейната ООСТ 
„Чорапара" очаква 
цеха за чорапи в Босиле
град за да се закъргли тех 
ноложкия процес (финал 
■ната 
ши в 
реализира 
общ доход от 
она динара необходимо е 
да се подмени или да се 
набави част от съоръжа 

машините.. Освен 
цех, който бе първи

ят резултат на усилията 
разпитите 

организации да откриват 
обекти в изостаналите кра 
илпа — се нареди и цехът 
за сушене на овощн* и 
зеленчуци, в чисто доиз- 

(Ня 4-та стр.)

Запланувано е през настоящата година 
пМ1 всеобщото р.тзвнтпе на общината Д° се 
изразходват над 2,9 милиарда динара, от които 
около 1,0 милиарда в промишлеността. Очаква 
со общественият продукт да царастно с 12,4 
на сто а числото па трудоустроените с 13,4 на

гашнатаствена криза.
Особен печат през изте 

обшопа-

ро-оочепи са 
шашт, които »<есе потвъ
рдиха ' в практическия 
вот и с чисто «одобрение 

системата би 
по-ефикаоиа, 

биха би

клия период даде 
ртийното развискваие

Проект о закл в) чеи и
13-то заседание на 

СЮК — изтъкна 
напомни, че

по се в
повод 
ята от 
ЦК на 
Гачич като 
множество въпроси от съ 

днес са актуални- 
Дългосроч- 
за иконо-

и промени 
се напраизила 
отделни решшия

по-лесно осъществими,
би 00 до ТРУ

сто

обработка се вър- 
Лесковац). За да се 

заплануваният 
297 мшш-

дат изразходвани около 
.1,6 милиарда динара.

Интензивното развитие 
на Босилеградока община 
преди всичко на стопан
ското, което започна пре 
ди няколко години 
продължи ц през тази го 
дина. Според

развоен лдан на об

ли
приближили
дещия се'и гражданина 
още повече и по-цепосред 
ствено по време на реша
ването, относно смийте 
да бъдат принос към по
нататъшното развитие

системата.

7Д0Т0 И
Говорейки за 
вата програма

ПРОДЪЛЖАВА СВЪРЗВА 
НЕТО С ПО-РАЗВИТИТЕще

стабилизация и
или бамическа

нсосъщсствяването
осъществяване на 

опреде-

Икоиомическто свързва 
Бооилеградска об-

Обществе-
нията и 
този

ив на
'Нина с по-раовити стопан 
ски организации от реш-
оиа
започва през 
средпосрочои период, пот 
върди преимуществото ои. 
Тъй като ползата «т т°

пия
щииата до края не наето 

петилетка е това

виото
нейните основни 
ления, той изтъкна,етатистически

гехмо&орояр атииеоки
се захци

нач е от ЦК ящата
развитие ще бъдат вложе
ни около 7,4 
динара. Б планирането най 
-голямо внимание 
ветепо
то развитие л|а промиш- 

За целта >пе бъ

Голямо внимание
СКС и покрайшпгски- 

иа СК и тех- 
о било ирсве- 

отпошеиията 
както и това 

този период са изя- 
1 крупни разлики по

стопанскии по-широко, което 
изтеклия№порите милиардапа

те комитети 
пито органи
тено 
СР Сърбия 
че в 
вани

те и
те сили, с които

придобитите е нос
на по-нататъшно

Мо- 13/даваха 
ншопиегричпм .и

ма/ПрИВИЛС
гироъани позиции блоки 
раха или значително 
лагаха прилагането И1

ззп свързваше е мпогокра 
тца очаква се да се пОлрлешостта.от



Вал на европейските 

вампири
ДИЗДАРЕВИЧ ПОСЕТИ СССРРАИФ

Нови простори за сътрудничество
г процес особена отго

СССР и
този 
вориост 
САЩ, ’ поради влиянието 

техните отношения вър 
ху обстоятелствата

място получи 
разви- 

юго славско-съветско 
венч-

централно 
по-яататъшцото •Съюзният секретар «а 

външните работи РеиФ Ди 
- неотдавна преби 

«а няколко официел- 
пюоеще-

имат
На западнввропйската политическа все

по-силно е присъствието на най-консервативнИте, не 
офашистки и расистки 
които пропагир“т и си служат
мунизъм и расизъм ___

Черните фантоми и вампири от недалечното 
минало отново започват кървавия ои бал във Фран
ция Белгия, ФРГ, Великобритания, Норвегия, Ита 
лия, Австрия, Швейцария.. Явлението достигна та- 

размери, че от него се угрижиха «е само со- 
социалдемократическите,

тие т
сътрудничество във 
>ки области. При това Ю 

оценката 'за

здаревич
ваза
Но приятелско

Съветския съюз, по

-на „движения”, партии И групи, 
с ксенофобия аитико

в све
та.хождахме от 

трайната стойност на при 
нципите, на които се раз 

•нашите отношедид

бение в
време -на което води плодо 
вити разговори с председа 

Прзидиума «а Вър 
СССР Ан

__ От наша страна 
подчертан интересът и ан 
гажиршгето на движението 
ма” необвързаните страни, 

1И самосто
вив&т
— -от Белградската Декла
рация до драс. Показа се, 

тези основи съ^цест

теля 'на
ховния - съвет на 
др©й Громико и съветск 
ия министър на

като съществен 
ятслои фактор в междуна 
родните отношения,

намаляване
юивавъншни 

ю работи Едуард Шеварна
че на
вуват и простори, м готов 

за по-нататъшно ук
-но иза циалистичеоките и 

правителствата на така наречената умерена десни
този „феномен

универсално 
ца напрежението — 
на Диздаревич.

По време «на разговори- 
другарите Г-роми

иост 
репвано 
разширяване на сътрудни 
честното, между

дзе. ■изтък ца. Към края ,Иа миналата година с
комисия на Европейскияага отношенията И~ Доволен съм от ре

зултатите на посещението 
— каза Диздаревич 
тръгване за Югославия. — 
Водихме изчерпателни ра 
зговори в атмосфера на 
приятелство, откровеност 
и взаимоуважение както 
по въпроси на двустранни 
те ни -отношения, така и

се занимава и спедиална 
парламент.
ОМРАЗА КЪМ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ РАБОТНИЦИ

Една от главните „специалност#" на неофашис 
тите и неонацистите във Франция, ФРГ, Великобри
тания, Швейцария и някои скандидавски страни е 

чуждестранните работници в

нашитена
те -ни с 
ко 1И Шеварнадзс и на по- 

Узбекис
две страни.

сещвкието ни в
таи .се запознахме с широ 
ките творчески усилия за

-катоДиздаревич оцени 
твърде полезни разговори
те по актуалните 
народни въпроси, в рам 

на които особен ак

между тезиомразата към 
страни (в Западна Европа работят , около 9 милиона 
„гастарбайтери"). - Тази ксенофобия особено е на- 
оочена към работниците от арабските и африканс- 
ките страни. Идеолозите на френския Национаден 
фронт са „изчислили", че след тридесетина години 
във Франция ще живеят 13 милиона неевропейци, ко
ито „ще бъдат най-голямата опасност" за Френска 
та цивилизация, култура и национална самобитно
ст. Макар че по мнението на мнозинството францу
зи това „учение” -много прилича на „най-лудия на- 
цизъм”, лидерът на френската екстремна, десница 
Жак ле Пен е депутат в Европейския парламент. Ми

обезпечаването на по*иа- 
обществен и икотатъшен 

комически напредък -в со 
циалистическото 
лство на СССР. Навсякъде

ките
цент бе сложен върху у си 
лията за международно ра

по актуални международ 
ни проблеми- строите

зведряване ттри участието 
и в полза на всички стра
ни в света- За успеха на

бяхме посрещнати твърде 
сърдечно и приятелски-

В разговорите за билате 
ни отношенияралните

АМЕРИКАНСКИ НАТИСК ВЪРХУ ЛИБИЯ

План за „пълна изолация“
напрежение, ио обстанов дготовка на домашната и 
ката продължава да е твъ чуждестранната обществе- 
рде сложна' Рейгъи въве- пост за провеждане на 
де икономически санкции стратегията, „убеждава- 
против Либия и се опитва не” на съюзниците да дей 
да убеди западните -си ствуват против Либия, 
съюзниции да следят не; затрудне-ния в износа на 
говия пример, но списа- либийската нафта на най- 
нието „Нюзуик" твърди, големите пазари, сьжи- 
че Вашингтон е изготвил вяване на подривните пла 
план за военна, икономи- нове на' ЦРУ против Када- 

. ческа и политическа изо- фи, борба против либий- 
лация на либийското пра СК|И командоси в чужби- 
вителство и нейния водач на и подготовка за военни 
Кадафи- Позовавайки се Действия, 
на източници от Съвета 
на националната 
ност на САЩ, 
ето изтъква, че планът пре 
движда психологичеока -по

За САЩ и Роналд Рей- 
гън Моамар Кадафи е 
„съучастник в атентатите 
на аерогарите в Рим и Ви 
ена", а Либия е „органи
затор и инспиратор на 
международния 
зъм". Тези тежки обвине; 
ни* бяха повод за жесто
ко изостряне на америка 
иско-либийските 
пия до ръба на опаснос
тта от военно стълкнове 
ние.
След няколкодневна „вой 

на па нервите" развитието 
на спора е такова, че во
енният конфликт няма и 
не може да бъде краен 
резултат на създалото се

налата година голяма прах се вдигна около „конгре
са” на западногерманските неонацисти. Но в стач
ките против
случи невероятен парадокс:

легализираенто «а тези събрания се 
полицията оказа по-

силн-а защита на неонацистите отколкото «а те
хните противници?! На гости при някои западногер 
маноки Есенни единици и црн единиците на САЩ 
във ФРГ лапи бяха дошли няколко хиляди американ
ски расисти от редовете на прословутата организа 
ция „Ку—клукс—клан". Числящите

терори-

отноше
се към една не- 

лагална западногерманска -неонацистка партия тор
мозят хора, плячкосват и подмятат попжари. Норве
жките неонацисти оскверниха гробовете на югосла- 
вяни, поляци и руси, загинали 
страна по време на Втората световна война. По-доб- 

| на пнусота извършиха
околността на Триест. Членовете на британския 
„Национален -фронт" не се стесняват да „агитират" 

Г пред основните и средните училища. Терористични 
; групи от белгийската екстремна 
; след себе си кървави следи; 24 
: изтеклите 2 години.

или починали в тази
ВОЙНАТА В ЗАЛИсигур-

списани- италианските неонацисти вВА
1

Мирна инициатива 
на необвързаните десница оставят 

невини жертви през
СЪТРУДНИЧЕСТВО
ФОРМИРАНЕТО

НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ В ИН-

Движението на не 
обвързаните страни 
предприема нова ин 
ициатива за прекрат 
”ване на войната ме 
жду Иран и Ирак — 
заявил тези дни Ба
ли Рам Багат, мИнис 
тър на външните ра 
боти па Индия.

Индийският външ 
ви министър казал, 
че пред иранските 

функционери е под
чертал необходимос 
тта от прекратяване 
на ирано-иракскат“ 
война, която

Три насоки ЗАПЛАХА ЗА ЕВРОПА И СВЕТА?
Макар ч§ все още 

Р®ни сред избирателите
не са пуснали дълбоки ко-

На осмото заседание на информативните систе 
на Междуправителстве- ми от най-развитите стВа 
ния съвет за сътруднече- 
ство на. необвързаните ст
рани, в областта на и'н- / 
формирането е пб&игнат 
консензус във връзка с 
най-важните насоки на бъ- 
дещата дейност на необвъ 
рзаните в тази област.
• • Средствата - за масо
ва информация от необ-

в своите страни, агресивни- 
- те реакционни „движения", партии м групи не тряб- 
; ва да ое подценяват, 

чните ои цели, издавайки
ни. понеже умело прикриват мра- 

се за защитници на свои- 
те народи от „комунистическата и други заплахи" 
веди и за борци против НАТО 
компании". Освен

• Втора насока: оказ
ване помощ на Зимбабве

и мултинационалните 
това те оочерпват насърчение й 

от някои мерки на правителствата 
ръководителите на отделни страни, например от Рей- 
гъновото преклонение пред гробовете на фашистите 
В ЬИтОурГ.

организацията на две 
срещи на необвъ

рзаните страни — Осмага 
конференция На най-ви
соко равнище и Конфе- 
ренцнята

в
големи

и постъпки на

на министрите 
на информирането. Могат ли фашистите и нацистита отново 

станат голяма опасност за Нврола И- Света?
Почти всички, които досега отговаряха на въ

проса отричаха тази възможност, подкрепяйки мне
нието СИ СТС силата на прогресивните' части на за
падноевропейските общества, на работническата 
®,и нейните партии, е почвиоокото съзнание, на ши 

;; ^г.'™[те наР°Дни маси. Ню всички са съгласни, че се 
:: ■ ' га час по'окоРо да бъдат взети енергични мер- 
:: пр0™в яеофашизма и неонацизма, за да Не ое
:: тяТиГо00130 ®ам™Ряс“е«а най-мрачната йдеоло- гия ,в историята на човечеството.

Давързаните страни трябва 
Да -динамизират 'сътруд
ничеството ои, за. да мо
гат да предлагат на' света 
качествени 
информации

® Необвързаните стра
ни ще полагат усилия за 
у съвършенству нането на 
и«ф 0'рмативште

вече на
влезе в шестата си 

Това трябва 
Да ст«не час по-ско- 
Р°/ за да може 
бъде възстановена си 
гурността и стабилно
стта на този

-оригинални година.системи 
в по-изостаналите член
ки на необвързаното 
жение и да се 
тарифите

клаот «еобвъ- 
Т-о-ва ерзаните страни, 

основна . предпоставка за 
собствена афирмация и 
бариера

дви- 
намадят

да

за телекомунипред монопола кационни връзки. регион.
СТРАНИЦА 2
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НЕОБХОДИМО Е
пълно ЕДИНСТВО

(От 1-ва стр.)
МО Отчасти. Съюзът на
комунистите
иите, техните 
Чии и 
Действуват 
Съюза

прилага принципът на ре 
шаване с болшинство гла 
сове на ниво нав покрайни- 

°рганиза- 
органи могат

Съюза
на комунистите в Сърбия

да е т не.
само вътре в 
комунистите в 

Сърбия- Това фактически
определя и техните
ва, но и

Единно
СКС би трябвало да изги- 
рае 'СьШата обществена 
роля, както и организаци 

за ите «а СК в другите репуб 
лики, защото без оглед 
на цялата сложност на 
СР Сърбия, 
вено 'единна
самоуттравитена общност. 
Впрочем, как СК в Сърбия 
Ше допринася към това 
единство ако той сам не 
е единна организация? 
Настояването СК в Сър
бия да бъде 

на гавизация върху
пите ца демократическия

организирамиятна

гг.ра-
отговорност

утвърждаване и провеж
дане на политиката на СК 
в Сърбия, основана вър
ху програмата и поли*, 
ката на СЮК. В работата 
на комисията

# на СК от Войводина са 
имали по-друго

тя е същест-
държава и

членовете

станови
ще.

Взимайки участие в ра- 
Стам- Носип БрЪз Тито прие ма едно от многобройните признания

НА 21 МАРТ В ЗАГРЕБ ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТА ИЗЛОЖБА НА ПРЕДМЕТИ, 
СВЪРЗАНИ С ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА ЙОСИП БРОЗ

зискванията Иван 
болич. единна ор- 

принципредседател 
ЦК «на СКС между друго
то по този въпрос изтък
на, че отношенията 
в Сърбия не могат да 
свеждат на 
и сътрудничество в про
веждане на 
акции.

централизъм няма за цел 
в СК възобновяване на какъв- 

се то (И да бмло „централисти 
чески демократизъм*' под 
чиято маска да се оспо
рва на пример самосто
ятелността «а покрайнин 
ските организации на 
СК или пък правото на

С уважение към Тнто„координация

ЩЕ бъдат ИЗЛОЖЕНИ ОКОЛО 1500 ЕКСПОНАТА — ХУДОЖЕСТВЕ
НИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ФОЛКЛОРНИ ЦЕННОСТИ, ЕТНОГРАФСКИ ПРЕДМЕ 
ТИ, КНИГИ, ФОТОГРАФИИ, ФИЛМОВЕ.. .

На 21 март в Загреб ще бъде от- 
крита голяма изложба под названието 
„С уважение към Тито". -Ще бъдат из-

съвместни 
размяна на мне- 

Ц» ния, опит и взаимно инфо 
(Щ рмиране. Това е Съдат изложени и многобройни лич

ни предмети, след това писаната реч 
на Йосип Броз Тито и многобройни 

ложени около 1500 експоната — худо- произведения за него, ордени, емблеми 
жествени произведения, фолклорни и други призналия. На изложбата ще 
ценности, етнографски предмети, кни- се намерят и археологически предмети 
ги, фотографии, филмове «и друпи_ ек- с висока стойност, мозайки, филател
ен онати, свързани с живота и. дейно- ни колекции и колекции на старо 
стта на Й0сип Броз Тито. На общества сръжие. Една от 12-те колекции съдър- 
ността за пръв път ще бъдат показани жи детски трудове, посветени на Тито 
-някои нови музейни експонати-

после
дица на неразличаване на 
организационната 
ктура и принципи

демократично разискване 
стру- във фаза на примане на 

върху решения ® най-широките 
които се изгражда револ- партийни редове. Борей- 
юционна организация, от 
нейните методи на рабо
та и действуване-

ки се за единна органи
зация на СК борим се 

Изиск- фактически за полити- 
- под- ческа ефикасност на всиване на времето 

черта той — в което жи
веем при все по-свриоз 
на опасност да започнем 
да живуркаме, час по-

чки негови органи и ор
ганизации в провеждане 
то на договорените стано 
вища по демократичен на

скоро и по-решително да чин, от които мнозина в 
минем към единна ак- съществуващите 
ция и да излезнем от об- телства, с години чакат 
ръча на кризата. Такава на реализация"! 
акция е немислима без 
единна организация. Вя
рно е, че с акция укрепва 
единството, но без един
ство на организацията, 
единна акция не може 
ни да се започне. В слу
чай "а неединна органи
зация на СК в Сърбия де
еспособността на 
Сърбия би била разорена, 
а работническата класа 
лишена от
средство, което търси дпе 
шното

Освен художествена стойност, тази 
На изложбата ще могат да се вид- представителна изложба ще има -и осо- 

ят предмети, които другарят Тито е по бена историческа димензия. Това Ще 
лучавал као подаръци от световни дър- Съде представяне на Йосип Броз Тито 
жавници, художници, обикновени хора като историческа личност, голям люби 

• деца от Югославия и други страни в тел -на изкуството, революционер и чо- 
зиак на уважение, обич и преданост век, чието величие излезе от национал 
към великия държавник и човек. Ще чите рамки.

обстоя-

Б Костадинов

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СКС В НИШ

Предвижда се по-динамично развитие
Председателството на МсждуобФинската конфе

ренция на СКС в Ниш на заседанието си от 14 яну
ари 1986 г., проведено в Бела Паланки, разисква по 
акту,!л'ите идейно-иолитичсски въпроси на общсст 
вено-икономическото развитие на Нишки регион в 
периода 49*6—1990 година и за задачите на СК по 
то» въпрос.

Изождайкц от осъщест
веното равнище «а разви
тието и структурата на 
стопанството, се планира 
увеличение на обществе
ния продукт с 5,9 «а сто 
годишно- Най-виооко уве
личение трябва да осъще 
стви промишлеността, за 
да се запази континуите- 
та на индустриализацията.

ски решения. Индустриал
ното производство трябва 
да се увеличава с 8,7 на 
сто- Опора в развитието и 
занапред ще бъдат микро 
електрониката, машиност
роенето, дървообработва 
телната промишленост и

СКС в

незаменимо

кризисно време и 
борба. Затоваднешната 

единната организация още 
оше дълго време В уводното си изл-оже- регионална общност в 

ние Славка Илич, изпъл- Ниш, се отнасят за съгла 
нителси секретар към Прс сувшго общоствоио-икопо- 
дседателството на МОК «а 
СКС, направи обзор на 
осъществяването на обще сърчаваме развитието на 
стаения план не 
регион през изтеклия пет общини, както и масочва- 
годишон период, като под не развитието на общест 

трудностите, кои 
то оа влияели -върху реали 

на съшия- Сладка

пр.не е, и 
не ще бъде застарело оръ

работпичсската
Това подразбира, 

Съюзът на комуиис-

Участвувайки в разиск
ванията, Александар Мит- 
рович, член на Председа
телството на ЦК на СКС, 
изтъкна, че изход от сега 
шното положение е про
мишлеността с износител 
па ориентация и възмож
ност за пълноценно зае
мане «а работна ръка.

Проектопланът за обще 
ствено-икономнческо раз
витие на Нишки регион в 
пориода 1980—1990 ще бъ 
де обсъден на съвместно 
заседание на МОК на СКС 
и МОК на ССТН в Ниш, на 
20 януари т.г-

жи© на 
класа.

мическо развитие на сд 
рутените общини и не високи темпове на ра 

заптие се планират в обще 
ствення сектор «а селско 
то стопанство, водното 
стопанство и жилищното 
строителство. Изхождай
ки от това, че промишле
ността предимно е прера 
ботвателиа, капиталовло
женията заиапред трябва 
да бъдат във функция не 
структурални промени, 

увеличение на износа, мо 
дерннзация « въвеждане 
иа тяжкическо;тохноло1мче

че и
тите в Сърбия ® единия 
организация, че действув“ 
върху принципа на демо
кратическия централизъм, 
че неговият Централен ко 

всич-

Нишгси иедостатъ чао развитите

черта ветите дейности, отдел
но иа образованието и 
здравната защита. В изло 
жеш-гето бе подчертана не

митет разисква по 
ки съществени въпроси 
в Съюза на комунистите 
в Сърбия, а не само 

общ

зация-га 
Илич изтъкна,, че в пред
стоящи» период се оч.ак-по развитие обходамостта да се опаз

ва жизненият стандарт, и
по-динамичноинтерес вавъпроси от

“ г „рг. 2^ „«« »«°»
,проектен да-

Съвместните
по-пълноценно да со изпо 
лзуват 'кадровите по

тенциали.

тенията на 
ни да задължават 
органи и организации и 
членове в него, Да

всички вдефинират 
се на иа

Б. К.
Междуюбщиноката
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В стопанството нови 

капиталовложения
КОНФЕРЕНЦИИ НА СИНДИКАТИТЕОТЧЕТНО ИЗБОРНАТАБАБУШНИЦА: ОТ

'цевинатана*живота
„ри остра борба срещу вой 

видове за нарушаване
извършат 

на мощно-планували Да
годината модернизация

вложи око- стите си и д Р
динара, производството и У У

документация магазин и ресторант 
М обществен стол, в които

(От 1аа стр )
■ през

За председател на Общинския синдикален съвет пре 
избиан Иван Днмитриевич. За секретар па Предссда 
телството на ОСВ избран Слободан Иовмювич. Де 
" за Междуобишнската конференция „а син
дикатите — Драган Божилович и Злата Мити I, 
Осмия конгрес на синдикатите в Сърби,, - Новица 
Тодоровнч, а за Десети» конгрес па Съ'оза на синди 

— Томислав Станоевич

чки
на социалистическия

др. несоциал-исгичсс
граждане
„Здравйе’' ще 

300 милиона

мо

рал и 
ки прояви.

Набелязани бяха и зада 
чите на синдикатите в ггре 
дстоящите избори за делс 
гатл ,и делегации.

ло

котите в Югославия
дитеи по-голямо внимание 

развитието и внедряването 
на социалистическото са 
моуправлепце
пори па живота и труда

на Делегатите приеха и ек 
програма. Беше из 

брано ново председател 
ство па

на ОбщинсДелегатите
конференция на С.ъю 

синдикатите в

доставена
за отпускане «а средства
та. Очаква се с тези сред- да

■пеши пробле* нара-
връзка ,с помете- е запланувала да изгради 
склад на сурови и нови магазини в Д^кат. 

суше ите из» Г. Еьжана и в Плоча. Оба 
* обезпечаване че под въпрос ще бъде из 

граждането им ако се
че за целта

циониаката вложи 120 милиона ди 
Тази организация

База на
бушнишка община

10 януари отчета
във всичкиобсъ- 06'Шинския синди 

съвет от 11 души. ства да се 
мът т-в 
нията за

кален
За председател не Обшияс 

синдикален съвет бе- 
преизбраи Иван Дими 

триовуч, а за секретар «а 
бс из

диха на 
за дейността «а синдика- 

изтеклите чети миятит© през 
.ри години приеха акциоц- 
на програма и доклад за 
дейността на синдикатите 
през следващите четири го

ните ише както и за
съоръжения за

за сушене на под- има предвид,
са запланувани само 4 ми 

Когато се

•НОВИнаПредседателството 
бра11 Слободан Йованович.

За делегати в Между об
щинската конференция на 
Съюза на синдикатите бл 
ха избрани Драган Божи 
ловим и Злата Митич, за 
делегати на Осмия конгрес 
на Съюза на синдикатите 
в Сърбия — Новица То до 
рович. За делегат за Десе 
тия конгрес на Съюза на 
синдикатите в Югославия 
беше избран Томислав 
Стацоевич.

линии
правка, чушки, овощия и 
лечебни билки.

През настоящата година 
се очаква Да започне изг
раждането на 
които с цеха на 
бъде открит наскоро) да обект от осем жилища за 
дадат още по-силен подем когото СОИ за жилищно 
в стопанството на общи- дело ше изразходва 33,6 

Наистина, те бяха милиона динара.
Според

лиона динара-дани.
През изтклпя период син 

дикалннте организации
община, ка

нови обекти тря-касае за
бва да се подчертае, че 

цеха, . пак е. запланувано изграж 
ЕИ (ще дането на един жилищен

Бабушнишка 
кто беше подчертано в от 
чета, са се занимавали с
най-актуалнитс проблеми
от живота и труда на тРУ

общината.

два

дещите се в 
Направен е прелом в по- 

йзползуване на
на-га. Резолюциятаминало-запланувани и в 
годишната резолюция,

се реализира идеята в ще приключи 
цирането на

нови фицираните села в общи 
За изграждане на

пълното 
производствените мощнос
ти, които с изключение 
на „Лисца”, ..Първи май” 
и ,,Текстил кол ор" се изпо 

80%. В много

настоящата година 
електрифи-

но през
ако
тези два цеха работа ще 
получат около 160 
работници. Всъщност ДИБ ната. 
от Княжевац планира
Босилеград да открие низко напрежение 
цех за изкуствен диамант трасЬопостове 
от графит и за целта са изразходвани 
необходими 500 милиона милиона динара, 
динара, а Нитекс от Ниш 
цех за лека конфекция в 
когото да вложи 800 милио 
на динара-

В областта иа селското

М А.Иван Днмитриевич неелектри-

ДНЕС В БОСИЛЕГРАДлзват изпод 
организации на сдружени» 
труд е намерен „Ц»Р” за 
неоправдателните 
ки по болест, а това не
що положително се отраз 

върху подобрение на 
трудовата дисциплина, за 
лягането на работно м»с-

далекопроводи, мрежи свОтчетно-изборно събрание ка 

Общинския синдикален съвет
и за 

ще бъдат 
около

отпус-
325

ява Значително е да се под 
чертае и това, че за капи
таловложения в

За днес в Босилег- правилата трябва да бъде 
рад е насрочено отче- избрано Председателст- 
тню-изборно събрание на во от 9 души, председател 
Общинския синдикален съ- и секретар на Председате- 
вет. Съгласно изборните

обшестве
то и по-отговорното отно 
шение изобщо.

На предизборните и из
борни събрания е бил из
дигнат иск за премахва
не на сантименталността 
към лица, нарушаващи 
трудовата и техноложка 
дисциплина, което пряко 
влияние за подобрението 
на .производството и прои 
зводителността на труда. 
Синдикалните организа
ции не са отминавали и 
други живототрептящи въ 
проси, като по такъв на 
чин значително е издигна 
та ролята и престижа .им-

ните дейности се предви- 
ждат около 337 милиона 
динара- Всред по-го леми
те капиталовложения

ще заплануваната нова учи
лищна сграда на средао- 
то образование в която 
ще се изгразходват 150 ми 
лиона динара. Здравният 
дом планира да изгради 

на общ стационар с родилен 
дом, който да струва 120 
милиона. Запланувано е 

И Да продължи и изгражда 
мето на здравната ста
нция в Бранковци и на
амбуланторията в Дукат. 
СОИ за култура ще фи
нансира реконструкция-

лството |И членове и пред
седатели на съответните 
комисии, както и делега-

сюпацство, което също та
документи делегатите на 
Скупщината и членовете 
на новоизбрания Общин- ти в Междуобщинсшя син 
ски синдикален съвет (ко- дикален съвет, 
ито съвемстно представл
яват

ка е една от перспективи- 
общината, 

бъде открита завършена
та вече овцеферма (спо-

е
те на

ред плана 4 хиляди овце 
и 500 кози).Общинска изборна 

конференция) ще обсъдят то на Общинския синди 
отчета за четиригодишна
та дейност на Общинския

Инак, Председателство С оправда
ние се очаква тя да даде 
импулс в развитието 
животновъдството в общи 
ната.

кален съвет на проведено
то ои заседание на ц този 
месец приесиндикален съвет, него

вите органи и тела и 
ще приемат акционна про 
грама за работа црез сле
дващите четири години.

На събранието ^съгласно

предложени
ето за председател на ОСС 
да бъдат издигнати НОВИ ТЪРГОВСКИ 

ЗДРАВНИ ОБЕКТИ
Всички трудови 

зации в общината

кан
дидатури на трима кан
дидати. органи 

са заМ.я.
В доклада за предстоя

щите задачи, който (изне
се Иван Днмитриевич, бя 
ха набелязани най-нале
жащите задачи и въпроси, 
които стоят пред синдика 
тите
всичко задачите от Дълго

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА та за залите в кооператив 
ните домове в • Г. Лисина 
и Г. Любата, за което са 
.необходими около 5 
лиона

Насрочено отчетно-изборно събрание
МИ-

динара, а СОИ за 
четири го детска защита ще финан-

Председателството на ри, както и делегати за 
Общинския отбор «а Съ- Междуобщинокид 
юза на бойците в Босиле
град на проведеното 
заседание па 9 януари та
зи година, между друго
то взе

а това са преди
за следващите 
Дини.отборсрочната програма по сто 

панска стабилизация, по- 
пълно прилагане «а Зако- 

® на за сдружения труд, пое 
тояина борба за повече и 
по-качествено 
во. Синдикалните

оипа изграждането на 
На поооченото Заседа обект за деца от предучи- 

Предоедателството. 
критериите в

на Съюза на бойците 
си Лесковац.

в
ние 
съгласно 
борческата

лщцна възраст в Райчи- 
ловци. За нуждите пък 

организация, на Центъра за социална 
за председа- работа се планира изгра-

на Председателство
то да бъде избран Цоне 
Тодоров,.
Иван

Очаква се делегатите на
решение отчетно- Скупщината 

изборното събрание «а Общинс
кия отбор на Съюза на

взе решениепроизводст в ор
на Съюза бойците телоргани

зации ще водят решител
на борба за

гаиизацията 
на бойците да се проведе 
на 23 януари тази година. 
На събранието, 
правилата, се очаква

ждане на нов обект за ко-в стария и гаов гото да се изразходват 
милиона динара. 

Необходимите оре-

състав, да дадат оценка 
на проведените избори 
сдруженията «а Съюза на 

общината, да 
(И отриемат отчета 

за изминалия

внедряване
отноше-

а за 
Митрев.

жение е Тодоров и 
Рев да бъдат избрани и 
за делегати в
Щ.ИИОКИЯ .отбор На СъЮза 
на бойците в Лесковац

М.Я.

секретара около 6 
Предло- 

Мит-
«а по-отговорво 
ние към трудовите задачи, 
като занапред се търси и 
повече отчетност в работа 
та, отколкото досега.

Също така ще се обърне

Всъгласно
да бойците 

бъде избрано Председа обсъдят 
телство ют 9 души, члено
ве и нреседатели ма съот
ветните комисии м отбо-

дства за капиталовложени 
я Ще бъдат . обезпечени от 

Между о>б- ообствени

в

чешриго- 
при- 

програма

източници, ре
гионалните и република 
ноки общности и 
кредити-

дишан период и да 
©мат акционна чрез

В.Б.СТРАНИЦА 4
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I
СУРДУЛИЦА; из ДЕЙНОСТТА
1/ТП-В Г» п» V па СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В ОБЩИНАТА I

УТВЪРДЕНИ ЗАДАЧИ ЗАНАПРЕД БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕД НОВИТЕ ДЕлЕ 
ГАТСКИ ИЗБОРИ

Започват предкандидаци- 

онннте събрания
На 9 т.м. в Сурдулица 

шина на общинскат 
дикатите. Бе

• -«« ■«,

се състоя изборна скуп- 
а организация на Съюза 

приет отчета за 
гашна дейност на Съвета 
утвърдени предстоящи задачи 
нски синдикален

йюовйч, слабостите на оин 
дината в общината в кого
то работниците губят до
верие, особено в отделни 
ореди.

На заседанието бе изтъ
кнато, че судрулишюото 
стопанство, макър труд
ните условия на стопанис
ване-, постига положител
ни делови резултати. 
Най-гол ям принос на 
това даде неговата свър
заност с по-силни стопан
ски колективи. В резул
тат на това е и мишалого

на син-
четиригодишната досе 

на съюза нй синдикатите С проведеното през ми В предстоялите, четвър
ти по ред, делегатски из 
бори трябва -да дадем до 
верие -не «а тези които 
могат и 'които със своя. 
авторитет са в състояние 
да мобилизират останали 
те трудещи се и граждани 
— същински борци за вне 
дряване и по-нататъшно 
усъвършенствуване на де
легатската система.

Поради това, изтъкна

и учреден нов Общи- налата седмица съвеща
ние с членовете на Поли 

към Об

съвет от 25 членове.
Говорейки за 

та работа 1И' предстоящите 
задачи председателят на 
Общинския 
съвет Звонимир Стайко - 
вич покрай другото под
черта съдържателната до
сегашна активност, която 
се е 
чки

изте(кла- тическия актив 
Щинската конференция на
Социалистическия съюз и 
Общинския синдикален съ 
вет в Бослеград, приключи

— В последно 
характерно 
все по-малко да се отнас
ят и да търсят помощ от

време е 
работниците

синдикален
първичните си синдикал
ни организации, а все по
вече до Общинския 
дикален съвет и Републи
канския

ха подготовките за пред
стоящите делегатски избо 
ри. На съвещанието, на 
което бяха разглеждани из 
борните документй и по
нататъшните задачи и ак 
тивности «а Социалмстиче 
окия съюз и Съюза на ся 
дикатите в провеждането 
на предстоящите делегат 
ски избори, присъствуваха 
и председателите на мест 
ните конференции на 
ССТН и на първичните си 
ндикални организации. В 
уводното изложение пред
седателят на ОК на ССТН 
в Босилеград, Иван Лаза 
ров между другото изтък-

син-

чувствувала във вси 
среди, във всички об

ласти на обществено-по- 
и икономиче

синдикален съ
вет или защита на права
та си търсят в Съда на 
сдружения труд. Това ле
сно показва, подчерта Ста

председателят на ОК на 
ССТН 1Вдишното приемане на ра

бота на около 600 нови 
работници. С това

Босилеград, в 
провеждането на изборите 
Ще бъде необходимо пъл

литическия 
ски живот. Но, той изтъ 
юна^ 1И някои слабости, ко
ито са забавяли и отсла
бвали акциите на Синди
катите. Така

в тру-
н-о и широко ангажиране 
на всички субекти, при 
което изявата на Социали 
етическия съюз в местни
те общности, и на Съюза 
на синдикатите в трудови 
те организации трябва да 
дойде до пълна изява.

например.
в трудоустрояването 
оше има

все
неправилност 

и злоупотреби. Има при
мери работа да се полу
чава без конкурси и об 
яви, конкурсите се ,.кро 
ят",
ши избирането на канди 
дати, има семейни и дру 
ги връзки, 
ти има и при разпределе 
ниетб на жилища, къде 
то не се спазват утвърде
ните критерии.

Бе изтъкнато и това, че 
подготовките в повече сре 
ди са в заключителен ет
ап. В някои организации

неправилно се вър на, че предстоящите деле 
гатоки избори, са твърде 
важна обществено-полити 
ческа

и общности са съгласува- 
задача за всички ор_ ни самоупразителни ,до- 

ганизираьи социалистиче кументи с републикански- 
оюи сили. Предстоящите те изборни документи. Об 
делегатски избори са удо- щинската скупщина ве 
бен момент, и за критич че избра общинска избор
на оценка на извървяния на комисия. Тези дни то 
досега делегатски път, 
през който са осъществени 
значителни резултати. Те 
трябва да посочат и проя 
вените досега слабости и

Неправилнос

доустрояването е реали
зиран ръст от 11 на сто, 
относно с пет на сто по
вече от запланувания. 
Също тако трябва да се 
подчертае, че през изте
клите четири години са 
изградени 112 обществе
ни жилища, че средно 
по 50 работници са би
ли на почивка и реаби
литация, че 62 работника 
са завършили Политиче
ска школа на Общинския 
синдикален съвет..

На отчетно-изборното 
заседание бе избран нов 
Общинск и синдикален 
С7>вет от 25 членове. За 
председател на Съвета е 
преизбран ЗВОНИМИР 
СТАЙКО ВИЧ, 
тар Ж И ВО И Н СТАН КО 

ВИЧ,
цирап работник във Вла- 
син ските

ДИМИТРОВГРАД ва ще направят и местни
самоуправителни общ

Изготвени са и °т-Над хиляда делегати те и 
ности. 
четите
тири години и ще бъдат 

пропуски в действуването . обсъдени на предкандида- 
на делегатската система, ционяите събрания, които 
както в организациите на ще започнат тези дни. Съ 
сдружения труд, така и в щите ще продължат Д° 
местните и самоуправител края на месеца, 
ни общности.

за извървяните че

Подготовките за четвър организираните социали
стически сили, начело със 
Съюза «а комунистите, 
както и останалите обще 
ствено-политически орга
низации, в изборите тряб
ва да осигурят пълна.демо 
кратичност да се изкажат 
трудещите се и граждани
те и да 'Изберат иай-доб- 
рите за членове на делега 
ции и за делегати. В пред 
стоящите избори ще се за 
стъпваме, продължи Андре 
ешч, в делегациите и де
легатските скупщиши да 
обезпечим работническо 
мнозинство, което дава 
възможност и за решава
що влияние на работни че 
ската класа върху всички 
съществени въпроси.

тите делегатски избори в 
Димитровградска обшина 
започнаха в края на мина
лата година когато се про 
веде съвместно заседание 
на Общинската конферен 
ция на Социалистическия 
съюз и Общинския синди 
кален съвет, на което бя
ха приети изборните доку 
менти. Тези дни изборни 
те активности продължиха 

заседание

М. Я.

СУРДУЛИЦА

Започна с работа 
партийната школа

със съвместно Като постоянна форма на ндейно-политиче 
око и марксическо издигане на членовете на 
СК, с Цел те успешно да се включват във воич 
ки -облици на обществено-политическо ангажи
ране преди няколко дни започна с работа шес 
тият випуск на Политическата школа към ОК 
на СК в Сурдулица.

Школата -посещават 36 членове на СК, гла 
-вно из организациите на сдружения труд. Но, 
има курсисти и из местните общности Масури 
ца, Бело поле и Алакинце. Школата Ще трае 
чотири месеца и през това време курсистите 
та се запознаят с историята на -развитие на 
марксизма и със съвременната практика и? 
действуваме на самоуправлението у нас.

Лектори що бъдат изтъкнати обществено- 
политически дейци от общтгата и региона, 
обучението ще се провежда в следобедните 
часове.

на Председателството 
Общинската 
ция на Социалистическия 
съюз и Координационния 
отбор за подготовка и уро 
веждане на изборите, -кой
то на посоченото заседа- 

бе учреден. За предсе 
отбора е. избран

на
конфереи- а за сс-кре-

мисококвалифн-

водоцентрали. 
За .делегати :в Междуоб- 
щинския синдикален съ
вет са избрани Звонимир 
Стайкович, 

попич,

пие
дател на 
Момчило Андреевич, а за 

Павле Тодоров.

об-В Димитровградска
тези дни ще заноч- 
предкандидациоили-

Марипа Ипа-
полуквалифици- 

работничка/в „Коша
шинасекретар 

На заседанието бе прието 
за съста

пат
тс събрания в сдружени» 
труд, трудовите и местни 
общности. В общината ще 
има 309 делегации с над 
хиляда делегати. В срав-

рана
на", Боян Марков, квали- 

работник в
и предложението

броя «а членовете иа фицирап 
ООСТ „Про-мет-ссрвис" и 
Живопн Станнович. Деле 
гат иа Десетия «ои-грас

ва и
делегациите в сдружения 
ТРУД) трудовите и. меогии 
общности.^ пери иа С1.»оза иа ои-идикати- 

те и Югославия ще 
бъде Звонимир Стайкович. 
а «а Осмия конгрес иа 

на синдикатите в

с предишнияпениеизбори
ТЮЛИТИ
всички

П редстаяАДИте 
са твърде важен 
чески момент за
Обт1(оствеНО-НОЛИТМЧОСКИ °Р

подчерта пред
Общилска-

ССТН

че в по-голс 
оргапиза- 
обнщости

, за

Досега'-тази политическа школа завършиха 
около 150 души и се чувствува ангажирането в 
средите мм. Всъщност главната задача на т: 
школа е да подготвя членове на СК не само за 
дейотвуванц в Съюза на 
ССТН, Синдиката, ССМ, самоуправителните ор 

организация или («еепгатя 
С. М.

од новина е, 
мите 
пи и и

трудови
местни

Съюза
Сърби,, Миодраг Марин 
кович, работник в Меди- 

„М'илеп-
ггьгявги»
Р„« дейност ЩС имат Р«бо 
тническито съвети, ^

комунксппч?, МО II вганизации, 
евдателят на 
та конфереиция иа ^ 
Мпмчило Андрееямгч, .У0- 
/ си ал и етическият съ1°з каг 
то най-широк фронт

детския цеп-ггър
Попошч" п Сурдули- 

С.М.

поми е трудовата 
-обЩцоют.тиоместнитепетите на А. Т. ца.

на сти.
СТРАНИЦА 5
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
ОИТЕЛНАТА КООПЕРА 
ЦИЯ „ГРАДЖЕВИНАР” В 

БОСИЛЕГРАД

....... .........
СТР

11111111111[11111!1111111111111111111111И11111|]111 Износът ------------ ------- илп1Л|

МмддапГ I КРИ ЛОШИЯ Зашити» 

е общ доход от 

650 милиона 

дияара

10 Юго" а съИо така и е имало съвсем малко, а 
„ри” производителите на те са резултат на приме- 
автобуси: „11 октомври'’ сите а суровините. Имен. 
(Окопие) „Икарус” (Зе- но затова в трудовата ор- 
мун), „Автокаросерия” (Но гаиизация е приеУа отде- 
ви Сад) и (Загреб). лна програма за качество

то на изделията и 0 съз 
В общата реализация дадон нов сектор за обез

печаване на качеството.

— Димитровград” се изна 
ся на следните конверти
руеми пазари: Федерална 
република Германия, ,Ита
лия, Англия и Австрия, а 
през втората половина на 
годината първи количест
ва стоки са изнесени и в 
САЩ. Износът на клирин
говите пазари главно се 
осъществява в СССР.

„Тигър
град" косвено участвува и 
в износа на „Цървена за-" чие. Още повече, че изде 
става" от Крагуевац с ня- лията им са ца високо ра

внище, така че през изте
клата година рекламации

лиПланът за износ през 
изт0клата 1985 година 
най-голямата стопанска ор 
ганизация в Димитровград 

община „Тигър —

в

дека
Димитровград" цялостно е 
изпълнен, дори и преиз
пълнен, както на конвер
тируемите, така и на кли 
ринговите пазари.

планът за износ

27,8износът участвува с 
на сто, което все още е Този сектор бе оборудон 
под възможностите на то- с най-съвременни уреди 
зи реномиран произволи* за изследване качеството 

различни твхничсС' ня изделията, 
ки стоки, обувки и про-

макър И за кратко вре- 
строителната коопера- 
„Граджевйнар” от Бо- 

която понасто 
членуват над 120

Така ме,
циянапример 

на клиринговия пазар е 
изпълнен оШе през ноем
ври, а през декември .са 
изнесени допълнителни ко

силеград, вДимнтроп- тел на ящем
самостоятелни занаятчии, 

своите позиции.
по-Опорсд очакванията

вноЬа с из-К1,>иФИето на
през изтеклата годи

на трябва дз възлезе 67 на 
сто, а през следващия оре 

- дчссрочен период дори с 
85 на сто.. Това ясно го-

укрепва 
При това отделно внима
ние, както ни уведоми ди 
ректорът на кооперацията / 
Цветан Борисов, посвеща-

носличества. кои свои изделия, вграде 
ни п популярните леки ко-Общо през миналатач го

дина е бил заплануван из
нос на стойност 51 мили
арда динара, а е изнесена 
продукция на стойност 67 
милиарда динара, относно 
планът 0 преизпълнен с 
около 31 на сто, а по от
ношение на . предишната 
година с 96 на сто. Това 
увеличение е постигнато 
благодарение, че бе пус
ната в действие „Коберц" 
машина, която произвеж
да упълнителни плочи, и 
то само за износ. Всъщ
ност тази машина пред
ставлява р отиваща преса 
за вулканизация.

Следва да се отбележи, 
че продукцията на „Тигър

V,'-' ват колкото е възможно ко 
операцията да доближат до 
кооператорите и инвести
торите, с което до значите 
лна степен пряко въздейс 
твува върху намалението 
на разходите, което 0 и 
основен стремеж на Дъл
госрочната програма за 
икономическа сабилиза* 

ция. В това отношение в 
течение на изтеклата го-

дет&ЗПУ
® - ВийигДщяВИ

Ц-

Ж роРи' че и занапред на из-
Л . носа ще. се отделя особено 

внимание, като при това 
И „Тигър — Димитровград"
яж в системата на „Тигър —
РР? Пирот заема едно от до-
ИН стойните места.

[:/я
УМ п

л.И
Щ■в снабденостСегашната 

на трудовата организация 
със суровини и възпроиз 
водствени материали е дс.

добра (има резерви за 
два-три месеца производст 
во) гарантира оше в нача
лото на годината да се 
стартува добре.

■Жг В !Ш
I ■ЩШг: а ста дина, освен представител 

ствата в Белград и Титог- 
рад. които бяха формира 
ни още прз 1984 година, 
са формирани нови преде 
тавителства: в Ниш, Тито 
ва Митровица и Скопйе.

Инак, през настоящата 
година, според думите на 
Бориоов, общият доход на 
кооперацията трябва да 
възлезе на 650 милиона ди 
нара, доходът на над 37 
милиона и 754 хиляди ди 
нара, а чистият доход на 
над 31 милиона и 308 хил 
.яди динара. От това за 
лични доходи са заплану
вани около 26 милиона ди

■И
8®.

Ст. Н.

Износни сделки иа „Братство”ДИМИТРОВГРАД

Трудовата организация
за преработка на кожа производството е имало, ция от Димитровградска по отношение на пласмен- 
, Братство” в Желюша 110 въпреки това осъщест- община, която се явЯва ка- та. Затова и през послед
вай -Димитровград в на- вените резултати са срав- то. износител. Именно, до вите месеци на миналата 
чалото на тази година нйтел»о добри и з'агубата говорена е преработка на ' година бе раздвижена ини 
има реални възможности 6 компенсирана. В течение 300 тона сурова кожа’ за 
да застане на здрави кра- на ГСУДИШТа са изработе- пазарите в Австрия и Фег 

ни над 86 хиляди квадрат дерадна република Герма- 
ни метра кожа или с 27

циатива за сдружаване на 
„Братство” с Индустрията 
за вълна и кожа(ИВК) от 

ния. Това същевременно Пирот. Както изтъкват тук.
ка.

Именно» в началото на 
миналата година започна 
при твърде лоши условия 
и загуба от- 15 милиона 
динара, „Братство" остана 
и без динар оборотни оре 
дства след скъсването на

на сто повече 
с 1984 година. 
Поради споменатите

сравнение значи, че е осигурена ра
бота през първия квартал 

труд- на 1986 година. Всичко то- 
ности плановете не са ця- Ва обаче не гарантира го-
лоство осъществени, но ляма сигурност, както по ходимата оитурност на ,рре
и и важното 0, че произ- отношение на обезпечава- работватслите на кожа от
одството е стабилизира- не със суровини, така и Желюша.

«о и че след деветте 
ца на

очаква се тази инициати
ва . в предстоящия период 
да се претвори в дело, ко 
ето сигурно ще даде необ-

нара, а останалите около 
5 милиона и 308 хиляди 
динара ще бъдат разпре
делени в различните фон 
дове.

дългогодишните 
шени

А. Т.неразре- 
самоуправително- 

делови връзки с „Котежс” 
от Сплит. Това същевре
менно значеше и невъзмо 
жност за набавка на суро 
ва кожа за преработка 
приемствено
ство. Затова миналата 1985 ,и половина хиляди дииа:

ра) не са увеличавани до 
юли миналата година. Но 

„Братство”, година Добрите резултати позво- 
на разрешаване на натру- лиха и личните 
палите се проблеми, бол
шинство от които 
са разрешени.

Няма съмнение, че това 
е достатъчно амбициозен 
план, което подкрепи и 
директорът на ' коопера
цията, но имайки предвид 
досегашния развоен темп 
на. кооперацията и ‘завою
ваните позиции и доверие 
то, спечелено с качестве
ните си услуги, е и осъше 
ствим. Това потвърждава и 
фактът, че „Граджавирар” 
от Босилеград има. навред 
по страната свои делови 
партньори.

Да кажем и това, че в 
Босилеградска община 

„Граджевинар” — през на 
стоящата година главно 
ше работи върху електри 
Фикацията на неелектри- - 
Фицираните села: Яреш- 
вик, Назърица, ДогДница 
и Дукат.

месе
миналата година :Я

във фондовете СУРДУЛИЦАса отделе
ни 4 милиона динара. Це
ната за това ещурно е би 1 НОВИ МАГАЗИНИ ЗА АВТОЧАСТИи - ла голяма — твърде/ние- 1 
ки лични доходи (само 14 §производ- _ Основната организация «а сдружения труд

щ „Промет м сервиз" от Вело поле от началото на нас- 
щ тояпцата /година в своя състав .има още два нови ма- 

авточасти: един в Сурдулица и другият

■
година може би ще бъде 
преломна в стопанисване
то на Ц газина за 

| във Вран».
които след деветте месеца Ш гупплп?аГаЗИНЪТ В (“у^дулица Се 
възлизаха «а 16 хиляди ди | ”СуРДУл™ «ученици” бр. 24 

А А =35 квадратни . метра. В него
_ зц товарни и пътнически коли
Щ „Застава”, както и

намира на улица 
с площ за продажба 

ще се продават части 
от програмата на 

авточасти за други топове коли 
този магазин работят трима работника

успешно
нара, да се увеличат с = 

Най-същественото е, че 40 на 'Сто.
„Братство” намери ноки 
делови партньори, с чия- 
то помощ осигури необхо
димите суровини за

И
Със сравнително добро- | В

то стабилизиране на лро- Ц ден-
■изводството подобрен е и Ш Интересно е че тпчм ппгянмо,,, „

^ено вРеме „епреЛ: "" в^ ■ ™ февруари т^а да" ма^ ̂ ~
™ работа. Наистина мощ- промишленост и ■ „ А=точа«ите в двата магазина ^ се продаат
ностите не винаги са пол- „Циле” Братство” е чет 3 ° гаР тщзани цени на заводите „Цървена - заста- 
зувани .цялостно, застои в въртата ТОу” ор^за ■ ^ ^ бъ«ат по-досгьщщ

през целия

за купува-
м. я.СТРАНИЦА 6
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Комунист
■^"■"сгЦовв*™3* *** иамуимеи.

не комунистите в Сърби, Брой 1501 година ХШ1 
Белград, 17 януари 1986

ПОДКРЕПА НА (КОНСТИТУЦНОННО)СТРОИТЕЛИТЕ
о т началото на годината започна иубли

«ата ™ ~,р”е~оГ
мата оиогама «а социалистическото 'самоупра-в „ консервативни
ление , които подготви отделна комисия. а Тези далевдця 
в мрад на миналата година го публикува Съ
юзнийт Обществен съвет за въпросите по об погрецща насока. Създадено 
Щвовтения строи. Разискванията ще продъл- докова на неоправдани

^ВЪРДН съюзната 'конференция ководствата му не се пристъпи към по-за 
на и.1Н в 1Югославия, до края на следващия дълбочени идейно-политически 
месец. Касае се, следователно, за твърде съ- същността на тези деления, въпреки цялата 
ществена активност, в която — без съмне- им вреда, 
ние — ще участуват «ай-ши родейте слоеве и 
всички части на обществото.

Разбира се, целта «а публичното обсъж

ли твърде вредното «и непродуктивното от са революционизиране на съществуващите от 
«ошения. А споменатите стремежи отразяват 
проецса на бюрократизацията на нашето 
общество, които дълбоко проникнаха и в Съ*о 
за на комунистие. Следователно, и в наши 
те условия § потвърдена отдавна известната 
закономерност, че за работническата класа и 
след взимането й на политическата власт, 
най-голяма опасност е именно нейната соб
ствена бюрокрация. Тези обществени сили 
имат собствена система за оценяване, напъл 
но неприемлива за обществото каквото е 
нашето — обезценяване на труда и афирма 
ция «а безделието, да се живее върху гърба 
на другите, афирмащад на съзнанито на т. 
нар. „Средна класа” и т.н. Всички тези яв
ления вече и все повече станат база за по
нататъшно укрепване на бюрокрацията. По 
ради бюрокрацията и нейните съюзници не 
можем, например, да проведем върху класо
ви основи обоснованата данъчна политика 

или пък урбанизирането на крайбрежията и 
туристическите краища, или утвърждаването 
и заплащането на аренда от земя и т.н. По
знато е също, че и партийните структури в 
много среди и на много равнища са твърдо 
свързани с бюрократичвските слоеве, и за
това упражняват все по-голям натисък вър 
ху кадровата политика, нейните критерии и 
избора на кадрите.

На такива иакания и на носителите им 
Оюзът на комунистите никак не може да 
даде подкрепа. Напротив, срещу тях както 
и срещу всички онези, .които от ултралеви 
позиции търсят да бъдем реални, или пък

сили, които са против тяс-. 
«асочика вниманието на голя

ма част от политическата общественост
е деление въз 

дилеми. В СК и ръ

анализи на

А тази същина бе и остана двойна. От 
една страна бяха изтъквани искания за про
мени към по-усюорено движение на общест- 

дане не е приемане на този документ, но на ©ото, на сдружения труд и всичките му еле 
против настояване в рамките на същото в менти в посоката на прогреса, създаването 
най-голяма възможна степен да се обедин- .на по-хуманен начин на производство и жи- 
ят погледите; и становищата. Но, от самото вота, демократизацията на обществото и 
начало оправдано се поставя въпросът: по а фирмацията на фундаменталните му стой 
кой начин да се постигне това? Дали чрез ности, а което подразбира борба против 
критика на „Критическия 'анализ...”, което етатизацията и бюрократизацията на общес- 
според нас би било пагубно и излишно, или твото и непрестанни стълкновения с изкриве 
пък въз основа на сами* „Критически ана- ното обществено съзнание и деформациите в 
лиз...”, който представлява сигурен подход обществената практика. Тези и такива иска-
за критично съгледаване на досегашната пра ния за промени, а които наистина са ре- 
ктика и на тази основа открива възможност зултат на маркоическия поглед върху ооциали 
за по-нататъшно доизграждане на полити- зма и насоките на неговото по-нататъшно ра 
ческата система на социалистическото само звитие у нас, а в които се отразява загриже

ността поради икономическото и политичесуправление,
В тази дебата се включва и Съюзът на мото състояние в страната ;и идейното състоя 

комунистите. В това отношение особено зна ние в СЮК — ©ъв воеки случай трябва Да 
чение Ще има 24-то заседание на ЦК на СЮК, се поддържи. Противно на това, онези иска
което ще се състои в първата половина на ния за радикални промени на системата, в 
този месец. Това изтъкваме, заЩото инициа- смисъл «а връщане към онези отношени; 
тор за изготвянето на „Критическия ана. които са идеал на буржоазното общество, 
лиз...", бе самият Съюз на югославските ко-

неговият ЦК, .относно Председа ститущ/и, между които на първо място е

онези от дясно, които всекидневно девалви- 
рат стойностите на социализма и застраша 
ват моралната монолитност на Съюза на ко 
мунистите, непрестанно (в рамките на идеи 
<ната и политическата акция) трябва да се 
бори и стълкновява, защото именно те са 
неговите .нашголеми действителни против
ници.

с всички негови мними предимствата и ин-
мунисти и
телегвото на ЦК, така ‘че от него се и очак многопартийната система и нейните кри
ва да каже онова, което трябва обезателно рии за демокрацията или пък исканията за

каже ' връщане ша статистическо административния
Затова, ясно, предстоящето заседание на социализъм, обосноваващ се на държавната

аспект ще е в собственост и госнодствуваицата позиция на 
най-широката на пщугтта, относно на партийно-управленчес-

кю му.щ гстите н е
ЦК на СЮК, от политически 
центъра -на вниманието на 
ртийна и останала общественост. Именно, 
от становишата и заключенията «а 

очаква Да произтекат

Има, обаче и други тенденции за отбра 
на иа системата. Нооителите им са съзнакия строй — Съюзът на 

това засе бива пито би могъл да даде подкрепа. телилг за опаоността от повторно приемане 
на буржоазните и бюрократичвските кон
цепции!, обаче поради липса на творчески 
способности за развитието на собствената 
концепция, в смисъл «а търсене на полити
ческа система на социалистическото самоуп 
равление, чрез която по-бързо 41 по-съдържа 
телио би се развивала самата практика на 
обществената система — изгубва се в коле* 
башгего, страхувайки се и от промените и

ясни оценки
Гефикаони напътствия за акция в пре^ю»

щияР= и« ^—г.е
заключи. а ^ и нататък ми различия. С едни искания ое тирен сег;

идвй- шотото наше състояние да сс покаже като 
ооци или сти ч еското о б щество,

Още не сме с цялата последователност 
и исканията свързани с т. нар.

и специално
обществото, както и °че в

гнстема на циализма, но за съжаление, без троха кри- от съществуващото състояние, и напоследък 
и на самите точност .към 'натрупаните му противоречия се определят за отбрана «а системата, мцкар 

наслойките на старото и преживялото, към че знаят» че промените иа същата са немииу 
тех1 гократичосните ящ- еми. Такива стремежи 'Съюзът на комунис

тите трябва 'всесирдао да подържи и по-на 
общество татък да ги развива, наблягайки върху дейс- 

мо- твнтелпи промени, не само на системата, но

съществуват
но-лолитически
то, разбирането и 
същност на нашата политическа 
обществената й функция, «акто
°ОТОВИ бТУаТ^ ГнаХголяма част

иа СК, а мнозина ороД ™х ^ Представянето иа сегашното
политичеоюите 'ръководства 0 це„0 тоследопателио осъществен
цк на СЮК. я ... ,,.л ... социалистическото самоуправителио предимно на обществената практика и със

.. „Л.МКИ 'ОТ това, предстоящ то _ „ основата си значи измама иа тояпието по път* на последователно ожцвот
Изх‘ нк СЮК би трябвало със ...5пт11Ическата класа; това всъщност е от- даряване на Програмата на СЮК и Кои 

седанио па ЦК »азакяюч01|ИЯ да даде зна- П^ни обществвни я матер. туцията да СФРЮ. Защото, тези сили са пр»
ите стшю»И> издаваме «а ели'11 ‘ позиции отбрана па отчуждената об- родни съюзници на Съюза на комунистите,
чителен оки погледи в СК върху а в0На моЩ’и наличното |разпрцделеиие ,иг По този начин СК ще демистифицира уста
идейно-полити ™ защото това би би „Г),||.кя,Вел«те оили. Нова имеиад отразява «ованото миеииа, че и сам «е знае кого да
всички тези вшр ' радаоквания да полу общ РН консервира наличното състо подържи и с .кого да воюва, относно в

широките.ра3 ^ нрсдставЛяват ^^^'^о съзнателтю се отминава. Фак бгдещсто да зевшищва и за»1ш»« «
„ромони лъв ФУ«ЦИ0 В ^ заво0ва|1П.,ята ио 'революцията може да да отхвърли.

са‘ змдипциат само с революция, отнощю с (На 2-р« стр->

ша
схвашането иа

Техните но
са бюрокря/пимеоките и

чле лелия и т. и.сители 
членове 
нопе на
и ата и

иредуславме 
чат мобилизирана

за истински
политическата

съжаление, пе сме
основа 
нирането иа 

Досега, за

,система.
нреодолс
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• маттМЕЖДУ ДВАТА БРОЯ

РО,8Т РЕ5Т1Ш
завърши И този кулук! Пет дни, кол .тото лшата способност ш «аселдаитто) се юрои вТугойно да

не се работи почти воякаде — освен там, 'икономическата политика. У н с, и / > което той с възмущение отго-
където винаги се работи - кой знае по това с .повече хоби заваря” Никога вече в Ьугойно" Очакват го 

. кой път ос показа като прекратко време за момент за рекла - казала Осга а* из р ар ^ саМО че к0Лата му останали в 
да ое завърши каквото и да било — (а тол заони магазини за самоо с у ' Ис и;ект (пак за Нова година и докато то^а 
кова се паднахме, че през тези свободни „о блъсканици за са ето го на Маракана, зашото сърцето
пет дни ще позавършим -някои отдавна изос- се продава като халва, „аи-ск«ите хстели са реШщ ето . На уЕФА
таиали .работи), но много дълго човек да си разпродадени, всички ардажмани в аге ци- му туши а Р ха*са че наИ.
отпочине. Вече третия дой, обаче, мразехме ите са попълнени... Да, да- Но погледни кои отдавна в - (КЛуба с най-гол-
адбе си. зашото онзи остатък от човека . .какво купува в този магазини за самообслу новите опити да се °" ^у0 няка„_
МС я^о видя, че ЦЯЛ дек се седим от ма жвяю: да, сега харчат, а после «де белят ям спортен уоПех У нас вече и и» ̂
сата до телевизора, да ядем .повече откол- картофи до края па януари-.. Човек, които значение. Впроч , Р
кото можем да ом-елем храна, че сме се отпу има пари има, кой-го «яма — няма. Но, вой повтаря. й — Великият трай
онали под всеки критерий и че всичко това чки купуват, прасе осемстотин хиляди, под Другият го случ и"ВСИЧК0 При то 

" Да бъде крайно напрежение ръка... Ами, един път е Нова година? спорт" на
МОИОАУ, МОШАУ които уж се .изплащал хонорар, а -никаде ги

За щастие съществува и понеделник. Он дама) и нещо живи журналисти, «а които за
или друга услуга бил платен този или

У*

всъщност почва 
за нас. К-ой в петък ще търси 'вестници? Амм, в а и около
за какво са ти вестници, ще чуем всичко от 
„Дневника”!

С пекмалки или по-големи разлики така 
бе почти ндвсякаде, пък дори и сред ония,

зи понеделник, който обикновено неохотно 
посрещаме през цялата година, падна след онзи (пак) хонорар-.. 
петдневното лентяйство просто като

една
мелем- СЬиКЬ1СНЕ5 ИЕУЗ МНК.които петте празнични дни прекараха «якаде

извън дома. Изключение са само пленници Поправо как за кого. Например, в Скупщ на 
те «а окиорството и шопинг—туристите, та на СФРЮ, пред празниците бе приета Ре-
които тази Нова година единствено бе дел золюцията за '86 без инфлационен белег първите, <.
нична както и всички други пътешествия, а макар да е малко вероятно, че няма да да подготвят посрещане на н ш те работни
може би и по-усилеиа — вестниците пишат, има инфлация в тази лрясно започнала го № «а временно пребиваване в чужб на, ко 
че в Димитровград (от Истанбул през Бъл- дина) лък е логично и икономическото реше ито новогодишните празници прекарва^ в 
гария) чакали и по дванадесет чаСа да ми- н?ие, че Съюзният изпълнителен съвет вече къщи, а може би и дефинитивно ще се 
нат границата, а добре „роботеха” и П “ януари, полека без -предяовогодишния щь.т върнат у дома. Вместо посрещане чакаше ги 
ша, Солун, Будапест... Митничарите, -разби- —иот -да предложи мерка за осъществяване -реалността — никакво сътрудничество е бан-

на антиинфлационната политика- Ако тази -ките, никакви програми за развитие на дреб 
задача е поставена за да бъде осъществен;, ното стопанство, никакви възможности за 
а не само резолюцията за да навреме форма работа, суматоха в банките около влагането 
лно се приеме и съвестта успокои, тогава ве- и разполагането с валутните средства) зато 
че в началото на годината може да се стиг ва нашите в чужбина вероятно държат око 
не до „съгласуване” на Резолюцията и анти- ло 23 -милиарда долара) и гладни собствени 
инфлационните .мероприятия, а това пак зна ци «а апартаменти, които при липсата на

Обременени с тези проблеми, особено г 
компетентните изглежда забравили

ра ое, са от онзи вид хора, които празници 
ге прекарваха трудово, дори много трудово.

Е, оега, на края -на в^еки празник отно 
во констатираме, че е било прекадено, и че 
това „сливане” на уикенда и празника вече 
няма смисъл и все така — до следващия пра 
зник. Затова дълго мислихме, че сме първен 
ци в празнуването. Разочароваха ни оведеии 
ята — още по-лошо е в .страните от Латинс 
ка Америка (макар че те имат по-малко .при 
чини за празнуване от нас), а учуди ни, че 
в първата лига на празнуващите 
жат и прочутите по трудолюбието си япо-н- 
ци. Откъде пък това? Тайната е може би

чи до сериозни преизпитваиия на тъкмо при пазарно предлагане на същите зинаха към 
етата икономическа политика. Затова в Ою завръщащите се и тежко спечелените 
злия изпълнителен съвет може би и не са пари, и търсят за квадратен метър 200 хиля 
бог знае нетърпеливо чакали по^тпразничнмя ди вал /гни динара.. Козгато вече не с. 
понеделник. Но, понеделник винаги дойде създали по-добри условия за завръщането

им, може би е по-добре нищо и да не им 
говорим. И без това ще видят как е — за 
Фурна трябват 48 документа, от това число 
три само за комин- Всичко да се пуши.

_л „ , Все пак от Нова година и земеделците
“ «ататък се воюва- там к>дет0 се вою получиха пенсионно и инвалидно -осигурява

ваше, гладува ое където се гладуваше, отне не. И селяните станаха работници Ага ня ма където се отнемаше. Все някак ги нт.п- а а раиитници. лко ня.
ва което му предшествува, налага след себе ви по старому -като че ли животът м-нолп М таерви да с блъскат п-о разрешени* за
ои много размишления, специално за това, -не хае за тези наши празненства а че Г Т"™“10 СТ°ПаН0ГВ0- з^РъЧащите
колко -нашият народ има -пари. Това поглеж така убеди ,ни ,и у .„ас -олучаят Зяйо Точки- ™ б ВЪРН Т ® селското стопанство. То
да-не в портофеила или чинията може би би те бяха взети „Звезда” ^жали и точкитПг б<5 ТОЛЯМ0’ аамо
имало смисъл в н*коя страна, в ко*то въз бяха върнати, а чар,вено белите гГб^и с ™ Давида№ Може би този закон е добър
основа на нар0дния джоб (относно на плате пет -милиона (вероятно колективно м™ ***** ”И ,?5Ябват “Щ6'

Л. Муминагич

им

принадле- А и петък.

Н18ТОЯ1А МАС18ТКА...
там, че те всичко схващат сериозно — кога Новата година дойде, обаче някои гол е 
то празнуват - празнуват, когато работят— ми новости не видяхме. Поне засега По све 
работят. Ние първия урок научихме. Остава 
«и -още вторият.

На края /всеки празяик, а особено оно-

се могат 
вина

че ние не умеехме вина

г

ПОДКРЕПА НА (КОНСТНТУЦИОННО)СТРОИТЕДНТЕ
които ще пре-двестят безмилостна борба 
против бюрокрацията и слабостите в общест 
вото, -които н»ма

-просто, като г_ 
битка, която СК-продължение «а решителната 

подеше и води за политиче 
та система. Тази битка -и досега бе твър 

де жестока. Тя бе опечалена — с 13-то и 
-то заседание «а ЦК на СЮ-К. Публичните 

'Р иоквания, които се водиха между тези 
Д-ае заседания, лоно -показаха 
на трудовите

В това -му предлага истински 
ят „Критически анализ...", -който 
ва да Ое знае — ефикаон-о 
потвърди придобивките на вашата револ-ю 
ПИЯ И Ковстшуцията -от 1974 година Тази 
отбрана -не

шанс сами 
— това тряб 

и документирало
Да открият и най-малко 

пространство за сТЪлк«овяване, каквото -има 
хм-е -В досегашните тригодишни разисквани* 
Заключенията, разбира -се, трябва да опиел- 
тичат всеки комунист към размисляне и да 
го -подтикват за участие в акциите и това 
не -само -в рамките на -публичното обсъжда 
пе, -но и -след него, допринасяйки за осъшес 
твяване на конкретни промеви, те трябва да 
го оюпособят да различава зърното от пля- 
вата приятеля -от противника, революционе 
ра от 'ксинтрареволюционера, 
кото от

е -нито в каквато и да е, връзка 
с ,;напредничавяте”, -нито с консе-рватишци- 

; щюсто е к-онституциовдо строителока-
чи ^рИ™ЧеСМИЯт адализ-'' мРочем, ие зна 

отбрана на съществуващото състояние 
по -гще-да ВОИЧКО] -представлява напътствие' 
как това състояние да Се мени. Ето защо
т.мбваАСлГаЯ1Ц10Т0 3аСедание на ЧК на.СЮК у ря о-в а да очакваме

че в съзнанието

.ГсГ:г'която "°3ГаВаТ иа Плебиотитарноогта, 
н-осттз ™ И доуште Дебати. А монолит 
ваш7 Т° 06 Г0В°РИ- ник°ва

комунисти чес- за
антикомунистическото, 

телиото от бю1рократичнОго, 
дедащто. и т.н. Воичко това, 'разбира 
трябва да се доживее нито като трагедия а 
нито като повторно откриване на овета! но

иго ще внесат ,ред
на комунистите, които няма какви

самоуправи- 
труда от без- тичеокатаИТаНИЯТат3а Прамените н^полц- 

«аш анализ Ма' Т°Ва и юз:
да допуснат ни 

в ляво нито в
се, не

връщания, нито дадо, :•
Влаико Кривокапич

У
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в СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ

и!|||Я1и||||11и|||||и№и!1и111111и1 д-р драл® жаркович
СТОПАНСКИ РЕФОРМИ

СТРАНИ

Заблуди на привилегированите
Административният характер на стопанисване в социали- Румъния, 

страни има свои идеоложки
България, Кампучия и лити-ка. Нейният пълен успех би 

имал огромно значение и за вси
чки други социалистически стра*

стическите 
би трябвало и други корени, от които т. н. 

да се тръгне когато дава отговор на въпроса — защо 
в тези страни не успяват стопански реформи?

Принудителната колективиза
ция в нашата страна, с която бе ни.
унищожено селското стопанство,
почти цялостната национализа- ОТ РЕФОРМА ДО „ДОГОВОРНИЯ 
ция във воички области, всеобщо. СОЦИАЛИЗЪМ" 
то администриране и пр- — есич- 
кю това е доказателство за вл-ия-

Известно е, че Маркс нерадуш- телите- До 
писал за бъдещото общество,

несполуки идва ко-га-
н о а'0 в тези страни започва да се 
моето ще дойда след капитализма,- изгражда общество според извес- 
не е иокал, както самият той изтъ тните Маркоови идеи, които ни* 
-'-ал, да пише рецепти за кухнил- 
та «а .бъдещето. Той изрично изгь

И у нас ое стигна до изследва 
нието.на посочената „теория" и нзе на по-други разбирания за соци 

1 тава Равнище (низко) -на раз практика и у нас през първите ализма и по-други пътища на не 
поставил аитие на производствените сили. слеЛзое,нни години. голото строителство, което се про

л»коя социалистическа система Първото доказателство за това яви в развИтИето на самоуправле-
(К. Маркс, Гл-оси за учбе/ник на твърдение е икономическото по- 
политическата икономия на А-долф ражение на Съветските репу-бли- 
Вагнер, „Наши теми”, 10/1977, 
стр- 2330).

ак не са могли да се приложа г
кнал, че никога не е

Стал иннстическ ият социали- нието, демокрацията, уважаването 
зъм всъщност е бюрократическа на обективните икономически и 

такана-речения структура, предателство на интере ппулите обществени закономернос 
(1917—1921)

ки в периода на 
воен&не комунизъм 

Маркс е предимно теоретик «а год.), което е предизвикало мно- 
капитализма. Анализирайки този жество

-ите на работническата класа, из ти застъпването срещу военните 
■'••'•а на народа, царство на бюро- блокове, необвързаната политика 

разочаренИя в новото об- кратиче-скю саъовол!ие и привил е и Пр Теоретическият Израз на те- 
начин на производство, той дава щество. Причина за. това, както гия. Той няма никакви връзки със уЛ нови възгледа е досега ненад- 
научна пропноза за пътищата на е известно, е премахването на авободата, демокрацията и 1 
решаване «а -основните проти-во стоково-паричните отношения, ко същинския социализъм- Първоби- 
положиости, които са му иманен- тю, според Маркс и Енглес -няма тните намерения вероятно са би- 
тни. С това той дава при«ос в -а характеризират 
поставянето на основите .(и нищо мото общество- 
повече!) на теорията за бъдещото Ленин се отрезнява, 
общество, което Ще настане с раз- ва ое -от утопии, »вно признава
витието на производствените си* грешката си и прокламира нова ните проблеми както и междуна- 
ли на които, за по-нататъшен про- икономическа политика (НИГ1), родните

със минатата Програма на СКЖ.

След така наречения админис 
комунистичес- ли добри, »0 както се казва и пъ- хративен социализъм (1946—1952). 

След този слом тят до пъкъла е насталан с добри 
освобожда- намерения.

минаваме в административно-само 
управителен социализъм (1953— 

обществе- 1952), ,а след това в лазарно-само 
управителен социализъм (1963— 

отношения са наложили 1973) Този последен преход, особе 
представлява <не само Пов- нуждата за раздвижване на сто- х-0 ^ед стопанската и обществена 

-.то възвърЩане на стоково-парп пански и социални реформи на та реформа започнали през среда 
в съветското линията за афирмиране на пазар- та на 1955 ГОд. наистина пред- ,

ставляваше радикален завой, кой.

Икономическите и

сперитет, капиталистическите про което 
изводствени -отношения ще ста*

ограничени т.е- тесни, Маркс чните отношения
комунизма като без- стопанство, но, преди всичко, из- н-ото стопанисване, автономия на

Като полити- граждане на -ново общество съгла- трудовите колективи, демократи- т0 ие иожа> а да не
условия и възмож- зиране и хуманизиране «а общес определени моментално

ности. За съжаление;, поради те- твените отношения, по-големи приятни последствия — родилни
жка болест, Ленин наскоро се по- свободи^ пра-ва «а гражданите мъКи. Когато това казваме имаме 
влича от обществения живот и и трудовите хора. Но, среЩу вси-

нат
има предвид 
класово общество. доведе до 

неблагочески активист той за социализ- сно реалните 
ма е нещо писал, критикувайки 

,/ги автори и анализирайки опи
та на Парижката комуна, с коя-

бе въодушевен, на умира. Сталин напуска
концепция и се развива система в жестоко

-ред вид следното: минаването ог 
неговата ч-ко това, по-рано или по-късно, екстензивно към интензивно стопа 

се -противопоставява си* .щавене, при което трябваше да се 
извън лната бюрокрация, потънала във проблемът на открита незае

бю- всяакакви привилегии. Доказател- ,->ст, защото трудовите колективи
адми ство за това са неуспелиТе стопа- започнаха да се освобождавта от

социализъм), която «ски реформи започнали около излишък на работна сила (при
върши насилие и върху хората 1955 година- В това отношение критата ««заетост отличава адми-
с цел те да бъдат „Щастливи", изключение е онова което сега се «истративното стопанисване) 
игнорирайки икономическата ло- случава в Китай, па и Унгария 
гика и .икономргческите законо- (където реформите са по-бавни и 
мерност, -поради 
вуват в -изопачена форма и

‘^'Маокс е изхождал от предно- обществото нанаоят огромна вре- 
.жеяието че научната теори" - да. Когато всичко това изтъква- 

ловно доказан опит (а жак-о ме имаме преди всичко предвид 
бъде друго?0, а понеж.. принудното 

той бе жив социалиста че- съветското
иямаше тогава е и държавна собственост и

е имало никакви 
волуитаристичес 

цепите, про-

то в началото
-по-късно е изтъкнал, че „по-голя- 

■ а част от комуната никак не а която, и в стопанството и 
била социалистическа, а това не него, доминира политическа 
е могла и да бъде". Както е из- рокрация (бюрократичеоки, 

тя главно е била обоснова- нистративен 
конце

зетно
..а върху утопистическите 
, цип на Прудон, поради коесго не 
е и успяла-

; от
варяме на нашето икономическо 
пространство на чуждестранната 

което те дейст- не толкова остри). Сегашната наи конкуренция, което трябваше да 
на стила голяма китайска реформа 

е на линията на Лениновия кон-

БЮРОКРАТИЧЕСКА АВАНТУРА
засегне голямо число домашни не 
способни предприятия, кои-го пра 
знуваха благодарение . на ад
министративната защита от каква 
то и Да е конкуренция; уважаване

чепт за новата икономическа

«оликтивизиране на
може и Да 

.ато ■_
село, въвеждането на 

там къде
то на икономическити -и пазарни 

което трябвашезакон о мерн допи, 
да отслабва влиянието на полити
ческата бюрокрация до такава сте 
пен, че тази започна да се проти 
вопоставя на реформата и да вди 
га глас срещу нея; ръстът на це
сиите на някои стоки и услуги, ка 
то реакция на дотогавашните 
лунтаристически формираните ди 
ппаритети пр. Без съмнение е, че 
няжом неблагоприятни 
вия, са настанали като резултат 
,на погрешни ходове в рамките на 
реформата. Например, силният 
обрат в условията «а стопанисва' 
-;о доведа до падане -на размера 
а стопанския ръст в 1966 и 1967 

Почти на нулата- Промените

дка практиа и 
разбираемо и Маркоовото 
„ане освен споменатите

прогнози научно да не -и- 
общество.

стесня- то за нея не 
принци предпоставки,

кого определяне на 
изиол-нотоапню

ше за бъдещото
регулиране на остаиа- 

въпроси, ма-литв икономически 
совогго страдание на хората, ©юс- 

стопанско
Изхождайки от главното си 

,рше в обадоотвените «ауки, 
тт/угоаянтр сили са раз 

че произвол обществената за
движдваща оилв Н „„едполагал, тва И

ча новото общеотв капитали 
ще се роди в раз ет0 циви. ц,иализма,

н това об- е имал огромно 
1 й голяма всички други страни в които е 
На чро- била свалена буржоазната власт.

са Доказателство за това са масовите 
страдания т китайски» народ 
време на таканаречениете 

об- МИ крачки и „културната рево-
страдаиията иа ая(5а',,с

социализма иа Еювер 
На полския

ворцзвитие
богатс-

т.ензивиото
сметка на природните 

човешкия потенциал*
последст-

„Теорията" и практиката па со- 
която създаде Сталин, 

в;ги|Я|Иие и върхуетнпеежи страни, 
лизацията и културата 
/цество са достигналИ 
Степен. Неговите^ 
нгози) за б-вдещот предпостав 

беновами върху тази

гад.
чо-епоро да са провеждани, тази 
бъ1ркоти« навярно би се избецна- 

намалила.. Републиканска

гю
голо-

г
ка. историческите

борба
по-малко Ра:)'

сгра-

ла или
- ториториалнзация ДО тогава иа 

-мозните банки « външнет-ьргове 
.иродприяти* (според мяст»- 

локащш). в които

С течение на лай лиоция,
ки,я народ в 
Ходжа, страданията 

събитията

класовата■ I, ято летва, 
много се ИЗОСГрН в 

капиталисти4 
иито вДН°

Ч1'0

то на техните 
е бил концентриран огромен об

в Унгария гювеки
отношение

ста
на род, 
вроме ла 
ство, ,поради 
дина дойде до 
Чехословакия,

гите Ракошиевого нравитсл- 
1950 го-И, КОИТО в

са достигнали
дий на развито

които ирез
бунт, събитняти в 
Източи® Герман*,

Нур^аз-Гоб^с-

пуши политическата
се РУ м земевладе-

(На 4-та стр.)
ФВО; там 
власт на буржоазите



Комунист 4

Заблуди на при&илегироЬаните
Юг 3-тя СТО.) на .криза, която все поливно зано ^'"^'^омичеока стабили ,и да се мотивират трудовите

- ^ се проявява от «79 го* М тшш***^ ,през лекТиви и М

икономическа до лизан е на 'Кризата, тя в „ 
система, |!е та ой ле се провежда, задното се 

стигна се до ра?цзе, ,противопоставят яките бюрократи 
чооки сили, страхувайки се

капитал от цялата Югос.•-/«■огвен
...л доведе до това, че тилно 
..иведение според принципите 
пазарното стопанисване 

днзшека жестоки реакции в оста
налите републики — стигна се до 
заоилва«е на центрифугалниге ои 
ли, сепаратизма и национализма-

Съставна част ‘на пазарното сто 
паниоваие е и планирането,

върху истинската възу.з

- .1/1 то е изграждана 
и политическата запрел

! дСствуват, (мовано
ост за ползуван© на изнаме, ; 

икономически закономерно; 
изход от икономическата и оо ги, а не в^ху ^лунтаризма на 

Нс- циалга криза У «ас « в другите определените, служби, 
беше социалистически страни не е въз 

ирись можен без .напускането «а админи 
в стративното стопанисване и мина 

нането на пазарното стопанисване- 
За съжаление, голяма пречка

зовой представлява_ все още

заетатнзъм ииа полицвнтри-чтия
доминация «а бюрократачоскпя по п-ривилегиито си, 
лунтаризъм, който се проявяваше 
и все още I
бройни и различни «ачмнм. 

юто много дълго траене

,;ите

се проявява, «а много
Кулминацията на -неминуемите, 

моментално неблагоприятни после 
дстапя н онези, конто можаха да 
се избегнат с -по-добра подготовка 
на реформата и нейното постода-н 

, провеждане, доведе до това, - 
от средата «а 1868 год. започва да 
„а напуска курса на реформа.а- 
Под натиск на настаналите сьби- 

л започва реформа на 
ската система, която приключва 
1974 г„ а след това се гласува За

мие

Следователно, успешното осъ 
ществяване на предвидените ре-обезпечено с 'недостатъчно

та истинска демокраци
оообеио в

форми в социалистическите стра 
' ни изисква освобождение от дог

мите -и заблужденията за това как 
во е социализъм и как той може

......................... ......................................... . доминиращата концепция, според да се строи Всички положителни
БЮРОКРАЦИЯТА ЗА СЕБЕ СИ Е к,0„т0 „ социализма може да съще прилобивки в буржоазното обЩес 
СЪЗДАЛА РАЗРАБОТЕНА СИСТЕ това по МИ
МА НА ВСЯКАКВИ ПРИВИЛЕ- ^ Са“° еА^ “ 
гии СЧИТАЙКИ СЕ ЧЕ Е ДА- > неща твърде деформиран 
ДЕНА ОТ БОГА И СПОРЕД СВ зар — пазар на стоки, ,но -не И па 
ОИ КРИТЕРИИ УРЕЖДА ОБЩЕ Зар На капитал и -работна сила.
ОТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРИ вез комплетен пазарен механизъм 
КОЕТО СХВАЩАНИЯТА Й СА 
ОБРЕМЕНЕНИ С МНОЖЕСТВО 
ДОГМИ И ЗАБЛУДИ, КОИТО С
НАУКАТА НЯМАТ ВРЪЗКА, НО Да в капитализъм. Забравя се, че 
С УТОПИЯТА ИМАТ ТВЪРДЕ без пазарно стопанисване няма 
МНОГО.

отвие 
-дровата политика, 
, чките на СЮК.

.ози

ПОЛ1111, .. тво трябва да се ползуват, а не 
да се отхвърлят, защото социалшпа-
мът в неразвитите страни не мо
же да бъде нищо друго, а опреде 
лена интервенция в буржоазното

. „нът за сдружения труд и 
.. -.-егво нови 
закони- Това означи прехода в та 

социали-

стопанско-систем'

обшество от становището на Инте 
-ссз на мнозинството, преди всич 
ко работническата класа- Против 
но на това, ако от социализма в 
такива страни се очаква -във всичко 
"а надмзгае буржоазното общест 
во — попада се в така наречения 
азиатски начин на производство, 
т.е. в общество на еднаквост в бед

канаречения деловоден
Имение, пак става дсулина.- 

но разбирайето, че в изграждане- 
важно

пяма пазарно стопанисване. Па 
ото стопанисване уж отвеж

то на социализма у нас 
значение имат нашите желания и 
искания; разбирането че уж сме 
разбра всички икономически 
други закономерности, овладяли с 
тях и че всичко можем да регули-

ефикасно стопанс 
тво, а без него не е възможна ху 
манизацията на обществените отно

и/ икономически
и

БЕЗ КОМПЛЕТЕН ПАЗАРЕН 
МЕХАНИЗЪМжеланияраме според нашите 

чрез закони, договори и споразуме 
ния. С това фактически са изтлас- 
нати и пазара и планирането; фор-

шения-

Афирмацията «а пазарното стоИдеологическата основа за раз нютията ,-над което стои привиле- 
Опитьт

Е" рализъм на облиците на собстве следователно ни сочи, че прости
нтаризъм във всичка социална панисване е предпоставка за плу ГПрованата бюрокрация, 

зане на бюрократическиямирана е така наречената догово 
рена икономия, която Отличават 
около три милиона обществени до 
говори и самоуправителри спора
зумения, огромно число закони и 
други предписания, от които мно 
го са мъртво слово на хартия. Ка 
кто изтъква д-р Петар Радулович, 
съветник в Югославската скупши- 

I, създадена е система, която 
личава цнай-нерационалната ср- 
.шизация от всички сегашни съг 
еменни държави, най-годямо чи

ески страни всякак до /|Чсс 
•«. гдетавлява, за съжаление, неп- според степента на раз ят щурМ към небето отвежда 

витие на производителните
. остта до

сили строполясване в бездните.ззмогнато схващане според кс 
ето политиците знаят всичко, че в отделните клонове и предприя- 

са главният авторитет в о-5щс .тия. Социализмът се нуждае 
стаените науки, както и това, че

от
такива облици «а собственост над 
средствата за производство, при 
чието наличие ще се обезпечат

всички политически документи са 
връх на научната теория, защото
според това схващане политици ге 
имат монопол върху откриването материалните и морални интере- 
на истината. В обществените нау- си на грижата за акумулацията и 
ки са възцарял и апологетиката и 
волунтаризмът. Писателите

нейната рационална употреба, за 
на по-доброто ползуване на капаци-

сло адмнистративни апарати, шй- 
и най-големи условия за нара 

стгането на бюрокрацията’'- (Виж: 
голям формализъм

ма трудовете с такива .решения, т.е. 
полтроните «а политическите сид те-пите и прилагането на постиже 
ници са ставали най-признатите 

учели''.
в нармашвиз 

,;Илюстративна политика” бр 
' 1394, 27-7-1985. стр. 21).

ни ята от научно техническата ре 
полюция, па за 
на личните доходи според работа 
та и резултатите от нея.

р азпределението

Бюрокрацята за всичко е създа 
"*■ разводнена система на най-ра 

зличните
се за богът на 'деня според 
нахождения да урежда обЩестве-

ге отношения при което нейни ’:иЯ На трудовите колективи 
разбирани* са обременени от лавата и 'кадрова политика, 

догми и заблуждения, кои* :драва конкуренция при 
то с науката нямат връзки, н-о с -пай,добрите ще напредват, 
утопията и още как имат.

Изглежда, че сме били твърде
нетърпеливи <в желанието да усъ- иривилегии, считайки Пазарното стопанисване 

така представлява пълна
съВДо

а-втоно-
вършенствуваме обществените и 
п р оизводителни

свои
отношения, па 

е създадена система, която,
! еки най-добрите намерения на

деи въ
па

. зго
КОЯтО

а нв'И-
неговите творци, ни доведе до 

1лбока икономическа и социал-
слабите ще пропадат-

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

председател Драгиша Павлович.
ДРеш на редакциите: за всички издания

сктг
и Херцеговина), д.р Живорад Джорджевич тмефон^^627 79ГГРВД' Булевард "Ленин" 6-
(Сърбия), Реджеп Хайрулаху (Косово) • телефон^ 627-793.
Ристо Ла3аров (Македония), Янез Коро' Ко В3 Иадателска трудова организация 
шец (Словения), Мирко Михалевич (Х?р- * '
ватско), Мания Новооел (Черна гора) Кал та се в четвъртък на сърбохърватски,
ман Петкович (Войводина). осно хърватско-сръбски (кирилица и

• Председател на Издателския съвет на ба1оНИЦЗ ’ словенски- ’ македонски и ал- 
„Комунист” — на изданието за СР Съш ™ езици- а в съкратени издания на

^би^д-^Богдан Трифунпвич заместник ' И1)сга' Унгарски, словашки, румънски,
оуршшки и италианоут.

главен и отговорен 
рислав Вучетич, главни• ?,Указ на Президента на Републиката от 

23 декември 1964 година „Комунист” е от
личен с Орден братство и единство със 
златен венец.

• Директор-даа Издателската трудова орга
низация ^Комунист": Витомир Сударски
* лавен и отговорен редактор на всички ' 
издания на „Комунист”; Влайко Криво-
Ка-ПИЧ.

• Урежда единна редакционна колегия; 
^отговор&н

гла-
на всички из-редакто1

езици.
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ПРОБЛЕМИ НА СЕЛСКОТО 
БУШНИШКА ОБЩИНА СТОПАНСТВО В ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО БИСТЪР

СДРУЖАВАНЕТО — НЕОБХОДИМОСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОН В 30 ДОМАКИНСТВАОт началото на новата 
1986 година в Бабушнщп- 
ка община «а два фронта 
се води акция за сдружа 
ване; освен сдружаването 
на селскостопанските про 
мзводщели и кооперации
те, понастоящем 
актуално е сдружаването 
и на четирите 
ки кооперации в една ко*

бира се при ’ по-енергично 
съдействие на инспекцион 
ните служби) орещу мат 
рапазите от другите общи

ктричеоки ток, а мрежата 
с високо напрежение ми
нава през -нашето село и 
в чието изграждане учас 
твувахме и ние. Просто то 
ва ни обезпокоеше. — каз 
ва председателят на Съве
та на местната общност, 
Петър Караджов.

Инак, според Проекта 
на мрежата с (низко напре 
жение възлиза на 7186 ме 
тра с 3 трафопоста, а (из

Караджов изтъква, че 
наред Ь електрификацията 
предприемат мерки и за 
разрешаването на остана 
лите комунално-битови и 
общствени проблеми.

Занапред тежището 
на нашата активност, под 
чертава председателят на 
Съвета на местната общ
ност, ще бъде насочен 
върху уреждането на ма 
хленските^ пътиЩа, които 
за последните две години 
бяхме занемарили, а има 
ме махали, дето се казва, 
отсечени от центъра на• се 
лото. Става дума за маха 
лите Тънки—рид, Плани 
на, Градище и Вировци.

Не по-малко внимание 
местната общност в съде 
йствие с останалите обще 
ствено-политичеоки орга
низации, преди всичко със 
Съюза «а комунистите Ще 
бъде посветено и върху 
укрепването на всенарод
ната отбрана и сбществе 
ната самозащита, както и 
по-нататъшното укрепване

На няколко дни преди 
Нова година и село Бис
тър се нареди между села 
та в Босилеградска общи 
на, които имат електриче 
оки ток. Наистина акция 
та цялостно все, още не е 
завършена, но тридесетте 
електрифицирани за Но
ва година домакинства, 
което всъщност им бе най- 
хубавия новогодишен по
дарък предвестяват, че

. «и и региона, които отвре 
ме—навреме действуват в 
този край.

Само по такъв начин до 
1990 година ще могат в Ба 

земеделс . бушнишка община да се 
реализират - заплануваните 

операция, която ще се на капиталовложения от 1 417, 
мира в състава на Аг- 5 милиона динара. 
ропромишления комбинат
„Ниш” в Ниш. Това не|Що УСЛОВИЯ ЗА ПО-ТЯСНО 
е и логично продължение СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЧАС 
на общия стремеж в общи ТНИЯ СЕКТОР

С преустройството «а се 
лекото стопанство в Бабу 
шнишка община се създа 
ват налични възможнос
ти и за по-тясно сътрудни 
чество с частните селско-

твърде

ната напоследък на селско 
то стопанство да се даде 
необходимия тласък като 
веднаж се тръгне с по-бър 
зи крачки към по-интензи 
вно селско стопанство.

Само обединени, същес- стопански производители, 
твуващите земеделски ко което напоследък позаглъ 
операции ще могат да раз хна. 
читат на по-значителни сре И частните стопани оча 

на кват много от новосъздава 
щата се кооперация. Имен 
но, очакват по-голяма по 
мощ от страна на опеци 
а листите, преди всичко аг 
рономите и ветеринарите.

Засега обаче не е извее 
тно дали към новосъздава 
щата се кооперация ще се 
приобщи и пчеларската к© 
операция „Мая” в Звонци.

беше
изтъкнато на сесия на Об 
щинската скупщина — и 
мМая'’ би трябвало да вле
зе в състава на новата ко 

Бабушнишка община за операция, 
общо 52 885 

която в обЩес

дства за реализиране 
амбициозните средносроч- 
ни планове. Понастоящем 
кооперация „Будучност” в 
Бабушница „покрива” 31 

, селище, „Слога" във В. Бо 
нинци 6, иЛюбераджа 9. 
„Ерма” в Звонци 7. В със 
тава на новата кооперация 
трябва да влезе и 
„Таламбас” която има тър 

магазини в 52 сели

/ Г
Центърът на с Бистър на делегатската система.

КараД*пълнител на работата е Според думите на 
кооперация . жов, в местната общност 

започнали с под-
не след много време и ос 
таналите ще почувствуват 
благодатите на електриче 
ския ток. Радостта на 
бистърчани е до толкова 
по-голяма, че те вече две 
—три години живеят с та 
зи акция, която по една 
или друга причина, се раз 
такаше.

— Трудно «ци беше, кога 
то Долно и Горно Тлъми- 
но пред нас получиха еле

строителната
„Граджевинар” от Босиле
град. Понастоящем акция 
та е завършена в махала избори за 
Рупи и центъра «а село 
то. В останалите махали, с моуправителните

ни. В тази работи отдел 
но ще се постараят да бъ 
дат избрани активни и со 
циалистичеоки определени

вече са 
готовките за предстоящите 

членове на де-ООСТ

легации и делегати в са- 
скупщиКакто неотдавнаговски 

ша в общината. Тънки—изключение на 
рид, акцията е в заключи 
телен етап 
но, разбира се ако времето 
бъде добро — «аскоро ще 
приключи.

КОИ СА ЕФЕКТИТЕ ОТ 
СДРУЖАВАНЕТО? и най-вб роят-

лица.
М. Я.ема площ от М. А.хектара, от 

твения сектор се намират 
Освен пазар зада се обезпечи 

излишъците които ние про 
(Извеждаме, а лично мис-

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛГРЕШИ И РАЗГОВОРИ С МЛАД 
ОТ СЕЛО ЯРЕШНИК — БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

968 хектара, 
най-голям проблем е 

на площите-
по-голяма

само
това,
удребнеността
Без по-здрава и По-добри дни за селското стопанство насля, че мнозина от 

имат какво да отделят и 
за пазара: сирене, масло, 
мляко, картофи, и пр. На 
шите произведения, от го 
дина на година повече се 
търсят на пазара.

организаселскостопанска презпроиз- била печалбата му
изтеклата година и като 
млад селскостопански про

СТОИЧКО АЛЕКСАНД
РОВ, от село Ярешник е 
един от редките млади хо 

общи

о селскостопански 
водител — притежател на 
омеоеяа мишгферма. Но 
за разлика от другите, Але изводнтел какво е негово 

то мнение за перспектива 
та и по-нататъшното раз- 

стопан

ция, явно е, че комасация 
и арондация на площите 
не може да стане, 0-г,ДРУ 
га страна в новата обеди ра „
йена кооперация се създа иа ,който решил да оста
ва възможност И за по-пъ не „а село и 
лно използуване на кадри ги ,на

тто-добро сътруднице схопанство. по дооро ста11 _А аз както и много
бе(уе „„уви мои връстници опи 

печалбарокия живот. 
Но видях, че но с „МЙД и 
масло" и завинаги го на-

Босилеградска
ксаидров минифермата ои 
е създал без средства и
помощ от проекта „Мора витгге «а селското

ство, за което в последно 
се говори,

да се посве Що се касае за минало 
годишната -ми печалба 
не е

селското стопанство •
ва — 2”.

На въпроса ни каква е лоша. Тя възлиза на 
300 хиляди динара, а 

година

време много 
Александров сподели*.

— Селското стопанство, 
все още е нож с две остри 
ета.. Ето, аз например мм 
палата година очаквах до 
ста. Изорах достатъчно, и 
беше се показала добра 
реколта. Но през лятото 

облак и всички на 
очаквания се разпиля

ха. Искам да кажа, че за 
селското стопанство мно
го се говори, а малко ое 

него. Ние, които

. те И ветеринарната «ад
надявам се тази 
да бъде и по-добра. Въп- 

е в това, че цената

ство с
ция, което досега не 

завидно равните.
_ по-лесно

■е?тахна

й росът
на селскостопанските про
изведения преди 
мисля на изкупвателната
цена «а добитъка, по от
ношение на цените на ос 
таналите промишлени сто 
ки са ниски. При това и 
Напредък” нередовно из- 

при

Съ«цо така 
ще могат да се
ят започнатите
вложения
на ферми за овче 
,,а Църни връх

; край В. Бонинци и 
угоявало 

д, Кърнино 
Не е за

■осъщест»
капитало 

изграждането
и кози 

и Бакьов

всичкопуснах.
Ако добавим 
бях отделен от

„о няколко

и това, че
семейство- 

мссопа, 
оелскето 

по-убе-
Алекса'1

в
единто си

предимството на
панствб е още 

- _ казва

мий
ДОЛ
фермите за 
юнпи в

сто
и Лю дителво ; 

подценя
добитъка иплашадров.

ИиаК Стоичко 
лроГ о’обединил два имо

„зкупу ДО°® понастоящом «ма
и горени ™М75 декара обработвас 

изнасяше иаД площ малко гори и 
селското ма «е 35 в

общината, а 0да (4 крави и 1възможност и бик), сдружен
борба (Раз и ----------

Алексан девалвапп*ежедневната 
на динара, ние много гу 
бнм. И в това отношение

влага в 
се занимаваме с тоЗи вид 
дейност, все ОШе оме ос 

оебе. Ня-

2:ЛиапремахванеТО 
конкуренцията

добитък 
която

при
тапеци сами па 
ма- кой да ни посъветва, 

какво да сеем и са 
Стоичко Алксандров дим. Не се води сметка и

трябва да се предприемат 
спешни мерки.

ване и а 
плодово,
големи
стопанство
се създава
за по-успешна

М. я.къдешеги ,1а
в

СТРАНИЦА 7
<

1986♦ 17 януариБратство



^ ПРОСВЕТА^ ИЗКНСТВОКУЛТ У РА
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ОТ 1986РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРАТА В 

ДО 1990 ГОДИНАПО ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА НАСОЧЕНО ОБРАЗОВА 
НИЕ Реконструкция на обентите за нултуратаРЕДИЦА

НОВИНИ
дейност,

лигера
библиотечнатаКАПИТАЛОВЛОЖЕ-• ПРЕДВИЖДАТ СЕ

СТОЙНОСТ 70,4 МИЛИОНА ДИНАРА изобразителното, 
турнето,
ддауги видове

обезпечаване нр услови* освен това ЩР. продължи 
за развитие на културни
те дейности л

ПИЯ НА драматичното и 
творчество.самодейна изява,личи пана обтествс- 

развитисто
15 проекта

им» план за
«а Димитровградска• ПО-ИНАКЬВ НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ В СРЕД 

НИТЕ УЧИЛИЩА • ТРАДИЦИОННИ НАЗВАНИЯ 
НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА • ЗА ИЗПИТНИТЕ НЕ 
СПбЛУКИ - ПО-БЛАГИ КРИТЕРИИ ЗА ЗАДОЧНИ 
СТУДЕНТИ И ВЪРХОВИ СПОРТИСТИ

КОМИ'

об- традиционнаи занапред 
та манифестация ,,Май
ски среши”, както и край- 

сътрудничес- 
само дейни

организа- 
сдружения труд

1986—1990шина за период цинте на 
и местните общности.

съответен нагодили! на 
чии е
място и на развитието 
културните дейности през 
настоящи» 
пориод.
ва, развитието на 
рата ще -бъде 
към насърчаване и усъ- 
вършенствуване на всич
ки видове художествено

граничното 
тво и всички 
облици.

важноотделено
на

Безспорно и занапред 
носител на културна професцоналиост и ви 

сше образование (чП-1 и 
УП-2 стенел на професио 

образо «алност), се явява и едно 
ново пиеше образцванне. 
Тази степен на професио- 
налност Ще получават оне 
зи, конто завършат първа 
и втора степен, което озна 
чава, че са оспособени 
(квалифицирани) за изпъл 
н*ване на най-прости 
боти. Ако се това приеме, 
тези два степена всъшно- 

Ще ст би били курсове..-

Републиканският
тет за образование неотда 

Проектоза-
главен
ното развитие в община
та ще бъде културният це- 

„25 май”. В неговия 
действува библио- 
културно-художес 
дружество „ГеОр

средтгосрочен 
Както се посоч- С оглед на нарасналите 

потребности предвиждат 
се значителни капитало
вложения за построяване 
и реконструкция на обв
итите за култура. Така на-

вна утвърди 
кон за насоченото 
вание, конто доста се раз 
личава от Предначертани 
ето, намирало се на някол 
комесечно публично обсъж 
дане. Една от новините е, 
че завършилите основно 
образование от следваща
та учебна година ще 
записват в средните учи
лища по съвсем друг на 
чин. Това записване

култу- 
иасочепо птър

състав
токата,
гвеното 
ги Димитров”, самодейни- 

. Христо Бо- 
музейна сбирка и 

Именно по

пример запланувано е пое 
трояава.нето на културен 
дом в. крайградското сели
ще „Белеш” на стойност 
14,7 милиона динара, пос
трояване на културен 

рии и други цели в Желю 
ша (17,4 м.), реконструк
ция на сцената в култур- 

града (15 м.),
Джа-

и културно творчество, по 
стоянно издигане култу- 
риото ниво на население
то, забита на. културните 
ценности, сътрудничество 
със сродни организации 
в Републиката и по-широ
ко, развитие на всички об-

ят театър 
тев",
други секции, 
ради това се 
кадрово и материално по
добряване на центъра, за 
да се развива по-успешно

расе предвижда

се върши въз основата на ----------------------
конкурс през юнски и ав ЧЕТИРИ ИЗПИТНИ 
густовски срок, и доколко- СРОКА 
то за някои профили се 
обадят по-голям брой уче
ници, изборът ще се извър 
ши въз основа на общия 
успех на ученика в бенов 
ното училище (от пети до 
осми клас). Но това не Ще 

* бъде единственият кри те 
рий. Предвид ще се взи-

СТУДЕНТИТЕ И ЗИМНАТА ВАКАНЦИЯ ния дом в
реконструкция на и 
джиното" за‘ музей в Ди
митровград (5 м.), елек
трификация на Поганов- 
ски манастир (1 м.), как-

Време за културни изявиВ публичните разисква 
«ия студентите най-много 
се интересуваха как закон 
но ще се уреди полагане
то на изпити. Според пре 
дложението се идва до съ 
ществени изменения, осо-

, бено при 'евентуалните изма и успехът му от група ____ г,3 3 питни несполуки.. Режи-та важни предмети за съо омът на следване ще изгле тветната специалност в жда така: щ
средното училище. Според дент на П0ДР Д ^
Проектозакона приемен у у и
изпит не се предвижда, ос В6ЛНЯЖ е Да ПОатоРи само 

за професии (на изку гЬак„лтрт студентите на
ството) за които Ще се ргге два пъти «У-_ рса, като при товатърси и особена наклоно- „пъти не повтарят един и

същ курс. Онези, които 
прекрачат тази граница гу 
бят правото си

По традиция всяка зи- изготвят планове за Дей; 
мна ваканция, когато в на- ствие през зимната вакан 
шите общини си идват у ция и да пристъпят 
дома студентите, следва- тяхното реализиране.
1ЦИ на различни факулте
ти в страната: Ниш, Ско
пие, Белград, Причина * I. 
пр-. с основание очаква-

то и поправката на култу 
рните домове в селата: 
Сенокос, Каменица, Дол 
на Невля, Поганово, Ви- 
сочки Одоровци и Петър- 
лаш на обща стойност 20 
милиона динара.

към

В предишните години 
студентите нееднакратно 
са се изявявали и на кул
турно-забавното, и на об
ществено-политическото 
поле с културни програми 

организиране на сказ
ки по различни въпроси, 
които вълнуват младите. 
Няма основание и тази 
зима именно да не бъде 
така. Напротив, от студе 
нтите се очаква много и 
те би трябвало да оправ
даят очакванията.

ме да внесат известно ожя 
вление в културно-заба 
ния живот на селищата, 
в които се завръщат. Го- и 
дини напред се 
това от тях, но години на
ред родните клубове на 
студентите бездействуват.
И очакванията от тях си 
остват напразни.

А за подготовяне
зимнеикултур.но-заба 

програми • (изпъстре- 
музикално-хуморис- 

тични и сатиричии точки) 
възможности има. Още 
повече, че

Очевидно предстоящи
ят средносрочен период в * 
областта на ' културата тр
ябва да донесе, значител
но материално укрепване, 
което е гаранция за още 
по-съдържателен.

вен
очаква .

двата
ст на ученика.

култу
рен живот на населението 
в общината и отделно в

СТАРИ НАЗВАНИЯ на по-ната 
тъшно редовно следване. 

Студентите без 
не от работа 
спортисти имат 
големи бенефиции. Таки- 
ва студенти могат 
лувисшата школа 
торят два, а «а факултета 
четири години.

н на та- .
откъсва 

и върховите
Много неволи донесоха 

новите названия на учили 
Щата. Например: образо 
вателщтвъзпитателна 
ганизацид за насочено об 
разование по медицинска 
специалност. Така в бъде 
Ще вероятно няма да бъ
де.. Дадено е приложение 
да се върнат старите, тра 
дицжуннм названия 
училищата. Така ОВО п0 
медицинска 
в бъдеще

кива 
впи 
ни с

града.

Ст Н.още по- Ст. Н.
ор

на по 
да пов- повечето от 

тях преди заминаването 
си на 'студии са били 
дейни членове 
йиите

И при записването Про
ектозакона е по-благ от 
Предначертанието, 
което безспорно е оказало 
и самото публично обсъ 
ждане. Студентът 
Ща година може да запише 
доколкото най-късно през 
октомврийския

на самоде. 
културно-художест 

води дружества, самодей 
ните театри и театрални 
срупи, музикални

върхуна

специалност 
просто ще се изпъл 

различни състаследва- нители в
•нарича: средно медицинс
ко училище, Безспорно то 
ва ще срещне всеобщо одо ' 
брение и прием от учили-. ср<ж ИздъРжи всички изпи 
щата. -тщ,-освен един от предиш

С Проектозакона отново НаТа г°Дина нй следване, 
се установяват разграни- Предвидени са четири 
чаване между средното, по обезателни изпитни срока 
лувисшете и висшето об- (юНски, септемврийоки, 
разование. Към вече тра ^ру'арсКи и октомврийски). 
Диционните термини: оре акУлтетите и полувисши 
дно образование (Ш, IV и те Ш1<1оли със своите 
V- степен на професи0нал тути могат Да 
пост), полувисше 
вание (VI-! ,и у!_2

ви.
Следователно, изпълниизпитен

телоките кадри са налице. 
Калсво тогава е необходи
мо? Струва .ни.' се, че въп 
росът опира до организа
цията, тъй като 
це и 
ЖКОСТИ,

5са нали- 
материални възмо- ю

8помещения. От- 
може би първостепе

нна задача на председате 
летвата на 
организация е да органи 
зират съвместни разгово
ри 'със студентите,. да

юятук
н

ста- 
предвидят в«■младежките

и повече срокове. 2 2образо-
степен и(с. к.) |
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Младежка трибуна * Младежка трибуна . ' ■- _

ЕгТ- V ~

Изборите в Съюза на социалистическата младеж ПРЕД XII КОНГРЕС НА СЮСМ

ДИМИТРОВГРАД „Бягство“ от 

перифериятаНасрочени изборни събрания
Предизобрната 

ност в Съюза На
катив- Горна Невля ировци,
социа- Градини, в останалите

младеж в

гхо-гол яма ангажираност
въ)в всички области на 

организации обществения живот-
Все пак, макър и недос

татъчно посетени, преди 
не , зборните събрания Са

# Конгресът ще се проведе на 12 и 13 юни 1986 
година в Белград ф Младите признават слабостите 
си и проявяват решимост занапред да не бъдат на 
периферията на обществените процеси

листическата 
Димитровградска община 
се проведе в два 
В трудовите организации 
и местните общности • 
дизборните

първични 
младежите 
са се събирали едвам за 
болшинство, така че

|И девойките
етапа.

Към края «а миналата да даде отговори на тези 
година Конференцията на и много други младежки 
Съюза на югославската въпроси. Младите призна 
социалистическа младеж ват слабостите си и проя- 
(СЮСМ) прие Длатфор- вяват решимост

пред да не бъдат_на пе- 
обществе-

м°же Да се каже, че мла- • имали изключително дел>
ви характер, 
критично оа обсъдили из
миналия период и прояве-

ъбрания се 
проведоха през декември 
докато в младежките ор
ганизации в дветте учили 
ща предизборните и 
борни събрания се състо
яха през септември, отно 
носно октомври миналата 
годината.

дите
достатъчно в 
те активности. Тази коцс

са се ангажирали 
обществени

Младите

* * 4 зана-
XIIиз- ма за подготовка на 

младежки конгрес, която риферията на 
предизвика особен инте- ните процеси.

— Нямаме вече ни мо-рее сред младото поколе
ние.
рее е разбираем, 
в Платформата са набел- да не приемаме отговор-

Този особен 1Инте- рално право само да изть- 
понеже кваме проблемите си, аКакто ни осведоми пре

дседателят на Общинска
та конференция, на ССМ 
в Димитровград 
Геров, предизборните ак
тивности са проведени в 
унисон с предвидената 
динамика за цялата репу
блика през декември. 1 
изключение на трудовата 
организация „Сточар", пре 
дизборни събрания са 
проведени във всички пър 
вични организации, а 
поради недостатъчно при
съствие на младежите 
са отсрочени в Белеш и в 
ТО „Димитровград". Оно
ва, което загрижава 
незаинтересоваността на 
младите за предизборните 
събрания. Освен в селата 
Смиловци, - Височки Одо-

жизненотрептящи* костта си за технхо раз- 
въпроси на младите решаване — каза Брани- 

в нашата страна: ло-ната мир Бръкляч, 
тъшн0 развитие на Съю
за на социалистическата 
младеж «като

язани
Зоран те

докладчик 
на заседанието- на Конфе 
ренцията на СЮСМ- — 

фронт на Времето, в което живеем, 
само и затрудненото обществесоциалистически и•••

определени но положение на младе- 
девойки, без- жта налагат "Дванадесети 
промени в ят конгрес да бъде „ос

на вободен” от някои харак
теристики иа досегапхни- 

конгреси. 
Най-важното събрание на 

младия човек, младите не смее да се
декоративно- 

политическа манифеста
ция.

управително 
младежи и
работица.

ДА СЕ ПОВИШИ ДЕЕСПОСОБНОСТТА НА 
ОРГАНИЗАЦИЯТА: Младежко събрание в Димит
ровград образованието, право 

общественоните слабости. В по-голе- 
мите първични младежки 
организации 
ките листи са били раз
ширени с повече канди-

жилище, на
ционализъм сред младе те младежки 
жта, културата като пот
реба ча
развитие на физическата превърне в

татация за «езаинтересо- 
Лността на младите 
се дава за първи път се
га. Това е присъствуваЩо 
отдавна и както изтъква 
Геров, пред 
ръководства 
риозна задача да изнаме 
рят форми и начини да 
заинтересоват младите за

1
кандидате-

култура и спорта. •.
От конгреса се очаква

дати, като при това във 
всички случаи са спазва
ни предвидените крите
рии.

младежките 
предстои се-

е

МЛАДЕЖТА И ЗАЕМАНЕТО НА РАБОТНА РЪКА
А.Т. Заемът не е вълшебна 

пръчка
БОСИЛЕГРАД

Започна предизборната дейност
сегашната си дейност. Ка 
то се има предвид фак
тът, че през изтеклия пе
риод голям брой първия 
ни младежки организа
ции в общината не се 
проявиха със съдържате
лна дейност, предстоящи 
те предизборни и избор
ни събрания са удобен 
момент обстойно да се 
издирят причините за то-

Босилеградска об-С проведеното на 11 яну 
ари 1986 г. разширено за- 

Председател-

предпазливостдеж в Основна причина за известна 
е фактът, че заемът преди всичко е политическа, ащина.

Според утвърдените из 
до края 

месец тря-

не икономическа мерка 
Съюзът на югославската 

младеж 
•мерка.

седание иа 
ството на 
конференция на 
Босилеград, на

Общинската борни срокове 
ССМ

на младежта във връзка 
с инициативата за обнаро
дване на заем за заема
не на работна ръка?

Основна прична за изве

в и а настоящи я
бва да со проведат пред
изборни събрания, на ко

социалистическа 
пощкрепя всяка 
която допринася за уско-

което пок- 
бяха обсъ- 
изборните ито освен предлагане и

възмо-

рай другото
реио заемане на млади, 
включително и обнародва- стна предплазливост, ко- 

гато става дума за тази 
инициатива, е фактът, че

дени и приети 
документи, започна евидоитирапе напред-

нето на заем за заема
ме на работна ръка. Това 
обаче не означава, 
младежта приема 
като вълшебна пръчка.

кандидати за ръково- 
постове в първичните

младежите 
обсъдят до

из борил ак жпи 
дни

на организации, 
обстойно "пе

изборната и 
тивност в 
ганизация на 
ооциали етическата

' ' ' /

общинската ор- 
Съюза

заемът преди всичко е по
литическа, а «е икономи- 

с ческа мерка. Не трябва 
да се забравя, че никой,

чева. заема
мла-

Изборните събрания, спо 
ред приетото решение, тр
ябва да се проведат до 
средата на февруари та
зи година. На тях, съглцг 
но изборните документи, 
първичните младежки ор
ганизации трябва да при 
емат акцирини програми 
за следващия период. На 
'изборните събрания 
бъдат избрали нови ръко 
водства на първичните ор
ганизации и 
Об щи ги ската коиференци- 
я, която според критерии
те чце наброява 35 души.

М.Я.

р многократно намален г 
лемият брой иа безработ- освен сдружения труд, не 

Младите знаят, че може да обезпечи откри- 
ттродуктивни работ

осно-

ките
на този воне наза разрешаването 

проблем -са необходими ни 
съЩеств еии промен и

система и че

места. За това 
вната ни забележка е 
зя, чо

та-в
сесъс заема нестопанската

заемът е само спомагате премахват причините за
безработицата, а само се 

пробдемът. Ос-
лвю средство.

Така гласи в кратки чер смекчава
Благояще това ефектите на зае 

главно са краткосроч
ни- Даже има и среди, в 
конто в периода

ти отговорът на вен
Митпнопоки, председа-

Комиоията за об-
ма

тел на 
ществеио-мкономичестЯТ между

изобщо
делегат за

Председа две таюгва акции
се издирват други ре- 

Мнтанов

отношения при 
телството па 
цинта на СЮСМ, на въ
проса: какво о мнението

Конферен- неКак да 
Босиле-

РАБОТНИЦИ:
дейност а”2^2» ...

Ц1етгя — казва
ски.

станат
грщ?
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РАЗГОВО ♦САМООБЛАГАНЕ В ДИМИТРОВГРАД
ГОДИНА ИДГИЧЛ МЕСТНОТО 8?ЖЯ!7Я“ПРЕЗ 1986 самооблагане?Предстои ли-ново Дойде само единМО сьс средствата от само 

облагането е «алице- Види 
мо с, а и в местна общ
ност изписват, 
паното не е осъществено 
цялостно. Но, и направе- 
11‘Ото нс е малко, 1 ражда
ните на Димитровград -Оба 
чо знаят, че има 
направени улици, канали
зацията 
шопа, водопровода и гра-

каиализацнята в гра 
До 15 ноември минала 

събрани 52

пи заПоследното местно самоо 
благане .в Димитровград въ 
ведено през оредата 

, 1981 година изтича в края 
на юни тази година. От 

самообла 
до края на юни та 

година е било заплашу- 
обезпечат

традиция пред но- 
ведиага след тях да 

,на община

В Димитровград стана 
или

да.
та година са 
935 000 динара, а за нр' • 
назначените цели са изпо 

около Ю МИЛ1И0-

вогодишните празници 
се провеждат разговори с граждани

временна работа в чужбина Гази Р
годила. Както и Д°се

установеното сценарио.

на но заплану

та на
тика що изостана и тази 
га всичко мина по вече

малка разлика: докато домакините 
се бяха събрали (представителите на всички 
обществено-политически организации и на о 
щинската окуггшина) от временно заетите в чу 
жбина присъствува само ЕДИН!

лаушатн
динара; Тук не се зае 

местната средствата залмч
въвеждането на 
гането на

♦оЩе не само с еднази ни доходи па заетите в 
местната общност, коят 
реализатор на средствата. 

Онова, което е направс

да севано
57 595 000 динара, които ♦с-цпю не е донър ♦нада бъдат използувани 

начин: -
за улици в града, 32 

на сто за градската 
лизация, Ю за водопрово
да, 20 за строеж на нова
та сграда за средно насо- 

образованпе и 5 на 
сто за уреждане и поддър 
жане на комунални обек 
ти. Това съотношение на 

главно е запа

:33 наследвалия
♦това въобще може 

минаха както и доси
ето И та/ка разговорите, ако ♦кала*' ♦да се счита за разговор, 

агшните, повече като неформални, 
като разговори за съществени проблеми отнас 

работата на временно заетите в чуж
XОТКОЛКОТО

♦
♦яши се до

бина и възможностите за тяхното завърщане и 
трудоустрояване в страната, т. е. в общината. 
Имайки това предвид, поставя се въпроса:

смисъл за организиране на такива разгоне
на такъв начин? Наистина орга- 

— Социалистическият съюз и Об-

чено ♦
♦
♦има
♦
♦лисредствата 

звано през всичките годи 
изключение на 1985

ри -или поне

I низаторите
щи»ският синдикален съвет навреме са осведо- 

чрез афиш, поставен 
Общинската скупщина. Да

♦ни с
година когато значително 
повече средства са отдел е

♦
♦❖ мили заинтересованите

да трябва цялостно да се 
подмени, трябва да се уре 
дят свободните площи.-. Са 
мооблягането изтича, 
чи ли това, че «енаправе- 
ните улици «яма да се 
строят, канализацията ня 
ма да се прокарва...? Сигу 
рно не. Предстои ли тога 
ва ново самооблагане?

Най-вероятно — да. За-| 
почнатото трябва да се до 
върши, да се строят нови 
комунални обекти- Но пое 
тавя се въпрос дали само 
облагане да плащат само 
гражданите на Димитров^ 
град. както беше досега, 
или и тези от крайградс 
ките селища. Сигурно е, 
че тези местни общности, 
почти всичките, имат свое 
самооблагане за улици, во
допровод и прочие, «о е 
сигурно и това, че постро 
ените обекти в самия град 
ползуват и те.

❖ ♦лип сградата на 
нашите „чужденци" не са наистина заинтересо 

за такива среши? Все пак дали е доста- 
само с един малък

Ф ♦РУДНИТЕ ЗАЛЕЖИ — ПЕРСПЕКТИВА ЗА БОСИ 
ЛЕГРАДСКА ОЮЩИНА

Ф ♦
I вани

тьчно да се осведомяват 
афиш, поставен «а три—четири дена преди то
ва |И това на сравнително затънтено място, къ-

Зна

Продължават
проучванията

ф
❖
ф ♦дето възможността заинтересованите да минат 

и видят осведомението е сравнително малка, 
да ме речем минимална.

Ф ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦Традиционните разговори досега не дадоха 
очакваните резултати. В общината не се съз
дават възможности за завърщане на временно 
заетите в чужбина и за откриване на малки 
цехове и работилници, каквито предвижда дре 
бното стонанство. Но в тази област —- обшина 
та е практически без план за развитие на дреб

♦ ♦Ф ♦През настоящия средносрочен период за изнами 
ране и за геоложки проучвания на рудни залежи И 
минерали ще бъдат изразходвани над 1,342 милиар 
да динара

♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦Покрай по-ускореното ква се проучването да 
развитие на индустриал върши „Благодат”, за про 

производство и селс. дължаване на проучвани»- 
през на та на находищата и каче 

средносрочен пе ството на волфрам се пла 
пират 45 милиона динара., 

щина значително внима а 18,7 милиона динара за 
ние ще се обърне и ма руд графита. За мови находи 
ните залежи. Без оглед че ща на кварц до края на 
и досега са постигнати до този средносрочен период 
бри резултати в проучва- са запланирани над 105

♦ ♦
Ф ното стопанство — с редица „необходими” фо ♦ 
ф рмалности не може почти нишо да се направи. Ф
♦ Затова, такива разговори и занапред ще се ф 
Ф превеждат само формално, а завърщането на + 
ф временно заетите в чужбина и трудоустроява- ♦
♦ нето им ще бъде открит въпрос. Общината ще ф 
^ остава без доход когато по този начин може да ф 
ф осъществява, а гражданите и за най-дребни ус- Ф

А. Т. Ф луги ще отиват в съседните градове.

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФОФА

НОтО
кото стопанство 
СтОЯЩИя
риод в Босилеградска об-

фА. Т.
нето на находищата на по милиона динара, и задача 
вечею руди и минерали, и та Зде поеме „Електробос 
през този период, както на”, от Яйце. По всичко 
се планира в Обществения личи, че тази организация 
план за развитие на об Ше поеме и проучването 
щината до края на 1990 го на находищата на волфра 
дина, не се - очаква откри ма и графита, 
ване на която и да е ми. 
на. В областта на рударст 
вото

СИГНАЛИ

Слаба грижа за пътищата
За фосфатите в Ли- Години вече наред реги 

аналните пътиЩа в Боси-
зимата в Босилеградска об 
щина все още не показа 
цялата си злина и двете 
пътни направления, както 

„ ДУма ни уведомиха водачите
качеството им, потвържда- за пътя Босилеград _ Миле Тончев и Стоян Стан 
ват това. За. по-нататъшно Горна Любата и Босиле- чев са твърде негодни за 
то им-проучване ще бъдат град - Караница. Въп- движение, отделно ?о 

росът още повече се изо- рна Любата. На 
стря през зимния период, места, казват те, има лед, 
когато поради неблагопрм камъни и 'различни вдъл- 
ятната конфигурация ,На бнатини, които създават 
терена и крайната безот- големи трудности и крият 

редица опасности. Ощепо

най-критичните участъци, 
чакъл за посипване, кой
то в нужда може да бъде 
от голяма полза.

сина се казва, че 
само ,,Електробосна" най-сигурна

са
перспектива

от Яйце планира да изгра на общината. Досегашни 
те проучвания, особено на

леградска община са 
твърде лошо състояние, от 
долно когато става

в
ди цех за преработка на 
кварц и за целта ще бъдат 
вложени около 500 милио Не по-добро е 

нието и 
път Босилеград — Сурду- 
лица. Наистина за разли
ка от посочените два, то
зи е с асфалтова настил
ка, но и на него на много 
места има камъни и лед.

Няма съмнение, че ене-

съсгоя-
на регионалнияна динара. Всички други 

начинания ще се обоснова изразходвани към 285 ми 
ват върху по-нататъшните 
геоложки проучвания. За 
разлика обаче от по-рано

многолиона динара, а проучване 
то и им ще поеме РТБ 
»Бор", която организация с 

сега се планират и значи заинтересована за 
телно по-големи средства 
— над 1,342 милиарда ди 
нара.

експло
атирането им. 

Необходимите
говорност на организация 

средства та за поддържане на ре 
шоналните пътища в об- 

Нерядко 
„Авто-

вече, ако се има предвид, 
че автобусите към поооче 
ните районни 
почти

обходимо да се предприе- 
|мат спешни

за по-нататъшното проуч 
ваие ще обезпечат Републи 

на всички руди и минера канската и Регионална 
ли (с които разполага об СОИ 
Щината) да продължи още 
през тази година. За про 
дължаване

Очаква се проучванията мерки за 
премахването на тези не 
радности. Защото, злополу

Щината центрове 
винаги са препъл

нени с пътници. Пътища 
та «ередовно 
ват със
пред оградата На 
пункт в Босилеград 
га я има в достатъчно ко 
личество. Няма и, поне на

водачите
за геоложки проучва транспорт0 от Бооилеград, 

ния, Фонда за насърчение конто
развитието на икономичес

на

ка, ори такива условия ле 
оно може да стане. Разби
ра се, тЪгава всяко

поддържат тези 
пътни насоки се оплакват 

ко изостаналите краища и Забележките 
заинтересованите органи
зации.

се посии- 
сол, макар че 

пътния 
засе-

проучванията 
на олово и цинк ще бъ
дат изразходвани около 
889 милиона динара, а оча

пред
приемане на каквато и да 
е акция е излишна.

им главно се 
отнасят до неподдържане- 
то на пътищата.

И тезиВ. Б. дни, макар че м. я.
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Шиаичеека култура ,®|®рф МАЛЪК ПОРТРЕТ

Най-бърз между 8000 работникаБОСИЛЕГРАД: СРЕЩИ 
ТАЛАНТЛИВ ФУТБОЛИСТЗГОВ°Ш С МЛАД И

Черен, висок, 
«а пръв поглед 
ва бавно, но в

силен. град, захваща сена таосто- 
деиству- Я1нна работа в „Тигър-Ди

щитата или в нападението. 
Въпреки че е млад ра*

същността митровград". Днес работи ботник в ,,Тиг>р”, и 
си експлозивен и бърз ка- в склада за готови изду
то мълния. Такъв е Слав- лин и е един от по-добри1- тист. Деен член е на ра
ча Димитро®, роден на те работници. От минала ботническо-спортното 
15 юни 1962 година в се- та година става член на 
ло Волев дол, Димитров
градска община.

Още като малък обича 
спорта. Обича всички 
дисциплини, но футбола 
най-мно го. На седемгоди
шна възраст 
ството си идва в Димит
ровград, където живее и II 
днес. Като средношколец 
се опитва 
,»Ас©и Балкански”, 
успяв^ понеже

Един от най-добрите тук
се прочу като добър >опор-

ДРУ
жество „Тигьр-Димитров- 
град”. Един е от по-добри 
те в отбора по футбол 
на малка врата.

Обаче най-голям спорт
ен успех постигна, като 
атлетик. Победител е на 
фабричното надбягване- в 

• чест на 50-годишнината 
| на ,,Тигър". Тук той изо 

стави след оебе си вси- 
чки активни атлетици и с 
преднина 50 мепра се на* 
ложи над останалите съ 

РРР11 стезатели. Това за него 
111111 е първа голяма победа и

Иван Рангелов, 
от младите и талантливи 
футболисти на ФК „Мла
дост” от Босилеград; С
извънредния ои талант и 
смисъл за колективна иг
ра, Иван се прояви още 
като ученик в ооновното 
училище. -А сетне, когато 
стана член на юношеския 
отбор на „Младост”, под 
ръководството на треньо
ра Георги Георгиев, тези 
свои качества още повече 
усъвърши, бързо напредва 
и вече две 
само постоянен, тю и най- 
добър футболист на юно
шеския отбор. И не без 
основание в твърдението 
ни, че за първото място 
на юношеския отбор на
края на есенния полусезон 
на футболно първенство 
1985/86 година, най-голя- 
ма заслуга има Рангелов.

Играе на мястото на 
флангов нападател — мя
сто което, както казва и 
най-много му отговаря. 
Има извънреден преглед 

' на играта и затова всяка 
негова изпратена топка в 
наказателното поле на съ
перника, дето се казва във 
футболната игра, „маза” 
на гол. И още нещо, въ
преки че твърде добре 
владее с топката, някак 
си този млад футболист 
има чувство кога да се 
освободи от «ея и на ко
го от своите съиграчи да 
я предаде. Покрай това, 
Иван Рангелов

е един

със семей-
■

; \ ■ \X. ж 1шда играе за 
«о не 

родители
те му изтъкват училище
то «а преден план.

V/

I
години е не Иван Рангелов Редовно завършва сред 

но училище и заминава в 
Ниш, където 
на правния факултет. Тук .

първ златен медал в къ 
сата‘ъу спортна кариера.
Но не и последен, както 
изтъква, .понеже това е 
началото.

Има огромно желание 
„А. Балкански” да мине 
във висш ранг на състе
зание и да завърши пра
вния факлутег. Необхо
дими са доста труд и уси- - 

той играе или е резерв, лия, понеже има задъл- 
Напоследък стана станда- жепия и на работното мя- 

През 1984 година мина- ртен първотимец и то на сто, но и към семейството 
ва на задочно следване и повече места, в отбора, 
се завръща в Димитров- Все едно дали играе в за^

мнението му за-крайното 
класиране, Иван сподели:

— Какво да- кажа. С 
класирането на юношес
кия отбор, за който аз иг
рах съвсем съм доволен. 
Обаче с класирането на 
първия отбор, за когото 
играх от време на време 
«е съм доволен. Осмото 
място е съвсем под наши
те възможности. Що се 
касае за крайното класи
ране, надявам се, че през 
втората част от първенст 
вото ще бъдем по-успешни 
и съвсем реално би било 
да се наредим между пър 
вите пет отбора в дивизия 
та. Разбира се, резултати- 
те сами по себе си няма 
да дойдат. Нужни са да
леч по-сериозни трениров 
ки, по-голяма дисциплина 
и отговорност във всяка 
игра, без оглед на това да
ли играем «а наш или на

Славча Димитровсе записва !
„А. Балкански” и така из-за пръв път става активен

футболния пълнява отдавнашното си 
от желание. Той, както изтъ

ква, живее за „А. Балкан

спортист във 
отбор „Новоселац”
Ново село, но без особе
ни успехи. След това ми- ски" и най-голяма е радо- 
нава във футболния от- стт3 му , когато отборът 
бор ,,Борац" от Бързи победи, без оглед дали 
брод, където постига мал
ко по-добри резултати.

Димитър Ставров

Тигър ’85"Уикенд—турнирШАХМАТ
т

милиона и трето. Бранис- 
лав Ваоов също със седем 
точки и награда 1,2 мили 
она стари динара. Четвър 
тото, петото, шестото и 
седмото спечелиха Люба 
Манчич, Андрея Синадино 
вич, Драган Манчич и 
Драган йонич с по шест 
и половина точки и награ 
ди от но един стари мили 
Лион, 800, 600 и 500 хияди

Пирот, декември 1985 г.
По повод 

■на 50-годишнината .от съ
ществуването дейността и 
развитието 
организация на сдружения 
труд „Тигър" за пръ® път 
бе организиран уикенд— 
турнир по шахмат в Пи
рот.

жи извън „Тигър”. 1урни 
рът се състоя ® хотел „Пи 
рот" в залата за банкети.

Игра се по швейцарска 
система в девет кръга, а 
темп на играта бе по_45 
минути за един състезател.
На десетте първокласира- 
ни бяха дадени парични 
награди на стойност 10 ми 
лиана динара.

Първото място опечели 
Йовица Манчич с осем то 
чки и награда — два ми 
лио«а стари динари, второ 
то Милутин Пейчич със 
седем точки и награда 1,5

чествуването

на сложната

друг терен.
Инак Рангелов е ПРИ~ 

белградска 
а във

нерядко
Право на участие 

ха всички състезатели, но 
сители на всички 
шахматни титули, както и 
категории. Освен работни 
ци от „Тигър”, участвува
ха и работници и младе-

има-прави набези в наказател 
съперника върженик на 

„Дървена звезда”, 
футболната игра образец 

Владимир Петрович
_ „Пилоти”. Освен футбо

бас-

ното поле на 
и нерядко се впсива в лис 

голмайсторите. .От

стари динара.
Турнира успешно орга

низираха спортните работ^ 
цици на „Тигър”.

видове

тата на 
миналата година от време 

включва в
му е

д. С.на време се 
първия отбор. А тази го
дина треньорът Г еоргиов 
сериозно разчита на него.

На въпроса ни кака оце 
класиране

ла обича да играе 
кетбол, шахмат и тенис на 

Любител е и на на_маса. 
родна и 
а нерядко

ТЪЖЕН ПОМЕНзабавна музика, 
отива и на ки-

М. я.
ПОМЕН

навършават
ДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта на нашия съпруг. 
ПаШа и брат, изтъкнат обществено-политически 
Н стопански деец

На 18 януари 1986 година сенява есенното 
на „Младост’' И какво е На 13 януари 1986 г. 

навърших“ три годи
ни без

но.

БОСИЛЕГРАД:
Таблицата

футболна дивизия Вр: 
есенния полусез: Александър 

Сливнишки 

— Шандор

Йорданка Крумова 
Сотирова—баба 

Даченка

На Между общинската 
ня — група „А”, накрая на
на .тазгодишното футболно първенство:

1. „Търновац”
2. „Пчиня”
3. „Хайдук”
4. „Вихор"
5. „МораваД”
6. „Иядустрийош''
7 Железничар”
8. „МЛАДОСТ”
9. „Минерален”

10. „Младост” С
11. „Младост”
12. „ППРО" (Враня)
13. „Партизан”

192 38:12
1 42:17
2 38:19
3 39:24
3 24:23
4 42:24
5 18:26
7 24:28
7 24:33
8 17:41
8 17:42
9 19:36
8 20:44
М.Я.

1912 193812
173712 от Димитровград която почн 

на на 84-годишна въ 
зраст.

Спомнят си за нея 
семействата ня Сво
бодни и Спас Соти
рови — внучки йорд 
данка, Мари» и Ер-

162712
7.12 е

1 На този ден в 10 часа те посетим неговия 
гроб па димитровградските гробища ще поло 
л(им цветя и Ще си спомним за неговия светъл 
лик. Каним близки и познати да ни придружат 

Опечалени:
Съпруга Димнтрннка, дъщери Дани
ела и Виолета, братя Гоша и Венча 
и остали многобройни роднини.

1712 •т12 4 3
12 5 0 10

91412
71312 71312 ма.51212 53112
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НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКЙ

Тесни ми ги скрои ■ ■ ■

много теощ,
Когато ясеновдслецът ги 

на -могъл да седне п тях.
— А бре, бай Петре, много 

Не мога да седна.

селоДядо Петър „Литналото ’ от
голям майтапджця.

пробал,

Бабини шоферйе
■ - 'уц&фг*’-**.,

ПРЕДИ некой пън ми се яви бая Яким оди 
Кусу врану. Жали ми се човек дека осамел, па 
всчима не може да се слуша. Щррачуйе по 
пиротсНите шоферйе паре да му донесу л

Июкровци беше 
Ще ви разкажем една историйка с него.

него ясенов-
тссни! 

юплаквал ссЕдин дон дошил при 
си шие белени панталони.де>лец да

яса»овделецът дълго, време се договар
ял с него м накрал казал:

— Бай Петре, да ми съшиеш пан- 
талонете да буду сгодае за Стояне .. 

Мислил, мислил Петър за 
ще са му нужни панталони за да 

тях: дали за сватба, дали

гой.
__ Нали искаше да ти ушия памта-

. и аз ти уших!лоши за стеяне. ■
Сетне взел, чс разшил панталоните, 

по шевовете, та ясенооде-попусцал ги 
лоцт*т можал и да седи в тях, 
1 . ■ ..

какво
ка дооде.

Ама тува мекия се порази време он наемел. 
Отишъл у квартирату при геддерицуту да види 
защо фи нема.

— Нема Ьи дедо Якиме. 
дооде баба Надините — рече му баба Таска.

На ютредън бая Яким се дигне — 
бабу Наду. А она му каже'

— Нема Ьи дедо... са су на ред баба Тае

ли за
Славчо Петровстои в

някой „благдън” и взел, че ги направил

Са су наред Д“Афоризмису»1ЖИММ*«И»М*ДЦЯ«1ЯИ»^ та при

По-лесно е да държиш в 
слона, от-а чо-Природата ме е храм; тя е работилница, 

векът в нея — работник.
ръцете си пет 
колкото една лисица. Кипите.

И. С. Тургенев Лукиан Деда Яким се «айде У чудо. Кво йе са с 
тая момчетия?

А ете кикво йе работата.
Йесенъска ка почеше да возе пироЬанци— 

нашите им променили квартируту. Да буде на 
сред село, пред задругуту.

Тека ама йедни шофери и кондуктери па:: 
оче да си станую у старуту квартиру. Уж тамо 
им било по-комотно.

Дру^и пак оче новият шофер да оди мал
ко пешЬи. Оди тия що су за старуту квартиру 
— йедън йе зет на бабу Наду. И съга — 
раю инат и свърчаю при баба Наду, а пече Д_: 
иду у квартируту при баба Таску.

И са ка у Кусу врану стигне аутобус, де
цата нели Ьи запазила добре, уокаю се:

— Дойде баба Нади^ият...
Или: ' __

— Ене, стиже баба ТасЬиният...
А бая Яким, нели човек стар, не може лъ 

сно да запамти а и недовидуйе, не знайе п 
кой аутобус да чека попрачушйете чушЬете, из- 
лезне насред село и само цъка:

— Кали че се договоре тая момчетия па 
да буду на едно место—«л при Бабу Наду, ял 
при баба Таску, да се не мучим. Овака мора 
да пресречам сваЬи аутобус!

А шоферйете си кара*о своюту, ич Ьи нейе 
гайле за мукуту на деда Якима.

Свойствено на човека е да 
греши, а ма глупака да заНа човека са нужни само три метра земя.

— Не ма човека, а на трупа. На човека е нуж 
но цялото земно кълбо.

щищава грешките си.
Цицерон

А. Чехов
Славата бяга от тези, кои 
то я получават с нреки 
средства.Истината принадлежи на човека, заблуждение 

то — на неговата епоха. А. Доде
Гьоте

ка-
Когато думите ,не бият, и 
дървото не помага.Лъжата разкрива слаба душа, безпомощен Ум 

и порочен характер. Сократ
Бейкън СЪОБЩЕНИЕ

Молим читателите 
на в-к „Братство”, ко 
ито не са се издъл
жили за вестника, то 
ва да направят в най- 
скоро време. Чекови 
те си записи изпраща 
йте на следния ад- 
рс-.НИРО „Братст
во”, Кбй 29 декемв
ри № 
тка:
СДК Ниш.

Редакцията на в-к 
„Братство" ви кани 
да се абонирате за 
вестника в 1986 годи 
на. Годишен абона
мент 750, полугоди- 
шен 375 динара._____

:И2ав
Не е грешно да измамиш дявола.

Д. Дефо

Двойно по-трудно е да разобличиш полуисти- 
ната, отколкото чистата лъжа.

О. Мели
8- Текуща сме 
62500-603-9529,

Човек измисля всякакви .причини за оправдани
ето си и в това се състои неговата страхли- 
вост..

Б. Шоу

яАЮфъоуКойто най-много поучава, най-малко знае.
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