
С указ ца президента на 
СФРЮ Яосин Брее Тнто оа 
14 февруари 1973 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братетво и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между на
шите народи и народности

^ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *

ГОДИНА ХХУп * БРОЙ 1242 * 21 ФЕВРУАРИ 1986 Г. ЦЕНА 15 ДИН.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ

ПРИЕТ ПРОЕКТООТЧЕТА ЗА РАБОТАТА
На 14 февруари в Белград се 

заседание на Централния 
комитет на Съюза ,На

грес, членовете «а Централния к0 
м-итет на СЮК разискваха по пр'о 
екта на измененията и допълне
нията на Устава на СЮК. Увод
но изложение изнесе Будимир Ву 
кашнович.

крайнините, като части на един 
кия СЮК, се организират и дей
ствуват като самостоятелни и ©ДИ 
нни организации. Ако бихме прие 
ли това предложение, според 
гич, бхме угрозили изграждане- 

организация на

дателството. Накрая предложи пу 
аИЧНО

мененИ|Ята и допълненията на Ус 
тава на СЮК временно да не се 
ограничава.

състоя
обсъждане по проектоизюгославски 

те комунисти, на което беше при 
ет проектоотчета за дейността 
на СЮК и за работата на Цент

Ма-

ралния комитет между 12-тия и 
13-тия конгрес на СЮК Съдържа «ията 
нието на този документ партийни СЮК д-р Душан Драгосавац ме
те организации -Ще обсъждат До жду другото предложи ЦК на 
месец май, когато въз основа на СЮК с тайно гласоподаване да 
направените забележки и предло избира председателствуващ 
ж-еяия Централният 
приеме предложение на отчета и

Първият участник в разисква 
- във връзка с Устава на

Марко Лолич счита, че форму 
лацията. според която република 
ноките и покрайнински организа 
ции са самостоятелни и единни в 
рамките на единния СЮК трябва 
да се изостави от текста на про 
ектоустава. Тази самостоятелност

то на единна 
СЮК, а принципът на демократи 
ческия централизъм би станал не 
мислим. С дефинирането на поло 

ролята на СК в репуожението
ликите и покрайнините с Устава 
на СЮ К занапред не би се насър- 

федерализмът в Съюза на

с ед-
комитет хце но годишен мандат. Централният 

комитет на СЮК би трябвало да 
избира и Изпълнителен комитет с 
двугодишен мандат. Избирането

де е спорна, но днес по време лтвал 
на дейното шаренило, икономиче комунистите. Съюзът на комунис- 
ското. затваряне, различното тъл комунистите в републиките и пок 
-чукане на политиката на СЮ- райнните, във всеки случай, не би 
'и разпоредба може да станс мтря&вало да се държат к~'.о леза 

упорище •на явления на федерали всими части ка сюл, каза между 
зация на СЮК. При такива усло- другото Велимир Матич. 
вия тя може да се протълкува. че

ще го представи на делегатите 
на 13-тия конгрес на СЮК.

Единодушна е оценката, че 
периода след 12-тия конгрес е 
един от най-усложнените в разви 
тието на Съюза на комунистите се намйрали двама кандидати. Би 
и страната изцяло. Това беше ка трябвало да се обезпечи и пари 
кто изтъкна в уводното изложе тет в Изпълнителния комитет. Ду 
ние Димче Беловски, период на шан Дра-госавац изнесе и една не

на председателствуващ би става-
редослед, ка-ло по утвърдения 

кто и досега, но на листата биха

Веселин Джуранович изнесе Р® 
никой няма право да се намесва дица конкретни забележки върху 
в работата на единна и самостоя Пр0ектозмененията и допълнения- 
телна организация. Отношение та на > става, предлагайки конк- 
то «а републканоките и покрайни ретНИ решения. Той предложи, че 
ноките /организации на СК се съ в дяЛа, отнасщ се до приемането 

разпоредби и на нов.и членове в СЮК да се вг 
становище, с което новопри

рязко драматично узряване на лопичност. Става дума за предла 
съзнанието за крупните затрудне гането на самостоятелност на Це 
ния с които се срещахме, но и нтралните и покрайнински коми 
период на укрепване на идейно- тети на СЮК. Би трябвало да се 
полтическото и акционно единст 
во на СЮК, по-голямо зачитане 
на принципа на демократическия госавац. Той счита, че не е до6 
централизъм и укрепване на отго ро решениегго според което Прс 
ворността на републиканските и дседателството на ЦК на СЮК за 
покрайнински организации на Съ своята работа дава отчет на Цен 

- комунистите в креиране- тралния комитет на СЮК а пред 
осъществяването на полити седателят и секретарят на Предсе

държа в другите 
следователно такава формулация 
е излишна, изтъкна Лолич.

Велимир Матич полемизира с

изясни какво е самостоятелно, а 
какво интегративно, добави Дра

ради
етите членове да се изяснят прие 

ли Устава и Програмата намат
мнението на Марко Лолич и не Съюза на комунистите. Би било 
даде подкрепа на предложението дооре, продължи Джуранович, да 
из Устава да се изостави алинея, 
в която да се казва, че Съюзът на 
комунистите в републиките и по

се подчертае, че Съюзът на кому 
пистите за осъществяване на сво 
ите цели да се бори с личния при 

това го

юза на
то и 
ката на СЮК. мер на своите членове/ 

няма в предложението на изме«е 
нията на Устава. Джуранович съ 

счита за необходимо да се 
изтъкне отговорността и задълже 

комунистите 
покрайнините

период тряб 
развием 

Титови

През изтеклия 
ваше да придобием и 
способност да продължим 

наши битки/ да
колективен труд да осъ

Избиране на Централния 
комитет чрез тайно 

гласоподаване

що
направимте и ц-ието на Съюза на 

на републките и 
за изпълнение, в единния СЮК, 
утвърдена политика.

Милош Минич «аярави забеле 
жка>, че в проекта не е влезнало 
неговото предложение за приема 
пето ма единно 
ловните принципи за избиране 

партийните ръководства. Тря 
бва да съществува единно реше
ние за изборите, които приема ЦК 
на СЮК, а след това всеки 
конкретизира в своята среда това 
решение, каза Минич, оная част, 
която се отнася до демократичес 
кця централизъм най-много е ра 
зработен по отношение на всички 
досегашни устави, изтъква Мн
ими, изнасяйки и предложение че 
накрая трябва да се добави и али 
нея, че демократическият 
ралиаъм подразбира и п[темането 
на решения в първичните органи 
зацни и органи иа СК, което до 
бъде е съзвучие с Конституцията 

СФРЮ.
според него, трябва да бъде задъ 
лжтелна също както и Програма 
та на СЮК.

усилие с 
щесгвим онова, което Тито като 

визионер представлява 
трудещи се. Парти 

На ония, които

стратег и
ше за нашите 
ята и обществото.

югославскитеЦентралният комитет па Съюза на
прие Решение за избиране на членовете »а

СЮК и
и калкулирали как 
Югославия показа 
Беловоки, че наша 

основана върху здра

комунисти
ЦК на СЮК, Комисията за уставни въпроси на 

комисия »а СЮК:
са размисляли 
во те стане с 
хме, подчерта 
та общност е 
ви основи.

В разискванията 
ка от дневния ред 
само четири

решение за ос-Надзирателпата
1. На Тринадесетия конгрес на ШК чрез 

гласоподаване ще се избират членове на Централния ко 
за уставни въпроси и Иадзи-

ТЛЙ110

иа
мигст иа СЮК, Комисията 
рателпата комисия на СК) К|

2 На конгресите на републиките, покраининските 
конференции на СК и Конференцията иа СК в ЮНА 

ще се избират кандидати

тази точпо
участвуваха 

на ЦК, което 
очаква с оглед 

документ, 
СЮК

нека
члена

заможеше и ДО се чрез тайно гласоподаване 
членове в органите

3 Критерии и процедура при избиране "а
СЮК ца Тринадесетия конгрес Ще се 

Правилника за работе
на СЮК.

се касае зз
това какво

па СЮК.на това, че 
който говори за 
през изтеклия период 
постигнал, а не за доКу“д"'и За 

подобре

членове-
е работил и 

кой те на органите на
с отделно решение и ерегулират 

та на
неговите Тринадесетия конгрес

утвърждаването на
то определя
бележки и »гжеи«иза
ние текста ка ГФ°® милутин 
правиха Иво Фабия 1, |-аж
Балтии. Ни яз Диздаревич и

листата и избира 
органите ”а СЮК ще

Предлагането,

,,С?ъщнИш!зАос“ова3на Устава па СЮК, Уставите па СК 
СС шебликите и покрайнините, Уставното решение за 
В рспуб) и ЮНА и въз основа на решвци.
организиране иаЛИ» ” ,ите па СК в републиките, 
ето и иапътств ‘ ‘ , СЮК в ЮНА за зад;;-
::г■;-™'- -ск ~ »■“*
читена Р п на комунистите.

центчленове на

ко Буков.
СЕ НАСЪРЧАВА КОНСТИТуЦИЯТа,наНЕ ТРЯБВА ДА

ФЕДЕРАЛИЗМЬТ с из-

Iна гфоактоот 
па13-тия кон

борите »След приемането 
дейността

12-тия и
на

че-га за 
СЮК между



НАС |
| ПО СВЕТА И У

ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ 1992 ГОДИДЕЛЕГАЦИЯ НА ИКП ПОСЕТИ НАШАТА СТРАНА кой ЩЕ БЪДЕ домакин на летните

НА?Високи оценки за партийното 
сътрудничество Белград е един от фаворитите

богатият организаторски 
основен залог за 

югославската столица.
концентрация на спортни обекти,

обстановка в страната, катоВисоката
и стабилната политическа

Игрите, са главни предимства наопит 
сигурността на организиране на големи спорт 

който достатъчно 
комплименти 

гда Зимни-

опит за
ни манифестации, за 
говорят многобройните 
за успешната организация 
тс олимпийски игри 1984 година в Сара 
ево на 39 световни и европейски пър
венства. Твърде добри, са въздушните и 
железопътните връзки на Белград с 
голям брой страни от Европа, Азия и 
Африка. Той е град, богат «а култур 
1ги традиции и исторически знаменател 
пости. За гостоприемството . ни е доста 

каже, че в Югославия го-

Седом световни града участвуват в 
жестоката надпревара за организатор

1992 Г0-Лет«ите олимпийски игри 
дима. Калето е звестно, сред тях с и 
Белград.

па

Какви са изгледате на ю го ела в ска
та столица да получи организация на 
най-великата манифестация ла светов
ния спорт?

Бутулия,По мнението на Ратко
председател на Комитета по кандидату 
рата на Белград, изнесено в разговор 
с журналист на ТАСС, столицата 
СФРЮ, има изключително големи шап 

стане победител в надпреварата

тъчно да се 
дипгно пребивават 25—30 милиона тупа
ристи. /Видое Жаркович и Алесандро Ната потвърди

ха готовността на Съюза на югославските комунис
ти и Италианската комунистическа партия да усъвъ 
ршенствуват отношенията си 

Делегация «а ИКП% во
дена от генералния сек 

Алесандро Ната, 
дн>и посети Югосла 

вия^ Белградският диалог 
СЮК и ИКП на

равнище об самостоятелност, 
хвана голям брой въпро правие; ненамеса и от- 
си от междупартииното говорност на всдка пар- 
сьтрудничество.. ролята и тия и движение пред ооб- 
задачите на междуна- ствената 
родната левица и всички класа й народ, дават зна- 
демократични и прогре
сивни сили в света за 
опазването на мира и 
актуални теми за отноше 
нията ‘ в международното 
комунистическо и работ 
ничеоко движение.

Жаркович иНата дадо-. 
ха висока оценка за сът
рудничеството 
СЮК и ИКП и потвърди
ха готовността на орга
низациите «а югославски 
те комунисти да усьвър 
шенствуват отношенията 
си, които са важен фак
тор в целокупните добро
съседски отношения ме
жду Югославия и Ита
лия.

Югославия и Белград гарантират 
организаторски успех на Игритесове да

за домакин на ..Олимпиада — 921 о- 
ворейки за предимствата на Белград, 
Бутулпя изтъкнал, че нашата 
още сега разполага с 
ходими спортни обекти, с висока кон 
центрация на малко пространство-- Из- 

възможности

пълен
и абсолютна сигурност на спортистите, 
дейци, журналистите, гостите и посети 
телите. У нас не съществуват организа

столица 
90 на сто необ-Жаркович и Ната под

чертаха, че прогресивните 
и демократични партии 
и движения в света, сът 
рдничейки на принципи
те за вза>имоуваже<ние, 

равно-

ции, които могат да застрашат сигур
ността на участницие в .,Олимпиада — 
92”. Стабилната политическа обстанов
ка в страната е крепка основа на тези 
гаранции.

ретар
тези ключителло големи са 

за изграждане на удобно олимпийско 
Югославия натрупа богатмежду

най-високо селище.

НИ-ДЛЪЖНИЧКИУЛТИМАТУМ НА ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИТЕ СТРА

Да се преполовят лихвитеработническа
Доколкото кредиторите не направят това, стра 

-длъжнички от „зеления континент’’ ще обяват 
възлизащ на 370 милиарда

долара, понеже на поверя 
те-лите си трябва да дадат 
30 милиарда долара за ли 
хви.

читеяен принос за успеха 
на борбата за мир и пра 
вото %га всеки народ са
мостоятелно да решава 
за пътищата на вътрешно Министрите «а външните 
то си развитие.

Председателят на Пре
дседателството на ЦК на 
СЮК запозна делегаци-

нит<
мораториум на дълга, 
долара

Рдикалното становище 
на страните от Латинска 
Америка в преговорите с 
Вашингтон се

настоящем възлизат на 12 
работи на И латиноамери на сто. Доколкото креди 
кански страни — членки торите не направят това, 
на „Консензуса от Карта страните—длъжнички от 
хена” Ще отправят ултима ,,зеления континент” Ще 

обяват мораториум на дъ 
лга, възлизащ на 370 ми 
лиарда долара.

Сметката на лтиноаме

довежда 
във връзка с поевтиняване 
то на нафтата на светоь 
ния пазар, което доведе ч' 
почти в безизходно поло 
жение две от най-влиятел 
ните страни в този регион 
— Мексико и Венецуела.

яТа на ИКП с подготов
ката за XIII конгрес на 
СЮК, а генералният се
кретар на ИКП инфор
мира домакините си с въ
трешната и междунаро 
дната дейност на итали
анските комунисти.

тум до американското пра 
вителство да върне.лихви
те на историческото им 
равнище” — 6 на сто. С 
други думи, страните — 
длъжнички от Латинска 
Америка искат преполовя 
ване на лихвите, които по

между

риканските страни е ясна: 
преполовяването на 
вите само тази година ще 
им ,.спаои” 15 милиарда

лих

• ВИЕНА
МАРИО СОАРЕШ Е ИЗАБРАН ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА ПОРТУГАЛИЯ Паметник на 

югославски 
бойци

Левицата отнесе победата започва в редовете на 
комунистическата 
деж. След това „опитва” 
суровостта на Салазаро- 
вите затвори по време на 
дългогодишната 
ктатура и всички беди и 
нещастия на изгнанство- 
то. През април 1973 го
дина 1във Федерална ре
публика Германия 
вава Социалистическа 
ртия на Португалия. След 
успеха на така наречена
та португалска кара
мфилова революция" се 
върша в родината си и 
оттогава неговото име 
ава неразделно от полити
ческата сцена на страна
та, на която изпитва ра
достта от всички победи 
и горчивината ,суг всички 
поражения 
тийни.

Събеседниците изтъкна 
ха. че основната задача 
на всички прогресивни 
оили в света е да се бор 
ят за обезпечаване на 
условия за мирен живот 
и развитие на всички на
роди и страни. Още пове

мла-,,Преходният демократичен период завърши 
и сега започва нов етап, в който трябва да обезпе
чим политическа стабилност" — заявил основопо 
ложникът и лидер на Социалистическата партия 

От заиадноевропейска- му ди- На Централните 
гробища във Виена 
ще бъде повдигнат 
паметник на бойци 
в югославското наро 
дооскободително дви 
жение, паднали, из
чезнали или почина 
ли в Австрия от 
1941 ДО 1945 г. Па-, 
метникът е дело на
белградския скулп
тор Миодраг Жива- 
нович и ще бъде от 
крит през май т.г, 
Повдига го Югосла 
вия а съгласно Дт 
ржавния 
него Ще се 
страната-домакин.

и така му останала един 
ствената възможност чета политическа сцена за

минал и последният гере
рал — досегашният 
зидант на Република По 

Рамаио

стно да признае пораже
нието ОИ:
Соареш е решение на на 
рода”.

„След 12 години

че. че международната 
обстановка е бременна с 
многобройни явления и 
тенденции, които при- неш. В двореца Белен го 
чина

пре „Победата на
оснортугалия Еа-

паКоито
изминаха от португалск
ата революция може да

за, войни и други о заместил ооновбполо- 
стълкновения. застрашав- жникът и 'лидер на Со- 
ащи мира и сигурността циалистическата ' партия 

овета. Отделно бе под- Марио Ооареш. който 
необходимостта

се каже, че завърши прехо 
дният демократичен пе
риод и сега започва нов 
етап в който трябва да 
обезпечим 
стабилн-ост” — заЯ|вил но
вият шеф на държава-

3

чертана във втория |кръг на пре 
зидентските избори опе
чели

ца сре 3 ■ милиона

от полагане на усилия, за 
да се обезпечим мирно и 
стабилно развитие

ст
доверието «а над

_ избиратели
диземноморските страни , (51,32 «а сто гласове). Не- 
и Да ъдат осуетени всич- говияд1 противник канди 
т опити за външна на- датът на десницата фре- 
меса в този чувствителен . иташ до Амарал полу- 
регион. Ч|ИЛ 48 68 на сто гласове

политическа

та.
Марио Соареш 

ден преди 61 годам. По 
литическата си

договор за 
грижи

е ро
ли,ЧИИ и пар

кариера
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СК В БОРБАТА СРЕЩУ АНТИСОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ 
СТИЧЕСКИ ИДЕОЛОГИИ

И АНТИКОМУНИ

За превес на самоупра
влението над етатизма

Времето, в което живеем изисква безкомпромисна борба на Съюза 
и всички прогресивни сили на обществото срещу антисо- 

антикомунистически идеологии. Тази борба обаче не
развитие на социалисти

на комунистите 
циалистическите и 
смее да бъде замяна за борбата ни' за по-нататъшно
ческого самоуправление

Това е един от основ
ните акценти от двудне
вното съвещание в Бел
град по въпроси за бор
бата на Съюза на югос
лавските комунисти оре- 
^у идеоложките против
ници на социалистическо 
то самоуправление и на 
социализма въобще.

През последните годи
ни, каза Киро Хаджива- 
силев. един от тримата 
автори на уводни докла
ди, в света се надигна 
голяма вълна от антисо- 
циализъм и антикомуниз
ъм. Реакцията безскруп- 
пул-озно използува ико
номическата сила «а кру
пния капитал на светов
ния капиталистически паз 
ар и подмолио спекули
ра със . сериозните тру-

я-г политическата битка. 
Той е последното, но и 
важно средство «а 
сили
дия Поздерац. У нас наци 
онализмът има две осно
вни форми на „изява”: 
унутаризъм и септарати- 
зъм. Унитаризъмт игно
рира национания бъпрос, 
защото осъществения ин 
терес на една нация нат
рапва на други 'нации и 
тази овоя цел забулва с 
лозунги за единство от-

макар че авторите му се 
опитват да го представят 
именно за такъв, е да 
се оправдае критиката 
на всички социалистичес
ки общества и революции, 
на всичко со циа листи че с-

тези
подчерта Хам

ко.
Под влиянието на „ве- 

тровет© на антикомуниз
ма” и на иконмическите 
ни трудности класовите 
варгове на социализма и 
противниците на социа
листическото самоупра
вление в нашата страна 
все •по-агресивно се зани
мават с идеоложко-поли 
тически спекули като про 
възгласяват концепцията 
на вътрешното ни разви 
тие за практически нео
съществима и икономиче 
оки нерационална. На

ПАМЕТНИКЪТ В ЯСЕНОВАЦ:
700 000 невини жертви 
ките колячи

Незабрава за 
и вечна осъда на усташ

СЛЕД ЕКСТРАДИЦИЯТА НА УСТАШКИЯ 
ЗЛОДЕЙ АНДРИЯ АРТУКОВИЧ В ЮГОСЛА
ВИЯ нооно висш степен на 

сплотеност. Подобно на 
уиятаризма, и сепараТ' 
мът изхожда от употре
бата на държавата като 
средство за осъществя 
ване на 
ционален 
ратистическият 
нализъм обаче изтъква 
само разликите, а не ис 
ка да види об^ше пот- 

цели.

За фашистките 

злодеи няма давност тесногърдия на-
интерес. Сепа- 

нацио-ЕкстрадицияТа на фашисткия (усташки) 
злодей Андрия Артукович, министър на вътре
шните работи в правителството на фашистко 
то творение НДХ (Независима държава Хърва 
тско), пряко виновен за смъртта на 700 хиляди 
в концлагера Ясеновац, бе посрещната от ця
лата югославска общност и прогресивната све 
товна общественост със задоволство. След по
вече от четири десетилетия Артукович ще бъде 
изправен пред югославския съд да отговаря за 
своите злодеяния и незапомнен геноцид над

ПРИНОС И УДАР
Уверени сме, че „очистването” на социали

стическите страни от всичко онова което нак
ърнява и техния престиж, и престижа на соци 
ализма Ще бъде най-големият принос за разви 
тието на социализма в света и най-силен, удар 
срещу антисоциалистическите сили и

реби, интереси и 
За да реализира реакци- 

септараонните ои цели.
относно агресив- 

нацио нализъм фал
тизмът 
НИЯт
шифицира историята, из 
вършва насилия над кул
турата и изкуството, из
мисля „трагедии’ на

помощ им се притичат и оята” нация или «ароДг 
,,новоле- ност.
«най-сет

не” са .«разочаровани” 
от марксизма, комунис
тическото движение и 
социализма.

антико
мунистическите идеологии.

(Киро Хадживасилев)
сръбското, еврейското и ромското население, 
както и над хърватите, привърженици на НОБ. 

„Балкански касапин”, ./кръвник' „злодеи 
към човечеството" и пр

» св
дности в развитието на 
социалистическите обще 
ства и движения относ
но «а социализма като 
световен процес. И соци 
алистическа Югославия, 
както изтъкна д-р Ду- 
шан Драгосавац. е на 
прицел на антикомунис
тическата пропаганда, пр 
итежаваЩД всички харак
теристики на специална
та война. Антикомунис
тите отъждествяват мар
ксизма и социалистичес
ките революции със ста- 
лимизма. Цсигга на този 
подход, който ис може да 
се счита за извъпклаоош.

довчерашните 
вичари”, коитос чудовищна ненавист 

са. само някои от «епитетите”, с които го ока 
средствата на масова информация 

. С безмилостното изтребяване на сръб 
НДХ оЩе по време на вой 

Артукович „се изтъкна” и дори превъзхо 
хитлерофашистките

По мнението ка Киро 
Хадживасилев напослед
ък правим все по-успеш 
ни опити да извършим 
прелом в осъществяван© 
то на утвърдените с Ко
нституцията производст
вени отношения в сдру
жения труд, обществено- 
икономическата 
тичеоката система на .со
циалистическо самоупра 
вление като наши осно
вни революционни стра 
тегичеоки насоки. Но все

чествяват 
в света 
ското население в
ната
ди по кръвожадността си В условията на твърде 

сложна и многонационал 
на структура на нашето 
общество национализмът 
става най-широка плат
форма за . съвместно дей 
ствувапе «а онези поли
тически сили, които изче 
зават от политическата 
сцена, понеже са загуби
ли или окончателно губ-

злодеи.
Артукович ще отговаря за чудовищните си 

това правдата най-сетне е
за фашистките

задо-злодеяния и с 
водена. Отдавна е известно, че и ПОЛИ

Решението на САЩ да ек- 
в Югославия (след

Югославия) о
злодеи няма давност, 
страдират Артукович 
годишно упорито 
посрещнато с пълно 

чиято памет все 
ндй-голямото престъпление

40-

настояване на
одобрение от целия св«т 

заоще живеят спомените
към човечеството. докато в ^осъществяването 

на тези насоки не с© «вид- 
ят по-конкретни резулта 
ти, ще има резервирано
ст и скептицизъм към на- 

система, дори и ор 
които изпитват 

ще. Бор- 
всички не

в

ра, особено от аспект на 
броя «а работниците, же 
ннте и младежите. Само 
една жена е предложена 
за функция в общинските 
комитети (за‘секретар на 
Председателството на 
на СКС в Прокупйе). За 
предложенията на канди 
дати за председатели па 
общинските комитети, е 
характерно, че за този по 
ст са предложени дори ‘З 
досегашни председатели

НА МОК ИА СКС В НИШПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО

Подкрепа на предложените
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА

кандидати
шата

състава им. 
обаче се

ед ония. 
оимпатии към

структура на 
13 «я-кои среди

и лабеЛДзва непоследовател 
засе- пост. Недостатъчен е бро

селскостопанските

СКС в Ниш. изтъкна, че 
дейност • в СКт.г. Пр

Меж изборната
е започнала «навреме 

са насрочени
общинските из фт иа

конференции на производители «в щддееда 
Пои предлагането телствата «на ОК. Малък 

Р общински е и броят не младите, же
пито1 и участниците в 
1-1013, Там, където са пре 

кандида

На И февруари
ОК бата против 

гативии явления в общес 
техните носите-

одседателството на
конфереп 

Ниш обсъ-
дуобщиноката 
ция на СКС в 
ди предлфкенията 
ганизациите на - 
общини в Нишки регион 

обшироките

вече твото и
според думите на 

Поздерац. трябва да бъде 
към подобря-

даци-я и а 
борци

на ор 
СК в 15-Те

ли.

СК. насочена 
ваяе социалиното. нконона ■ членове на 

те изборни конференции 
СК. П«ри предлагането 

общинските 
останалите ор-

ск общо

за състав на 
комитети, председателст
вата «и 1 остапалцте 
гами и тела, ,както 
носители иа функции в

мическото и културно по 
основните об 

които им
ложвние на 
шествени оили, 
ат интерес за но-нататъ 
шно развитие на 
лнстичеокото самоуправ
ление и националното ра

на общинските скупщина 
(и Долевац, Житораджа, 
Гаджмн хаи, Бабушница и 
Мера шина) и едИц прелее 

Изпълнителен

дложени повеченаим оР- 
и за на членове на

комитети и
гами и 
взето са 
риито на 
тика и
петна

се избират, 
конфере"

■ри. отколкото 
, изборната 

ция трябва да се извършат 
изменени”, съгласно изис 

съответна

Д0 «социатела иа
уважавани
кадровата

ОК. крите
ПОЛИ

за съот
дател на 
съвет «иа ОС (в Пирот)ВелимирДокладчикът 

Филипов ич, председател
на Комисията за кадров 

МОК на

закланията 
класово-социална . структу- Б. К. внопрАвне.насоките

клаоово-ооциална
въпроси към СТРАНИЦА 3
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делегатска првдСмзборна) дейност
СРЕЩИ С ДЕЛЕГАТИ

Съществени въпроси 

— добра работа

СЪБРАНИЯ в ДИМИТРОВОЦЕНКА НА ПРЕДКАНДИДАЦИОННИТЕ 
.ГРАДСКА ОБЩИНА

Срочно и качествено
1056 души.на общината е 

от които са евидентирани
и е добра рабо-посочва резадоволите-'1!! 

дейност на делсгаци- 
де легати, 

малък 
общности,

ПАНАЙОТОВ 
Смилоици работи

Съвкупната предканди- се 
дационна дейност а Ди- ата 
митровградска оощмна, 

политическата подготовка 
и реализацията на пред- 
кандидациопните отбра
ния. протекоха в съзвучие 
с изборните документи че па повсчето преда а а 
на Ссш и съюза на син дидационни събралия са

е висок 
гата па делегацията. А 
интересът на гражданите 
сава още по-висок, 
то почувствуват, че могат

СОТИ Р 
от село 
в Димитровград, но не 
напуска родното си село. 
Заедно =ъс съпругата си 
обработва имота и отгле
жда три крави (допреди 
известно време 
5), С една дума — след 
работното си време в 
града се занимава със сел 

стопанство па село-

за скуищилите '“и оощест 
веио-политическата оощ- 
цост от местните общпос 
ти 334 и от трудовите ор

ите и отделни
кога-въпреки че има 

брой местни
в които делегациите са 
били доста дейни. Фактът, типизации а за окуп 

щииито па самоу правите 
ли ите общности па инте
ресите за оДОгествсшитс 
дейности и стопанството 
по от местните общиос-

да влияят върху решава
нето на отделни пробле
ми- В обратен случай се 

до нежелани лос
това,

има предвид- вече споме
натата експроприация в
Смиловско -поле. против 
която отначало ' бяха по
чти всички жители иа се
лото, но когато им бе 
разяснена целта на на- 
чинщгието и предимства
та на изсушеното поле, 
воички станаха напълно 
съгласни.

Според вас коя е осно
вната слабост в работата 
на делегациите?

— Липсата на връзка 
между делегата и базата 
му. Делегатите почти и 
не информират базата ка 
кви решения са взети по 
отделни въпроси, а в ску- 
шдините най-често' изнас
ят лични мнения и ста 
новиШа. Основна, но не

са били
стига 
ледици. Казвайкиотчети

делегаци-
дикатети в период от к> 
до 29 януари т.г. Полити 
ческите. техническите и 
останалите подготовки - са 
направени навреме а! от
говорно. Координационни
ят отбор е приел предло 
жение за броя и структу 
рата на делегациите, въз 
основа на което на пред
кандидационните събра
ние е извършено евиден свала, 
тиране на кандидатите за 
членове на делегации и 
делегати.

поднасяни устни 
за работа иа 
пте говори за неаигажи- 
раие н бездействие -на от ти и 203 души от трудови

те организации.
На заседанието иа Ко

ординационния отбор за 
подготовка и провеждане 
на изборите е оценено, че 
в общи черти предложе
ната структура е запазе- 

между на. Нито в една местна 
общност, и трудова органи

делни делегации.
В определен брой мест 

ни общности и трудови
организации е посочено, 
че през изтекли* манда 
тен период е била сла
ба. а някъде изобщо е лип 

връзката
делегациите и делегати
те. На повечето предкан- 
дидационии събрания 
посочено, че много деле но 1ИЛ1И повторено, а само 

получавали в три местни общности са 
материалите, разглежда-

зация продкавдидационно 
е то събрание не е отсроче

В .хода на предкандида
ционната активност на те гации не са 
риторията на общината
са проведени 86 предкан ни «а делегатските скуп 
дидационни събрания (44 щини, па поради това не 
в трудовите организации и са могли да дават оценки 
42 в местните общности). и мнения по отделни въп 
Координационният отбор роси, които са решавани 
оцени добре посещение- на тези скупщини. Този

пропуск в следващия ман при това е посочено, че в 
датен период трябва да

померени датите.
В трудовите организа

ции предкандндациоцните 
събрания ца изминали . в С. Панайотов
знак на критичен анализ 
на работата «а делегаци
ите и делегатите,

, Член е на делегацията,
I която излъчва делегат в 

скупщината на обшестве 
но-лолитическата общно 

1 ст Попитахме го как 
оценява работата на де
легациите в неговата мес
тна общност.

— Веднага да кажа. че 
през изтеклия период ра
ботата на делегациите и 
делегатите в нашето село 

. не беше на желаното ра
вните. „Моята’’ делега
ция проведе 14 заседа
ния. на които най-много 
разисквахме във връзка 
с експроприацията на пло 
щи -в Смиловско поле. То
зи пример е твърде пока
зателен: когато се обсъж
дат съществени въпроси, 
интересът на гражданите

като
то на предкандидациоини
те събрани8. При това 
се. посочва, че предканди се премахне, 
дадионните селски събра
ния в .местните общности

.повечето активността им 
е била добра. Евидентира 
нето на кандидати е би-

и единствена 
това е
досатавяне на материа
лите.

причина за 
ненавременното

На предкандидационни- 
те събрания хората са из 
насяли проблемите в ово 
ите местни общности и 

от са давали предложения 
за тяхното разрешаване 

Инак събрания в местни в селските местни общ- 
те общности са премина- ности главно са домини-

. ло в оъзвучие с критерии 
те Координационният от 
бор оценява; че броят 
на предложените не е, дос 
татъчен, па ще трябва на 
каидидационните
ни* такива 
да има повече.

Успешното провеждане

забележкиса , били по-добре посете 
ни, отколкото в града. От 
тук )е незадоволство 
посещението в града.

Имате ли 
във връзка с предканди- 
дацион-ните събрания?

— Само една. В Общес
твено-политическия 
вет на Общинската скуп

събра- 
лредложения

съ-

пидина нашето • село тря
бва да има свой делегат, 
а Раденна или свой, или 
общ делегат с Петьрлаш. 
Считам, че Смиловци ка 
то по-голяма ’ местна 
щност и център на Забъ 
ртглето заслужават това.

иа предкандидационните 
събрания, е резултат »а 
добрата и координирана 
дейност на членовете на 
политическия актив, Коор 
динационния отбор и за 
дълбочеиа подготовка.

об-

Ст. Н. К.Т.
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Евидентирани са над 1800 кандидата
На 67 предкамдидацион

н'И 'Събрания в Босилеград 
ска общин4 (37 в местни
те общности и 30 
вите

твър1р,и< наистина неофи- 
циално. че е имаДо пред 
лаГг.не по предварително 

и но

местната общност трябва да нови методи и съдържа- 
ния,
разно делегатското реша 
ване,

В Босилеградска общи
на вече започна периодът 
на кандидационните~ съб
рания. На 23 февруари 
такива събрания ще ' се 
проведат в голДм брой 
местни общности, а оста
налите кандидационви съ 
брамия ще се проведат 
до 5 март т.г. За провеж
дането на кандидацион 
ни събрания е необходи
мо присъствието най-мал 
ко та една десета от об 
щия брой избиратели в 
изборната единица.

бъде по-дейна за да бъде гелесъоб
ли в дух на критичен ана 

. лиз на досегашната 
бота да делегациите и де 
легатите в дух на демок

рали комунално-битови въ в трудо 
колективи) са еви-

налравени списъци 
..нечиира- проси, въпроси от селско

то стопанство, инфрастру депонирани над 1800 
ктурата. съобщенията

ратичност при предлагане под. Определен проблем 
то и евидентирането на

поръчки”. В сре- 
кан- дите, в които делегатски 

и д,идата за членове на. 111 те избори бяха разбрани 
делегации в местните об ' като крупно политическо 
щвдети и 60 делегации в събитие 
организациите на сдруже ’ показаха че 
ния труд и трудовите ко"* 
лактиви в обществените де
ЙНО.СТИ.

представляват о«ези мес 
и тни общности, които наб

рояват Ю до 20 души (а 
такива са повечето селс 
ки местни общности), и 

Ции са предлагани толко- то предимно възрастни хо 
ва кандидати, колкото е Ра, което неблагоприятно 
необходимо за делегации. Ще се отрази върху огру 
въпреки че ш определен ктурата на делегациите и 
брой трудови организации 1 делегатите, 
и местни общности листи 
те са били разширени. Ос
вен това главно са изтък 
вани забележки,

разискванията
делегатско-

членова за делегации 
делегати. Оценено е. че в 
повечето местни общнос 
ти. и трудови организа-

,то решаване е от голямо 
значение за по-нататъш
ното развитие на социа
листическата демокрации 
у нас. Затова на предкан 
дидациочните събрания

Броят на евидентирани 
Те кандидати значително 
е П0-Р0ЛЯ1М от 'броя «а кан
дидатите. каито ще бъдат 
избрани и от този аспект 

Обчдо броят иа евиден четвъртите 
тираните кандидати за

централно мяого получи
ха положителните опити 
и слабостите в действува- 
нето на делегатската ои 
сте.мп в

делегатски 
избори са по-демократич

члеяюве на делегации и де 
легати на територията

ни от досегашните 
За никои среди Обаче се

три. общината и въп 
росии за изнамиране на

в които
(М.Я.)

СТРАНИЦА 4
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Ще ,-гълнат 
частни занаятчии

да платят облагания 
излишека” • Този

облекченияпонеже законните 
вид данък обаче ще платят 20 30 Приет отчета за досегашната и акционна 

програма за предстоящата работа. За предсе 
дател на Председателството избран Владимир 
Младенов, а за секретар Стефан Стефанов.

Както е 'известно, ВСИЧ-
минало годишни лични

реално отражение на дей 
ствителното състояние?

— Това е твърде сложен 
въп-рос — подчертава Ми
ладин Стаич. — Когато 
става дума за частните 
знаятч1Ии, се поствят два 
основни въпроса: заявя
ват ли те целокупния си 
общ доход и реални ли 
са разходите, внесени във 
формулярите им? Едно е
сигурно: на тези въпроси 
едва ли могат да се да- 
дат положителни отгово 
ри. Ние правим опит да 
намерим попе приблизи
телно точни отговори, но 
в това срещаме големи 
трудности. Много по-лес 
но ое утвърждават пари
чните йм принадлежнос 
ти на заетите в обществе
ния сектор и далеч по- 
гол еми са възможностите 
за откриване на ония, ко
ито избягват обществени 
те задължения- И тази 
година ние ще извършим 
проверка на личните до
ходи на «якои заети в 
сдружения труд и служа
щи, понеже по „естест
вото на службата ни'' не 
можем да вярваме, че 
само петима сурдуличнн 
са заработили повече от 
1,1° илиона динара.

нъци в управлението, опо 
менатите 
личани

ки петима сурду- 
най-вероятно ня 

ма да платят данък. Ста-
доходи 
1 192 283

надмнаващи 
динара, подле

жат на облагане с данък. 
ДО 31 януари 1986 годи-

На отчетно-изборното 
събрание на Общинската 
конференция на Съюза на

нани# от общинско, регио 
налию и републиканско 
значение, както и 8 души 

командирите от-запаса съ са получили по висок чин. 
стояло с на 15 този месец
в Босилеград, бе обсъден тъкнато в отчета, коман- 
отчета за четиригодишна дирите от запаса актив 
та дейност и приета ак- но действуват и в общест 
ционна програма за рабо вено-политическите орга 
та за следващи#- период, низации, местните и само 
На ^събранието, присъству 
ва и ТИХОМИР КРЪСТИ4 
член на Председателство брой са обществено акти 
то на Междуобш-инската вни и дават свой принос 
конференция на Съюза на в разрешаването на еже 
командирите от запаса в дневните ‘Обществени про 
Лесковац и председател блеми и принос ^а укреп 
-на комисията за идейно-- ване на делегатската и са 
политическо издигане и во моуправителна практика, 
енно-профеоионално усъ 
вършенствуване на коман

ич това 
следните факти:

подкрепя със
тех«и-на, значи в законни,#*., ор 

ок. в Управлението за об
те лични доходи не са мцо 
го по-високи от 
малната

Освен това. както бе измаксиЩествени приходи към Об 
щиноката скупщина 
Сурдулица са внесени 
мо 5 формуляра, с които 
петима

неподлежаща на 
данък годишна заработка 
и когато се приложат за
конните облекчения (изд 
ръжка на учащи се деца, 
партиен членски внос и 
П1Р-), основата ще 
негодна'’ за

в
са-

сурдуличани пот
върждават. че в 1985 го- 

■ дина са заработили имен
управителни общности. 

Над 82 на сто от общиястане 
облагане сно •такъв личен 

Това са
доход.

Видосав Димит- данЪк.
Значи 

1985 година 
около 27 000

риевич.
Общинската

председател на ли това, че 
нито един от 

жители на 
Сурдулишка община 
осъществил личен доход 
над 1 192 283 динара и ня
ма да плати облагания?

в
скупщина, 

с личен доход 1 436 057 ди 
нара, Душан Костов, пред
седател на

не е
Изпълнител-

**ния съвет на ОС, който 
лани е заработил 1 257 527 
Славолюб Маринкович, пр 
едседател на ОК На СКС 
с годишна 
1 333 479. Миодраг Ристич 
директор на ВЕЦ „Власи- 
на . чийто миналогодиг

За отбелязване е, че ОК 
на Съюза на командирите

дирите от запаса. В отче 
та което изнесе Владимир 
Младенов, а и в разисква 
нията на Симеон Захари
ев, Радомир Йойич, Сто 
ян Евтимов, Асен Костади 
нов Иван Лазаров и Ти 
хомир Кръстич, се изтък
на, че Общинската конфе 
ренция. Председателогво- 
то й. и останалите ней 
ни органи и тела са пола 
гали усилия да реализи 
рат и общо взето, са реа 
Лизирали всички заплану
вани задачи и активнос 
ти. отделно за задачите 
през последните две го 
дини. От отделно значе
ние е, че цялостно е реа 
лизиран -планът по воен 
но-професионалното обу 
чение на командирите от 
запаса, и че показаните 
резултати чрез извършена 
та проверка на знанията 
са задоволиителни. което 
е добра гаранция за по-на 
татъшно укрепване на кон 
цепцията по всенародна 
отбрана и обществена са 
мозащита. Б потвърждение 
на този факът свидетелст 
вуват и 92-та 
от запаса които през от 
четния период станаха но 
оители на (различни приз

— Не значи — отговаря 
Стаич.
равление вече се намират 
формуляри на 453 частни 
занаятчии с елементи, въз 
основа на които от об- 
Щия им доход трябва да 
се изчислят действител
ните им разходи и зара 
боткц. Според опита от 
миналите години очаква
ме 20 — 30 от т«х да „им 
ат” личен доход за обла
гане, с данък.

Считате ли, че това е

от запаса твърде успешно 
сътрудничи с останалитеВ нашето уп-

заработка субекти, преди всичко с 
граничното поделение 
териториалната отбрана и 
че това

и

сътруд-.и ч ество 
от година на година се раз 
ширява и усъвършенству-

принос е 
1 459 944 и

шен трудов 
възнаграден с 
Гива Вовк. директор на 
ООСТ ,,Картонка'' в 
тава на ФОП — Владичин

ва.
След като бе приета ак 

ционната програма за ра
бота през следващия пе 
риод и програмата за ра 
бота през настоящата го 
дина, съгласно изборните 
определения бе избрано 
Председателство от И ду 
ши- За председател с ман 
дат от две години бе изб 
ран Владимир Младенов, 
а за секретар също с ман 
дат от две години Стефан 
Стефанов.

със-

хан, с 1 343 588 динара го
дишен личен доход-

Според думите на Мила 
дин Стаич, завеждащ да

Успешна дейностБАБУШНИЦА

Тези дни трите съвета 
на Общинската скупщи
на в Бабушница обсъдиха 
повече отчети и инфор
мации за дейността на 
скупщината и нейните ор 
гани и тела през изтек
лата 1985 година. Както 
в уводното изложение из
тъкна Йован 
председател «а 
телния съвет на

действуването ‘на инспек 
цнонните служби е могло 
да бъде па още по-завидно 
равнище, защото същест- 

>на пови

вовата служба е оказала 
помощ при сключването 
на 223 дговора за купоп- 
родажба, подаръци или 
делби, 930 разни искове, 
отправени до органи и 
организации, а е дала и 
1142 устни съвети.

Значително сътрудниче 
ст&о е

вува тенденция 
шение па углавните дела 
и нарушенията. В 
вията инсггекцията е раз 
крила 57 ,нарушители, гос 
тилиичарството Ю и в за 
наятчийството 4.

На събранието на Васил 
Тасев по тържествен на
чин, председателят на ОК 
на Съюза на командирите 

Босилеград.

търго

от запаса в 
Владимир Младенов, връ
чи блгодарствено писмо, 
с което за извънредни ре

Джокич, осъществено и с 
на сдру- 

Недостатъч 
било сътруд- 
с местните

Изпълни-
Обшин- организациите Срещу

повечетонарушителите ъ 
случаи са наложени 30 
мандатни глоби, а възбу

жеиия труд.
с обаче 

ничсството 
обшности.

През изтеклия
беше

ската скупщина, през из 
теклата година са праве 
ни усилия, чцото гражда
ните и трудещите се да 
бъдат значително 
нени 
то на 
на на 
вече 
ли и

зултати в укрепването на 
Съюза на командирите от 
запаса, го отличи Републи 
канската конференция на 
Съюза «а командирите от 
запаса.

пк>
командири

углавнидени са повече 
дела.уелес период 

констатирано, че м. я.М.А.при осъшествявапе- 
своите права в ор^а 

управлението. По- 
служби СЯ иа гот- ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД 

работното ои време '
потребите «а гра- в Димитровград т* 
потреоит к 21) се провежда за

Общинската

Заседание на общинската изборна конференция м СКС
Обдоящите 'конгреси на СКС 

и ОЮК.
митета да бъдат предложе 
пи повече работници. Уто 
чнена о единствена листа 
от 50 кандидати за алено 
ле ига Комитета- Интерес 
1 во е да се напомни, че 
от досегашни® състав на 
Комитета само -седем чле 
на оа предложени и в но 
вия Комитет. В Предсе да 
телесното о предложен са 
мо един член от ..старото” 
Председателство.

Както е швеояго, за

нов председател на 
щииокия комитет в Димит 
ровград е -предложен 
ДЕН ДИМОВ, а за секре 
тар иа Председателството 
НИКОЛА СТОЯНОВ. За 
делегати на X конгрес на 
СКС са предложени ИВАН 
ДЕНЧЕВ :и ДРАГАН МИ 
ТОВ, а за ХШ конгрес на 
СЮК РАЙКО ЗАРКОВ.

към
ждамите-страни, а 

подобрено
МЛАи отно седанис иа

(угужеВДто изборна конференция
са Съюза ма комунистите, на 

бъде избран

Обтел но е 
щението на 
КЪМ тях. 
съкратени сроково ге
издаване иа уДОс'г0веРе
пия ма пражданте.

на На за-оедаиието иа
ирове-цщнсхсия комитет,

иа 11 февруари, 5е
Значитсли-о нов дено

утвърдено предложение на 
щади датите за членове на 
новия Обш-ииски комитет, 
в което бяха .внесени -шко 

предложения

моето ще 
Обшиискм комитет, предсе 

- те бъде
избран * мов °Об1Д;ИИСКИ ко 

година граж- митет, -РЩ^^

иа съотвс
Прео 1985 

дани-ге са гюДали 
ка, Срочно са разрешен 
2925 Иска, а останали са 

32.5 иска. пр 
година пра-

3133 ис ЛКО НОВИ
от страна иа -първичните 
партийни -организации, съ 
гл-аоио препоръката па Ко

рета.р на 
то, пр®дседаели

КОММОЩ
Комипри 

за преде
А. Т.тнмте

тета и .делегатинеразрешени 
ез изтеклата СТРАНИЦА 5
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авдениоЗгопанотво оШойзводита^с ■5 И•ггггя——
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 
БОСИЛЕГР АДСКА ОБЩИНА ВАЖЕН Е ЗАНАЯТА
Горена секция преизпълнен план занеят. Обаче, тожи моя

ЗИ Проблем , не е от вче
ра. Вече съм дал иск, до

СЪМ И ПОСОЧИЛ МЯс^о
къде да ми разрешат да 

помещението, в построя
сегашното
обаче отговора все още е 

Съгласен

Никола Алексов е един 
часовникар в

Оше през
миналата годи- ри

ственият
Димитровград.напълно са премахнапрризводстве-Физичеакнят обем на 

производствения план пр
ез изтеклата делова го 
дина в Горската секцця в 
Босилеград цялостно е из
пълнен. дори в в някои 
области и преизпълнен. Та 
ка например запланувана 
та реализация за обезпе
чаване суровини за дърво
обработвателния цех е ре
ализирана от ЮО до 
на сто. Цялостно е изпъл 
нен и плана по залесява
не. През изтеклата '985 
година дървообработвате 
лният цех в различни по 
луфабрикати и други видо

тлигодишната
дейност на Горската се 

кция е и това. че освен за 
потребите па домашните 

' дървообработвателии ком
бинати, полуфабрикати и 
дървни асортименти са 
произвеждани и за износ.

Италия

октомври 
па е получил решение да 
напусне

ти и процеса на сушенето 
вече е в ход. В скоро вре

на
ателие, понежеМимо, както пи уведоми 

тко Петров, референт по 
стопанство в Сек

може да падне,работи, понеже съ 
възможност то

което 
шествала 
да се 'срути.

горско
цията, ше бъдат пуснати 

машини
отрицателен, 

у, ■МВ СЪМ да направя монтажен 
Гфрр обект, който, когато се

II производство и 
те за изработка на посо
чените пздели», чийю пла 
смент няма да бъде йод

Така например в 
са изнесени около ЮО ку 
бичеоки метра нолуфабри

наложи, да преместя на 
друго място, 
не се води никаква грижа 

Доказателство за 
следващия

Считам, чеч
по кати и различни дървени 

асортименти.
Естествено, че сравните 

лно добрите производстве 
ни и финансови резулта

въпрос.
През настоящата годи

на Горската секция в Бо
силеград, отделни средст 
ва ще вложи и за обезме 
чаваио на нова мехапиза 
ция. Запланувано между 
другото е да бъдат наба 
вени два товарни камио 
на и реновиранс на стари 
те. Значителни средства 
Ще бъдат изразходвани и 
за обезпечаване на нови 
производствени машини и 
съоръжения, с които до 
значителна степен ще бъ 
де увеличено производст 
вото, а ведно с това и до 
хода. За целта кръгът на 
финансирането е затворен 
и възлиза на около 80 ми 
лиона динара, от които , 
по-голяма част Ще бъдаг 
обезпечени от Фонда за 
насърчаване развитието

< за нас. 
това е. чо вЧ

' средносрочеи план заная
тчийството е изоставено, 

отчета иа Скупщинатати са добра оонова за из
пълнение па производст
вения план, заплануван 
през настоялата делова 
голина, който по оттюше 

миналогодишни“

а в
е застъпено с две-три из 
печения. Не, общиинскиятш.ве дървни асортименти е 

обработил 2180 кубически 
трупи и 1340 куби

& е много в^сок, 
празните обеща-^

* данък не 
много са 
ния.

:метра
чеоки метра техническо 
дърво, обезпечени в ообст 
вените сечища в община-

1ние на 
предвижда увеличение на 
физическия обим иа про 
ИЗВОДСТВО С 10 ДО 15
сто. При това запланува-

Емил Петров е млад обу
Ивица Алексич 

— Зная, че всеки моме 
нт може да ми падне. на 
главата, на мен и на кли
ентите. Но къде да отида, 
когато няма друго поме
щение или пък локация. 
Не ми е ясно защо на 

гледат, като на лич- 
е занаята, 

остане да го има.
Ако

Щар, който също е насле
дил занаята от баща си. 
И неговото помещение, ь 
което работи, е старо и 
напукнз.ло.

та. Освен това за задовол 
яване потребите на цеха 
са изкупени и около 1350 
кубически метра трупи от 
частни лица- Над 132 хек

на

но е и усъвършенствуване 
производствения 

процес — да се произвеж 
дат и готови произведе
ния. Става дума за до
оформяваме на дървообра 
ботвателния цех, т.е. цяло 
стно да се приспособи за 
производство на паркет, 
ламперия и дъсчен под.
В това отношение недос 
татъците при парните ко

на Инспекторът
вече го е посетил и всеки

тара голини и -ерозивни 
площи са залесени с бор 
и със смрика, а посадъчн 
ия материал цялостно е пр 
оизведен в собствените раз 
садници. Покрай това 
25 ха е извършено възоб
новяване на горите.

Характерно за минало-

час може да му даде ре
шение да го напусне.

— Считам, че никой нас 
не ни зачита.

нас
пости. Важен 
той да 
а не аз като Коля.

Работя ве
че Ю години като обущар 
и съм съгласенна да учас- 

останалите са-
не намеря 
време помещение прину 
Ден съм да напусна зана
ята и да отида в гумара- 
та. Ние 
бва да бъдем

в най-скоро Бутам с 
ми да си построим 'обекти. 
Но къде, на коя локация?

на икономически неразви- 
м. я.тите краища

А работа има, обувки днес 
са скъпи и всеки гледа да 
ги поправи. Ако не наме 
ря помещение ще се нас 
таня в гумарата и ще съ
бирам обувки да си нося 
у дома да ги поправям. По 
не ня.ма да плащам данък, 
а така работят й други, 
па никому . нищо. Но това - 
не е решение.

занаятчиите ря-ИЗ ДЕЙНОСТТА НА КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА’'
единни 

да отида в гумарата- Ние 
занаятчиите трябва да 
бъдем единни и да тър
сим помеЩения за всич
ки нас. Занаятчийски цен
тър сигурно няма възмо
жност в Димитровград да

Стабилно стопанисване
В една от най-големите 

стопански организации в 
Димитровградска община, 
конфекция „Свобода", при 
ключват изчисленията за 
стопанската дейност през 
изтеклата (1985) година- 
Въпреки че окончателните 
данни ще бъдат известни 
след десетина дни, вече 
ясно се очертава, че през 
1985 година конфекция 
„Свобода” е стопанисвала

Този доход са осъщест
вили 603 работника, из 
числено според ефектните 
трудочаоове, докато ор 
ганизацията има общо 
около 650 работника, но 
средно дневно поради ра 
злични видове заболяван- 
ия и по отпуск по майчин 
ство са отсъствували по 
педесети-на работника- 

Тези първи данни за де 
ловата 1985 
били добра изходна осно 
ва за плана и реализация 
та през настоящата годи
на. Според плама общият 
доход трябва да възлезе 
на над 1,5 милиарда 
нара. което по отноше
ние на реализацията през 
изтеклата година предста 
в ляв а увеличение от 25 
на сто, а според миналото 
дишния план 50 на сто. 
Доходът пък трябва да 
възлезе 460 милиона ди 
нара, а за лично и съвмес 
тно потребление са зап 
лзнувани 300 милиона ди 
нара. Според плана 
70 милиона динара 
се отделят за разширява
не на материалните осно 
ви на труда, резерви, а за 

обществени задължения

към 90 милиона динара, 
които ежегодно нарастват.

И през настоящата го
дина на износа се отделя 
голямо внимание: заплану 
вано е 62 на сто от проду 
кцията да се пласира и 
на източните, и на запад 
ните пазари. За първото 
полугодие производството 
иа продукция за чуждест 
ранните пазари е догове 
Рено. а за второто полуго 
дие е във фазата 
вардае. Засега са склгоче

се направи, но това ни
кой и не търси. Сами 
п-омоща на общината, със 
заеми ще си направим по
мещения, но няма къде.

Ивица Алексич е собс-

и с
Това са мнения само на 

димитровградскитрима
занаятчии. Подобно мис
лят и останалите около 30

твеник на фотографското 
ателие

зарегистрирани в града (в 
„Газда . Наследил общината има 61). Те зна 

е занаята от баща си.
— Основно условие за 

по-нататъшна

година са
твърде успешно.

Според непълни данни 
миналата 
лизиран доход с около 30 
на сто повече от заплану 
вании. Доходът пък е пре 
изпълнен с над 60 на сто. 
а за съвместно и 
потребление са отделени 
над 20 на сто повече сред 
ства. При това следва да 
се отбележи, че е постиг 
нато високо пиво на изно 
са (от общия 
75 на сто е реализиран 
на чуждестранни пазари, 

само 25 на сто на дома 
шните пазари). Чрез съв

ят, че са нужии на граж
даните. Затова и те, и гра 
жданите с - пълно основа 
ние търсят дребното сто
панство да получи съот
ветно място в 
на общината.

на дого
година е реа- работа е 

помещение. То .би ми да
ло определена сигурност 
за работа, утре може би 
и моето дете да продъл-

ни договори за следните 
конвертируеми пазари: НР 
България, Ирак, Канада, 
Съединените американски 

Федерална репуб-

Ди
плановете

А.Т.общо щати,
лика Германия, а на кли 
ринговите: в Германската
демократична република 
и Съветски* съюз.

През настоящата годи
на се. предвиждт чувстви
телно нарастване и на ли

доход над

чните доходи На заетите 
— с 40 на сто. Но дали то 

към ва увеличение Ще се реа 
лизира зависи преди всич 
ко дали пойзводственият 
план по натурални и фи 
наиоови показатели ще се 
осъществи.

местна продажба са 
лизирани 21 на сто, а са 
мо 8—10 на сто чрез Соб 
ствената

реа ще

търговска мре
жа. самиСт. Н. да си построим помещения по къде?
СТРАНИЦА б
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕкомунист
Орган на Съюза на югославските комунисти _ 
и на Съюза на комунистите в Сърбия Бр0И 1506 година Х ШБелград, 21 февруари 1986г НАСИЛИЕ >НАД ОБЩЕСТВОТО

Все докато стоковото 
бъде обективно обусловено, 
тането на закона за стойността и 
за каши на пазара не укрепват, но упорито 
отслабват социалистическите елементи 
панелното-, спъва се инициативата на 
ния човек и предприятието, спира се разви
тието на производителните сили и създават 
сили над обществото, които упражяват паси 
лствие над тях”. Това е становище от П-рог 
рамата на СЮК. От годината кога то е напи 
сано, в страната и обществото станаха мно 
го неща. Достатъчно е да се каже, че между 
времено получихме две конституции, стопа
нисваше се в режима на най-малко две сис 
теми, започнаха две крупни реформи 
редица начинания със значителни черти «а 
реформа). Управляването със стопанството 
и системата на решаването се оформява
ха под силното искане за освобождение от 
централистическите сили, при доминация 
на логиката на децентрализацията с ясно 
видимото тежнение да се учреди такава 
стопанска система, чиято основа би била 
„и повече пазар и повече планиране”.

За жал, в първата половина на това де
сетилетие (и не само в това време) стопан-

производство имаме ли работа с кризата като феономен, 
като явление което не е могло предварите
лно да се предвиди или се касае за криза, 
която

сят от решенията на държавния орган, от- 
колкото от труда, усилията и активността 
на заетите. Очевидно, касае се за силно дей 
ствуване на параадмини стративната систе
ма, която е убежище за онези ,уоили над об 
ществото. които върши насилие над него. 
На тези сили най-малко отговаря действува 
нето на пазара, защого то премахва потре
бата от тяхната посредническа роля. Така
ва система, логично, ражда редица конфли
кти, които се решават, а как по-инак би 
било, адиминистративно. Адиминстрацията, 
просто казано, арбитрира, разпределя и на 
правлява според мярката на своите знания 
и (не) споообност. Както някой каза, всичко 
се определя — от парите, през цените, до 
износа, вноса, инвестиците... И всичко тч- 
без никаква отговорност, защото тъкмо 
„тези сили над обществото’ създадоха систе 
мата на арбитраж без -отговорност.

И така, докато страната е натисната от 
кризата, ние се изчерпваме и с безплодни 
разисквания за това кой етатизъм е по-опа 
сен и от страх пред централизма отричаме 
дори и онази полдотворна роля на държава
та, която би трябвало тя да има във всяка 
система, която претендира «а определение^ 
то на пазарно-плановото стопанство.

Имайки всичко това предвид, струва «и 
се, че причините за сегашната криза, може 
би, бихме намерили и в отговара на въпроса 
— кои все сили се наредиха с 'инициаторите 
и творците >на всички наши промени и ре
форми от приемането на Програмата -на 
СЮК до днес, и колко определени мерки 
бяха в унисон със самата идейна същност 
на този документ. Струва ни се, че не е те
жко да се идентифицират тези сили и при 
емствеността на действуването им. По-на 
татък, «е е трудно да се докаже, че мнози
на успяваха да задържат и отговорните си 
позииции в обществото, без разлика на 
разните реформи и промени и без разлика 
на обстоятелството, че кризата и нататък 
продължава. Държавата и самоуправление 
то с такива обстоятелства .нямат, наистина, 
'нищо общо.

докато незачи-
другите

закономерно се появи като поел е-
в сто дица на определени начиния 1И прилагане на 

определени решения.
Представяйки окончателния

отдел
отговор «а

историците, да се върнем към онова проро
ческо предупреждение от Програмата- на 
СЮК, че незачитането на пазар поражда си 
ли, които върщат насилие над обществото. 
Преобладаващо е становището, че причини
те за кризата се намират в експанзията на 
така наречения полицентричен 
Разисква се за това кой етатизъм е п-о-опа 

—съюзният или този от републикан-

етатизъм.

(и сен
ско равнище. Не е тежко да се види че 
например, застъпващите се за укрепване 
«а конституционните функциии на феде
рацията, като държава, която има опреде
лена и икономически оправдана роля в об
ластта на стопанството се етикетира като
етатисти, унитаристи, догматици и как- 
ли все не.

Тъй като Програмата на СЮК е още в 
сила. да видим какво пише в нея: „Като но
во общество, още недостатъчно развито и 
още класово социализмът в Югославия се 
развива при съществуването и определена

пложение, че пазрът даегвото ое озова в 
бъде потиснат, а функцията на планирането 
дерогирана. И 
та със система, в коя-го ,,спъването на отде 

човек и предприятието” силно се изя

повече от това: имаме рабо- значителна роля на държавата и в рамките 
на стоковото производство”. Следователно, 
касае се за държава и това една. 
наше убеждение, «е е толкова проблем в 
броя на държавите (според Конституцията 
републиките и покрайнините са държави), 
колкрто в качеството на ролята и функции
те, които се изявяват в икономическия жи
вот. Касае 'се за факта че държавата, и съю 
зната и на републиканско равнище, учреди
хме като закръглен административен апарат, 
а отношенията между федерацията и репуб 
липите, тоест покрайнините, функционират 
по логиката ма административното устро
йство. Само един аргумент в подкрепа на 

такова твърдение — материалното

Полния
ви, в която без малко е спряно ^развитието 
на стопанските сили”, обаче която бихме ка 
зали, перфектно произвежда ,сили над обще 
ст‘вото, които вършат насилие над 
Кратко казано, периодът от приемането на 
Програмата на СЮК до днес като че ли 

големи ^експерименти”,

него”.

протече в знак на 
чийто постоянен спътник бяха — реюргани 

организационните престроявания.зациите и
Бяха правени големи начинания и завои, та- 

стопанството трябва да се отдаде 
неговата жизненост — успя- 

все пак да 
всички тези обстоя

ка че на 
признание за 
ваше във 
произвежда. Като имаме 
те летва предвид, логичен

едно
състояние и финансовите резултати на ор 
ганизациите на сдружения труд повече зави

всички тези промени
Слободан Игнятовичби бил въпросът

ч.

Злоаба икономика
ако се ята за тази година. Подобно становете се 

изпъВДИтеле, ' ие не. ИИЖда и .в неотдавна приетия нов банкар-
оки закон, където се казва, че банките не 
смеят да одобряват кредити «а организации 

имат зачубя, които- не са върнали 
1 нямат собствени обаро-

строго и съгласувано да се провеждат.
Без това цялото начинание би могло да 

претърпи неуспех. На това трябва да се по
сочи имайки предвид примера на тазгодиш
ните програмни мерки в областта на цени
те. Въпреки някои нови работи в тази про
грама. много елементи са познати от 
рамо — и премахването на кредититите и 
интервенциите на пазара със стоковите ре- 

други. Все пак 1гнф-

Сьюзният
„ «те»

здрава
съди по по-върху

ико-изглеждаотдавна, 
отдавна взетото 
ломиха. Касае се за 

мероприятия 
стопа1нютвото

в сферата

становище за
утвърдения проект

КОИСОЛИ
КОИТО 
своите дългове или

на
зерви и (вноса, както и 
лацията взе своя данък миналата, а взима 
го 'и тази година. Не е трудно да се изведе 
заключение: простото размахване с 'програ
мите (с цялото «м качество) далече не 
достатъчно за оздравяване' на стопанството. 
Повече от тях струват начинанията, които 
допринасят към общото убеждение, че 1ХЙИ 
начинания >са действително истинските. Те, 
разбира се, *не могат всички да удовлетвор
ят, но тава и «е е важ!ю, съществено с 
дали начинанията насърчават добрите коотек-

С. Кукжджич

за финансова 
и банките и за нри- 

на цените.

сродства.твиповече 
дация па 
етата глротрам>а

Такива остри мерки внесоха голямо нес- 
стопан оките Дейци, а този 

съществуването им споделят и
покюйствие сред 
страх за 
банкерите...

За да я,е сс
правителство 
банкерския
,поче М0Р(юи за фююашоова консолидация иа 
стопанството и банките. Но трябва да се 
кпже че вързопът ° съчинен от много сло- 
оии Ф-ЯЧП.ГСОПИ операции, които трябва тави.

тези два 
създаване на 

ИКОМО-

еовързващаОсновната нишка, ^

да се регулира с меР° имер чрез 
ческата политика, « Р 0'иези ' 
но иа кредитни 1ЮКаЧвапе
които решенията си ^ т
те не съгласуват >с предв_д_------

с-ьюзпотосвише до това, 
бързо след приемането 

закон утвърди проекти гт йо
на

«а икономи
, в-увежда-
юолективи,

иа цеи-и- 
юзолюци-в



2 Комунист
РАБОТНИЦИТЕ В СЮК

До творим истино и
За това колко е слабо 

клето на работниците в СЮК го 
' вори и фак-гьт, че от войната ла 

десетиле-

влия-
ЦЯЛАТА „БАЗА" МАЛКО може би и малко сме нетърпели

ви, -но това само говори, че наНЕ САМО -РАБОТНИЦИТЕ, А И 
ОКАЗВАТ ВЛИЯНИЕ ВРХУ ПОЛИТИКАТА НА СЪЮЗА НА КОМУ
НИСТИТЕ НАИСТИНА ТОВА ВЛИЯНИЕ МОЖЕ ДА СТИГНЕ ДО много места е .догоряло до нокът
ОБЩИНСКО РАВНИЩЕ А И ДА МИНЕ ТЕЗИ ГРАНИЦИ, СТИГА - и че нещо трябва да се пред- сам наминаха четири
САМО ДО НЯКОИ СИ ЧЕКМЕДЖЕТА ИЛИ ЕВЕНТУАЛНО ВЛЕЗЕ приема. ™ - а'
н нятспй МАТЕРИАЛ” ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА РАБОТНИЦИТЕ Най-лошото е че на хората за социални
НЕ СЕ ПРИРЪШАТ В ПРАКТИКА, КАЗВАТ НАШИТЕ СБЕСЕД сега няма кой да каже да ли са ците. Ои^п^ртю о сведете

били прави за всичко -което са то. че почти 80 на сто «а заети- 
казали. Сега от т*х отново се оча те в стопанството

Милорад Ранджелович, ВКВ алаг вар» «а бюрокрацията защото тя ква 0ТЗИ(„ (В разискването за но- случаи, че живеят при условия
е узурпирала правото за -решава- литичеоката система. Аз не съм „г преди двадесет години. Всичко 
не. Тя си е мзборила правото ней сигурен до каква стенен нашият това означава, че работническата 
пата работа повече да се чел-и и човек каистица познава тази си- дума слабо се чува, не само в Сью 
думата й-повече дасс „слуша1;. Не стема_ без 0глед че живее в пея, за на комунистите, а и на други- 
така рядко т» умее и твърде ост- за да'ои мс>гьл квалифицирано да те места,

В сегашната обстановка не са 1>° «а се Разплати с работниците, говори за ,нег0. д друго _ Кой му Търсех премахване на различ- 
мо че влиянието на работниците К01ГГ0- „много приказват . От -рив има за разискване след 13-то ките отделяния от дохода, 
за формиране на политиката в ДРУг,а страна, малко са онези, и заСедаиие на ЦК на СЮК, или отиват в извънстопанегвото. Не 
Съюза На комунистите е слабо, а на партийното събрание, -които слсд ТОЛкоз опъване във връзка само аз, но и много другаи ко
съм убеден, че то и -по-нататък тце 1116 се заемат да защищават дру компетентността за решаването леги, Това не можа да мине, за- 
отслабва. И то не само в Съюза гарите си -от „отмъщение” па ръ на ,проб;1ема за фенола в Кра щото на другите по-висши даста 
на -комунистите, а и в цялото об ководителите, които са критика,- лев0, I |а за обикновения човек нции не мина.

вали.

и днес дискутираме 
карти на работни

НИЦИ са социални

ЦИК в ЕИ Ниш:

Взима н ив оита
които

Ако се възвърне доверието и 
авторитетът на СЮК с това сигу-

тази чашка чиста вода — полити- 
Па, погледнете какво става със ^оска система.

Отговорът струва се, е твър- списъците на делегатите за пар- Като че ли някой нарочно ис- рно Ще бъдат повече работници 
де прост. За да превъзмогне кри тийци конгреои. Изглежда, че на ка у работниците да убие заинте в тази организация, заедно

конгресите пак работниците Ще

щество.
защо?

с
.зата, обществото все повече при 
б«гва към законна регулатива,

ресовацостта за политическо вли това и по-голямо негово решаване'
яние, да >им покаже ‘колко са бе Да се каже така— не е трудно,

така че «а работниците за непос нски Ръководители. А така ще ста Зсилни. А в тази трудна материал но сигурно е необходим много пог
редственото решаване почти ни не защото нашите делегати ще на обстановка, когато голямо чи подобно нещо и да се осъществи,
що не остава. Погледнете< да ка избира някой, който с нас нямв сло работници бори за гол живот, като първо, от Съюза на комуни-
жем, какво е направено с разпре мн°г° общо. 
делението на дохода. Всичко оно

застъпват функционери и стопа

това и не е трудно. Па/ моля ви стите се очаква, т.е» това очаква 
оради това, гласът на рабог- се работникът няма влияние ни- работническата класа, и в най- 

ва, което създадем, общността ниците за да се чуе по-ясно и по- хо в разпределението на дохода, скоро време, да прекъсне по-*а 
през течение (и накрая) на годи гла°но в ра тничеоката партия/ ^ как §и имал и върху политика- татъшното спадане на жизнения 
ната вземе »,вьз основа на закон нейното ръководство трябва да та (На Съюза на комунистите нз стандарт и да се обезпечи по-бър 
ни предписания'5. И не ни пита дрърне някои радикални ходове, Югославия. Имаме ситуации, че зо излизане от кризата в която

а преди всичко, с отделни нор фИ|рма работи. лошо, а заплатите се намираме. Това е изключител
не "УДРят в тавана'5. Или обратно — но ваЖен момент за ефикасно до

говаряне и бърза, адекватна реали 
зация на
трябва да последва и изостре

които
договореното. За 

.,ото работниците повече не могат 
да толерират крупните обществе-

как тези средства ще похарчи.
Наистина, чрез събрания „проте м®1 трябва да обезпечи работниче 
кат”, ако «протичат” въобще ня око мнозинство, във всички,
кои щури информации за това само партийни, но и в обществе- фирмата положителна а личните

ните форуми. договореното. С товадоходи на „ниски гранки”.как Ще се харчат нашите пари; 
ние върху това харчене нямаме 
никакво влияние, защото със за Душко Стойилкович, 
кона е предвидено, че./” и какво ПО на СК в коалевашката фабри- „Бродоремонт’’ в Белград: 
се може тук?

ната отговорност за онези,
секретар в Дойчило Капор, работник в ООСТ не провеждат

ка за тухли

Да възвърнем 

доверието н 

авторитета

Освен това, твърде лошото 
материално положение на работ Мцл-гл ОПНИ 
ниците- малка заработка, голяма |Щ1и и||Д|| 
инфлация, покачването на цените
на -стоките -от широко иотребле- ПП/1IIТИ ЦРГК Л 
ние и на всичко останало, прину НОЛП III IVVI*И 
ждават работника по-малко да се 
.,занима-ва ю политика”. Да «сък (,ЦС Г6М <1 
раща-ва” и -намалява събранията 
на обществените организации, за 
да по-рано отиде в къщи ..допъл 
дателно” да заработи.

ни, икономически и политичеоки
пропуски, а че авторите на същи
те остават ненаказани и остават 
непознати на широката общест 
веност.

Всичко горепосочено достатъ
чно ви говори закакво е недос
татъчно. влиянието на работници 
те в решаването в СЮК и за- 
Шо е малко числото 
ките

Една от най,големите причини 
за на-малява-не броя на работни 
ците и тяхното слабо 
СЮК е

Не само работниците — цяла
та база малко влияе върху поли
тиката -на Съюза на комунистите.

Веднага да кажа, че това ра Всичко свършва на общинско ра
ботниците неволно правят, но ну 
■ждата ги кара.

Що -ое отнася до -самата Пар
тия дълбоко съм убеден, че нееди 
н-ството ® нея. нейната неп-оследо 
вателвост и беезилие да направи

«а истинс- 
непосредствени производи 

тел-и в тази обществено-политичевлияние в 
неединството, а особено 

във върха. Работническата класа ска организация. Пак. струва ми 
се, -се връщаме в началото, 
Съюзът на комунистите е -най- 
големи-ят

вниЩе. а ако отиде по- нататък, 
стише само до н-якои и чекмедже 
та или евентуално влезе в някой 
материал. Предложенията ни не 
ститат до практиката.

Най-свеж пример е рази-сква-не- 
онова, което вземе като решение, то по повод Проектозажлючението 
отдалечават работника от нея. от 13-то заседание на ЦК На СЮК 
Да напомня само -какво стана със Разискването бе широко и качес 

; Заключенията от 13-то заседание тве-но и то почти .навсякъде. Тър- 
на ЦК на СЮК. Бюрокрацията е сени са дори и революционни пр 
пуснала корени не само във всич омени във всички области и равни 
ки -обществени органи, и© и в Пар ща. Обаче, от това нищо. Па как 
тията. Нався-къде я има по-вече,

четакова
л-юдава, регистрира съвсем я0но.

поведение във върха наб

виновник за всички те 
зи проблеми -и -несполуки- в наше
то общество.

като запазване на придобитите 
позиции и лични -и-нтереси. Това казвам затова

.

да -влияеш. Аз мисля че 
отколкото са работниците и мо- някой ,в тази -вери-га от О&щинс 
ментално ни накарат да за-мъл- кия’ ком-итет 
чим или надделеят. Ние работни 
ците можеме да критикуваме, пре 

. длагаме или

тогава

па нататък е затаил, 
мълчи и чака, а на нас долу ни 
остана да се питаме: закакво тод- 

указваме, но се взе кова работа. Наистина може бй 
ма такова решение което отго тези промени и ще ' Милорад Ранджелович Душко Стойилкович'последват,

Дойчило Капор
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атево се случи с широката. на висшйте органи, в които мате 
публична дебата върху Проежто риа-ли често няма и „троха’'. Точ

но затова работниците напускат 
Съюза на -комунистите и затова 
намалява интересът им за приема 
не на нови членове.

открито П'рвдложеаията на
от 13-то заседание на Ц1С на 
СЮК от което се очакваше мно 
го? На ключовите места заклю-

заключенията

защото трудовите хора най-миого 
очакват от Съюза на комунисти 
те а и гласувано му е доверието 
да предвожда работническата

йи сметка за това, дали там за 
тези места предлагаме работници 
които са работници

Освен това/че са числено в 
малцинство, работниците и «едо 
статично участвуват в работата 
на партийните организации, за
щото все повече се чувствуват 
хенди!кепиран в знанието и разби

ченията не са реализирани и за 
това би трябвало да се посочисамо по дип

лома или- действително се «ами- на °тделни хора и органи, 
рат в прякото

класа.
производство, край 

струга, на лентата, край 
та или както аз

Има -още една .причина за неПредраг Лазаревич, 
във валевския „Ремонт’'

автомеханик машина
достатъчното влияние на работнив — канала за по

■пра.вка на автомобили. Това е го Ч»те в партията. Това е кадрова 
ллма разлика

райето в сравнение с другите стру 
ктури на членовете на СК. Пре- 

та политика. У нас, във всички небрегва се работата върху иде 
среди има силници, които наказ йното и политическото оспособя-

ване на членовете, преда всичко 
от редовете «а работниците. 
Член съм на СК от 1955 година и 
моето поколение се оспособява- 

не дават >му квартира и подобно, ше с работа в младежката орга
Общинският комитет Затава. “акар че не трябва рабо низации. Това бе действителна 1 чо!УШ1ет работа, активност в която човек

Не е нужна „коз- 

емтика" на раб
отническата дума

и не бива вече
мес-да позволим на такива

та, които са предназначени 
работници да се попълват само 
онези работници, които са това за1Ч10Т0 истината не им отговаря, 
по диплома — добрали се до кан Оме«ят го. >дадат му оШе работа, 
целария и мълчат.

за ват човека, който каже истината с

Иначе,
Колкото повече вървим от об на СК във Валево дава добър при тникът—комунист мълчи.

как се уважава работническа 
та дума. Нашият Актив на работ 
ниците неотдавна разисква по вси
чки по-важни въпроси от работа Кат,о се почне от директора 

спре някъде около ОК на Обищн та |На ок на ,и даваШе пред- транспортния работник необхо- 
ския комитет или Междуобщин ложения какво да се направи та 
ската конференция на СК. Не й на всички ни да бъде по-добре, 
позволяват да отиде по-нататък Дори най-отговорните хора 
да стигне „високо” именно онези Общинския комитет а СК във Ва 
които говорят в името на работни лево. повече от «ас, потърсиха от 
ците. Ако понякога това се слу Актива на работниците — комуни ност, защото това може да уско

се калява, а сега младите поколе 
За да не бъде това така, тряб ния сме предоставили на маркси

отко образование в учебната 
до програма, което е и недостатъч

но и ,,сухо’' за истинско ослособ 
яване на бъдещите членове «а Съ

щиноката организация към Репуб 
ликата и Федерацията, думата на 
работника все по-малко се чува,

ва много неща да се променят.

димо е сътрудничество >и договор, юза на комунистите. Поради вси 
Много зависи от ръководителя «а чко това и влиянието на работни 

°Т колектива, било да е на делова, Цитс върху политиката на СК на
малява.или обществено-политичеока длъж

Д«ес думата на работника, и 
когато се чува, често остава без 
ехо, липова и пробивната мощ да 
мени състоянието и отношенията.

слуша,
те в СЮК е и това, че телата и но не се зачита. Това потвържда

чи, тя на тези места стигне укра сти за всички въпроси да дадат ри или спре всички акции, 
сена, с .много лакировка, а това свои оценки, а не само за „работ 
никому не трябва, на работници ническите” въпроси. Когато ’ би би 
те най-малко. За всичко, че е та 
ка, а така е» виновни сме и ние 
работниците, заш-ото и ние отх 
върляме разните инициативи и 
предложения да бъдем избрани в 
делегациите, за делегати и «а 
други отговорни места, а когато 
нашата дума «е се чува далече, 
тогава се сърдим... Точно е, 
че мнозина работници избягват 
тези отговорни места, затова че Л 
ниските лични доходи, които осъ

Една от причините за «едос
ло така на всички равнища и по татъчното влияние на работници Думата на работника се 
този начин, за работническата ду 
ма «е би 'имало ,,зима’\ ва някой вид въздържание след 

разискванията върху Проектозак- 
люпенията от 13-то заседание на 
ЦК на СЮК, след които работни

органите «а Съюза на комунис- 
Драгиша Петрович, вкв ра^от тите «ли в делегатските скупщи- 

ник в индустрията за съоръжения ни не се избират работници, кои- 
и возила -,Гоша’', Смедеревска па то откровено говорят. Разйообра ците станаха още по недовер

чиви.зните силници успяват да се из
берат онези „вързани’' работници, 
кото «1ямат жилище, «ли добро 
работно 1място и трябва да мъл-

ланка:

Вързани" 

работници
За намаляването на активно 

стта на работниците—комуниста 
допринася, без съмнение, и голе
мия разрез между думите и дела 
та. много разпространената пра 
ктика едно да говорим друго да 
правим. Затова за връщане на 
доверието на работниците в Сью 
за на комунистите, за засилване 
на влиянието им, трябва да поч 
нем отново да говорим откровено 
•и яюно и при това да говорим и 
истината, така че 'работникът ни

чат.
ществяват в трудовата си органи
зация искат да наваксат чрез ра 
бота извън

Стоян Стойкович вкв строител в 
трудова организаработното място, в 

на ди Отслабна доверието на работ строителната 
циците в СЮК, защото много от пия ,,Казимир Велкович”, Крагуе

вац:
следобедните часове или 
во”, а знае се включеният в обще 
ствените активности и комуто ра- 

занятие, това
акциите, които поведе СЮК се 
провалиха, а много от заключени 
ята от заседанията останаха 

изпълнява без каквото и да е зап харТия. Вместо работниците 
лаШане, а този „труд не дава че ГО0Г1одСТВуВат” над условията и 

никакви резултати, така че се ре3улТатите на труда, ние се «аме 
които постъпват против 

но биха могли и нас да ни кри-

Непопълнима
празнина

ботата е основно ма
да

сто 
га онези рихме в положение това да нра

вят някои други сили. Работници 
то са малко- «е само в обшия брои 
на СЮК, но са малко и в ръковод 
ствата. Думата на работника се 

и когато се чуе това 
позабрави се, не се

Влия,името да работниците вър кога да не почувствува, че е «зма 
ху политиката на СК, а интересу мен. Трябва да променим поведе 

работниците за прак
тикуват.

Затова мисля че при избира 
и делегати в 

места,
гтгяните на самоуправ както в органи!е

лението, общ^ект комитет ««
обществено-политичеока ор

би трябвало да со

ва«сто иа 
.мапге в Съюза на .комунистите по

името на всички, специално 
ръководствата, така че това кое
то кажат днес утре да изпълнят.

кането «а делегации 
бъдещо, на пай-отговор"и малко чула чпа да секва през седемдесетите 

години. По мое мнение членъткоето каже,
.и се изгуби в куповетеприеме 

во хартия.
ма Съюза ма комунистите не може 
да бъде онзи, който от това оча 
ива полза, обаче членовете иа 
партията, особено от редовете па ракията па първичните партийни 
работниците трябва да почувст- организации да бъдат въпросите 
вулат че тя им дала подкрепа н е жизнан интерес за работници- 
усилията им да решават проблеми 
те. По-раио в организациите на 
СК со обс-ьждаше всеки въпрос от 
интерес за .работниците, все 
семейната

Когато бихме могли да се из-друга . 
ганизация борим, че на дневен ред на ст>б

е каквито са условията на тру 
ловите условия, охраната по тру

до уъ разпределението, зашитата «а 
обстановка, а тези стандарта, а след това утвърдени 

грижа храбреше работника и му те в разискванията заключения по 
даваше вяра, че трудностите ще 
бъдат решени. Но. през изтеклите 
няколко години работата ,в първи 
чинто организации на СК се ове те

тези въпроси оживотворят, тогава 
работници в Съюза на комунисти 

би имало повече, а с това и 
материали влиянието им би било по-голямо.до ща запознаване сСтоян Стойнови 1ПетровичДраги»1»Предраг Лазарови»



Комунист ^
КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ

...... ... '
УСТАВЪТ НА СЪЮЗА ИЛ

СК в републиките
с цел самостоятел-

и док
единния С10К, се ор л»ост на

ганизира и действува като само равнините — рамки.
с— и — и^а~: ,ШС^еГвеГГкомисиятаОТСК“ яг&ккти-.- •" **—- че членовете търсят аргумент

' начин Ое завършена за<До в уставите се внася разпорел, начин ос Ч републикански и

то части на

Все пак-съгласие в

IIО ТОЗИ

измепения°и0'А—« у” нокрайншоки организации, а 
тава на СК -в тази република. Вой след това предложила да^«ре 

бе досега или ще «• дойда „арбитраж на ДК на СЮК
Конгреса предмет на рази при спорове «адМ» «а ^

— тако Сърбия и покраииинските комите
..яма да ти. да се изоставят формуладии 

те .каквито са „висши и « 
органи" и пр. Понеже голям брои 
участници в разискванията изне 

мнения във връзка 
жалба на разформи

ДОКОЛКСТО ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ ЦЕНТРАЛИЗЪМ В 
СЪЮЗА Н АКОМУ ПИСТИТЕ СЕ ПРИЛАГА ТАКА

И ЕДИНСТВОТО ПА РЬПУЬЛИКАП 
НЕ БИ ТРЯБВАЛО

голяма

ЛЕН САМОСТОЯТЕЛНОСТТА 
СКИТЕ И ПОКРАЙНИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДА БЪДАТ СПОРНИ

чко, което 
де до
сквапия пе предизвика ии уставни въпроси към ЦК иа

СЮК и Комисията за уставни въ ва -е .впечатлението —
СЮК, улесни ло-нататъш предизвика по-големи спорове.

Така споменатата дефиниция —

„Изхождайки от единните ин 
иа югославската работиичетересн

ска класа. Програмата и полити 
СЮК и демократическия

проси в
пата работа върху измененията и

Устава иа Съюза за която се твърди, че изхожда 
Сърбия. На със от читавото становище за ,.необхо соха различни

ор.а с правото на '

ката «а
централизъм, съюзите «а комуни 
стоте в републиките и съюзите 
комунистите в покрайнините, ка
то части на единния СЮК, се ор 
ганизират и действуват като само 
стоятелнм и единни организации

допълненията па
на комунистите впа

тези дни съвместно димото единство във -всяка 
Комисията за устав циза-ция. във вс“ка република и

то*лото ее 
заседание иа
ни въпроси и Комисията за орга между всички републики

опрости

комитетираните организации и
СК в покрайнините ДО ЦК на 

СК в Сърбия — това право да за 
виси или не зависи единствено от 

от Войводина или 
на Сърбия

до от
из-уставни въпроси значителна стенен 

СКС бе приета и по тотвявето на нови устави.
позиционни и
към ЦК иа

дефиниция'1 ша Съюза -на ко 
Сърбия; „Изхождаи-

сцициите интереси иа юго тоустава на 
работническа класа,

Програмата и политиката иа СЮК въ1фоси. Членовете иа това 
и демократическия централизъм, ^ ск в покрайнините се застъпва 
Съюзът иа комунистите в Сърбия, ха да оъде запазено съществува 

който са СК

на членовете и -организациите им 
на територията на републиката 
относно покрайнината .

Това предложение на уставна 
та „дефиниция” на СК в репуб 
ликите и покрайнините, прието 
на неотдавнашното заседание на 
Председателството 
СЮК и «а съвместно заседание 
на Комисията за организационни

В работната група, задълже- това дали те са
текста на Проек от „по-тясната част

има - един от присъствувашите почу 
необходимо да каже.

ва
па да подготвимупистите в 

ки от 
славоката

СК в Сърбия,
разлики по някои вствува за

'.е дискусията е минала при 
степен на недоверие ’.

ше и известни
ТЯЛО

сока
Разбира се не бива от това Да 

което раз не се види фактът, че е осъщест 
органица вено съгласие във врзка с почти 

в всички останали формулации, ко

на ЦК на
съставни части на 
във Войводина и СК в Косово ка

щото решение, според 
^юрм праната първична 
ция в Съюза на комунистите 
покрайнините може да обжалва ето е от голямо значение за из* 
решението пред ПК като послед работката на окончателния текст 

останали на Устава и за по-прецизно УРеж
ОТЗИВИ

иа инстанция докато 
те настояваха правото на обжалва дане на отношенията и принци- 
не да се ,.продължи” до Централ пите на вътрешната организира
ния комитет като най-висш ор ност и действуване на Съюза на

в комунистите в Сърбия. Комисиите 
Сърбия. Недоуменията бяха същи кай-вероятно ще се появат пред

ЦК на СК в Сърбия с единни пре

Югът на СРС
Скупщината на Южн-И на неотдавна състоялата се сесия на

регионална общиност, както и преди една година, 
същата оценка: изселването на сърбите от околността

на Съюза на комуниститеганбеом орав ска
на и по въпроса за правото на жал

ба на разформирания общински дложения и по този начин 
комитет. Остана спорно 

..едседателитв *а покрайнина.^ 
те комитети са членове на ЦК сия 
на СК в Сърбия „по функция '. цнините.
Тъй като и в разискванията на за 
седанието на двете комисии има мица 
ше спорене. ** то преда всичко те на Съюза ча комунистите — 
около уреждането на отношения без разлика по-ниско или по-ви 
та между органите на СК в Сър- соко е съгласието във връзка с 
бия и СК в покрайнините, посред дефинициите — съществува обре- 
ствено се показа, че продължават мененост със значението на ком 
да съществуват разликите в т*л петенциите, правата и задължени 
куванията на единството и само яТа, със самостоятелността на 
стоятелността в Съюза «а кому- сьоите и чужди ,,територии’, със 
пистите. Тези разлики бяха изка страх от -централизъм. ..малки’’ 
зани и на някои други партийни собствени и „големи” чужда ком 
събрания в страната, и това бе петенции. което е — както каза 
повод един от участниците (Миле един оТ участниците в разисквани
н 1<0 Маркович) В 
състояли се в ЦК на СКС, да кг 
же, че „едидността в Съюза 
комунистите не е атрибут за су- пия за единството и самостояте 
веровост и независимост”. Поня лността на териториалните цяло- 
тието ,.единство” бе въведено в сти в СЮ|К са нещо повече от 
Съюза на комунистите на Десетия обикновени разговори за оргачизи 
конгрес на СЮК, когато бе фбр раността и действуването нц Съю 
мулиран принципът за самостояте за на комунистите. Б. Радивойша

дадена
буяновец, Прешево и Медвежда сериозно тревожи. Действително, 
по отношение на оценката, която бе дадена преди една годана, 
сега бе казано че заминаването на сръбското население от вековно
то му огнище — е по-бавно. Именно, миналата година се изселили 
590, а през 1984 година 708 души. Изселването от Прешевока и Бу- 
яновашка общини е значително намаляло, но затова числото на из- 

Медведжа (367)' е значително, по-голямо

-окон
дали чателно Ще бъдат преодолели ня 

кои от дългогодишните несъгла- 
между Републиката и покра

Дискусията' от миналата сед- 
обаче показа, че в органиотколкотоселените от

през 1984 годана. Интересно е Да се подчертае, че само в два слу
чая изселилите се лица изтъкнали, че отиват поради открит натиск 
от албанските националисти <и иредентисти. В останалите 
причината за изселване е — от семейно естсетво. Спиране на изсе
лването от южната част на Сърбия ,се вижда преди -всичко в създава 
нето на по-добър климат за живот и работа на всички, без разлика 
към коя националност се числят. Разбира се много се очаква от по-

случаи

напредналите -ореди и от по-силните стопански колективи, които тук 
би изградили по-малки стопански мощности, така както досега нап
равиха много стопански организации ог Враня, Лесковац, Зайчар и 
други места.

Националист разискванията, ята — последица от действуване 
то на Партията като фактор иа 

на властта. Затова дългите разискваЛеоно би било когато -веднага бихме познали националиста. 
Някой да ме е запитал да посоча някого като националист, 

тежко бих могъл да -направя това. Защсхго националистите
все пак скриват своите идеи и намерения зад нацията и национал
ните интереси. Само един човек, колкото зная, (един наш худож 
ник) заяви и написа, че е националист.

Проф. д-р Д. Ичевич

дания на вестник „Комунист” Влайко Кри-
вокапич, изпълняващ длъжността помощ- • Адреси на редакциите: за всички издания 
ник главен и отговорен редактор Бо- на „Комунист” Площад „Маркс и Енгелс”
рислав Вучетач, главни м отговорни реда- 11 Белград, телефонна централа 335-061 
ктери на републиканските и покрайнин- адрес на редакцията на изданието за СР 
ските издания — Дубравко Цурач (Босна Сърбия Н-ови Белград, Булевард „Ленин” 6 
и Херцеговина), д-р Живорад Джорджевич телефон 627-793.
(Сърбия), Реджеп Хайрулаху (Кооово), • Издава Издателска 
Ристо Лазаров (Македония), Янез Коро- „Комунист”, 
шец (Словения), Мирко Михалевич (Хър, • Печата 
ватско), Матия Новооел (Черна гора), Кал- 
ман Петкович (Войводина).

• Председател на Издателския съвет на 
„Комуни-ег" — на изданието за СР Сър- 
бия д-р Богдан Трифунович. заместник

Комунист председател Драгиша Павлович.

• С Указ -на Президента на Републиката от 
23 декември 1964 година „Комунист” е от
личен с Орден братство и единство съо 
златен венец.

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

• Урежда единна редакционна колегия: гла- 
_ __5?н и отговорен редактор на всички из-

трудова организация

се -в четвъртък на сърбохърватски, 
относно хърватско-сръбски (кирилица и 
латиница), словенски, македонски и ал- 
баноки езици, а в съкратени издания на 
български, унгарски, словашки, румънски, 
руоински и италиански езици.
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ПРЕД ПРОЛЕТНАу А

ЗА НАВРЕМЕННИ ПОДГОТОВКИ
След есенната сеитба, ко 

ято в общи
внителео успешна в Сур 
дулишка община, 
неблагоприятните 
тически

СЕИТБА |БАБУШНИЦА

Щ 1 х

Подготовката е 

в пълен разгар
през
се засеят 
общ0 17 890 
Това изисква 
се започне с 
За успешното1 й

пролетта трябва да 
или засадят ' 

декарачплоЩ. 
още сега да 

подготовки, 
изпълня

ска работа. В 
«тор има 170 тактори, до 
като общественият сек
тор разполага с 6 тракто 
ра. Известен проблем пр 
едставлява. че

черти бе сра частния се

въпреси
клима

условия, засява
нето на пролетниците е 
една от най-важните 
скослопански

почти • но
сел

задачи в
настоящия
повече,

момент. Още 
че на До започването на про 

; летната сеитба остават
и 6 в обществения
тор> с детелина 1—

още месец и половина и тара, от които всичките 
Бабушмишка община-подго 60 в частния сектор с ца 

ревица за силаж 40 хек
тара, от които 35 хектара 
в частния и 5 в общестае 
ния сектор, със смесени 

хектара и то: с царевица треви 485 хектара — 473 
2360 хектара от 
2348

сек- 
60 хек

територк 
ята на общината обикно
вено с царевица се зася 

по-големц плоЩи, от 
колкото с пшеница. 

Според плана

ват
| товката' е в пълен раз- 
| гаР- Както вече е утвърде 
! но с пролетни култури 
| трябва да се засеят 4598

за пролет 
година 

трябва да се
ната сеитба, тази 
о царевица 
засадят 5690 
5550

декара, и то
в частния и 12 в обЩесткоито

хектара в частния и 
12 хектара в обществения 
сектор,- с ечемик ще бъ 
дат засети 175 
които 170 в частния и 5

дка на частния, а 
само 50 дка на обществе
ния

вения сектор и т.н.

сектор. С яра-ечемик 
трябва да се засеят 3050 
дка. И тук площите гла 
вно са частна собствено-

Както ни уведомиха в 
отдола по селско топая 
ство при Общинската скуп 
Щина и през пролетната

с сеитба наторяването на 
от почвата ще представлява 

известен проблем. Имен
но поради високите цени

По високите планински предели още се оре така хектара, от

са необходим
2850 срещу 200 дка 6Ю0 тона минерални то- зация не участвува в под 

рове, и то: 200 тона КАЙ,- готовката на 
Ю т ,,Уреа” и 400 *
НПК. Навременното обез

ване ловината от тази механии в обществения сектор,- 
овес —2063Ст хектара, 
тези площи — 2058 в част 
1г''я и 5 хектара в общест 
вения сектор.

обществена собственост. площите
С яра-овес ще 
1820

тона за пролетна 
в тази

печаване на торове ще ~ се предприемат 
гарантира успешно прове 
ждане на пролетната се
итба.

сеитба 
насока трябва да

се засеят и
декара, от които 
дка също са част 

на собственост.
17 200 на изкуствените минерал 

ни торове — предполага 
се. че не ще бъдат хвър 
лени нужните количества. 
За похвала е обаче,

съответ
ни мерки, заЩото пролет 
та е такъв период, който

Значително внимание 
ще се посвети, и на про 
изводството на зеленчуци.

С картофи е запланира 
но да бъдат засети общо през есента и зимата сел 
569 хектара — 567 в част скостоланските произво- 
ния и 2 в обществения сек дчтели са изкарали и зао- 
тор. с Фасул само 2 хек-

а с ръж
около 100 дка.

През пролетта с тютюн 
трябва да се засади площ 
от 900 дка, с катрофи 
3920 |рка, с фасул 300 и 
с останали видове зеле
нчуци 1670 дка. Пред 
вижда се съЩо така зас
яване на фуржни треви: 
люцерка на 170 дка 
други фуражи на още 260 
дка, или общо с фуражи 
трябва да се засеят

изисква бързо и качест
вено засяване. Други при 
качни машини съшо има, 
освен редосеялки. което 
зле се отразява върху ка 
чеството на засаждането 
на пролетниците.

В момента обаче иай-

С оглед на обстоятелст 
вото, че през есенната 
сеитба някои площи оста 
наха незасети, очаква се 
през пролетта и тези пло
щи да бъдат засети или 
засадени с пролетници.

Инак обезпечаването с 
добро, та 

отношение 
не ще има трудности. Об 
щината разполага и с не 
обходимата механизация 
за срочно изпълнение на

че

тара в обществения сек
тор и с доуги зеленчуци 
— общо 400 хектара. 

През настоящата про- 
бъдат засети 782 хе

СЪСТОЯНИЕТО НА 
ПОСЕВИТЕ Е ДОБРО 

Вукадин Тодоров 
йч, завеждащ селско 
стопанство при Об
щинската скупщина 
в Бабушница изтък
на, че есенните са 
добре.

Снежната покрив
ка, изтъкна Тодоро 
вич, са добра защита 
от пролетните мра
зове и студени вет
рове.

Инак в Бабушниш- . 
ка община падна сн 
яг оЩе в кра на «ое 
мври и не се е* стопя 
вал, въпреки че има 
ие периоди на зна- 

| чително разюжнява 
де на времето.

належащо е да се изготви 
в който

и
дизел-гориво е 
ка че в това

оперативен план, 
да се включат всички субе лет ще 

ктара с различни изкуст
вени треви. Така с люде

530 кти, за да се извърши сро 
чно и качествено засяване 

пролетниците.
декара.

Следователно с житни, 
индустриални, зеленчуко 
ви и фуражни растения тази важна селскостопан

рна ще бъдат засети 197то на
Ст. Н. хектара — 191 в частния

Кои диктува цените?ДИМИТРОВГРАД
I

Сред- селскостопанските 
Димит- 

община поч

Къде е сметката, водна 
всеки,

са завършили ра°о- 
А те. понеже дават 

по-висока цена, шпаги 
из-куч 1уват по-ка чествено 

така че за ,.Кооиерл 
<вин-а!ги

който отку п -зи година, 
чиците са длъжни да спа

не че
производители в га ще се .попита 

ако се знае, че от всяко 
изкупено теле или агне 
около 50 «а сто отпада

та.
ров градска
ти винаги съществува

негодуваде от изку 
на доби

Според 
за телета от 

170 килограма <и свободна 
откупчюка,

ценера- 
130—

зват.
,зниса

из

вестно
пвателната цена

Н ай-често сел око сто
производители

делата,

то. на кожа, утробата и т.н. 
Съвсем очебиешо е. че.„Ко 
оперант” о»ие в началото 
ияма никаква -смогна, да | 
не кажем маправо прави . [ 
загуба- Но тук е задълже 
ши сто му да снабдява гра 
да с месо и ... друг избор 
няма-

ит” ПОЧТИ 
. .110-111екачествени

преценка на 
че телото 7,1е дадо 50

месо, те пла-
остават 
те телата и агнета. Това 
е само сдпа от причините 
за>1 ю изкуггвателната 
н-а е но^ма^ка от колкото 

друго място,.покрай фа 
кта че .,Коопорант" е длъ 
жен да спазва цецоразпп 
са. От друга страна в ка 

„Нишава”

тъка- 
ланските

I
сто ЧИСТО

са недоволни от 
която ..Коолераят” дава 

агнета и ,<,оя

600 динара за килюг 
За теде-

щат
рам живо тегло.

170—220 цената е
цс

за телета и та от
580 динара, 
телета с

Кюгато ста-ва дума за

по-ниска от
„други"

а за жеиок( 
пет на сто по-ма

м. Iто винаги е
А тезидруги.

най-често са така нарече 
КОИТО 1,5 А. Т.лко

телета за клане цопата е. 
разбира се 
450—530 динара. Същевре 

ша пазара, изтъква 
просто ле се 

кой пие. » кой Ш1а_
ннепек

рали по нивите значнтел 
ни количества естествени 
торове, които до значите 
лна стопен ще замест*т 
изкуствените. Също така 
значителни площи са би 
ли угарени. ■ така че вла 
леността на почвата се оча 
ква да бъде задоволител

ните матралази, 
мат определена. Д3 не |<а 
жем държавна чета.

сатирата напо-малка, о посредством която се про 
меоото на гражданидава

те, сди« килограмказа менно мосоЗач!Итайки по-горе 
ното, отговор потърсихме 
в .Кооперант”. където ра 

директора

Сотиров, струва около 700 динара- 
Агнешкото. което при иззнае 

ща. Органите на
купуване се плаща 
В50—750 динара, зависимо

от-които са длъжни 
за прапйлиа

зговаряхме с
Цветан Сотиров. I ЬР 

той,
ии*та, 
да се 
работа, 
па времо 
място, когато

стараят 
никога не стигат 

определено 
матрапазите

теглото на едро се щн> 
Нишава” за 650

отнаправикоето
ни показа 
за изкупуване 
агнета от 31 януари

дава па „ 
динара.

ценоразпис
на телци и

М. А.и па
■г:,
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ПРОБЛЕМИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯПОТРЕБНОСТИ И 
НА УЧЕНИЦИТЕ В РЕГИОНА

За планомерно и каче 
ствено организиране

иъзлита-съобщителпоУчАВАЛи правилницитеВсяка учебна година в
орга- нпеИ 11р ОПОЗИЦИИ ю ИНИШКИ регион ирГйИИ-

№ С'ЬС-съотезаиьи* организациятаЦазац-иита назират състезание «‘а у че
тсзаци»та трябва да нроаслекцията им еята, танищите рт основните н

сам-оупра-витея-състезатеяитеслучайна.ос- взсматсредните училища-
общности за осно-подготове-не достатъчнотезанията са разнооора- пите

насоченони, а съответните препи- сродновно изни, а между тях едно от
възнита-•неадекватно въдаватели образование ивъзпитател-по-важните

знаградоии за този допъ- за-ти-е. леда го ги ческитемесгаьо-ооразователни
орга-труд ло отно- сьответиителнителенсъстезанието „как води,заема

конкретен СВР за 
движението

ш«иие на другите, конто 
са без подоони задълже
ния.

во знаеш за съоощени- 
ята\' и „Пионер-регулиро 
вчик". В организацията 
и провеждането «а със
тезанията е ангажиран 
голям брой възпитател
но-образователни орга
низации, сдружения, от
делни лица, преподавате
ли, ученици, родители... 
Състезанията по съобщи

ни на
сигурност в 
и /ФУГИ субекти. ПОРЕДНИ „СРЕШИ НА СЕЛАТА'’ В ДИШЕСТИ 

МИТРОВГРАДСКА ОБШИ НАПрепоръчваме съЩо из- 
«а отделно са-предлагаме във всяко работка 

СУП И рои и УЧИЛИЩА 
ТА, с което биха се регу
лирали ЗАДЪЛЖЕНИЯ 1/1 
на едните и другите 
биха

ЗА ПРОГНОЗИОЩЕ Е РАНОучплшце да съществува 
01БОР за състезания, ко
ито в края на текущата 
година Ще шнлагшта 
тт тт/шглВрт

В
Макар че са минали два 

кръга, все още не може 
да се каже дали програма 
та ка някоя местна общ 
ност се откроява от оста 
налите и да се даде няка 
ква прогноза за краен по 
бедител. За това обаче е 
и още рано, оше повече, 
че в заб_авната част се оце 
нява всяко изявление. а 
накрая се дава средна оце 
нка- Както и досега, най-

Мипалата събота и не
деля (на 15 и 16 февруа 
ри) се проведе вторият кр 
ъг от Срещите на села
та" в Димитровградска об 
шина, шести поред- Та 
зи своеобразна .манифес
тация на сътрудничество 
със състезателен дух, за 
живя и стана традиция в 
крайградските села на 
Димитровград. И тази го
дина участвуват само че 
тири местни обшности: 
Гоиндол, Лукавица. Ке
леш и Желюша. Както и 
досега селата се състеза
ват в областта на спорта 
и -на културн-о-забавното 
поле, в която са съдържа 
ни две викторини на зна 
нця из областта на селско 
то стопанство и по исто
рия

иосновните 
на състеза- се разграничавали 

на УЧАСТНИЦИсъдържания 
нията в ПРЯКА размина 
на мнения с представите
лите «а СУП (Секретариа-

ролите
ТЕ в организацията и ре-телна култура и възпита 

ние в Нишки регион СТА 
НАХА масови, числени 
и разнообразни до такава 
степен, че днес предста
вляват сериозен учебен 
и по-широко наблюда
ван педагоогически проб 
лем- В течение на ре
ализацията на състезани
ята изникват различни 
въпроси: организация на 
състезанията, положите 
лни и отрицателни пос
ледици, които състезания- 

оставят
участниците на първо мя 
сто на учениците.

моуправ-ително споразу
мение
ализацията на състезани
ята. Всички организато
ри ода съСтезани» тряб
ва да приемат правилни-

между ЗАВОДА,
та на вътрешните работи) 
ССМ и съветниците, задъ 

за съобщителнолжени 
възпитание.

ци за състезанията, въз ос 
новата гаа крито ще се 

НАЧАЛАТА на
Също считаме, че про

фесионалните органи и 
тела в училищата могат 
и трябва да раздвижат 
инициатива за ПОСТРОЯ 
ВАНЕ НА УЧИЛИЩНИ 
ПОЛИГОНИ (това

определят 
организиране и методо- 
логичеоко-трудовото >'

често се търси вдъхнове 
ние в традицията на наро 
дното - творчество, » оби
чаите, което е и своеобра 

■Срещите на
творчески 

състе-
възпитателно 
ще се провеждат 
занията на учениците.осо

бено се отнася за сред
ните училища), на които 
учениците под надзор на 
съответните преподавате 
ли ще получават практи
чески знания, умения и

зна цел на 
селата", да се запази от 
забрава миналото и нароРЕТРОВИЧ, 

просветен съветник, про 
фесор на Регионалния 
завод ,-Дринка Павло
вия" — Ниш

Животие
дните обичаи в нашия 
край.

та на

А. Т.
За да се премахнат ди

лемите за организация
та. масовостта «а 
тезанията в онази . 
на Завода и 
педагогическите 
в организацията и 
ване «а конкретни мер
ки за усъвършенствуване
на тази
образователна 
За целта 
Ще се събирт ЕМПИРИ 
ЧЕН МАТЕРИАЛ, 
основата на който ще се 
извърши
ПРОПОЗИЦИИТЕ

ИЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА СКХД ..МЛАДОСТ" В БОСИЛЕГРАД година самодейносто дру 
жество ще сътрудничи 
с граничното поделение 
в Босилеград, както и 
повече ще сътрудничи 
със сродни организации 
и дружества от региона 
и по-широко. Освен това 
и през настоящата годи
на членовете на дружес
кото активно ще се вклю 
чат в провеждането на 
традиционната общинска

със- 
част 

просветно- 
служби 

оказ-

И-ЛШУ) НАПИШЕ АЙ ПЛАНИРАНЕТО
Макар и за кратко вре

ме, формираното преди 
три години самодейно- 
културно-художествено 
дружество „Младост” в 
Босилеград се прояви с 
оживена и всестранна ак 
тивност и издигна култу
рната дейност в общица- 
та на по-високо равнище. 
С тригодишното си съ-

Изхождайки от тези фа 
кти СКХД Младост” и

жества от общинско значе 
«ие. При това отделно 
внимание ще бъде пос
ветено върху планиране
то 'И програмирането на 
отделните видове програ
ма. Разбира се на преде11 
план Щи бъдат теми и 
съдържания, с които 
укрепва съдружието 
югославският латриоти- 
зам.

през настоящата година, 
според вече приетата про 
грама за абота ще насър 
чава

възпитатели о- 
дейност.

развитието и ома- 
совяването на всички ви 
дове културни 
ти, които са от пряко зна 
чение за издигане . на 
културното равнище 
хората. В това отношение

от училищата

активнос-въз
ще-

и манифестация ,,СреЩи на 
салата”, както и 
те на граничното сътруд
ничество със 
дружество от град 
тендил — НРБ.

корекция нд 
■на съ в рамки-на

стезанията и ще се пред
ложат съответни ПЕДА 
ГОГИЧЕСКО-СЪСТЕЗА 
ТЕЛНИ

ществува«е не само, че 
потвърди целесъобразно- активността преди врич- 
стта за формирането, но ко ще бъде наоочна 
и даде подтик за по-ната- 
тъшно разширяване и 
усъвършенствуване на вси

съответни 
Кюс-

През настоящата годи- 
досега, 

вни 
Ще пос-

към
такива изява, с които и 
занапред ще укрепва кул 
турно-художествеиото тв 
орчество, при което тру 
довият човек, граждан
ин, ученик и младеж ще 
бъдат основен субект в 
това творчество. Друже 
ството с воички свои сек
ции и през настоящата 

самоде година активно ще вземе 
участие в чествуването 
на всички държавни пра 
зн-ици,
исторически дати м тър-

мание отколкото 
много по-голямо
СКЗД „Младост''

възпитателни -ме
рки.

Естествено с оглед на 
нарасналите потреби не
обходимо е и материално 
и кадрово укрепване на 
дружеството. Засега със 
заплануваните 1 972 000 
динара надали ще успе-

вети и на развитието на 
самодейността в местните 
общности, преди 
в тези, където има усло-

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
МЕРКИ ЗА ИЗДИГАНЕ 
КАЧЕСТВОТО НА СЪС
ТЕЗАНИЯТА НА ПО- 
ВИСОКО РАВНИЩЕ

НД чки видове, преди всич
ко самодейка културно- 
художествена изява. Съз 
дадена е добра основа за 
развитие и омасовяване 
на фолклорната, драма
тичната, музикалната и 
рециотаторската 
йност, а в последно вре
ме и условия за развитие 
на сценичната самодей
ност.

всичко

вия за това, и много по- 
голямо сътрудничество
с подведомствените 
лжца. В това отношение 
запланувано е формира
не на съответни

учи-Ан)ализът показва, 
всички училища — осо
бено средните и някои 
по-малки по селата — не 
са имали 
състезание,

че ят да задоволят потре
бите и усренгно изпълнят 

секции заплануваните задачи и 
при училищата и райо
нните центрове- Разбира 
се и през

активности.програмата на 
нито са ПРО- забележителни

М.я.настоящата
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“ Пили * Мяадеша трбуна
г„>.

- -
ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОР

СЬЬГАНЦЕ НА ОК НА ССМ В ДИМИТРОВГРАД БАБУШНИЦА

Трудностите 

за младежта
Тачат се светлите традиции от НОБпредизвикателство

Организацията На Съю
за на бойците, която тези

свободата’', в която учас
твуват и 'бойци от този 

дни провед отчетно-избор край участвуват 
но събрание, през изтекли -По време на майските пра 

зници и 25- — май _ рож
дения ден на Йоопи Броз 

и развинти- Тито. Днея на боеца и 
ето на светлите традиции Деня на въстанието, пио 
от Народнооовободител- 
ната борба и революция

та председател на 
ОК на ССМ бе изб
ран Небойша 
нов, а за

в него.

пбщи„’Д “ °СТТа на «ладежта в Димитровградска 
община е успешна само в три области: културата 
спорта и доброволния младежки труд. В тези обла
ГнИтанМасовеГал""- ~ -«за Нн^а

й ' адеж °т Гоиндол, па отчетно-изборно- 
рание на Общинската конференция на ССМ-« “«--■ - - ф“р““

Ива- 
секретар 

на Председателство
то Лидия Панайо

те четири години голя
мо внимание е посветила 
на таченето

това
нери и пионерки носеща
ват родители на падр*али 

Свободолюбивата Лу бойци, първоборцйта. като
жница не забравя падна^ записват странци от . -слав 
лите над 700 свидни си- ната история на този край 
нове и дъщери за свобо- Повечето от тези тру- 
дата. Напротив, бойци- дове се отпечатват в раз- 
те от този край всяка го- лични 
дина най-дейно се вклю
чват в акциите, имащи за ват достояние иа по-ши

рок кръг от хора- .
По време на юлските 

празници пионерите 
младежта в Бабушнишка 

заедно с бой
ците- посещават - паметни 
ците .от Народноосвобо- 
дителната борба възпо
менателната плоча на Дра 
гица Жар кови ч на ,,Цери 
чйе”, ..Таламбас”, Църве- 
на *бука и др. илириче
ски места.

Тази извадка от изказ
ването на лнтанасов точ
но отразява не само дей
ността на

на младежта е добра, ос 
обено ако се наблюдава 
от аспект на успешната 
работа на политическите
школи.

:

димитровградс 
ката младеж, но и поло
жението й- в
но-политическия

веоници и описа 
ния и по този начин ста-но активността на 

младите — комунисти е 
почти
жда са забравили, че 
нно

оеществе-
живог. цел възпитаването на под 

растващотоникаква. Те изгле чЧ?ехцу успехите 
ченлте оолаеги

поколение вв посо- име социалистически дух.
В акцията ,.Тито-рево- 

люция-мир” те дават свой община, 
принос, като съвместно 
със Съюза на социалисти

чЩйУР! иса оезде 
иността и гфоблемиге. 

Заемането на

младежката органи
зация пи е предложила за 
приемане в СЮК

ШЩ
НЕБОЙША ИВАНработна 

ръка е въпрос с голямо 
значение

и че
именно тя може да изди ОВ е роден 1963 го

дина в с. Желюша. 
Студент е в четвър
ти курс на юридиче 
ския факултет в 
Ниш, където за една 
година е завършил | 
втори и трети курс/ | 

младежката орга- ! 
низация е приет 1977 !
а в СЮК 1982 годи- 
на. Бил е председа
тел на първичната
младежка организа 
ция в Желюша

в живота 
младия човек л тъй като 
и в Димитровградска о&щ

на гне и обратно предложе 
ние — да бъдат „изхвър
лени” оттам! Димитров

че ската младеж.
От 1981 година насам е 

внедрена твърде хубава 
традиция. Организират пи 
онерски походи под «азва 
нио по ,-Пътищата на

ина младите са най-гол
ямата група в строя на 
безработните.

градската младеж енер
гично се обявява прот
ив постъпването в СЮК с 
кариеристични цели.

Доброволният младеж
ки труд на димитровгра 
дските младежи и девой-

младежка 
та организация му е оп
ределила централно мяс
то в 'дейността си. 
на ССМ е провела съвме
стно заседание с ОК на 
СКС, но добрите заклче

М.А.

В ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВИЧНАТА МЛАДЕЖКА 
ОРГАНИЗАЦИЯ В ДОЛНА ЛИСИНАОК

Сега имат условияки е станал хубава тради 
ция^ богата на изключи
телни резултати. Мина
лата година МТБ „Братс
тво и единство”) 42 бри
гадира и бригадирки

ния не са успели да изле 
знат от 
материали, 
бите в тази област, както 
изтъкна докладчикът Зо
ран Геров, тревожат мла
дите повече от липсата 
на работни места, поне
же с тях си служат и ня 
кои от ония, които са 
длъжени да се борят про- 

У частници
те в разискванията (само)

Ако липсата на помеща- 
ния- може да послужи на
долнолисинските 
жи и девойки като оправ 
дтние за ,-тънката” дей
ност през изтеклия пери
од, тогава реновираният 
кооперативен дом тряб
ва да бъде 
резултатна 
напред, 
това,

ли да ги използуваме по 
най-съответен начин. Със 
собствени средства и с 
парична помощ от мест
ната общност купихме 
грамофон и всяка неделя 
провеждаме танцови заба 
ви. Запланували сме да 
участвуваме, и то успеш
но, в ., Срещите на селата'- 
Подготовката «и за тази 
манифестация вече запо
чна. Ще изнасяме култур . 
но-забавни програми в 
чест на държавните пра 
зници. Запланувахме и 
няколко местни трудови 
акции. Решили сме да 
отделим много по-голя 
мо внимание «а идеймо-

заседател ските
Злоупотре-

п
член на Председа- младе-теЛството на ОК на 
ССМ

е
в Димитровг

рад. Сега е член па
'СМТАвзела участие в 

„Посо-чйе-85”, 11 младе
жи и девойки в регионал
ната трудова акция „Кру 
шевац-85'’, трима в «Пи- 
рот-85”. В други среди 

„скърцат” трудо- 
а в Димит-

Председателството 
на ОК на ССМ 
Димитровград, 
га е члена на Пред
седателството на АК 
па ССМ на юридиче 
ския факултет. Зав- I 
ършил е политиче 1 
ска

в
Се га ранция за 

дейност за- 
Съзнателшу заедвам

ва бригада, 
ровград се върши селек-

100 добровол-

тив това зло. превърнали

критично признаха, че 
безработните младежи и 
девойки избират работно 

(„Свобода” бе пу-

ция от над 
ци. Но школа при АК 

иа ССМ в ОВО „йо 
сип Броз Тито и мла

напоследък като
в Димитровградче ли и 

отслабва интересът на млмясто
бликувала конкурс за 
работника до 
на възраст, 
само 78), и жестоко раз- 

Само

дежклтр политичес
ката школа иа п-к 
„Борба”. Учлству- 
влл е на
младежки
„Подрипьо — Колу- 
бара-80'' и ..Козара 
-81’’ и п иопече мес
тни трудови акции.

ак-250 адите към трудовите 
ции. Ето и причината; мл 
адите са огорчени от от- , 
ношенисто на сдружения 
труд И 
тическата
ито изглежда 
иска грижа.

30- годиш
но се обадиха

съюзните
акции

издиганеполитическото 
и марксическото ни об
разование. Подбрахме те 
мите, 'които най-много ни

обществено-поли-■новотокритикуваха 
управително 
ние за заемане на работ- 

което не са

структура, ко 
считат, че

споразуме-

напра®их 'интересуват, и 
ме план. но който ще ш 
обработваме заяви Петра

Павлина Петракиевана ръка. 
подписали, завдото 
не са внесени инструме»

злоупотребите.
също не

допълнителни
обез

в него
Взимайки участие в ра- 

Мария А«ту отчетно-изборното си съ 
браиие в ..пленум по пла 
циравсто”, чяйто резул
тат . е програма за рабо 
та с точно утвърдени оро 
кове и активности за на
стоящата година.

Кои са съществените 
характеристики иа 
лапунаиата дейност. Този 
въпрос зададохме па. но
воизбраната председате 
лка Павлина Петракиева.

— Сега имаме добри ус
ловия за културно-заба 
ина дейност и сме реши-

киева.зискванията, 
иович, ■ секретар 
па ССМ в Сърбия, изтък-

тря-

■РКги против 
Споразумението

Председателство от•на рамо
11 члена, председател (Не 
бойша Иванов), секретар 
(Лидия Панайотова) и

Първичната младежка 
организация в Долна Лн 

наброява около 40съдържи и 
критерии'', които да

предимство на 
безработни 
решаването

младе

на че трудностите 
бва да бъдат силно преди 
звикателство за младите

Само *със съд-

сина
членове. Наистина в то- 

са включени и 
Босилеград

комисипредседатели на
ите. За делегат иа

СЮСМ бе из- 
Лидия Панайото- 

II клас

печават 
най-дейните 
младежи. В 
»а този проблем

' организация

ва число 
учащите се в
средношколци 
ко задочни 
но те прекарват в род^о-

ХП
ПОКОЯШ^ИЯ,
'ьржатеугиа дейност 

може да се

и н»колмла- конгрес на зап-
мдобе- брана 

си мяс-
студенти,

дежта
ое” де истинското

обндествено-полита-
и общес-

сама 
панрави

останалите

на ученичка във 
в 0130 ,Д 13. Тито”, а за 
делегат на х1 конгрес на 
ССМ в Сърбия Милисав 
Петров от металния цел 
па трудовата организация 
, Димитровград". А. Т.

жката
голяма част отне е могла да 

много, а от
ществено-политичюсяси

субекти 
— верба-

то селооб то в 
ческмя 
тв ото.

времето се я е нормално 
в него да се „вижда” мла 
дежката мм дейност.

•животор
по- отчетно-изборпото

ОК на ССМ 
бе йзб-

ганизации и 
лучавала само 
лна подкрепа. 

Идейната

На
(М.Я.)събрание на

Димитровградвподготовка
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОИ ЗА ДЕТСКА ЗАЩИТА В 
ОБЩИНАНА САМОУПРАВИТЕЛНОТО ОРГАНИЗИРАНЕ В 

ОБЩИНА
ДИМИТРОВГРАДСКАРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

ДИМИТРОВГРАДСКА Нарастващи грижи за 

цецогатри СОН?Вместо десет, само
пет за само30 . долегати 

управителен контрол,
че имаше мнения, че

поделегатитеЧетвъртите делегатски 
зма-

обикнювено траеседеше 
тоя е фон да се събират, 
за да може заседанието 
да ое проведе и да бъдат 
приети необходимите ре
шения.

Грижите за децата о-т 
оредучилищи а и училнщ 
на “възраст е едно от ос
новните задължени* на

капе
от 4—5 часа на ден. С 

обхванати деца 
възраст,

ма-
избори ще донесат 
чителни промени в само- кар него саможе да се отрази 

рабо- 
Има

товд
отрицателно върху 
тата иа окупщшште. 
йки предвид работата »а 

скупщиии, 
по-малобройци-

оргацизиуправителното 
райе на интересите 
Димитровградска 
на. Досегашната практи 
ка (общината с около 15

на шестгодишна
една година ире-в об- т е. на

ди тръгване на училище. 
Подготовката на дената 
за тръгване на учили
ще е насочена главно към 

на онези осо- 
способности.

самоуправителната 
щвост па интересите за 

защита, в Дими! 
община, ко 

с ма

Обемистите скуобши-
пщини,' в които много чб- 
сто като делегати се на
мираха хора, които ня
маха мито общо с дей
ността на отделната об
щност, по този начин име 
сто да бъдат място за до
говорите. се превърщаха 
в тела, кьдето не могат 
да се приемат решсшН1.

детска 
роъградска 
ето в съответствие

досегашните
■сигурно 
тс ску падини трябва да 

и по-ефикасни.
хиляди жители, да има 
воичкя самоуправителни 
общности на интереси
те (СОИ) като Ниш или 
Белград) ще бъде према
хната така, че от същес
твуващите Ю СОИ ще бъ 
дат оформени само три. 
Това подразбира значите 
лно намаляване броя на 
делегатите в скупщини- 
те на самоуправнтелните 
общности, понеже вмес-

развитие 
беиости и 
които улесняват сетне 
децата за усвояване на

термалните възможности 
изпълнява
успешно. 13 града същест
вуват две детски заведе 
пия, в които с целодне
вно пребиваване са-'обх
ванати 165 деца, а с полу 

пребиваване в 
групи

деца- В на интересите 
зашита оказва, 
та помощ 1

Целодневното пребива ки) е предназначена за 
семейства с ниски възна-

бъдат
Още повече ако но вре
ме на предлагане па де
легати за съответните ску 
грипни се води сметка за 
афинитета на предложени 
те хора към определена 
област. Досегашната СОИ 

и почивка пред 
с работа, а нейна

та функция се пренася 
на Общинския 
лен съвет, т.е- 
тиата комисия 
та. Неясно е все 
съществуването ма 
за заемане 
ръка тъй 
дава
или повече общини да се 
оформи една общност. • 
От Димитровград е пред

сравнително

знания в училището.
Детските добавъчни съ 

Що са една от значителни 
те помощи, които само- 
управителната общност 

за детска 
Парична 

(детски добав-

Предложеиата реорга
низация, която неотда
вна бе обсъдена и на засе 
да»ие «а Координацион
ното тяло за подготовка

дневно
пет възпитателни 
са обхванати 145 
Желюша има една възпи

за отдих 
става

сиидика- тателна група.то десет скупщиии сега 
Ще бъдат избрани само 
три.

и провеждане на избори 
те, предвижда в Димит- 

общима ед-

съотве- 
при съве 

о»не 
СОИ 

на работна 
като законът 

възможност за две

на децата от еднавай е
от седам години възраст 
с организиран облик, с 
който се обезпечава пра
вилно психофизическо ра

граждения с Цел да 
се помогне в- отглеждане
то на децата. Според дан 
ни за 1984 година за дет 
ски "добавъчни са отде
лени над 26 милиона ди 

1300

имровградска 
на СОИ в областта наетоВече доста дълго време 

се води публично обсъж
дане за реорганизация и.
рационализация На СОИ,
срещу, които през после 
дно време (оправдано) 
имаше повик.
Скупщияи от по 40 деле
гата едвам се събираха 
на заседания, а не рядко 
се случваше заседанията 
да бъдат отсрочвани по
ради недостиг на кворум 
или пък пред самото за

папските дейности — за 
комуналножилищна 

пътна дейност — и две 
в обществените дейтости

Iи
социална сигур- 

възпитание, образо-
звитие, 
ност.
вание и превантивна за
щита. С този облик се 
оказва помощ на семейс
тва, в които двамата ро
дители са заети или пък 
по някои други причини 
не са в състояние сами 
да възпитават децата си.

Полудневното пребива-

!
нара, относно за 
деца или 850 семейства.

— за здравна, социална и 
детска защита относно 
за образование, културач ложение 
и физическа култура. На ровград и Бабушница Да
заседанието на споменато имат една общност за за-
то тяло бе констатира- емане на работна ръка.
но. че «яма нужда скуп- Но тази инициативи все
шините на бъдещите три още е в ход 
СОИ да имат повече от

Десетте
докато през изтеклата 
(1985) годила за същата 
цел са отделени към 53 
милиона динара, което 
ще рече, че са дадени 
двойно повече' средства- 

- За съжаление самоуп
равителната общност на 
интересите не е органи 
зирала почивки и 
тановителни почивки за 
децата 
нито през 
ната причина е, че недо 
стигат средства, но и ро
дителите трудно се ре 
шават да пуснат децата 
си сами на летуване или 
зимуване. В тази насока 
занапред трябва да се дей 

възпитателно. 
Не се ползуват и възмо
жностите в общината: в

Пирот, Димит-

IАТ.

НАСКОРО В ДИМИТРОВГРАД ВЪЗС-

водата пак тръгва нагоре нито през лятото, 
зимата. Глав-де 29,07 динара. При таПри първото отчитане 

на водомерите тази годи
на димитровградчани Ще 
заплащат кубик вода по 
«ова- по-висока цена, за 
която тези дни даде съгла 
оне и Изпълнителният съ 
вет при Общинската скуп 
щина в Димитровград.

Именно, вместо досега
шните 17 динара за куб и 
чеоки метър вода, граж
даните ще заплащат 22 ди 
нара или 29 ,на сто пове
че- Както и досега в ои- 
ла е двойната цена на во 
дата, т.е. една е за граж 
даните- а друга за труд-о 
вите организации. Покач
ване на цената за послед 
н?ите е значително — от 
24 на 42 динара. Това си 
гурно до значителна сте
пен Ще натовари дохода 
в трудовите организации^ 
но от друга страна факт 
е. че ,,Комуналац” с яис- 
ка цена едва ще може да 
поддържа регионалния во 
допровод и да отплаща 
амортизацията на същия

Според анализ на Служ
бата за обществено сче
товодство направен към 
края на миналата година 
в цената на 
един кубик ©ода) се съдър

та Изпълнителният съвет 
обсъди и прие нова цена 
за изхвърляне на боклука 
от 3.50 за домакинства и 
9 динара за трудовите ар 
ганизации, както и за по 
лзуване на канализацион
ната мрежа от 7,50 дина 
ра за домакинствата.

жа: 7,80 динара за лични 
доходи на заетите. 6,48 за 
електрически ток за помп 
ите, които тласкат вода 
та- 4,41 за амортизация 
на водопровода, 3,60 ч за 
поддържане на ©одопрово 
да, 1-60 за трудовата общ
ност, задължения из до 
хода 1,50 за топла закус 
ка на тринадесет 
около водопровода- кон 
трол на химическата 
биологическа изправност 
на водата, за защитни сре 
дства и 
Всичко излиза, че цената 
на водата трябва да бъ-

кава цена за акумулация 
само 1,20Ще се отделя 

динара от. всеки кубик во 
да и това би била реална
та цена на водата. Но не 
трябва дд се забрави, че 
водата и останалите кому 
нални услуги са най-чувог ствува
вмтелните, когато става 

заети дума за стандарта «а тру
дещите се. От този факт 

и са се ръководили и в Ме 
ждуобщинския завод за

От друга страна 
не може, а да не се споме 
не факта, че регионалният 
водопровод е проектиран училища, в които съЩо 
и построен да задоволява може да се организират 
нуждите не само на Дими почивки, разбира се като

предварително 
пособят за целта.

много жцвописни села на 
общината има празни

съгласие
други разходи. ' па цената от 22 до нара за 

гражданите.

цени, давайки

тровград- но и на градски 
А. X.

се прис- 
Ст.Н.Освен цената на ©ода те селища.

Планът ще бъде изпълненБАБУШНИЦА предприемат мерки, за ма 
оовизиране на акцията- В 
трудовите организации с 
нея са се заели синдикал 
ните организации и- орга 
низациити на Червения 
кръст, а по местните об 
шности акцията ще се во 
ди от организациите на 
Социалистическия съюз.

До края на годината ре 
публиканският екип на 
Червения «ръст още 12 
пъти ще посети Бабушни 
ца Ц) Ще вземе кръв от до 
броволните кръводарите 

М. А.

Планът по кръводарява 
не в Бабушнишка община 
тази година ще бъде-1 из
пълнен — ни запозна Сло 
бодан Момчилович, 
жещ в Червения кръст и. 
водещ тази хуманна 
ция. От началото на

ции на сдружения труд 
..Текстилколор”, Здравни® 
дом, ..Църни връх", СВР 
и др.

Предвидено е към 13% 
от населението в община 

ак та да бъде включено

вич.
За отбелязване е, че 

през последните години 
недостигаше масовост в 
кръводаряването. Има юръ 
водарители, които и по
25 и повече пъти са дали 
кръв, като Светислав Пе 
трович, който е дал кръв
26 пъти, следван от Кра 
шимир Охнец с .19, Вито 
мир Николич 18, Драган 
Здравкович 15 пъти и т.н.

Слободан Момчилович 
ни уведоми също, че се

слу-

в
акцията по кръводаряване, 

дината досега, каза Мом Потребите на Бабушниш- 
чилович, вече имахме две

го

ка община ще бъдат задо 
акции по кръводаряване, волени и с 5%.
Екипът на Червения кръст 
взе кръв от заявилите се 
доброволни кръводарите 
ли в основните организа-

а остана 
лото количество ще служи 
за резерв, в първите 
акции кръв 
40 души — каза Момчило

две
водата за дадоха към

ли.
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ОизичвсЬа култура БОСИЛЕГРАД; СРЕЩИ И 
РАЗГОВОРИ С ОТСКОРО 

ШЕН ФУТБОЛИСТ НА
р ---------------------------—жва „МЛАДОСТ"

з*^1Д»0р*!телни тренировки няма успех
но другаруваме с футбола 
и Футболното игрище* Го
ра>н Иванчов, тю на стоял ц- 
ем член на футболния 
бор „Младост”

БОСИЛЕГРАД

Насрочено заседание 

на Скупщината на 

00 на Червения 

кръст

в останалите два футбол 
ни отбора, Горан, 
на фървите футболни 
Щи се прояви с извънред 

от на игра- Играе «а място
то на

още
оре

в Бооиле 
град» е променил три фут 
болни ^отбора.
Но не

централен напада 
тел, като че лй за това
място е и предопределен. 
Виоок и Днес в Босилеград ще се проведе редов

но годишно заседание на Скупщината на Об
щинската организация на Червения кръст. На 
заседанието покрай другото, делегатите Ще об 
съдят отчета за миналогодишната активност на 
Общинската организация на Червения кръст 
нейните органи и тела и ще приемат акцион- 
на програма за работа през настоящата година.

Предмет на обсъждане ще бъде и отчета на 
контролната комисия, -отнасящ се за осъществе 
ните приходи и разходи на Председателството 
на ОО на Червения кръст, както и годишния 
баланс за 1985 година. На заседанието ще бъ 
дат връчени и съответни признания и грамо 
ти на заслужили лица и организации, изтъкна 
ли се в течение на 'изтеклата година в областта 
на дейността на Червения кръст.

поради това, че не 
е задоволил, но поради то
ва» че жизненият път го 
е водил

силен с. На пръв 
поглед действува бавно» 
но в същността си е бърз 
и неуловим за съперника, 
с голяма прегледност на 
играта. Притежава силен 
и точен удар и добре иг 
рае с глава. Поради това 
най-често- изненадва вра
тарите от далечниа, с ко 
ето бързо опечели симпа 
тиите на любителите на 
футболната игра в Босиле 
град, отделно нав 
»,запалянковци”. Обожател 
е на колективна, мъжес 
твена, но коректна игра- 
С девиза, че няма изгубе 
на и неуловима топка и» 
че футболната игра се иг 
рае 90 минути, нерядко Го 
ран .действува насърчите 
л«о на терена сред съигра

в различни 
ДИ. А когато футболът и 
Футболната 
бичат от ранна младост, 
тя тогава му е верен спъ

сре

игра се зао

Горан Иванчов
тник през живота. Тъкмо 
такъв

страна отделни футболно 
ти проявяват крайна не 
дисцплиша и безотговор
ност в играта- Лично ечи 
там, че тренъорът ни Ге 
оргиев трябва да бъде по- 
самостоятелен в работата 
и по-енергичен към нас, 
които на един или друг 
начин злоупотребяваме не 
говото доверие. А и усло 
вията за тренировки все 
още не са добри. Но ос
вен това надявам се че 
пролетният полусезон ще 
бъде по-резултатец и има 
ме реални шансове да се 
класираме на третото или 
четвъртото място. За 
първото място най-реал
ни шансове има отборът 
на Тръновци, които и ми 
палата година заслужиъа 
това.

Инак. Горан е симпати 
зьор на белградски ..Пар 
тизан", а образец във фу 
тболната игра му е Сло- 
бодан Сантрач.

Горан Иванчов освен, 
че е добър футболист, той 
е и добър младеж и дру
гар и отлично изпълнява 
доверената му обществе 
на задача на работното си 
място-

е Горан Иванчов, 
роден пез -1966 година 
Сурдулица.

в
младите

^Ще като малък, Горан 
заобичал спорта- В нача
лото всички дисциплини, 
а по-късно се определил 
за футбола. Като трина- 
десетгодишен юноша, най- 
напред играе за футбол
ния отбор „Челик” от Бе 
ло поле — Сурдулица, от" 
1979 до 1982 година. След 
това жизненият Път го 
води в Сремска Камени
ца. Тук като редовен уче 
ник в училището на Сек 
ретариата на вътрешните 
работи е член и играе за 
футболния отбор ,,Фруш- 
когорац”. където престоя
ва две години и се проявя 
ва като добър и талант
лив футболист, 
година, след като 
разпределен на работа в 
Секретариата на вътреш 
ните работи в 
рад е член на босилеград 
ския футболен отбор „Мл 
адост”, където 
Щем е един от стандарт
ните първотимци.

И в ,,Младост”, както и

М. я.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 19 март 1986 година се навършва ЕД

НА ГОДИНА пълна с тъга и »олка за наша 
та мила и никога непрежалима съпруга, май
ка, тъща и баба.

чите си.
Въпреки че е между ста 

ндартните и един от по
добрите първотимци на 
Младост” и сам е съзна

ва, че все оше има какво 
Поради това. Катарнна Кръстева

да научи, 
когато работата му тюзво Димитровградоттш ш
дява» редовно е на тре 
нировки. Защото съдържа 
телните тренировки са ос
новите на успеха във 
футболната ига и в спор 
та въобще.

I. ' На 1 (първи) март тази 
година в 12 часа на димит 

. ровградските гробища ще 
|| С|^ спомним за светлия 
1 лик на покойницата ни и 
Ц ще положим цветя на гро 
Ц ба й. Каним всички близки 
Ц ц познати да ни се прид- 
* ружат 

Опечалени:
съпруг Марин, син Боян» дъщери Зорица, Го
рица и Свиленка, зетове внучки и внуци

От 1984 
бива

На въпроса ни какво ли 
Босилег- псва в играта на „Младо 

ст” и защо не успя през 
есенния полусезон, Йва«- 

понастоя- чов сподели:
—Преди всичко липсват 

съдържателни и издържа 
ни тренировки. От друга м. я.

ФУТБОЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯНОВИНИ ОТ ТЪЖЕН ПОМЕН
На -1 март 1986 година се навършва 

ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА 
от смъртта на нашата мила и никога незабра
вима съпруга, майка, свекърва. тъШа и баба

Редовна конференция на МРЛ — група „Север"
два мача в есенния полу 
сезон.

Пак ра я к о и ф ерекцията 
но иск на няколко клубо 
ве отмели наказанията на 
няколко играчи, така 
всички играчи ще 
правото да се състезават 
» първия кръг на пролет
ния гюлусезон.

вори за правото на .прохо 
димост па първенеца 
групата, което е 
Следователио първеп е IГьт 
на гази лига в

В Неготин миналата съ 
(на 15 февруари ма

бота
1986 г.) се състоя годиш-

конференция
Меи<-

новипа.

Мнрка Стоянована редовна 
на скупщината на 
дуренионалната 
група .Север". В присъст 

на потенето де"е- 
футболните клубо 

които състав

киалифика
чсс първенецационен мач 

от междурегионалната ли 
га — трупа „Юг” трябва 
да се бори за правото да 
бъде 16-ти отбор, съставл 

Втора сръбска лига

(1916—1985) 
от с Лукавица

Нейният светъл и благо 
роден лик, голямо майчи 
"о сърце, нейната искре
ност и винаги бодър дух 
вечно ще жнвсят у пас.

Опечалени:
съпруг Стояцча, сШ1 Миле, 
д-мдеуи Ана и Севка. сна 
ха Барбара, зетове Тодор 
и Младен, внуци: Зорица, 
Джордже. Мария, Деян и 
Златко.

лига имат

вието 
гати от
ве и съюза, 
ляват тази дига, са разгле 

отчети( «а съ 
комисия и

явя „и
__’ Юг". С това борбата
за първото място
по-интересна.

След това бе разисква
на .началото

Приет е искът па съди 
ите да се увеличат днев- 

юоо на 1300 дина 
освобо

дани всички става
ните отстезателната 

отбора за делегиране 
съдии, както и на иР®Д~е

на ра и същите да се
заплащане н& такД«Т от 

си — увеличен е паушалът 
на клубовете от 20 600 на 
32 600 динара, което е 
обусловено от увеличение 
то на разходите.

за датата
пролетния 
шампионата и 

делегати се съгласиха със 
тезанията да започнат на

1986 година. След 
определени и

•отсрочените

но■па тази
• се разви 

.всички

полу сезон г 
всички

дателството 
След отчетите 

дискусия и почти 
делегати активно участву 

размекванията. Сне
в,/Дневния

ма
№

ваха в
циална точка
ред бяха пропозициите на 
спстозаиие. в които

16 март 
бяха Д. Ставровтона 

термините засе го
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щ/ц®Р т сатири штт
Още един кандидатЗЛОБОДНЕВНА

След три години и канцеларията па 
Перча се събраха всичките му леви п 
десни сътрудници. От гърдите на Пер- 
чц со отрони дълбока въздишка: _

— Наближават избори.. • кой з»ае 
оде бъдат нови© ръководители. • -

иаа-виПерча беше незаменим на 
соките общиноки лостове: двумаидатен 
директор, тримаидател началник, мно
гомандатен функционер... но и неза
менимите имали ло една мъка. перон
ната мъка бе момчето му. Герча никак 
не усляваше на завърши факултета.

— Тия професори скъсват момчето
Нейе убаво текакакви

а Герча ме завърши факултета...
— За него има добро местенце, но

опитатам вече работи арно момче — 
сс да гюмогие един от десните.

— Казваш, арно... А гюелуншо ли е/ 
— Послушно.
— То“ ще

без да са питали на кого е — протес
тираха трудещите се и гражданите, го 
тови да организират митинг на соли- 
даност с Перча и 1 ерча.

Бабата на момчето обаче

ви казуем киквоБео ония дни на терен и че 
най-млого не 
нема доволно радна 
йе проблем, ама онова пак що се прави У поедине 

организацийе стварно йе и чудно и смешно.

арекса. Сви знамо и видимо Дека 
места и Дека запошляванетого бъде за председател.имаше

Трябва да му се помогне-
Няколко А““ -по-късно в каицелари-

дотича
друга верен“:

_ Наши“т Перча е закъсал с глава
та. .. щом седне да учи, веднага го за 
боли.,, това е божия поразия, деца-а-а 
— скрушено об“овд баба-Мари“ п дове 
рчиво добави, че оня горе се плаши 
Перча да не стане по-силен от него.

Това много натъжи трудехте се и

радпе
ята на Перча с пета скорост Еве йедъи пример. Улезо у йедну радну ор

ганизация) у Бабушницу. Ба“*ата директор, 
му работи у администрациюту, а одскоро — 
ката (яснс/ — у администрациюту).

един от левите.
— Още... един- • • кандидат - 

общи той, събирайки душата си.
— А да му лепнем н“колко етике

тни. ■.?
_ Лабава работа...
На другия ден Перча повика леви 

те и десните ' си сътрудници.
_ И за този проблем имам реше-

жената 
и чер-съ-

: Бабушницу: бащата шеф на 
рачуноводство, а черната счетоводител, седи на 

; ту масу с н>ега, кико дома ка седну "а ручък.

Друг пример из- ис-гражданите и те започнаха да търся г 
ц“р за поразията.

— На Перчилото момче трябва да 
се даде добро местенце. Наистина ня
кои наши момчета завършиха факул
тет. но когато става дума за Герча, ра- 

още няколко го-

: ТреЬ;:“т пример йе из Димитровград. Имаше 
конкурс за неколко радна места. Интересува се и я 
за еднога кандидата. Бео при най-одговорни човеци 

| — рекоше: вера—клетва — има строго да се при
държаме към Друшвеният договор. Све молбе че 

| пратимо у Бирото и ка тамо избодуйу — че се със
тави ранг—листата. Кой има най-много поени, кой 
най-много изпълнява условията за свако радно место 

кандидати че примимо. Тия дни ме срете 
йедън оди радничЬият съвет и ми рече:

ние-
— Ох, Вие <тге гениален човек, дру 

гарю Три мандатен.
— Време е да замина в пенсия...
— О, «е! — изпиваха и левите, и 

десните. — Какво ще прави без 
ашият бедничък край?

— ... и моя началнически пост от
стъпвам на другия кандидат.

душно ще почакат 
дини.

Вас
Перча пак изпълни волята на тру

дещите се и гражданите, но този път 
при условието:

— Ако за три години не завърши 
факултета, да остане без работа.

тия

Кирил Георгиев — Бае Манчо, що да правимо, кандидатат за 
интересуеше йе много дълбоко на рангкоетога се 

листуту, изпод 50 место.'й.-.Тайната в човешката глава и човешките гърди е по-'недостъпна и по- 
съкровена» отколкото морското дъно. — Нищо — реко. Щом йе поЩуван друЩвени- 

ят договор, щом се гледа правда- Що кажу, тека мо
ра и да буде.

Маркс

Ако иокаш друг да пази тайната ти, «ай-напредмй
И кво научи после. На четворица членове на 

радният колектив успяли да приеме на работу де
цата.

,-к-Се

зтб се страхуваш, пито този. |Не можеш да обичаш иито онзи, ,<• 
който се страхува от теб. V:

Тия неколко примера ми нещо лоше говоре: 
кока некойе организацийе су бащиния на тия 
су там. Защо тегая се споминя друштвени договори 
и некикви критерии?...

А кво да прави друЬи што траже работу?

Конфуций
Що

рръ<Гсърцата.Едни са слепи 1с очите, д 1Древноиндийска

Който равнодуДВД еда на злото е лош.
Латинска

Справедливостта е резултат на общото мнение.
Китайска

шаззш. ттштт19штттлмшт1тятаяш1‘- ш&кшмпмгтт*»
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