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ЗА УКРЕПВАНЕ НА 

БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО
НА ВРЪЩДНЕ ОТ НР БЪЛГАРИЯ

Добривое Виднч 

посети Димитровград Приемствената политика на наци
онално равноправие, развитие на про 
изводителните сили и социалистичес
ките обществени отношения доприне 
соха към по-всестранната изява на 
всички народи и народности в нашата 
страна. Оюзът на комунистите в Сър 
бия в идейно-политическото си дейст 
вуване отделно значение придаваше 
на развитието на междунационалните 
отношения и укрепването на братство 
то и единството, изхождайкии от осно 
вните определения и постижения на 
югославската социалистическа револ 
юция и от политиката на национално 
равноправие върху основите на социа 
листическото самоуправление.

Ускореното развитие на произво 
дителните сили и социалистическите 
обществени отношения създаде пред
поставка за укрепване националното 
равноправие. Големите придобивки и' 
развитието на междунационалните от 
ношения в СР Сърбия и в Югославия 
могат да се запазят и по-нататък да 
се развиват само ако политиката на 
Съюза на комунистиите в областта на 
междунационалните отношения на 
творчески начин се съединява е всеоб 
щата политика на икономическо раз 
витие и със социалистическото обще 
ствено преобразование, е укрепването 

и . на самоуправителните обществени от
ношения във възпроизводството, мате 
риалните и културни условия за жи
вот в обществото и на всеки човек.

новите на социалистическото самоуп 
равление. Покрай вече изнесеното в 
подготвените становища за предстоя
щото заседание се изтъква, че Съюзът 
на комунистите в Сърбия най-решител 
но ще се ангажира върху по-после- 
дователното осъществяване на поли
тиката на по-ускорено и по-равномер- 
но развитие на републиката. Тежище- 
то на активността трябва да бъде вър 
ху по-нататъшното практическо усъ- 
вършенствуване на системата за на
сърчаване развитието на недостатъч
но развитите краища, преди всичко 
чрез най-пряко сдружаване и свърз
ване на организациите на сдружения 
труд. Необходимо е да се извърши 
модернизация и реконструкция на 
съществуващите производствени мо 
щности, да се изградят нови обекти, 
по-ускорено да се развива селското - 
стопанство и- дребното стопанство и 
т.н. С цел да се подобрят условията 
за живот и труд е необходимо да се 
осъществи по-ускорено развитие на 
обществените дейности, особено на 
образованието, здравеопазването, кул 
турата и пр. ^

Необходима е решителна и прак
тическа акция в провеждането на про 
грама от идейно-политически задачи 
и дейност на членовете, на органите 
и организациите на СКС в провежда
нето на становищата на ЦК на СЮК 
за актуалните въпроси от осъществява 
пето на отношенията и върху които 
се основава единството и съдружието в 
Социалистическа република Сърбия.

Комунистите трябва безкомпро 
мисно да продължат акцията във вей 
чки области на обществения живот 
за подсичане корените и пътищата за 
вражеско действуване, националисти
ческа индокринация на младите ' хо
ра в Косово. Комунистите в Косово 
докрай ще трябва да премахнат опор 
тюнизма и другите препятствия, стоя
щи по пътя на по-ускорената идей
но-политическа диференциация от по 
зициитс на национализма във всички 
области, а преди всичко в образова
нието, културата, науката. Необходи
ма е борба против всеки национа
лизъм.

Гп , ”а 6 април тази юдива, на връщане от 
Ф / В Димитровград пребивава членът на 

Председателството на Централния комитет на 
Съюза на комунистите на Югославия Добри- 

Видич. Добривое Видич 
лавската делегация, която от името 
присъствува на Тринадесетия конгрес на БКП.

По време на престоя си в Димитровград 
другарят Видич води разговори 
тели на

вое оглавяваше югос
на СЮК

с представи- 
органи

зации и Общинската скупщина в Димитров- 
грзд. А. т.

Обществено-политическите

РЕПУБЛИКАНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ССТН В СЪРБИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ

НА

Подкрепа на 

основните стойности
Членовете на Републи

канската конференция 
на Социалистическия съ 
юз приеха на 8 април 
доклада за досегашната 
изборна дейност в репу 
бликата. Благодарение 
щателната подготовка, ка 
кто в уводния доклад из
несе Богдан Трифунов- 
ич, председател на Репуб 
ликанската конференция 
на Социалистическия съ 
юз, изтеклата изборна де

дмет на критични раз
говори. Оценено беше, 
че инициалното евиден- 
тиране, общо взето — 
ако се занемари че са 
предлагани малко млади 
хора, жени и непосредст
вени производители — ус 
петно е осъществено 
даде значителен принос 
към демократизация на 
кадровата политика.

Републиканската кон
ференция на ССТНС ут Застоите в икономическото и об

щественото развитие неминуемо тег
ли след себе си и манифестации на 
по-малки или по-големи затруднения 
в междунационалните отношения. За 
това и за развитието на междунацио- 
налните отношения от решаващо зна 
чепие е да се надделее състоянието на 
стагнация в материалното и обществе 
по развитие и стопанските процеси 
да се насочат но посока ма по-уско
рено развитие на производителните 
сили и самоуправителните отношения.

РепубликанскатаПредседателството на 
конференция на Социалистическа република 
Сърбия на 4 април подкрепи предложението 
за кандидати за най-високи постове в репу
бликата.

За председател на Председателството на 
СР Сърбия е предложен Иван Стамболич, а 
за подпредседател Вукое Булатович; за предее 

Изпълнителния съвст на Скупщинатадател на 
на СР Сърбия — Десимир Йевтич.

вьрди проекторешение за 
измененията и 
нията на 
то ще се води публично 

първата

йност представляваше от 
крито всенародно обсъж
дане па постигнатите ре- 

слабостите и по- 
действия, 

мнозинство

Политиката па национално рав
ноправие неразривно е свързана с бо 
рбата за осъществяване на 
вуващо положение на работническата 
класа, за самоуправителиа интеграция 
па сдружения труд, за социалистичес
ки демократични отношения във вси 
чки области па обществения живот.

допълне- 
Статута, за кой- господст-

зултати, 
нататъшните обсъждане до 

половина на месец юни.Огромно 
трудещи се и граждани 
и този път, макар и не
доволни от много неща, 
дадоха подкрепа на

стойности на на-

Смозът на комунистите се бори 
за продължаване активността за по. 
нататъшно преобразование на образо 
вателно-възпитателната система. Анга
жирането на всички самоуправителни, 
държавни и други органи и организа
ции, а отделно на Съюза на комунис
тите, ще се стигне до такива възпита

но и-
ференция на Социалисти 

съюз в Сърбия ут 
тайно гласо- 

листата от 30

Кандидациониата

ческия за укрепване на единството и съдру
жието в СФРЮ и републиката, 
решителна борба против

национализъм. Изхождайки от

върди чрезос- приподаване и 
кандидати за делегати на 
Съюзния съвет на Скуп- 

СФРЮ из СР

всички виновните 
шето общество и готов- 

да се борят за него
дове
състоянието, ЦК ма СКС на предстояност

вия прогрес, но и реши- 
по-отговор- 

но и по-успешно дейст
вуване на всички избор 

отделно ръко-
рабо- Скупщината 

бия,

гципата па 
Сърбия. Също така 
ше уточнена 
90 делегати 
но-политическия С-вет на

на СР Сър

ба щото си заседание ще разисква за за 
дачите ма Съюза на 
Сърбия в укрепването на братството 
и единството и в развитието на меж- 
дуиациоиалиитс отношения върху ос

телио-образователни съдържания, кои 
то развиват и тачат братството и един 
ството и югославския социалистически 
патриотизъм у младите.

телно искаха листата на 
за обществс-

комуниститс в

ни тела,
водствата, и чиято

често беше пре
Б, Костадинов

та иначе



НАС |И УГпо СВЕТА
СТРАНИНЛ НЕОБВЪРЗАНИТЕИКОНОМИЧЕСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

АКЦЕНТИ ОТ ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ДОБРИВОЬ 
ВИДИЧ НА ХШ КОНГРЕС НА БКП Съзнание за собствените силиДЪЛГ НА всички
ЬАЛКАНоНИ СТРАНИ на необвързаните

бе скромно. Преди 16 
Лусака същес- 

само 4 области

стра
на събрание, започнало в началото на ссдмица- 

Делхи, представителите на 41 необвързани 
възможностите за усъвърше 

сътрудничест-

ни
та в
страни ще разгледат• Югославия искрено желае да развива вссст 

рани приятелски 
• иренеорегванего на

затрудни сътрудничеството между народи-

години в 
твуваха 
с 4 координатора. При
влекателността на

Българияс Ш'отношения взаимното стопансконствуване наисторическата реалност
во идея-може да

те в тази част на света
ириветствуьаики от името на Съюза на югос

лавските комунисти Тринадесетия конгрес на Бъл
гарската комунистическа партия, членът на пред
седателството на Цге на СЮл доБгюБип види 1 

комунистите, и трудещите сс на социа- 
Югославия с голямо впи

ста на Министерската ср 
Делхи (от 16 до 19

та за взаимно икономиче 
сътрудничество оба 

че подействува на Сед- 
конференция

Експертите на необвъ
рзаните страни сс събра 
ха в Делхи

еща в
април) и на Осмата кон- 

необвърза

ско
съзнателни, 

ико ференция на вмата
Делхи (март 1983) да бъ- 

23 об-

че съществуващата
обстановка в щестрани, коятоните

сс състои в началото 
септември в Хараре.

комическа 
света, от 
слсдици 
дат 
таиалите

на дат определени 
ласти със 185 координа- 

Югославия е акти-

чиито лоши по 
най-много стра- 

исобвързанитс и ос- 
развиващи се 

страни, налага всестран
но подобряване на взи- 

икономичсски 
Повече от

изтъкна, че
листическа и неоовързана

интерес следят обществените процеси в 
Очакваме — каза пидич — плодо

витото сътрудничество между нашите две страни 
да се развива успешно и занапред въз основа на 

—. принципите за независимост, ра- 
суверенитет, териториална цялост, нс-

тора. 
вна в

Началото на икономи 
сътрудничество

мание и 
пг' ьългария. десетина области.чсското

КЕНЕТ КАУНДА:.уважаването на змиите 
отношения, 
преди е укрепнало 
нанието

НЕОБВЪРЗВАНЕТО НАПРАВИ 
МНОГО ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО

вноправие, 
намеса и взаимна полза.

Историята и действителността в нашите стра
ни и прогресивните цели, за които се борим, ни 

полагаме постоянни усилия за ире

съз-
за необходимос- 
засилванс на со- 

икономическа
тта от 
бствената Не ще и съмнение, че необвързаното дви 

осмислено и има собствена 
човечеството.

задължават да 
одоляването и решаването на съществуващите от
крити и спорни въпроси в нашите отношения. То
ва е още по-важно, понеже всестранното 
тие на югославско-българските отношение 
въздеиствуват върху състоянието на добросъседски 
те отношения на Балканите и по-широко. Нашите

да допринесат за

в съзвучие е 
за облягане вър- 

сили, коя-

позиция 
идеята
ху собствени 
то бе „узаконена" още 
през 1970 година на Тре 
тата конференция в Лу
сака. Чрез усъвършенс- 
твуване на взимното си 
икономическо сътрудни 
чество необвързаните ст 
рани укрепват позиция
та си за преговори е ра

жение, което е 
програма, направи много за 
Зная, че е напълно ясно, че няко страниразви-

силно са.
така да кажа, повече, а други по-малко нео
бвързани. Това се и очакваше. Многобройнк 
са причините за това. Понякога става дума 
за недоимък на сили да се живее необвър
зан живот. От друга страна малките страни

натиска

две страни могат значително
сбъдването на желанието иа всички балкански на 
роди Балканите да станат зона на мира и сътру
дничеството без ядрено оръжие.

Когато говорим за това — каза Видич тряб
ва да имаме предвид, че пренебрегването на 
рическата реалност може само да затрудни всест
ранното развитие на приятелското сътрудничество 
между всички народи в тази част на света. Голяма 
е отговорността и дългът на всички правителства и 

политически субекти на Балканите

не могат да се противопоставят на 
от великите сили.

Но общо взето, трябва да бъдем съглас
ни, че необвързването подари на човечество
то голямо богатство в идейно отношение. За
това трябва да бъдем благодарни на осново
положниците на движението, на президенти
те Тито, Неру и Насър, особено когато ана
лизираме постигнатото в борбата за мир в 
периода след Белградската конференция. 
Днес необвързването е не само дейност във 
вътрешните си организационни облици, но 
неговите идеи и становища проникват и в 
много други организации.

исто-
звитите страни.

Заседанието на коор
динаторите в 23 области 
на икономическото сът
рудничество _на необвъ
рзаните има особено зн 
ачение, понеже между- 

икономичес-

компетентни
активно да допринасят за преодоляването на на
следените исторически спорове и предразсъдъци, 
та Балканите да не изостават зад европейските и
световни прогресивни процеси и стремежи.

И този път искаме да ви уверим,, подчерта 
шефът на делегацията на СЮК на ХШ конгрес на 
БКП, че Социалистическа федеративна републи
ка Югославия искрено желае да развива не само 
нормални, но и всестранни приятелски отношения 
с Народна република България. При това особе
но подчертаваме интереса и готовността на Социа
листическа република Сърбия и Социалистиическа 
република Македония, които непосредствено гра
ничат е НРБ.

В продължение на изложението си на Трина
десетия конгрес на БКП Добривое Видич говори 
за реалните опасности и заплахи за световния мир 
и за усилията на прогресивната международна 
щественост за прекратяване на оръжейната надпре 
вара и за пълно разоръжаване. Светът навлезе в 
период, в който борбата за мир, международно 
разведряване и сътрудничество между всички стра 
ни въз основа на мирното съвместно съществуване 
и принципите и целите от Хартата на ООН получи 
най-голямо хуманно значение и приоритет. СФРЮ 
като активна членка на Движението на необвърза
ните страни отхвърля политиката на доминация и 
хегемония и се застъпва за енергично междунаро
дно решаване на всички въпроси от жизнено зна
чение за сегашните поколения и за бъдещето на 
човека.

народните 
ки проблеми ще заемат 
едно от централните ме- (В интервю на Танюг)

АМЕРИКАНСКО-СЪВЕТСКИ ОТНОШЕНИЯ

СССР ПРЕДЛАГА, САЩ НЕ ПРИЕМАТ ■ ■ ■
Съветският съюз говете на американската 

апминистрация е потвър
дено, че този месец в 
САЩ трябва да пристиг
не съветският външен ми 
нистър Едуард Шеварнад 
зе, за да уговори е шефа 
на американската дипло 
мация Джордж Шулц да 
тата на втората среща ме 
жду Роналд Рейгън и ми 
хаил Горбачов. И амери
канският конгресмен Да 
нте Фасцел. който водил 
разговор е Горбачов, за 
явил, че съветският ли
дер „желае" да дойде на 
посещение в САЩ без 
„предварителни условия”.

излъчва мирни инициативи, а 
Съединените американски щати не ги приемат.
Така в най-къси черти 

може да се опише момен
тално състоянието на съве 
тско-американските отно
шения.

Американците извърши 
ха ядрена проба в Нева- 
да преди да изтече сро
кът на едностранчивия съ 
ветски мораториум вър 
ху ядрените проби (31 ма 
рт). Сега САЩ се готвят 
за нови ядрени проби, 
пренебрегвайки готовно
стта на СССР да продъл
жи мораториум върху со 
бствените си ядрени про 
би и съветското предло 
жение да бъде подписан 
общ мораториум върху 
този вид (опасна) дейно 
ст. Рейтън не се съгла
си с предложението на 
Горбачов за спешна сре
ща в една от европейс
ките столици, на която

да бъде сключен дого
вор за пълно разоръжава 
не. След инцидента в за 
лива Сидра, Михаил Гор 
бачов предложи на Рей 
гън СССР и САЩ да от
теглят въоръжените си си 
ли от Средиземноморие- 
то, но американският пре 
зидент остана „глух" и за 
това предложение.

об :

Напоследък обаче ня
кои вести от Вашингтон 
и, Москва като че ли пред
вестяват „поместване от 
моътвата точка”. В кръ-

В развитието на социализма като световен про 
цес се печелят все по-нови и по-важни опити, за
почват да се провеждат крупни реформи за по- 
бързо изграждане на нови обществени отношения. 
Това още повече подчертава значението на все
странното развитие на сътрудничеството между 
напредничавите и демократически партии и движе 
ния на принципите за пълно равноправие, взаимо 
уважение и отговорност на партиите и движенията 
пред собствената работническа' класа и народ.

ЖЕНЕВА

Афганистанско-пакистански преговори
Афганистан и Пакис

тан се съгласили да запо 
чнат преговори във връз 
ка с оттеглянето на съве 
■тските войски от Афгани 
стан и прекратяването на

външната намеса във вът 
решните работи на тази 
страна. Преговорите тря 
бва да започнат на 5 май 
в Женева.

СТРАНИЦА 2 Братство * 11 април 19*®



С ВЕЛИКО НАРОДНО 
ДИШНИНАТА ОТ «Еяаия4“
Героично дело

П111111111111||||Ш1111111ПИ1тШ1Ш1Ш1ШШЛШ1ШШ111П1Н111111111111111||ЛШ(Л[1[ПШЩ||(11[|111Н1ЯШ1Г1Н1БЕ ОТБЕЛЯЗАНА 40-ГО 
ТРУДОВА АКЦИЯ I ДА ОБМИСЛИМ ЗАЕДНО 1вна едно смело поколение ■а

Първо директорът,
па организацията

а

р у източник на нови опити и знания.
■те,™ велико народно тържество, 
ояло се на 6 април в Бръчко бе 

белязана 40-годищнината 
младежка трудова 
Банович".

Ш1

със- жители на Бръчко.
В разгара на всенародната акция, 

за обновяване
■=ОТ-

НЯМА ЛИ БОРБАТА ЗА ЗАКОННОСТ Щ 
т ДА БЪДЕ ПО-РЕЗУЛТАТНА ПРИ ПО-ВИСО- Ш
■ КИ НАКАЗАНИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ, Ш 
| А ПО-НИСКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА7 ТО- Ш
■ ГАВА И РАБОТНИЦИТЕ НЯМА ДА ТЪРП-- !1 
1 ЯТ (БЕЗ ВИНА) ПОЛЕДИЦИТЕ ОТ ГРЕШ

КИТЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ СИ

от първата 
акция „Бръчко — на разорената ни ст

рана югославската младеж дава сме
ло обещание: 90Говорейки 

жители на Бръчко 
многобройните 
на Съюза

пред ю 000 
и околността му и 

председателят 
на югославските бойци Ми

хаиле Швабич между другото каза.
Изграждането на железопътна

та линия Бръчко — Бановичи бе 
ло начинание

километра на ж. п. 
линията от Бръчко до Бановичи ще 
бъдат построени за непълни седем ме
сеца до 29 ноември 1946 година! 
Младежта изпълнява обещението си. 
Линията е готова за 190 дни, три сед
мици предсрочно. На 7 ноември, 
деня на 29-годишнината от Великата 
октомврийска социалистическа 
люция, от Бановичи тръгва 
влак, натоварен с въглища и накичен 
е цветя. Сбъдва се

гости.

1
=2

В Закона за имзенения и допълнения на ■ 
Закона за финансиране на жилищното стро

ша ителство, който започна да се прилага од 1 
И януари 1986 година, се предвижда парично 
= наказание от 500 000 до 1 000 000 динара за 

организация и от 20 000 до 50 000 динара за 
отговорно лице в случай несъвестно да се по- щ 
лзуват средствата от жилищния фонд на ор- = 
ганизацията. Подобно се урежда въпросът В 
за наказания за нарушаване и на законопре- Щ 
дписанията в други области. С една дума: на Щ 
казанията за неспазване на законите много- Щ 
кратно ( в посочения пример 20 до 25 пъти) —

Iсме
огромно по големи- в

на, пълно с неизвестност и заредено с 
фанатична решеност и вяра в успеха.

Преди това на гарата в Бръчко бе 
влак от Бано-

рево
първият ■посрещнат тържествен 

вичи. По улиците 
дефиле с участието 
ши и сегашни бригадири, младежи и

вековната мечта 
на нашите народи: рудните богатства 
на Босна са свързани с житните поля 
на Войводина!

на града се състоя
на над 2000 бив-

1
МОК СКС ЛЕСКОВАЦ

Милов Стошич са по-високи за организацията, отколкото за Ц 
отговорните лица относно ръководителите.

Колко сполучлива е тази законна регу-
кандидат за председател I 8■На неотдавнашното за 

седание на Междуобщи 
нската
СКС в Лесковац бе 
рдено 
отчета
МОК на СКС през изтек
лия период и на канди
датите за състав на орга
ните и телата на този 
партиен форум.

За най-съществените ха 
рактеристики на публи- 
ичните разисквания по 
проектоотчета за дейно
стта на Междуобщинска 
та конференция в пар
тийните организации на 
13-те общини, говори За 
рийе ДимитриеЕич, изпъ
лнителен секретар на 
Председателството 
МОК на СКС. Той пред
ложи известни допълне
ния на проектоотчета, 
произтекли от публич

ното обсъждане, 
бяха 
ето.

за състав на органите, щ 
При предлагането

които 
приети на заседани

латива? ■Ако вече така е записано в законите (а у 
нас ги има колкото щеш), може ли да се за
дава един такъв въпрос?

Конкретен повод

наконференция на 1кандидати са спазвани 
критериите на кадровата 
политика и определения 
та за съответна социал
но-класова

След задълбочени 
зисквания 
кадровите 
МОК'
вац, членовете на Меж- 
дуобщинската конферен 
ция на СК утвърдиха 
кандидати за състав на 
Председател ств ото, 
тавната и Надзирател- 
ната комисии, както и 
кандидати за най-отгово 
рните постове в МОК на 
СКС в Лесковац. При то
ва бе константирано, че 
в първичните организа
ции и общинските ко
митети на СКС във вси
чки общини в Южномо- 
равски регион са евиде- 
нтирани и предложени 
повече кандидати за най- 
отговорните

утвъ- ра-
предложение на 
за дейността на ■във връзка с 

решения в 
на СКС в Леско-

за горния въпрос 
едно (полу) предложение на окръжните про
куратури в Лесковац в Враня, изнесено

е ■■структура на = на
органите и телата.

Членовете на МОК на щ 
утвърдиха канди- Щ 

датурата на досегашния = 
председател Милое Стош щ 
ич за председател 
между общинската 
ференция на СКС 
ковац през 
мандат.

Канидат за секретар 
на Председателството на И 
МОК на СКС е Божидар § 
Стоянович, а кандидата И 
за изпълнителни

В предпоследната в настоящия мандат сесия на 
Скупщината на Междуобщинската регионал- {Щ 
на общност в Лесковац. Говорейки за дейно- = 
стта на двете прокуратури през 1985 година 8 
с особен акцент върху усилията им за откри- Ц 
ване и осуетяване на стопанската и други В 
видове престъпност, представителят на про- Щ 
куратурите заяви, че „не е лошо" да се об
мисли няма ли да бъде по-добре организаци
ята и ръководителите й да заместят местата 
си, поне когато става дума за височината на Ш 
наказанията?

Аргументи за такова становище-предло
жение прокурорите почерпват от собствения 
си опит. И в Южноморавски регион се на- В 
рушават голям брой законопредписания, 
при утвърждаването на отговорност почтц 
редовно излиза, че най-големи виновници за Ш 
нарушенията са ръководителите, работниче- 8 
ските съвети и комисиите, които са взимали В 
(незаконни) решения. Но какво става, когато Я 
се приложат законните разпоредби за нака- Ш 
запие? Организацията е принудена да отде
ли високи суми за плащане на наказанието, 
които пряко намаляват чистия й доход, а 
това и личните принадлежности на работни- = 
цитс. Така работниците получават наказание е 
без вина.

Дали обаче положението щеще да бъде 
такова, ако в законната регулатива беше утвъ 
рден обратен ред на наказанията? Вярваме, 
че при условие наказанията да са много по- 
високи за отговорните лица, а по-ниски за ор 
ганизацията, директорите, председателите и = 
членовете на работническите съвети и коми- Щ 
сиитс ще си отварят „четири очи" преди да е

СКС

Ус-
на |

КОН- Щ
в Лес- Ш 

следващия ■

на секре-
гари на Председателст- Ц 
во са Сима йюванович, Сл Щ 
авко Костич и Чедомир Ш 
Миркович. Б.К. В

а ■
постове и ■

Да се разрешават жизнените проблеми ■
Във връзка с подготов

ката на Осмия конгрес на 
Съюза на синдикатите в 
Сърбия, който се прове
жда тези дни, в Между- 
общинския синдикален съ 
вет в Ниш се проведе 
пресконференция, на коя 
то секретарят на МОК на 
синдикатите Милисав Пе 
ич запозна присъствува- 
щите журналисти с ня
кои основни данни за де
легатите на конгреса от 
Нишки регион.

Така възникна и въпро 
са за възрастовата струк 
тура на 50-те делегати от 
региона като се стигна 
до извода, че и на този 
конгрес от региона оти
ват малко млади хора. Ка 
то причина за това поло
жение беше изнесено, че 
има трудови колективи, в

които се казва: „ако иска 
те най-добри делегати, 
тогава не можем да ви 
предложим млади хора". 
Проблемът е малко по- 
дълбок. Преди всичко не 
е вярно, че сред младите 
хора няма такива, които 
не могат достойно да 
представляват и застъп
ват интересите на работ
ническата класа от регио 
на на конгреса, но проб
лема е там, че все повече 
има млади хора, търсещи 
работа. И някои докато 
се настанят ма работа, вс 
че не са членове на мла
дежката организация.

ствено-политическа орга- „ 
низация: да се обърнат ■* 
към най-актуалиите про 
блеми, с които се борят 
трудовите организации; 
да се търси начин за пре 
одоляване на икономиче
ската криза, за по-пълна 
изява на творческия труд, 
който и съответно да се

■
с ==

I 1

I
възнаграждава, като се 
дава по-широк път на 
рациоиализаторството и 
нововъведенията при иеп 
рекъсната борба за пове
че и по-качествено прои
зводство, спиране на4 спа 
дансто на жизненото рав 
иище и пр. В такъв слу
чай синдикалните орга
низации ще поемат исти 
нската си роля, която им 
се пада в нашето общес
тво.

==
вземат дадено решение, разбира се, ако не 1 
искат да се „нагърчат” с високо парично на- ц 
казание. Тогава не би се случвало работни
ците да бъдат наказвани без собствена вина.
И борбата за законност, като насъщна необ
ходимост на нашето общество в настоящия 
момент, би била по-резултатна, понеже отда
вна е известно, че без висока лична не може

I
.1'

Както се изнесе на пре 
сконфереицията, този 
нгрес трябва да доприие 
се към реафирмация 
синдикатите

:КО да има висока колективна отговорност.
К. Георгиев

па 111111111111111111>11111111111111П111111Ш11Ш111111111111111М. А.обще-като
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ОБЩИНСКОТО ЕЕОДЕТСКО УП
рХвЛЕНИЕ ВЛ ДИМИТРОВГРАДОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НЛ СКЗАСЕДАНИЕ НЛСУРДУЛИЦА:

ЛИХВИТЕ НАМАЛЯВАТ ДОХОДА Нужно е кадрово и 

оспособяванепа, която да види състоя
нието и проблемите в 
зи трудова организация, 
за да се предприемат съ
ответни мерки за премах- 

иьтрешните

в политиката на разпре
деление на чистия 
ход най-гол ям а част от 
средствата са о/гдслеии за 

общо потребле-

материалноНа заседанието на Об
щинския комитет на СК 
в Сурдулица, състояло се 
на 28 март т.г., е анализи 
рано осъществяването на 
политиката на икономи
ческа стабилизация в об 
щината е отделен 
върху стопанските резул 
дина.

та-до-

щинско управление е би
ло изправено пред реди
ца проблеми. Сигурно 
най-труден проблем е, че 
ползуващите отделни пл 
ощи обаждат 
те на същите само, кога- 
то имат някакъв личен 

Кадастъра от 
страна няма въз- 

десета го 
дина да сравнява книги
те и плановете, някои от 
които са правени още 
през 1955 година, съгла- 

правилниците от 
1931 година! Ако се знае 
че голямо число общи
ни вече минават на та
ка наречената механо- 
графска обработка на 
тези данни, тогава е яс
но пред какви труднос
ти са изправени заетите, 
тук. Това особено изпъ
ква .миналата и тази го-

На една от последните 
сесии на Общинската ску 
пщина в 
между 
гледан 
бота на 
одстско управление през 

Деле
гагите приеха отчета без 

разисквания,

лично и 
ние. Без акумулация или 
с минимална акумулация

нането ма 
слабости.

Освен тона Общински
ят комитет на СК заклю

Димитровград 
другото бс раз- 
и отчета за ра- 
общинското ге-

обзор 1985 година завършиха:
„5 ссптсмбар", промени-„Зидар",

„Масурица", земеделска
та кооперация „Йелашии-. 
ца", „Власинатурс" и „Пр 
омет-сервиз".

Среден 
чен доход с осъществен 
в стопанството на Сурду-

чи: при онези самоупра- 
вителми общности на ин
тересите, които имат из- 

нрез миналата
миналата година.В уводното си изложе- 

тати през изтеклата го- 
ние председателят на 
ОК на СК Стаменко Янко 

стопан-

интерсс. 
друга 
можност всяка

лишъци 
година, да сс намали раз 
морът па облагания 
стопанството и да сс съ-

номного
онова, което изтъкна ди-мессчсн ли

па ректорът па тази служ
ба заслужава внимание.

■минала- 
този об=

вич подчерта, че 
ската дейност през изтек
лата година не е в духа 
на стабилизационната 

програма. Тов подкрепи 
е факта, че изразходвани 
те средства раснат по- 
бъбрзо от дохода е 14,2 
на сто и че е изключе
ние на четири органи
зации, „Народна ради 
ност”. Горската секция, 
ООСТ „Власина" и „Про 
мет-сервиз", при остана
лите по-бързо раснат от 
общия доход и че до об 
лекчаване на стопанство
то не се дойде. Така зап 
лащанията за съвместно 
потребление възлизат 763 
милиона динара и са уве 
личени със 129 на сто, а 
за общо потребление от 
дохода на стопанството 
са отделени 78 милиона 
динара, или дори 151 на 
сто повече по отношение 
на 1984 година.

Именно, през 
та 1985 година сноприелщински орган е 
1160 иска, което е с

повече от 1984 го-
25

на сто
дина, дадени са 3319 раз 
лични отчета и удосто
верения (32 на сто 
че), 1644 изводи, 
прекопирани плана, 
решения, приети 
5000 клиенти...

пове-
889

1019
над

Освен
управ- 

е съставило данъ-
това геодетското 
ление
чии спискове за 42 када- 

общини, които 
на данъч-

цина, когато започна ме- 
Смиловс-лиорацията на 

ко поле. Тогава „на видестрални 
са доставени 
ното управление за да 
се определи данъка. По
ради несъществуване на 
съответна трудова орга
низация, която с това 
да се занимава, геодети- 
те са направили редица 
снимки и ситуационни 
планове за нуждите на 
газличнии трупови орга 
низации, като снимане за 
тоасето на канализацио
нната моежа, за елект
ропроводи е, за ПТТ мре 
жата и подобно.

че при по- 
кадастрално 

площи-

ло" излезе.
следното 
премерване на 
те значително число об
ществените площи са се 
„върнали" в частни ръ
це, въпреки факта, че 
вече е било дадено на 
обществения сектор. То- 
Еа задава трудности не 
само на кадастъра, но и 
на селскостопанската тр 
удова организация „Сто 
чар", службата за иму- 
ществени отношения, съ 
дебните и други органи.

комитет особе- 
въпро-

сът за отговорност на 
всички субекти, както в 
стопанството така и в об

щинския 
но бе подчертан

имат Власинските водо- 
централи, след това „Еле 
ктродистрибуция", 
чийска кооперация „Вла- 
синац" и Горската сек
ция, докато във „Власи- ществените дейности, и 
натурс", „Власина-проду 
кт" и зем. кооп. „йелаш-

занаят

При отделни ползува 
щи обществени средства 
в извънстопанството са 
осъществени излишъци. 
През изтеклата година 
те са възлезли 32 708 000

че СК трябва остро да се
противопостави срещу 

оре всички явления на неса-ница" е осъществен 
ген личен доход 
на равнището на загаран- 
тираните лични доходи.

почти
моуправително решава
не, безделие и недисцип- 
лина.

динара.
Поради голямото ан

гажиране на средствата в 
залежали стоки и поради 
неплатежоспособност сур- 
дулишкото стопанство е 
принудено да взима скъ
пи банкови кредити. Са 
мо за лихви през изтекла 
та година са заплатени 
над 463 милиона динара 
или 226,7 на сто повече

Работейки върху всич 
ко това, споменатото обПрез изтеклата година 

със загуба е стопанисвала 
ООСТ „Звезда" (10 401 
000 дин.). Загубата е по
гасена от средствата на 
резерви на тази ООСТ и 
„Власина-продукт". Тъй 
като в цялата организа
ция „Власина-продукт" 
финансовото положение 
е незадоволително, Общ 
инският комитет на СК 
отделно се спря върху 
анализа на стопанисване 

нолеярна „Мачкатица" — на този колектив.
142 433 000 динара, след 
това ООСТ „Звезда" —
105 531 000, ООСТ „5 се- 
птембар"— 79 101 000,
ООСТ „Масурица" —
48 314 000 и ООСТ овце 
ферма „Власина" — 35
439 000 динара.

А.Т.Сърболюб микич

?ИЗ ПАРТИЙНИЯ ЖИВОТ В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА

Интензивна предкон 

гресна дейност
Междуобщинската кон
ференция на СКС в Лес- 
ковац. Между другото 
той подчерта, че основна 
цел на измененията и до
пълненията е по-нататъш 
но укрепване на идейно- 
политическото и акцион- 
но единство, по-голяма 
самостоятелност в работа 
та в Съюза на комунис
тите от първичните пар 
тайни организации до 
най-висшите партийни ор 
гани и тела, по-нататъш 
но укрепване и задълбо 
чаване на демократичес 
кия централизъм, както и 
по-нататъшно укрепване 
на личната и колективна 
отговорност.

След изборната актив
ност, която приключи спо 
ред утвърдените сроко
ве, общинската органи
зация на Съюза на кому 
нистите в Босилеград на
сочи дейността си към 
подготовката за предсто 
ящите партийни конгре 
си. Именно, тези дни в 
първичните партийни ор
ганизации в общината 
започна публично обсъж

по отношение на сравни
телния период. Най-висо
ки лихви е дала фабри
ката за машини и стома-

щата предконгресна ак 
тивност, членовете на 
СК в общината ще ка
жат свое мнение и забе 
.лежки и върху проекта 
на измененията и допъл
ненията в Устава на СК 
в СР Сърбия, който бе 
уточнен на 27-то заседа
ние на ЦК на СКС.

Неотдавна се проведе 
заседание на Политичес
кия актив при Общинс
кия комитет на СКС в 
Босилеград, на което ос
новните характеристики 
на проекта на изменения 
та и допълненията в Уста 
ва на СКС, изнесе СВЕТ 
ИСЛАВ СТОЯНОВИЧ, пр 
едседател на Комисията 
по уставни въпроси при

Във „Власина-продукт" 
са увеличени залежатели- 
те стоки с 80 на сто и въ 
злизат около 530 милио
на динара, след това за- 
дължеността е увеличена 
с 41 на сто и възлиза 445 
милиона и лихвите заОбщо средствата за 

акумулация и резерви въ 
злизат 510 772 000 дина
ра, което представлява 
увеличение със само 6,2 
на сто. Този факт показ
ва следователно, че през 
изтеклата година настъ
пи отслабване на матери 
алните основи на сурду- 
лишкото стопанство и че

кредити са увеличени с дане върху проектите на 
313 на сто и през изтекла четири основни резол- 
та година са заплатени юции, които ще бъдат 
260 милиона динара. По- предмет на обсъждане 
ради това и Общинският на Тринадесетия конг

рес на СЮК и проектодо 
кументите за Десетия 
конгрес на СК на Сър
бия. В рамките на всеоб

комитет е предложил Из 
пълнителният съвет на 
Общинската скупщина 
да формира делова гру- М. Я.
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ЗД Н08Н ШОДИНАРД ША
Но време на 

първичните 
организации 

силеградска 
подчертавано, 
вечето партийни 
зации трябва 

методът и 
нието на работа 
обаче
приемичивите

0скупЙЖоАси““”яна 0'»™™

По-малко нораарвшеки спороваизбори- 
парти- 

в Бо- 
община бе 
че в

те в 
йни Въпреки че на дневен 

ред бяха повече от 15 то 
чки, а между тях 
че отчети, последната съ 
вместна сесия на Общин 
ската

на служащите към лица 
тяхта, които търсят от 

услуги, но и значително 
е подобрена ефикасност 
та им. Отделно, 
става дума за работата по 
дишната работа на 
восъдните органи. Според 
отчетите им на

и повепо-
органи 

Да се ме- когатоскупщина в Боси- 
леград мина без особени 
разисквания. Само 
лко

ни съдържа_
Вавно пра

някосе премахват не- делегата, 
свои мнения и забележки 
върху 
Така

изнесоха края наметоди,
които

Най

изтеклата година иматт. е. подходите 
не дават резултати, 
стина, не е

отделни много по-малко 
шени спорове 
ние с 1984 година. Хара 
ктерно е и това,

отчети.
например Иван Ми 

трев, Вене Велинов, Па
найот Дойчинов и Елен
ка Владимирова, 
ха забележки 
бота

неразре- 
в сравне-малко чис

лото на първичните 
ганизации на СК в общи 
ната, които

ор- че кра
чка напред е направена и 
по отношение на - 
тивното действуване, 

потвърждава факта, 
че намалява броят 
рушителите. Разбира се 
това значи, че

отправи 
върху ра- 

отделните общ 
ински инспекции, а Кро 
не Николов върху рабо
тата на общинската 
моуправителна общност 
на интересите за 
ра. Останалите 
делегатите на трите съве
та приеха без каквито и 
Да е разисквания.

с действува- Босилеград преваннето 
тати в 
са малко

си постигат нарезул- 
своите среди. Не 

и организаци- 
които не подготвят 

събранията

коетос политическите си акти 
висти. От такава помощ 
особено се

трудности с приемане
то на нови членове. То
ва особено се чувствува 
в известно число местни 
общности, в 
ти няма млади, 
обаче оправдание, 

нови не досега за известно чи 
организации в сдру 

жения труд. в които има 
доста млади. Сега в по- 
вечто
общината започва

на на-ите
са-добре нуждаят пъ

рвичните партийни орга 
низации в местните об-

ИЛИ
пък ги завършават без 
договор за акция. Не са 
малйо и случаите да се 
изготвят хубави 
чения и

занапред 
не трябва да действуват 
още по-ефикасно и 
бързо. Особено 
става дума за работата по 
чти на всички инспекции. 
В това отношение съв
сем на място бяха 
кваниията

култу
отчетикоито поч- 

Няма пощи ости.
А: ^ когатопозаклю- 

след 
конкрет- 

чле-

Приемането на 
членове в редовете на сло 
СК и подобряване на со 
циално-клйсовата 
тура, т.е.

договори, 
които изостава 
но ангажиране на 
новете.

Обща характеристика 
за работата на 

общински
ни, самоуправителни
Щности и

разис 
на отделни 

преразгле 
разпреде-

струк 
работническо-

почти
оргавсичкиорганизации в делегати да се 

Да и преизучи 
лението на 
ходи, като далеч по-гол-

Тази (лоша) 
както 
кретни 
бота в

практика, 
и липсата на кон-

да се
чувствува оживена пред
конгресна активност. В

обто мнозинство е въпрос, 
който и други органи и 

отдели, чийто работи са 
компетенция на Общ- 

скупщина, 
отношение на предходни 
те години през изтекла
та година

личните до-занпред заслу
жава вниманиие. През 
изтеклите четири годи
ни в СК в общината са 
приети 265 нови членове 
Наистина, едно число 
първични организации 
(сега действуват 63) имат

планове за 
известно

ра-
вчисло ямо внимание се 

ти върху стимулативното, 
възнаграждаване и други 
мерки и активности, кои 
то 'ще ги
подтикват за работа

тях подчертвата, че 
мето пред конгресите на 
СК ще използуват и за 
опресняване на редове 
те си с нови сили.

посве-врепървични организации- 
не бива да продължи и 
занапред.

инската по

Обстоятелст
вата налагат и търсят с 

отгово-
се забелязва 

известно подобрение. По 
добрена е не само ажу-.

отношението

мотивират иизостарянето на 
рността 
методът 
действувал ето. 
ст, в новите 
не ни

да се мени и 
на работата и 

Всъщно
В.Б. рността и М. Я.

и затдруд-
обществено-иконо 

мически условия 
обходими и нови

Имат пумата делегатите I
са не-

ЗА ПРАВДИВОСТ В ЗАЕМАНЕТОподхо
ди, с които СК ще стане 
още по-голям двигател
на акции, с което да 

доверието и
авторитета си всред ма Ш 
сите.

увеличава
— Отивам на този най-висок синдикален 

форум — изтъкна Томислав Станоевич, делегат 
на Бабушнишка община на 10-тия конгрес на югс 
славските синдикати като представител на колек
тив, завоювал досега хубави резултати, но пред 
който стоят и редица неразрешени проблеми.

— В момента за нас е от огромно значение 
свързването на трудовите колективи от Бабушни
шка община с по-големите трудови колективи в 
региона, републиката и страната. Истина, в това 
отношение и досега постигнахме хубави резулта
ти. В резултат на такова свързване и сдружаваме 
в Бабушиица в последните десетина година никна
ха „Лисца", „Първи май", Балкан" напълно се 
модернизира и нр. Сега е наред да стане сдружа
ване на химическата и текстилната промишленост 
в по-широки размери,

— Кои проблеми най-много измъчват общи

Едно от 
по-добра и
на работа на първич
ните партийни организа 
ции, се казва в отчета 
за работа на Комисията 
за уставни въпроси към 
тази общинска партии-

условията за 
съдържател- Томислав

рно с, значи, че в случая не се касае за най-угро^ 
зени лица. . . А сигурно е, че има търсещи работа, 
на които трудострояването им е много по-необхо
димо. Считам, че комисиите по заемане на рабо- 
във всеки трудов колектив предварително трябва 
да поразговарят с предложените кандидати, а 
само формално да изпълняват своята задача.

— Ако бихте взели думата на конгреса, за 
какво бихте говорили?

на организация, е и ин 
формирането. Досега ме 
жду Общинския коми
тет на СК и първичните 

преобла-организации 
даваше информиране чр 
ез „преписки", а по-ма-

— Бих се спрял върху необходимостта син
дикатът да се залови с най-актуалните проблеми,- 
производството, производителността, възнаграж
даваното; жизненото равнище на трудещите се 

— Като .стопански изостанала община, и Синдикатът нс бива да се „изчерпва" само въ,
въпроси по снабдяване със зимнина, подготовка 

Бабушиица има проблеми с търсещите за чествуваис на празненства, а да не се спира
върху най-актуалните въпроси, от които зависи пр. 
веждането на задачите от Дългосрочната проЦЧ 
ма за икономическа стабилизация. В тази акция

лко чрез лични контак- Iн ата?ти, с което могат да се | 
постигат и по-добри ефе § 
кти в работата. И по 
време на общопартийно 
то разискване върху Про 
ектозаключенията от 13 

ЦК на 
сетне и по вре-

покрай откриването ма няколко нови промишле
ни цеха 
работа.

— Постоянно се изтъква, чс в приемането 
работа сс допускат слабости и грешки?

— Стават грешки, наистина. Имаме обще- синдикатът трябва да бъде начело, а не на опашка
та — сподели Т. Станоевич.

па-то заседание на 
СЮК, а 
ме на партийните избо
ри в голямо число първи | 

бе изтъ

ствси договор, имаме и др. нормативни актове, а 
пак, допускат се и грешки. Считам, че 

голяма вина за топа е недостатъчното сътрудн 
чество с’>с самоуправитслната общност по заема- 

работа. Как иначе може да се обясни да

Инак Томислав Станоевич е завеждащ на 
тъкачния цех при химическата промишленост 
„Лужиица". До преди две години беше секретар 
на ОК на СКС, а изпълнявал с и редица други от
говорни постове трудовата си организация и об
щината.

иавсе

чии организации 
квано, че 
комитет трябва да оказ

Общинският не иа
приемаме на работа млади хора, които са „излез
ли" иай-високо па ранг-листата, а тс още от нър- 

ден идват с автомобили на работата... Сигу-ва по-голяма помощ на 
особено м.Л.вияорганизациите,
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СТОПАНСТВО В КРАЯ НАМИНАЛАТА

сСчСч:

В СУРДУЛИШКИ „5 СЕПТЕМБАР"ГОДИНА
БОСИЛЕГРАДСКОТО

Ю ЗАГУБА, ПО IБМОГОШ ШИШ
доколкото се касае 

за износа, за 450-те зае- 
основиата ортаииза 

труд

сьпътствуване на поточ
ните линии на автомобил 
пата фабрика в Крагуе- 
вац — по-смело се насоч 
ват към завладяване на 
чуждестранни пазари. Та 
ка например вече досе 
га с договори е осигурен 
износ в Англия на обща 
стойност над 100 хиляди 
долара, а електромото
ри на тоя производител 
ще заминат и за Италия 
и Финландия. Освен до
говорените 100 хиляди бр 
ойки електромотори ох
ладители за съветската ав
томобилна промишлено
ст „ВАЗ", има изгледи 
количеството да се удвои, 
и доколкото това се реа
лизира, трябва да достиг 
нат стойност около 4 ми 
лиона долара.

Заслужава да се изтък
не, че през първите два 
месеца на настоящата го 
дина на чуждестранните 
пазари са изнесени 10 
560 микромотори, или 
2560 бройки повече от за 
плануваното.

78 пл сто, ДОХОДЪ(ГС 63, а чистият доход с 
намалени с 38 на

понеОбщият доход увеличен със
докато средствата за акумулация са 

възлиза на 25 679 динара.
сто.62 на сто.

Средният личен доход ти в
ция на сдружения 
„5 ссптсмбар" в Сурдули- 
ца, която стопанисва

на автомобилни-

Тьй като, разходите 
бележат най-голямо

обезателно на-

нестопански ор- 
едва

Колкото охрабрява фа
кта, че според заключи
телните баланси нито ед 
на от стопанските орга
низации в Босилсградс- 
ка община, през изтек
лата 1985 година нс отче 
те загуба, толкова повс- 
еч тревожи обстоятелст
вото, че стопанството в 
общината, е предоставе
но само на себе си — 
без каквато и да е по
мощ, или съвсем малко. 
Обществено-политичес 
ки субекти се съобразя
ват, преди всичко в раз- 
рещаването на причини
те от обективно естест
во. Катато казваме това 
имаме предвид, че ряд
ко кога, или пък с доста 
голямо закъснение, кога 
то всяка интервенция е 
излишна, проблемите в 
отделни стопански орга 
низации са предмет на 
обсъждане от страна на 
компетентните за това.

китс и
ганизации изготви 
през миналата седмица. 
Разбира се в основните 
организации на сдруже-

увс в
личсиис, 
сочват трудещите се 

много по-голямо 
всич-

с'<> става 
тс заводи „Цървена зас
тава" в Крагуевац, е би
ла доста плодовита. По
неже вместо ПО йсиляди

към
икономисвано във 
ки отношения, отделно в

пия труд, трудовите съ
вети отделно и на разши 
репи заседания са раз
исквали по ТОЗИ въпрос, 
когато се ангажират и 
останалите субекти пре
ди всичко в проедолява 
пето на обективните при 
чини, а съвместно с това 
и редица субективни, ре
зултатите ще бъдат мно 
го по-добри.

Инак, стопанските ор
ганизации в Босилеград 
ска община през изте
клата 1985 година са ос
ъществили общ доход от 
2 милиарда и 842 мили
она динара и по отноше
ние на същия През 1984 
година е по-голям със 78 
на сто. В структурата на 
общия доход най-голямо 
участие има ООСТ „Сло
га" — 30,5 на сто, след 
това „Напредък" със 17 
„Граджевинар" с 16 
„Автотранспорта" с 14 
на сто.

За осъществяването на

онези организациии, къ- 
дето това е пай-очеби- 
сщо.

колкотоелектромотори, 
са били договорени,

автомобилна
на

съветската 
промишленост са доставе 
ни 136 хиляди и планът 
е преизпълнен почти за 
една четвърта. Още по-до 
бри резултати са постиг
нати в пласмента на про

Загрижава и фактът, 
че през изтеклата година 
повечето от стопанските
организации много по- 
голямо внимание при 
разпределението на чие 
тия доход са обърщали 
ка средствата за лични, 
доходи които възлизат 
на над 506 553 000 дина
ра, увеличение 78 на 
сто, отколкото за сред
ствата за укрепване и раз 
ширяване на материал
ната основа на труда, ко
ито по отношение на съ
щите през 1984 година 
са намалени с 38 на сто 
и възлизат 23 642 000 ди 
нара.

През изтеклата делова 
година босилеградското 
стопанство е настанява 
ло 785 души, 23 повече 
отколкото в края на 1984 
година, а средният ли
чен доход по зает въз
лиза 25 679 
личение 78 на сто.

Най-голям среден ли
чен доход през изтекла-

изведения чрез класичес 
ки износ, и то на конвер 
тируемия пазар. Чрез 
фирмата „Лукас" в Анг 
лия от Сурдулица са из
пратени почти три пъти 
повече електромотори, от 
колкото е било предвидя 
но с плана — 17 хиляди 
бройки на обща стойно
ст от около 100 хиляди
долара.

И тази гдина заетите 
в Сурдулица продължа-Ясно е че при това, 

нарастват и субективни
те причини.
с миналогодишните де 
лови резултати, които 
въпреки че вече измина 
и първото тримесечие от 
настоящата делова годи 
на, все още официално 
не са обсъждани от нито 

обществево-поли-

С. Микич

Примерът и
НОВИНИ ОТ „тигър—ДИМИТРОВГРАД"

ПОСТАВЕНИ 8000 »СТЕПС«този доход са изразход
вани 2 милиарда и 372- 
милиона динара и същи
те бележат увеличение 
82 на сто (4 пункта пове
че от увеличението1 на 
общия доход). При това 
доходът отчита увеличе
ние 63 на сто и възлиза 
на 469 889 000 динара, а 
чистият доход възлиза 
на 547 928 000 динара, 
или същият по отноше
ние на предходната годи 
на е по-голям за 62 на 
сто.

динара, уве Тези дни „Тигър—Димитровград" достави 
първите количества спортни обувки „Степс" на 
италианските потребители. Според думите на гене 
ралния директор на „Тигър—Димитровград" Миха 
ил Иванов доставени са 8000 чифта, а в предстоя
щия период трябва да се доставят още 30 000 чи
фта. Тъй като италианските потребители проявя
ват голям интерес в настоящия момент предстои 
договаряне на нови количества спортни обувки 
„Дерби" и „Степс".

една
тическа организация нито 
пък от страна на Изпъ
лнителния съвет към Об 
щинската скупщина, до 
ри и от Секретариата по 
стопанство и финанси 
при ОС, който е и най- 
компетентен за 
Официална 
ция във връзка със сто
панисването на стопанс-

та година са осъществи 
ли трудещите се в „Град 
жевинар" — 41 970 дин. 
след това в Общата слу
жба на трудовата органи 
зация
870, а най-малък е на за 
етите в
та" — 20 349 динара.

„Босилеград" 34
това. 

информа- „Автотранспор- юнаци НА РАЗВОЙНИЯ ПЛАН
М.Я Както узнаваме понастоящем се предприемат 

мерки за осъвременяване на мощностите за смесва 
не на смесите. Това е първата крачка към реализа 
ция на петогодишния развоен план на тази трудо- 

организация. Известно е, че валярата досега е 
имала застарела технология и условията на труда 
тук са доста трудни. Именно затова иновирането 
започна тъкмо от нея.

ИЗ КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА"

ПРИЕТ ТАЗГОДИШНИЯТ ПЛАН
Години наред планове

те и задачите за Предсто 
ящата година са приема
ни в края на предишна
та година. Тази година 
се отстъпи от това прави-, 
ло, така че тазгодишни- 

стопанско-финансЛ» 
план с елементите за съ
здаване и разпределение 
на дохода е приет в на
чалото на март. Това на
пускане на традицията е 
поради обстоятелството, 
че първобитните опреде 
ления в плана се наложи 
да претърпят изменения. 
Причината за това е ви
сокият ръст на инфлаци

ята и ръстта на цените. 
В трудовата организация 
не са били в състояние 
да се заплануват такова 
разпределение, което на

на продукцията и уве
личение на производи
телността на труда. След 
многостранно обсъжда- НОВИ МАШИНИне направен е нов вари
ант на тазгодишния сто 
панско-финансов 
който

трудещите се, ако не да 
обезпечи 
подобрение на стандарта 
то поне да осуети него
вото

Неотдавна в „Тигър—Димитровград" приети 
гнаха две машини за оплитане на тръби. През на
стоящата седмица ще започнат с работа от програ 
мата за „Югоамерика"..

чувствително план, 
е приет от труде- 

реализа-
ят

щите и чиято
намаляване.

Именно поради 
са правени 
рианта и предложения на

ция започна от 
т.г. Очевидно, касае се 
за усилие, което трябва 
да допринесе за реално
ст на плана, което тряб
ва да гарантира, 
края на годината плана 
да бъде цялостно реали- 

■ зиран.

1 март !
г

Към края ,на април щетова пристигнат още три 
транфер преси. Те ще бъдат пуснати в 

производство през май и ще произвеждат детайли 
и възли по програмата „Застава" и „ИМБ". За 
тяхната набавка ще бъдат изразходвани 211 хиля
ди западногермански марки. Според плана те тряб 
ва да произведат 6000 комплекта челни съедините 
лни профили.

няколко ва- машини

плана и са търсени съот
ветни решения 
добро ползуване 
ботното

за по- че в
на ра- 

време, по-добра
организация
подобряване

на труда, 
качеството Ст.Н. Ст. Н.
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СМЕТКИ И ЗАПЛАЩАНИЯ
О да действуват насърчително 

ето на големите промени — единствените 
промени, които могат да надделеят иконо- 

до данните мическата криза.

Кои са тези жизнени интереси ако жизне
ният стандарт на мнозинството пада, а 
изходът от кризата никак да почне. Дори, 
пито това което е твърде ясно записано в 
Дългосрочната програма за икономическа 
стабилизация и в мероприятията на Съюз
ния изпълнителен съвет е проектирано, не 
успява да се пробие поради нерешителнос
тта и колебанието (случаят с измененията 
и допълненията на Закона за Службата на 
общественото счетоводство с цел да се кон 
солидира стопанството).

От много авторитетни места (напри
мер, от неотдавна състоялото се съвещание 
на икономическите експерти за 
в провеждаването на 
програма) стигат оценки, че голяма гре
шка сме направили дето през 1983 година 
промените не проведохме като всеобхват
на и еднократна реформа, в промените се 
тръгна „крачка по крачка”. И второ, че 
със закъснение се установи как политичес
ката система е прекалено тясна за да мо
же да „пропусне” стабилизационните про
мени.

в иаправлени-лужбата на общественото счетовод
ство в Югославия извърши всички матема
тически операции за да стигне 
за стопанисванетозултатите на таа, ” миналата г0Дмна- Ре- Ще се спрем, за момент, върху нещо,

нството в тази надеждна година са изчез- 
напълно. От тогава настъпи

ството на месо, което е част от нашата
потенциалите 

селското стопанство. В
нали никога не узряла, обаче по 

голяма надеждас оптимистическа 
ществено-икономическото 

един амбиент, който бе „пощаден” 
бициозни планове.

Заплануваните размери 
така наречените

резолюция за об-
развитие в последния средносрочен период селското

от ам- стопанство имаше ръст от общо 0,5 на сто 
I годишно. Цените на селскостопанските про 

на растежа на извидиния в нашата страна са чувствител- 
икономичес- но по-високи отколкото в света, и това: на 

ки показатели, така да се каже, бяха заб-„ царевицата с над 40 на сто, соята с — 65, 
равени, но затова някои други (нежелател- захарта със 120 
ни) размери дойдоха до пълна изява. Това сведението, 
са: високият ръст на разноските, високият прехраната средно участвуват 
размер на средствата за лихви на кредити доходи на гражданите с 60—70 на сто, до- 
и два и половина пъти по-големи загуби като тази сума в напредналите страни въз 
от онези в миналата година. С миналата лиза на 15 до 20 на сто.
година приключи предишният планов пе- Вместо най-ефикасните средства да по 
риод, в който константно намаляваше уча- лзуваме за премахване на такива абсурдни 
стието на

отпорите 
стабилизационнатакачествени

на сто... В този контекст
че днес у нас разходите за 

в личните

1- Ще може ли това пространство в нас
тоящата година на изборите и кадровото 
възобновяване на всичкии равнища и, да 
се надяваме, в по-другоячен амбиент, кой
то би трябвало да последва след обсъжда
нето на Критичния анализ на политичес
ката система — ще по-изгодно за промени 
— остава тепърва да се види. Във всеки 
случай миналата година показа цялото си 
безсилие с тактиката на малки промени. 
Не е случайно, че хората, които малко по- 
дълго помнят, аргументирано се позовават 
на несполучливо завършената реформа от 
1965 година. Един то тях е Миран Гослар, 
директор на люблянски „Меркатор”, ко
муто Стопанската камара на Словения да
де наградата „Борис Крайгер". Тъгата за 
непроведената реформа този стопански 
деец свърза с изчезването на един от на
шите ней-големи стопански радетели, чи
сто име носи споменатата награда. Не на
влизаме в това, колко от един човек зави
си осъществяването на една идея, обаче 
смисълът е в това, че тя съществува. Тя в 
сегашните условия значи да се излезне 
от кризата и живее живот, достоен на со
циалистическата самоуправителна програ
ма. Не повече от това, но никак и значите
лно по-малко от това,

стопанство от 64,2 през 1980 на различия, у нас се прокарва тезисът, че
храната трябва да бъде скъпа и че ще бъде 

съживяване на про- все по-скъпа. Това, разбира се, не се под- 
мишленото производство, по-умереното уве крепя с никакви аргументи, но зад него 
личение на потреблението, увеличението стои една несполучлива политика, чиято съ 
на търговската обмяна и още някои малки щност на тесните частични интерси не мо- 
подобрения от 1984 година пресъхнаха ми- жа да разбие никаква логика на здравата 
налата година? В Службата на обществе- икономика към която се стреми целият св- 
ното счетъводство смятат, че това е настъ- ят. Това потвърждават и думите на д-р 
пило „под влияние на постоянното увели- Милорад Станоевич — председател на Съ- 
чение на инфлацията и неблаговременното гозния комитет по селско стопанство, кой-

53,9 на сто през миналата година. 
Защо известното

неконзистентното и несинхронизираното то каза тези дни на югославското съвеща-
реагиране с определени мероприятия и ние за експортните възможности на селс- 
активности още в 1985 година”. Изводът не кото стопанство. Именно, че „мито едно 
е неточен, обаче не и достатъчен, че в ед- общество, пък и нашето социалистическо,

същест- не може да позволи храната на домаш- 
слсд ния пазар да се продава по-скъпо, отколко

на приемлива картина да свърже 
вените причини, които три години 
приемането на Дългосрочната програма за го на световния пазар и това в положение 

стабилицазия този проект косато нашите лични доходи са три — че-икономическа
поставиха под въпросителен знак, не в те- тири пъти по-ниски отколкото в Европа".

Аграрът, следователно, ни с в незавид-отношение (защото тя
лесно мина), но в реши- но положение, промишлеността в тежко, 

телния практическия етап на осъществява- Загуби в стопанисването миналата година 
нето Тази картина всеки ден се попълва имаха 2 369 ООСТ, всеки дванадесети ко- 
от самия живот във всички обществено-по- лектив в страната. И иататък повече сме 
литически и икономически аспекти на за саниране на загубите и по всяка цена 
функционирането на страната. Доказате- за оцеляване на всички и всеки, отколко- 
лства има достатъчно, обаче проблемът е то за фалит, а всичко това, уж, да сс за
таи как да бъдат политически изразени за пазят жизнените интереси на работниците.

ТОЗИоретическо 
етап относително

Слободан Куюнджич

Хроника----
»Отчуждена« земя

ли винаги бе считана за иму- 
нс сс знае кой 

300 хиляди хектара коопера 
когато повече от земеделски 
Със закон трябва да се защи 

имсщество, като специфи 
Ако нс направим това, тру

Чедо Гъргич, член на СК на 
ССТН в Югославия

Специалисти
Около 11 500 специалисти с виеше образование в следво

енния период напуснаха Югославия. Дори една трета от нашия 
съвкупен научен потенциал работи в чужбина. По правило на 
работата през границата заминаваха най-добрите. Там получа
ваха най-добрите. Там получаваха много по-изгодни условия. Там 
резултатите на работата им са значително по-уважаванн, а дадс- 

им с възможност за научно потвърждаване и афирмация.
„Просветни преглед”, вест

ник за възпитание и образова
ние в СР Сърбия

Земя като че 
никого. Ето защо и сега

Кооперативната 
щество на всекиго и

около 
1974 година,

кой е присвоилотчуждил и 
тивни ниви само презбяха разформирани.

кооперативнототе кооперации

г,“*—новото сдружаване.

на на

дно ще върви с



2 Комунист
РАЗИСКВАНИЯ ПО ПРОЕКТОУСТАВИТЕ

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА
партийния функцио ратически привил, че базата е 
би идвал ма функция съгласна с всичко казно и напра- 

сдружения пено от него, макар че не я е
Предвиде- 
обобщено 

което е станало

СК в Сърбия позиция па 
пер, когато 
непосредствено

Публичното обсъждане на Проектоустава на 
и Проектоустава на СЮК е в ход. Първичната организация

”*"■■■■ , «» ™,, 21 «,У*СШЯ ТРИ С« 1Ю С само
в Устава на СК в Сърбия. Обос- че мандатът му. Само тогава изказванс -------

той би могъл да говори и раоцг съвсем рутинно и формално. То 
автентичните 

класовата си база,

от

ни изпрати
в Устава на СЮК и на член 28

на предложението е написал секретарят на тази ор- 
професор ЖиворадЧолпч

нованието
ганизация съзвучие с почти никога не може да оспо- 

функция, дори
ти в
интереси на

защитено право да работи на съ чийто е представител. Дсйству-
и ко- 
пълно

ри нечия
си гато за това съществуваРазработка и

зация на чл 24 в Устав па СЮК щото работно място, на което се вал би според автентичните
па човешки интереси и интслсктуал оправдание, 

способности, а не като хомо

операционали-

в е намирал преди да замине 
Сърбия) в предложените проск- политическа си функция, 
тоустава на СЮК и член 37 в Уставът на СЮК и СКС нс сс дуплекс.
Проектоустава на СКС): прилагат на практика по един В Програмата на СЮК с за-

а) На всяка политическа фун- съществен въпрос, който в чл. 24 писано: „Последователното при
цня на СЮК обезетелно трябва в Устава на СЮК и чл. 28 в Ус- лаганс на демократическия цен-
да бъде избиран член нспосред- тава на СКС гласи така: „Орга- трализъм допринася за наи-спо-
ствено от сдружения труд, от ннзациите, органите и форуми- лучливо избиране на
сдружения труд, от всяка полити те на СК са длъжни да осуетяват кадри Този
тическа функция в СЮК член тенденцията за възпроизвежда- принцип също остава само
трябва обезателно да се върне нс на политически професиона новела формалност, а на прак- кандидати се р-ППрКМ
в сдружения труд със защитено лизъм и да обезпечават връща- тика кадровата политика се во- рат) за първи п т,
право да работи на същото мяс- не на кадрите в сдружения труд ди от кадрови комисии, които това може да оъде минаване от
то, на което се е намирал в мо- след като им изтече мандатът са инструмент на политическия една на друга функция, от един
мента на избиране. на политическата функция". То професионализъм. Те обикнове- в друг форум. По този начин

б) Мандатът на всички профе зи съществен за СЮК и цялата но действуват далече от обще- също се създава демократически
политически функции политическа система въпрос, та- ствеността. На кадровата поли- привид. Не е най-същественото

формална тика винаги може да се даде дали някой се избира или не из-
об- бира за първи път, но дали е 

всъщност избран непосредствено от сдру-

и на чл. 28 в Устава па СК
ни ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ПРИВИД

При сегашното кандидатира
не (избиране) на органи и фору- 

на СЮК (същото е валидцД 
скупщини) 

се взима чисто 
обик- формалният критериий колко 

предлагат (изби-

ми
делегатските 

като най-важен
партийни и за

демократически

че

сионални
в СЮК може да бъде най-много ка обобщен, само е 
4 години без право на преизби- прокламация, която 
ране на която и да било

никога за демократически декор пред 
нищо не задължава. Проблемът ществеността, но тя 

функция. Ново избиране на ня- е там, че това не е конкретизира се води в рамките на затворени жения труд. 
коя професионална функция в но и операционализирано, за да групи. Който иска да укрепи йоч 
СЮК може да се извърши само се прилага на практика, 
ако въпросният член е работил 4

нова

Формализацията и рутината в 
работа, главен

остава изгледи да „гони" кариера, той виновник за които е политиче-
членове да бъде и при днешните условия ще си служи с всички видове ският професионализъм, се ма-

интересите и опортюнизъм, угодничество и по нифестират чрез маса събрания,
при стремежите на работническата добни начини, включително и говори,

класа и вчики трудещи се

литическата си позиция като 
В Програмата на СЮК (л. X) сладка собствена съдба с добри политическата 

е записано: „СЮК бе игодини в сдружения .труд.
в) Преизбиране на 

на форуми и органи на СЮК представител на 
може да се приложи само 
1/3 предишни членове.

решения и становища, 
роднински и „землячески” връ които най-често не подразбират 

г) Лица, намиращи се на про Югославия". Това, разбира се, зки. Тогава неговият поглед е. задълбочен анализ на проблеми- 
фесионални политически фун- е основното условие, без което насочен „нагоре", понеже съгла- те, нито пък дават операциона- 
Кции в СЮК, не могат да имат СЮК не може да се декларира снето трябва да пристигне „отго ' линзирани решения за промени 
ни по-високи, ни по-ниски лични като партия на работническата ре", а не „надоле', към базата, и усъвършенствуване на прак- 
доходй от личните си доходи в класа. Това становище обаче ос- понеже от нея се е откъснал от- тиката. Затова нашите събра-' 
сдружения труд в момента на тава декларативно, понеже на давна и само фиктивно я преде- ния приличат едни на 
избиране за дадената функция, практика не се осъществя а ни тавя. В това са корените на к<Н докладите също, дискусиите съ- 
при евентуално увеличение, рав- приблизително. Основният про- риеризма, срещу когото се „оп- що — като яйце на яйце. Няма 
но на увеличението в ООСТ, тру блем е в това, че една политиче- ълчват" Програмата и Уставът,- иновации, няма откровено 
довата организация или трудова- ска организация, в Случая СЮК, но това „опълчване" е обобще- крено

на

други.

и ис-
разглеждане на пробле-

та общност, в която са работи- не може да отразява автентични Но, изразено със синтагмите: „би мите, та същите да се решават и
ли преди. Евентуалните разходи, те интереси на социалната си трябвало", „налага се". по този начин да се усъвършенс-
произтичащи от вършенето на база, ако корените й не са д'ьл- в нашата политическа сисфз^ твува революционната практй-
политическа функция трябва боко в тази база. Корените на ма няма утвърдени критерии (ос ка. Не е достатъчно само закле
да се надоместват от средствата СЮК не са укрепнали сред база- вен обобщени устни) за публич- ването в революцията, тя трябва
на СЮК. та му, която съчиняват сдруже- но оценяване успешността

д) Никой не може да получи ният труд и неговият основен
обществен апартамент въз осно- представител работническата няващо дадена
ва на политическа функция в класа, преди всичко поради по- ва всеки се чувствува сигурен преразквазваш по сто пъти едно
СЮК, но само въз основа на литичсския професионализъм, на функцията си, без разлика и също пред зоркото око на сре-
придобивкитс от сдружения труд който укрепва още от края на дали работи добре или слабо, дствата за масова информация
в който е бил зает преди. Време въоръжената революция до ди- Оттам идват между другото мно които обезателно

. то, прослужено на дадена фун- ес и който се е развил толкова гоброцните злоупотреби, узур- рат
кция трябва да се третира като много, че е станал отделна сис- пации, своеволия, несполучливи то да се
време, прослужено в сдружения тема. Който един път се добере училищни реформи и
труд, с всички параметри в мо- до ръководна политическа фун- ции, неикономическо
мента -на- избиране. кция, той обикновено никога не ване в чужбина.

е) Във всички форуми и ор- се връща на старото си работ-
гани на СЮК задължително тря- но място. Работното място в
бва да се избират 2/3 членове сдружения труд най-често
от материалното производство. служи като добър идейно-по

литически трамплин, от който 
се издига в лествицата на поли

Вили да се развива по-нататък!
неуспешността на лице. изпъл- края на краищата по-лесно е да 

функция. Зато- седиш на събрания, да казваш и

ще регистри- 
тази „работа", отколко-

занимаваш с проб- 
непосредственото ма- 

задължа- териално производство, в което 
- особено днес владее сериозна
неизвесност.

Професионалният политик, 
детерминация 

си битие, вина 
ги е готов съзнателно или несъ-

инвестщ лемите ву

П олитическо-професионал- 
ната затвореност на СЮК 

му формира отношението
де-

между по съществената 
членовете (базата) и ръководст- на общественото 
гото. Ръководителят, който не
се връща на предишното си ра- знателно да идентифицира себе 

' ТТ тическата йерархия, а тя по-къс- ботно място в сдружения труд, си и ролята си със своята" ре-
Целта на тези предложения но го носи. по правилата на при но е погълнат от желанието си публика своята" нация сво-

е ограничаване на практиката същия и автоматизъм, от една да заеме по-висока позиция ята" работническа класа и пр
да се минава от политическа фу на друга функция. йерархията, няма интерес и за- В това се нГимоа
нкция на политическа функция дължение пя гр 1 се наимРа
Всеки член, избран на полити- ДАЛЕЧЕ ОТ ОБШЕСТВЕНОС тентичните " интспеси ня пяпти" °СН0Ва На интеРесите на полицен
ческа функция от сдружения ТТА йнГта си база пГртИ%ата база еТа™ЗЪМ “ Р°КР3'
труд, след като му изтече чети- му служи само като формално
ригодишният мандат, трябва да По-инаква би била психосо- покритие за функцията Той 
се върне в сдружения труд със циалната, а с това и моралната рочно (на думи) създава

ФОРМАЛНА ПРОКЛАМАЦИЯ

съществената

тическия 
ито

ко-партикуляризъм, 
в себе си безспорно носят 

заряди от национализъм и сепа- 
демок- ратизъм.

на-



Комунист 3
РЕАГИРАНИЯ

Вместо аргументи
По повод текста „Произволностите 

му лист" от 21 март)
Макар че, като политически рби 

работник и писател на историо- 
графически произведения често 
пъти навлизах в полемически ду 
ели, никога до сега не бях в си
туация да отговарям на така 
обиден неистински и с

анатеми
на Батрич Й0ванович", „Ко- бвало да има програма

ница, а на другия на кирилица.
От февруари 1978 год. 

ник ,,Освобождение" има

да „душебрижник". А аз и този 
път, както и всеки път по-рано, 
говорех като югославски комуни 
ст и борец на нашата НОБ и со
циалистическата революция, как
то и делегат в Скупщината на 
Югославия, Критикувах —явлени
ята на нарушаване на Конститу
цията на СФРЮ, без оглед в 
коя част на страната това се

на лати-

и черногорци в Босна и Хер
цеговина и Хърватско", че още»
,,един път" съм се възползувал 25 процента съвкупно простран
ен ,.делегатския имунитет" за ств0 ( с ПРИТУР™) на кирилица,

а около 75 на сто на латиница,

вест-
около

„узурпирано на делегатския на
чин на разискване", че моят

насаден текст °мраза зис е „грозотия, измислен и в последователно
ликуван в един от последните Г083™ ™ ™нри0зен"' 
броеве на „Комунист" с горепо “°Я "Необективен'
соченото заглавие с подпис 
Милада Цицович.

Текстът е

докато заглавието на вестникате-
се редува с ед- 

че ното и другото писмо. Според 
словото на Конституцията вест- прави.тенден

циозен и скцентричен ум може НИ1<ЪТ еДин Ден би трябвало да
бъде на латиница, а другия ден

Несъм „обиколил" 
Херцеговина лани като

Босна и 
„царс-

ревизьор" или „инспекцио
нен шпионин", както' ме „титу
лува" авторката на текста, но

на да игнорира всичко, което в Бо
сна и Херцеговина от революци- 113 кирилица. Останалите 

повод ята до днес е направено в облас- рвестника на издателство „Осво
божденис" излизат

кичети-
написан по

моето изявление в Съюзния 
вет на Скупщината на СФРЮ 
13 март, в дебатата за „Критич
ния анализ

съ- на латини-тта на езиковата политика, осо- 
от бено за равноправието на упот- така че текстовете с кирилица

в"ьв вестниците, на 
„Освобождение"

имах желанието да мина през 
онези краища на СР БиХ, в ^ 
ито воювах 1941, 1942 и 1943 
год. като боец в Първа пролета
рска бригада. Щастлив бях като 
видях огромния прогрес на тези 
краища, но и забелязах, че се 
нарушава конституционния прин 
цип за равноправието на тези 
писма.

реба и на латиницата и на кири- издателство
за функциониране представляват 

в по-малко от 10 на сто от сьвку- 
пространство, а на лати-

лицата на линията на осъществ- 
на яване на политиката на СК 

самоуправле областта на
на политическата система
социалистическото 
ни", в която казах, че са 
дентни явления за

пното
ница повече от 90 на сто. 

в останалите 354 вестника в 
, БиХ, 326 излизат на

междунационални- 
„еви- те отношения", че с „нападени- 

нарушава- ето" на „политиката на СК
БиХ в областта на междунацио- 

за равноправието на налните отношения" — съм „за- 
езиците и писмата на цародите станал" на страната на „идей- 
и народностите на Югоклавия", ните" и „практически" 
че на два пъти съм говорил

От
СР

не на конституционните 
писания

латиница, 
19 на двете писма, а само 9 на 
кирилица. Разбира се, 
Конституцията 
ци би трябвало да излизат 
двете писма. .Ако един ТВ зри-

пред-

според 
всички вестни-„пропа-

за гандисти на отричане на Босна 
дискриминацията в САП Косово и Херцеговина като

кирилицата, националното на и свободна общност на рав- 
писмо на събрите и черногорци
те и че е „подобно 
ето в СР Босна и Херцеговина 
и СР Хърватско".

Според мнението на авторка- добно говори на сараевската ТВ 
та на текста, аз, дръзвайки да се Дубравка Кенич). И още по не- 
докосна до „тази" табу

Всяко нарушаване на консти
туционните предписания за ра
вноправието на писмата, па и 
писмата на сърбохърватски език, 
кирилицата и латиницата създа
ва чувството на неравноправие и 
подчинеността сред нациите, чи- 
ито писма се изтласкват без 
оглед, че „суперинтернационали- 
стите" от редовете на тези на
ции приемат това изтласкване. 
Дружба, любов и същинско бра 
тство могат да съществуват само 
сред народи във всичко равноп
равни, включвайки и равнопра
вието на техните писма.

на
равноправ- тел се изравни с един читател 

на вестници, тогава кирилицата 
с не представлява нито два проце

нта от всички вестникарски и 
ТВ текстове в СР БиХ.

на
ноправни народи и народности,

положени- на страната на онези, които 
перспективата на буржоазния 
хегемонизъм я присвояват". (Пд Второ, освен текстовете на 

двете писма на учрежденията, 
тема, нормален въпрос: не съм ли и всички останали текстове, с най- 

;,богохулно" дело аз сред онези, които са за „ру- минимални изнимки, на публич
ни места, са изписани с латини
ца: названия на улици, магази
ни, и всички останали работил
ници, всички съобщения до ку
пувачите. натписи на сградите, 
ПТТ и съобщения до ползува
щите ПТТ и всички други услу
ги, натписи и транспаренти на 

“ тържества и събрания, изборни 
лозунги и материали, натписи и 
лозунги на конгресите и конфе
ренциите на обществено-полити 
ческите организации, натписи- 
тс в здравните институции, нат
писи в музеите и другите кул-

съм направил 
и по този начин съм предизви
кал отмъстителен бяс на „обиде
ните богове".

шене на основите на тази соци
алистическа, 
общност".

Като „доказателства", че две 
ла правото да оценява моята ак- те писма в СР БиХ са равнопра- 
тивност като делегат в Скупщи- вни, авторката посочва: „тетрад- 
ната на СФРЮ, което е неотчу- ките за класни упражнения 
ждимо и изключително право на учениците от основните училища

самоуправителна

Авторката на текста си е да-

На .заседанието на съвета на 
Скупщината на СФРЮ от 13 
март, четирима делегата (по 
двама от СР БиХ и СРХ) реаги
раха на моето изявление за не- 
равноправието на кирилицата. 
На тяхните неосновани твърде
ния отговорих: защо се пресле
дваме около ноторни неща, ко- 
гато и с голо око се види, че пи
смата са неравноправни и, че 
това трябва да коригираме, т.е. , 
чс трябва да премахнем всичжо 
което нарушава Конституци

ята на СФРЮ, както се мина 
върху печатането на „Освобож
дение” на двете писма.

моята делегатска основа — тру- и средношколците се пишат 
довите хора и граждани на СР с двете писма. Авторът на поле- 
Черна Гора. А те през цялото мичните текстове в „Освобожде- 
това време, откакто съм делегат, ние", по повод моето изявление, 
безрезервно ми оказваха подкре казва че само в основните учи- 
па. Още повече д-р
Сокол, делегат от СР БиХ в Съ- ния по грамотност с двете 
юзния съвет, реагирайки на мо- сма. Авторката на памфлета каз

са, че няма смисъл по-нататък 
Прак-

Драгутин лиша са задължителни упражне-
пи- турни учреждения, в съдилища

та, всички печатани съобщения ня 
държавните органи, обществе
но-политическите организации 
на сдружения труд и пр. Извес
тно с, чс на публичните места 
кирилацата не представлява ни- 

процецт в съвкупните

ето изявление за изталаскванс-
крилицата в СР БиХ, е ка- да сс илюстрира нашата

„темпераментни тика на равноправие в употре- 
Скупщината" са бата на двете писма", прибавяй-

,,почти. . . ис се забеляз-

то на
зал, че моите 
изказвания в
придружавани „със симпатии" ки, чс 
и в неговата делегатска база. Ав- ва, чс някой пише с кирилица и

чс също така добре я чете" 
чс в БиХ сс

то един 
текстове.говори надменно и с 

книгата,
■горката 
пренебрежение за чете 

вестници, 
„Няма"

в още казва, 
в „Политика" и други 

в пери- написани с кирилица.

Трето, според данните на 
Съюзния завод за статистик^, в 
1984 год. (още няма сведения 

смисъл да се изнасят доказател- за ^дд) п СР БиХ са печатани
няма

Батрич йовановнч
изказваниякоято са моите 

Скупщината на СФРЮ 
ода от 1982 — 1985 ГОД.

Всички бсзмислици, 
псувни и

текст са рецидив на

обди и ства, защото ги ияма, но
в значение — тук са псувни и ети 

твърдения.,
учебници: за основните, учили
ща — 68 на латиница, 21 на ки
рилица и 4 смссио; за средните 
училища — 59 на латиница, 12 
на кирилица; и 1 смесено,- за 
факултетите — 33 на латиница 
и 1 на кирилица; за останалите 
уичилища — 10 с латиница. Сле 
дователно, кириличиите учебни
ците, са на латиница пад 83 про
цента, докато според словото 
па Конституцията тези процен
ти би трябвало да бъдат еднак-

анатемиклевети, кети, и куп от голи 
без покрития, чс двете писма са 

с нънълно равноправни.
Поради истинското информи 

на „Кому-

споменатия 
състоянието на духовете у нас в 

минало време, -отдавнаедно
начин на разсъждение 
цията на силата и с 
най-елементариите норми на 
ведение в полемиките.

Трябва ли да сс цитира 
ва, което всичко е написала ав- 

на текста; че изсипвам

- от пози- 
тъпкане на ране на читателите

важнипист", ще изнеса някои 
факти за неравноправното

сърбохърватски 
СР БиХ, т.е., за иодтис-

по на
оио- двете писма на

език в
калето на кирилицата.

Първо, Сараевската телеви- 
програма изклю- 

латиница (с изклю-

торката _

,,а тв
ктика съм изговорил Ш1ИК, ВСеки втори ден), а според
■горски тезис за дискри Конституцията един дои би 'грята на националното писмо на съ

ви.
Авторката казва, че народи

те на Босна и Херцеговина не са 
дали пълномощие да им бъ-ми



Комунист &
БАТУСЕ, ПРИШИИСКА ОБЩИНАСЕЛО избирателните списъци 

имената на ня-дето па
ис се намирали

с'ьрби и черногорци, стари 
са внесени имената на 

доселени албанци, 
на това село, тъй

синоветекъщи: в Куршулия за
в Прокупис за себе си. Г1о 

повод тази ’ незаконна продажба 
в Прищина водили разговор с 
купувача и продавача, пьк и с 
жителите па Батусс, но решение 

ЖИ- голгоб Драгошаи, председател ^ било намсрс1Ю. *;Ило догово- 
иа същата, която с водила раз- рено имота да сс предложи на

СГ1К, който има предимство при 
семейството За

Доселени и огорчени си, кои 
жители, а
съмнително 

За жителите
междунационалнитс

години са твърдс напре- 
било причината да

отно-като 
шения с

Четиридесет и деветима 
тели от сръбска и черногорска

от село Батусе, говори в Прищина и в Батусс. Б
в селото нрисъствува 

когато

гнати, това е 
очакват последвало 
незаконно доселване на още ед- 

албанско семейство и не
оплакващите са до-

националност
Прищинска община, дойдоха па разговора 
19 февруари в Белград да сс оп- ли над стотина жители, 
лачат в Централния комитет на към 200 чакали пред входа. Тук 
Съюза на комунистите в Сърбия, главно било повторено онова, 
В разговор е компетентни лица което изнесли 
те обяснили че в тяхното село ници в Белград. Н

стотина сръбски и обаче, поне според доклада
група, доминирали 

Било казано

ново и то
купуването, а па 
бсляй да се даде възмездие 
рично или имота да сс замени. 
До осъществяване на решението 
още не се е стигнало, 
това не може лесно да стане.

Така в Баутсс и в Пришина 
били дадени две различни виж
дания на положението в селото. 
Оплакващите са изказали зас- 
трашсност, а общинските ръко
водители главно доказвали, че

па- ено
чудно дето 
шли в Белград.

Работната група
селските пратс- 

Прищиина
защото на Комисия 

при ЦК ната за представки 
СКС не с имала намерение да 
утвърждава достоверността на 
всеки довод в жалбите, но въз

па,живеят над
черногорски и четири албански работната 
семейства. Първото албанско сс но-инакви оценки.

1973 (в разговора участвували Рагиб 
председател на ОК па

мейство се доселило през
, второто през 1975, тре- Калили,
без необходимото съгласие СК, Даут Мишница, председател

на ОК па ССТ1-1, Радиан Мило- 
и савлевич, председател на Съю-

на видяното е заключила, 
органи в 

САП Косово и СР

основагодина „компетентните 
общината,
Сърбия би трябвало да преразг
ледат правната сигурност на по
стъпката при купуването на имо
та и къщите в посочените чети-

чстото,
на селото през 1983, а през из
теклата година пристигнало

семейство — Забел- за на младежта и тн.), че за мно 
при го проеблеми, които се изнасят 

необикновени обстоятелства по- жителите на Батусс досега не са 
Бора Миркович, чули, че някои проблеми са пре

станало нощем, Мир увеличени, необективио пцедста 
Прокупис, вени, всроято изказани в афект, 

синове Представката от Батусс, която 
и със 70 подписи била изратена в

на-тиърденията на тамошното 
селение са неоснователни. Опла-

четвъртото 
яй. На семейство Забеляй

киащите се споменавали опита 
за изнасилване на едно момиче,
но било установено, че това не 
с вярно. Неверно е и това, че 
СБР е забранявал песни и тан
ци на тържествата: милицията 
е присъствувала на тези събра
ния зарад поддържане на реда 
и сугурността на гражданите. 
Никой на децата от това село 
не забранява да идат на учили
ще в Прищина. В действително
ст, учениците от Батусе най- 
често отиват на училище в Лип- 
лян, защото то им е по-близо и 
защото дотам води асвалтов път. 
Хамит Халити, председател на 
Комисията за жалби при ПК 
на СК в Косово, през изтеклата 
седмица, на заседанието на Ког 
мисията за жалби при ЦК на 
СКС е обяснил защо училището 
в Батусе е променило име. Това 
подведомствено училище било 
присъединено към училището в 

на Доброево, което и по-рано се 
наричало „Братя Фрашари", и 
името „Аца Марович" по такъв 
начин изчезнало.

ри случая и да вземат съответ
ни мерки, 
писанията, 
политическите определения. Не 
обходимо е 
що така
кратък срок да се установи пре
дишното положение по отноше
ние имуществените отношения, 
възникнали след продажбата на 
къщи и имоти на доселени лица 
в село Батус след 1981 година, 
без съгласието на селото, относ-

родал имота си 
доселването . . 
кович се отселил в

съгласно законопред
обичайното право и

макар че трима негови 
работят в Прищина. Продал 
една спорна парцела, която веро ЦК на СКС преди посещението 
ятно е собственост на

заключено е съ- 
— „във възможно най-

Селско- на 49 граждани, с казано, че 
комби с неприемливо съдържание, на 

това, помня на петицията от Косово
стопанско-промишления 
нат „Косово поле". При 
естествено, не бил съставен 
вор за купопродажба, нито пък ществува някаква връзка между 
продажбата е оверена в 
Все пак, семейство Забеляй се
га живее в Батусе, което огорчи гавани жалбите на жителите на 
ло жителите на селото, защото, Батусе. В Прищинска община, 
както казват в селото, се явяват било казано, има много незаети 
нови кандидати да купят имот. — над 17 000 души, докато в 

Не са предизвикали безпоко- 700 семейства нито един член на 
йствие само тези необикновени семейството ие е на постоянна

се работа. В село Батусе положени-

уго- поле и създава съмнение, че съ-

съда. тези две петиции.
След това главно са опровер-

но по нелегален начин.
Това Комисията за представ

ки при ЦК на СКС фактически
препоръчва незаконно доселени 
те да се отселят. Как? Дали 
човек, който е купил пъща (За
беляй) ще бъде принуден да я 
върне на бившия й собственик 
(Миркович), който за да върне 
парите, вероятно ще трябва да 
продаде имота купен извън Ко- 
созо и да се досели в Батусе. От 
върнатите пари незаконният ку
пувач ще си купи имот някъде 
другаде. Ако същото задълже
ние се приложи и в останалите 
селища, това би допринесло изве 
стно число хора, по силата на 
законопредписанията, да се въ
рнат на Косово или, което е 
още по-важно, би оказвало вли
яние занапред да не стават по-

Оплакващитедоселвания.
споменават, че името на тяхното ето е малко по-добро. Вярно е, 
основно училище „Аца Марович' че училището е получило името 

причини, на прогресивните албански писа- 
„Братя Фра- тели от 18 век, от периода 

Албания), романтизма, но не е 
самооблага- как е стално това. Не са регис-

автобусния
на на избирателния списък лип- превоз и трудно е да бъдат при- ИЗВЪН ЗАКОНА

по за тях неизвестни
бива променено в 
шари") писатели от 
При изясняване за 
не през януари настоящата годи трирани жалбите с

известно

В Прищина за всички дово-свали имената на тридесетина ети, защото автотранспортната
сърби, черногорци, а се нами- организация е заинтересована Ди от Батусе предлагат значи
рали имената на доселени алба- да превезе колкото се може по- обяснения и контрааргументи,
нци. Споменават се и нападки- вече ' пътници. Някои граждани което практически значи че про-
на жени и деца, сетне и това, че наистина не са били внесени в блемът в това село може да се
жителите на Батусе имат проб- избирателните списъци, което е сведе на една спорна продажба
леми при превоз, тъй като не ги последствие от неажурност и гре на къща. Жителите му обаче не
приемат в автобуса. Трудно се шии, които инак стават при гла- мислят така. На тях им пречи
настаняват на работа, защото ал соподаване. Това обаче не отне- дето училището в тяхното сръб- лобни купопродажби.
банците били фаворизирани. Те- ма правото на гласоподавне, за- ско-черногорско село е получи- С такива мерки не могат да
хните деца на могат да се учат щото изпуснатите имена могат ло име на албански присатели се разрешат всички проблеми. В
в Прищина, но в Липлян и т. н. да се добавят в избирателния от 18 век; дето им се правят по село Батусе, пък и другаде

списък. Нс са известни опити леки щети; дето директорът и Косово, е създадено чувство
РАЗЛИЧНО ВИЖДАНЕ НА НЕ за изнасилване и нападане на секретарят на училището са ал- застрашеност на сърбите и чер-

жени и деца. Известен е случаят банци и са опитали с помощта ногорците, и тук доверието тру-
Комисията за представки при на Бора Миркович, който нена- на учениците да орушат старата дно се , придобива

ЦК на СКС по повод настояща- дейно решил да се отсели и да училищна сграда, иначе дело на
та жалба е сформирала шестчле продаде 2 хектара земя и къща. жителите на Батусе,
нна работна група начело с Дра- Миркович след това купил две на 25 май по-миналата

на
на

ЩАТА
дори и при 

прилагането на закона и при ст- 
построена ремежа отселените 

година; върнат.
наново да се

Б. Радивойша

дани* на вестник „Комунист" Влайко Кри- председател Драгите Павловия 
вокапич изпълняващ длъжността помощ- • Адреси на редакциите: за воички издания
^“ГнГГблиГ“" ТТ™ Ре^ “ ’^лг^дИСТтелеф^м Дад

ски?е издания^ Дуфрздко ЦураГ(Босна Сърби/но^^^д/^ул^^^ловда'^ 
и Херцеговина), д-р Живорад Джорджевич телефон 627-793 у РД " ’
(Сърбия), Реджеп Хайрулаху (Кооово), • Издава Издателска трудова организация 
Ристо Лазаров (Македония), Янез Коро- „Комунист’’ пудове организаци
шец (Словения), Мирко Михалевич (Хър. • Печата се в четвъртък 
ватско), Матия Новооел (Черна гора), Кал- 
ман Петкович (Войводаие).

• Председател на Издателския съвет на 
„Комунист" — на изданието за СР Сър- 

>^би^д-пБощ^^Тм|фунои1ч^заместник

Комунист
• С Указ на Президента на Републиката от 

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

• Директор на Издателската трудова орга
низация „Комунист": Витомир Сударски. 
Главен :и отговорен редактор на воички 
издания на „Комунист": Влайко Крнво- 
капич.

• Урежда единна редакционна колегия; гла
вен и отговорен редактор на всички ив-

на сърбохърватски, 
относно хърватско-сръбски (кирилица и 
латиница), словенски, македонски и ал
бански езици, а в съкратени яздения н« 
български, унгарски, словашки румънски,
ОУСИНСКИ м италиански «чцм
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изкупуването на ™шяявк»|«ж*а^^
ВГРАДСКА ОБЩ1ШАЖИВОТНИ в ДИМИТРО ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Недостатъчна употребаДа се пресече денноста 

на матрапазнте!
на торове

Хубавото време благо- 
приятствува за пролетна
та сеитба в Бабушнишка 
община. И както ни уве 
доми завеждащият отд
ел селско стопанство и 
инспектор по селско сто
панство при Общинска 
та скупщина в Бабушни- 
ца Вукадин Тодорович, 
пролетната сеитба е в 
п^лен разгар.

— Що се касае до 
подготовката за пролет

ни парцели ще бъде засе 
то атестирано семе.

Защо торовете 
мата
— Цената и на торове и 
на семената са високи и 
едва ли всички селскосто
пански 

Ще ги набавят в необхо
димите количества 
гьква Тодорович. И 
се има в предвид, че над 
80 на сто от обработвае 
мите площи (които

то, е в ход обединяване 
на земеделските коопера 
ции в една селскостопа 
нека

и семе 
да са проблем?

Пиротска община, 
Щу които 
няколко пъти дава 
ления, но нито

организация на об 
щинско равнище (която 
влиза в състава на АИК 
„Ниш") сегаНаред с редовното из

купуване на е време се
риозно да се започне с 
арондация и

сре- 
„Кооперант"животните,

„Коопера-
производители

което върши 
нт" към земеделската

„Сточар", в 
общи

на вилнеят немалък бр
ой матрапази, 
насят

комасация 
на площите, като пб та
къв начин се създават въ 
зможности за по-съвреме 
нно селскостопанско пр 
оизводство.

заяв- 
селскос- 

ииспе-
ко из

операция 
Димитровградска

топанската, нито 
кцията

ако
по пазара 

предприемат нищо. 
кова отношение е 
слимо. Струва ни се, 
тУк трябва да се намесят 
и останалите органи 
преследване.

не
Та-

неми-които на- 
непоправими ще

ти на животновъдния 
фонд. Матрапази 
ло Понишавие 
п давайки няколко 
Га за 
I зкупуват 
добичета от 
препродавайки ги след обществото, 
това за скъпи пари на 
други.

През настоящата про-
от запланираните 
хектара с царевица 

всичките пло
щи, с ечемик от заплани 
раните 1651 хектара са 
засети 1605 - 
99°/о. С ечемик

че лет
2547 
са засети

от ця- по
идват тук защото та- 

„изкупуване" не едина кога 
килограм повече нищо друго, а една фо- 

най-добрите рма на незаконно 
общината, гатяване

хектара, или 
—' са засети 

и 5 хектара в обществе
на собственост.

забо-
за сметка на 

Оттук
заключението, че 
със спешна и решителна 
обществена

и
само

По-слабо 
нението на плана

върви изпъд
За отбелзване е, че ка- намеса мо- в зася

ването на картофи. От 
предвидените 594 
ра са засети 250,
42^/о. Тези дни трябва да 
засее и фураж 
детелина 61 хектар, с лю
церна 6 и със

же да се 
унищажванс на животно-

предотвратито матрапази се явяват и 
някои обществени орга-

(земеделски въдния фонд в община-
не се

хекта-
илинизации

операции), които 
придържат към договоре 
ните цени в рамките на 
„Агрокомбината" за _По 
пишавие, който е и съз-

та.
Инак „Кооперант" вър 

периодично 
по всички

и ТО: с
ши редовно 
изкупуване 
селища в общината и до 
сега са изкупени 
5000 агнета за чуждес
транния и домашния па 
зар чрез деловата еди
ница от Ниш на ,Стоко- 
промет" от Скопие. При 
това редовно е и запла
щането на изкупения до
битък.

смесени 
треви — 555 хектара.

В отдела по селско сто 
Бабушница из 

тъкват, че есенниците се 
нуждаят от подхранване 
и частните производите
ли би трябвало да напра 
вят това в предвидените 
срокове, макар че и в то 
ва отношение цените на 
изкуствени торове са гла 
вна пречка.

Навременни подготовки за пролетната сеитба
ната сеитба — тя с доб
ра и навременна тази 
година — казва Тодоро
вич. Предвидените пло 
щи ще бъдат засети. Оба 
че голям въпрос е дали 
ще бъдат хвърлени пред
видените количества из
куствени торове, а не е 
известно дали и на всич

бъдат засети с пролетни- 
ци) са в частна собстве
ност, тогава е налице гол 
ям проблем. Именно 
прилагането на 
ротехника сигурно ще на 
мали добивите, а това не 
що зле ще се отрази вър 
ху добивите.

Друго нещо, сега кога

наддаден с цел да се въведе 
по-голям ред в изкупу
ването и изобщо за по
добрение на животновъ 
дния фонд в тази част 
на Република.

И докато „Кооперант" 
полага особени усилия 
да подобри породистия 
състав на добитъка, като 
при това отделя значи
телни собствени и сред
ства на обществото, „сме 
таната обират матрапа- 
зите". Така например 
тези дни на сдружени
те селскостопански про 
изводители трябва да бъ 
дат предадени 125 поро 
диети стелни юници, 42 
от които вече са преда
дени на частни селсксо- 
стопански произволите 
ли. Освен това на частни 
производители са предаде вот ис Сс различава 
ни още 15 породисти би МНого от градския. От
кове, а трябва да се до- делно 
карат още 5, така че и 
по този начин ще се по
добрява породистият съ 
став на добитъка в

За частните сс ходящи пътища.
— Безспорно с, чс в

панство в

не
пълна аг

Ст. Н. — В. Колев М. А.

Повече разбирателство за минмфермеритеСРЕШИ И РАЗГОВОРИ

Христов,
произ-

Александър 
селскостопански 
водител, а от три годи- 
насам минифермер от 
село Църнощица 
силеградска 
се разкайва, 
нал да 
днешните 
казва той,

Инак, Александър хри 
стов притежава смесе
на миниферма. Понас
тоящем отглежда 30 

овце и 4 крави. Ми
налата година от прода
дения добитъка е взел 
около 400 000 динара. 
По селското стопанст
во предлага и други ви
дове допълнителни сре 
дства. Александър, нап 
ри мор, миналата го ди
га своя семеен бюджет е 
увеличил с около 200 000 
динара от траверси и 
няколко хиляди от гъ- 
Пи. Ако добавим, че не 
малко средства е могъл 
да вземе и за вълна, и 
мляко които засега пре
работва в къщи, съвсем 
с естествено, че наисти
на прсспсктивата зана
пред е в селското произ
водство.

И още нещо. Алекса
ндър Христов, нс само 
чс с добър и напредни
чав селскостопански про
изводител, но той с и

изведения още повече 
ще бъдат търсени / на 
нашите пазари. Поради 
това аз живея с големи 
надежди и съм оптими
ст. А вярвам, чс след

един от по-активните в 
обществено-политичес
ките и комунално-бито
ви акции в селото. Ряд
ко коя селска акция е 
проведена без него. От
делно се проявил в ак
цията по електрифика
ция на селото. Въпреки 
че къщата му е отдале
чена от останалите око
ло 900 метра, Алексан
дър почти сам е прока
рал линията до неговата 
къща. Сам е изкарал и 
побил 18 
стълба. Освен това

Бо-
обшина мс
чс е оста- 

живсе на село. В
условия — 

селският жи-

ссга, когато ссла- 
слсктричета получиха 

ски ток и когато с помо- 
Общииската скущта па 

пщина сс свързват с под
електрически 

пома-об-

ДРУ ГИ; НО,
както казва, не съжалява 
за това. Електрическият 

благо- 
нов

гал е и нащината. 
лскостопански произво-
дители ще бъдат обез- днешните затруднени ус- 
печени и 400 облагороде ловия и всестранната бо 

Инвестициите рба 
над 40

годи пи това щс разберат 
и отговорните I! селско
стопанската . организа
ция „Напредък" и не
голяма активност и гри 
жа щс обърнат към 
нас селскостопанските пр 
о изводители, 
чко на нас 
ритс — казва 
годишен планинец.

ток, казва той е 
дат, който открива 
живот. В къщи 
съвременни

за икономическа 
когато пр 
на храна 
сслскосто-

ни овце. 
за това възлизат стабилизация, вече има 

мебели п 
електрически уреди, ко
ито до значителна степен 
му улесняват селския 
живот, и който както 
подчерта той не би про
менил за този в града.

оизводството 
и останалите

динара.милиона
В „Кооперант" считат, 

че едва ли хце имат пол
за от тези 
тъй като матрапазите

произведения 
опре- 

се лекото

папски
става обществено 

по деление, пред 
око" стопанство сс

преспективи. 
считам, че занапред 

про-

иивестиции,
преди вси- 

миниферме- 
52-

откриват 
Личпринцип „хвърлят 

на най-хубавия добитък. 
Особено дръзки са три- 

матрапази от

нови тозн
М.Я.но

селскостопанските
четирима
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ОТ ПРОГРАМАТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕ 
ЖДУ ОУ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" И ЕСПУ „КИ 
РИЛ И МЕТОДИЙ"

ОБУЧЕНИЕ В ДИМИТРОВГРАДСКИТЕОПИТНОТО ДВУЕЗИКОВО 
УЧИЛИЩА

ДА СТАНЕ ПОСТОЯННА ПРАКТИКА Нови съдържания на 

сътрудничествотоки и български език. С въ 
веждаие иа тази форма 
на обучение, когато деца 
та на числящите се к'ьм 
живущите тук народнос
ти учат български като 
език на преовладаващото 
население, е премахната 
възможността за изкустве 
но разделение на учени 
цитс въз основа на на
ционалния им произход. 
Изхождайки от това, в 
общината изобщо няма 
прояви па национализъм 
и шовинизъм. Напротив! 
Създава се възможност 
за по-добро разбирателс
тво между народите и 
народностите, за сътруд 
ничество и съвместен жи 
вот — за укрепване на 
братството и единството. 
Освен в Димитровград, 
такъв опит на двуезико- 
во обучение е приет и 
от Звонци, Клисура, Сур 
дулица, а определен ин
терес са проявили и ня 
кои среди от двете пок
райнини. Впрочем това 
е в унисон с неотдавна 
приетите заключения на 
Скупщината на СФРЮ по 
добни двуезикови форми 
на обучение да започнат 
да се прилагат и в дру
ги среди. Това, в края на 
краищата, е в унисон и е 
политиката на СЮК. И 
новата учебна програма, 
направена за тази учеб
на година, предвижда 
такова обучение. Опитът 
е легализиран и със съот 
ветни акти на Общинс
ката скупщина още пре
ди четири години.

$ Опитът с двуезиковото обучение, което в ди
митровградските училища се провежда вече чети
ри години и завършава в края на тази учебна го
дина, трябва да прсрастне в постоянна практика и 
да получи законна сила.

Това е основното зак
лючение от съвместното 
заседание на секцията за 
образование, наука, кул
тура и физическа култу
ра при ОК на ССТН, ко
мисията за образование, 
наука и информиране 
при Общинския синдика
лен съвет, представители 
на Детската градина и 
двете училища (основно 
и средно) и представите
ли на обществено-поли
тическите организации и 
Общинската скупщина, 
проведено на 3 април.

Както изтъкна в уводно 
то изложение директорът 
на основното училище 
„Моша Пияде" в Дими 
тровград, Васил*. Нико
лов, а това потвърдиха и 

бройните разисквания, 
проведения в течение на 
четири години опит яс 
но показва, че е намере 
на съответна форма на

<ь
та година, както и досе
га, двете училища ще 
проведат две другарски 
срещи, през юни в Кюс-

Съгласно Програмата 
за гранично сътрудничес
тво между Босилеградска 
община — СФРЮ и Об- 
щинскиия народен съвет 
на град Кюстендил г — 
НРБ в областта на обра 
зованисто и възпитание 
то, основното училище 
„Георги Димитров" в Бо 
силсград и единното сре 
дно-политехиическо учи 
лище „Кирил и Мето
дий" от гр. Кюстендил, 
иа 25 март уточниха своя 
програма по сътрудниче 
ство за 1986 г. Характер 
но за тазгодишното сът
рудничество е, че пред
ставителите на двете учи 
лища взаимно се догово
риха освен досегашни
те форми и съдържения, 
настоящата програма за 
сътрудничество да бъде 
обогатена с нови съдър
жания, които още пове
че ще въздействуват вър 
ху сближаването и опоз
наването между двата 
колектива. Именно в таз 
годишната програма за 
сътрудничество е заллану 
вано да се организират 
състезания по математи
ка и биология между уче 
ници от 5, 6, 7 и 8 клас, 
по два' учченика от клас, 
или общо 16 ученика.

Инак, и през настояща

двуезиково обучение на 
учениците в основното 
училище и образовател- . 
но-възпитателната орга- 
низациия за средно об
разование. У спешността
иа опита потвърждава фа 
ктът, че през това време 
няма пито една забележ
ка от страна на родители 
те, учениците или граж 
даните, а също така и съ 
ответните просветни и 
други институции, които 
са следяли опита. По то-, 
зи начин, както изтъкна 
представителят на между- 
общинския завод за по
добрение на образовани 
ето и възпитанието „Дри 
нка Павлович" от Ниш, 
Душанка Цоневич, е съз 
дадена, и не само създа 
дена, но и на практика 
се провежда и „доказва, 
че учениците на края на 
обучението си еднакво 
познават и сърбохърватс-

тендил и през октомври 
в Босилеград. Запланува
но е при посещенията, 
преподавателите да нап
равят взаимна обмяна на 
опити по методически и 
педагогически проблеми, 
работа е родители 
съвремени технически въ 
зпитателно-образовател-

0-

и със

ни средства в природома 
тематическите науки, ху
манитарните науки и об
мяна на опит и методи 

началния 
и този

на учители в 
курс. Разбира се 
път, както и досега, 
ма да изостанат спортни 
те състезания по футбол 
на малка

ня-

врата между 
отборите на двете учили 
ща. Запланувани са и
две екскурзии, една през 
юни до град Ниш — 
СФРЮ и една до София 
през октомври.

Да кажем и това, че 
представителите на двете 
училища, уточнявайки на 
стоящата програма кон
статираха, че все още 
съществуват широки въз 
можности за по-нататьш-

! ....звонци

Расте интересът 

за книгата но разширяване и разви
тие . на сътрудничеството.

М. я.български и 704 
бохърватски език) 
лага на 
ресни книги.

Откак библиотеката в
Звонци се пренесе 
вното
тво”, от ден на ден нара
ства броят

на сър- 
пред- 

читате л ите^-и нте
в осно

I ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ '86

Психоаналитично
училище „Братс-

на поклонни 
Както — Чрез организациите 

на Социалистическия съ
юз и основното училище 
(с подведомствените 
лища в Пресека, Раки
та, Ясенов 
шковица)

ците на книгата, 
тези дни Изхождайки отни уведоми 
библиотекарят Дане Сто 
янов, освен 
от основното

всич
ко това, а зачитайки най-

учениците 
училище и 

в биб- 
по-често

учи много желанията на ро
дителите и ОТДАВНА ншцо не написах 

и много длъжници отписах, 
отдавна нищо не спечелих 
със много близки се разделих, 
любовниците ме презряха 
— и те не са, което бяха. 
...Избягах сама с лнст/хартия 
с думи да се самоубия!?!
Но) някой крясна — Спри, къде? 
На теб ти памет не дойде!
И аз се върнах с прашни;дрехи 
да се разнища от утехи,
ДЦ мисля, че е всичко

гражданите, 
които напълно са довол
ни от опита, прието е 
становище да се потърси 

казва Дане официално

преподавателите 
лиотеката все 
се отбиват и 
и девойки, работници от 
дървообработващия

дел и Нашу- 
водим акция 

за популяризация на 
книгата 
Стоянов.

младежи
приемане на 

досегашния опит зацех. пос
тоянна практика в обу- 

в чението на
на общината. В този

Библиотеката Засега библиотеката I 
Звонци има над 200 чле
нове, сред

разпола
га с 9359 книги, от които 
4552

територията 
смина сърбохърватски 

и 4843 на български 
иик.

най-които съл иск до съответните 
числени са учениците — републикански 
146, следват 28

ез- органи и 
институции, в чиято ком 
петенция е това, трябва 
да отправят 
градина (в която

И библиотечните' 
пунктове в Пресека и 
Ракита също

средно
школци, 6 работници, 7 
селскостопански

тъпо
макар живота;струвал скъпо!
И реших яростно — Да бъда! 
(Това е най-човечната присъда) 
прекъсвам с вяко благородство 
и всяко по-далечно сродство.

разполагат 
книжен детскатасъс значителен 

фонд. Така пунктът 
Пресека има 695 
(200) на български и 495 
на съробхърватски език) 
Той работи сега 
добри условия

произ- също
възпитанието е двуезико
во), Основното

водители и т.н.в
книги училище, 

О бразователно-възпита- 
телната

Освен с белетристич- 
произведения, библр

напоследък наба моуправителната
ни

организация, Са 
общно

ст и Общинската скупщи 
на. Като редовна фор- 

обучение,

Не искам повече да падам, 
от ферисейщина да страдам, 
да пиша за душици празни 
отдавна сложени под „разни". 
Готова съм да стана Друга 

това е моята самоприсъда.
Зденка Тодорова

отеката
при по- вя списания и книги от 

областта на— в ед
но помещение на новата селското ст ма на

„модел" трябва да се при 
ложи от 1 септември 1986 
година.

тозиопанство полевъдст- 
животновъдство, пче

училищна сграда. И биб 
лиотечният 
Ракита, който

во,
пуцкт 

разпола
га с 1829 КНИГИ (1125 на

в ларство и др.

М.А. А. Т
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СЪСТЕЗАНИЕ

Две училища не 

участвуваха
На 5 април в Босилег

рад се проведе традицио 
нното общоюгославско съ 
стезание „Тито — Револ
юция — Мир”. Състеза
нието се проведе в 
категории — за ученици 
от средното профилирано 
образование и ученици 
от V до VIII клас на осно 
вното училиище. И този 
пт>т темата беше доста 
обемна и изискваше мно 
го усилия и знания.

Но й въпреки че 
и темата „Мир, необвъ- 
рзаност и движения за 
мира" е по-голямата си 
част е изв^н учебния ма 
териал, общо взето със
тезанието и този път бе 
масово, а състезателите се 
проявиха със солидни зна 
ния.

с 42 точки, а при учени
ците от втората катего
рия — ученици от Обра
зователния център: ВЕС
НА ВЕЛИНОВА с 48 съ
що ОТ 60 ВЪЗМОЖНИ точ
ки, след това БИЛЯНА 
ВАСИЛЕВА с 46, ЙОВО 
ЙОВЕВ с 45, СТАНИША 
ТОДОРОВ с 44 и ДАНИ
ЕЛА ДОЙЧИНОВА с 42 
точки. Споменатите уче 
ници съчиняват двата от 
бора, които ще бъдат 
представители на двете 
босилеградски училища 
на регионалното Състеза
ние, което ще се прове
де към края на този ме
сец.

Две ПОДГОТОВКА ЗА „МАЙСКИТЕ СРЕЩИ"

По миналогодишнатаЦконцепция
дин), която в този случай 
ще се представи и със со 
листи. Идеята е, както и 
миналата година. Всяка 
година да се. представи 
цялостно по една народ
ност, а останалите да бъ 
дат застъпени или само 
със солисти или с друга 
къса програма, 
факт, че а всяка година 
ще идват представители 
на народностите от дру
ги градове, разбива моно 
тонията и Срещите пра
ви по-интересни за публи 
ката и участниците.

От друга страна физку 
лтурната част от програ
мата. остава непромене
на, едно поради дългото

Координационният от
бор за провеждане на та 
згодишните „Майски срс 
щи" тези дни проведе 
две поредни заседания, с 

.цел да се навакса досега 
изгубеното време. Вед
нага да кажем, въпреки 
разискванията на някои 

.членове, тазгодишните 
„Майски срещи" ще се 
проведат по концепцията, 
приета миналата годи
на. Това значи, че в Сре 
щите ще участвуват съ
що така Ще бъде органи
зирана изложба на худо
жественото творчество на 
една народност (минала
та година това беше сло 
вашката народност от Уз

дишната традиция за Де 
ня на младостта да се 
организират гимнастиче 
ски упражнения, а и по 
ради факта, че засега ня 
ма съответно алтернатив
но решение. Наистина ня 
кои от участниците пре 
длагаха и този път да се 
прекъсне с тази практика 
или пък упражненията да 
се организират всяка 
втора, трета или пета го 
дина. Предложенията си 
те оправдаваха с факта, 
че за набавка на необ
ходимите дрехи за учас 
тниците в 
трябват значителни сре
дства, който родителите 
в днешните условия не 
са в състояние да отдел
ят. Сигурно, че в това 
има истина, но сигурно е 
и това че същите роди
тели „Майските срещи 
не могат да замислят без 
гимнастически упражне
ния.

СамиятДа кажем и това, че 
организаторът на състе
занието, детският вест
ник „Кекец", Председате 
лството на ОК на ССМ и 
младежкият вестник „Мл 
адост" на първокласира- 
ните трима по категории 
присъди дипломи, а на 
останалите благодарстве
ни писма.

Изненадва обаче фак 
тът, че отделни препода 
ватели, преди всичко 
тези по история в под
ведомствените училища 
в Горна Лисина и Горна 
Любата все още безот
говорно се отнасят към 
това състезание. Техните

упражненията

м. Я.

ИНИЦИАТИВА НА БОСИЛЕГРАДСКИТЕ ГОРАНИученици и този път не 
участвуваха в 
ето, за което вече казах
ме, че има общоюгослав- 
ски характер. По 
ко личи, че освен за ре 
доеното, те не се интере 
суват за друг вид обуче
ние. А тъкмо извънкласо 
вото обучение е най-под 
ходящ вид за разширява 
не и задълбочаване 
знанията а отделно със- 

„Тито — Ре
волюция — мир" пряко 
въздействува и върху та
ченето на революционни 
те традиции У подраст
ващите поколения. И още 
нещо. И двамата препо
даватели в училищата, ко 
ито не участвуваха на 

състезание

състезани Местни младежки бригади и акции
всич- тях. А горското стопа

нство и животновъдст
вото заемат видно мяс- 
сто в плановете. Макар 
че в залесяването на

За бригадирски станове могат да послужат уче 
общежития, училищата и коопера-ническите 

тивните домове И тази година гости
те-участници в „Майски
те срещи" ще бъдат скъ 
пи гости по домовете на 
димитровградските уче
ници. Това решение все 
пак се е показало като 
най-подходящо. Остава 
оше да се види как ще 
бъде .организирана прех 
раната на участниците. 
Работата засега е оставе 
на на подотборите за вся 
в а област, които ще ра
зработят всички детай
ли с цел организацията 
на Срещите да бъде кол 
кото е възможно по-до 
бра. Вече са направени 
контакти с общностите 
за култура па двете пок 
раймини, за да определ- . 
ит представители от на
родностите на своята те
ритория.

И накрая, да кажем че 
тазгодишните 

срещи ще се проведат на 
23, 24 и 25 май.

стни трудови акции по 
залесяване и затревява
не. От Общинската кон 
ференция на Съюза на 
младежта се очаква да 
окаже политическа под 
крепа на инициативата 
и да поеме подготовка
та за^ формиране на 
младежки бригади. Пре
дседателството на Об
щинската конференция 
па Движението на гора 
нитс също предлага да 
бъде сформирано Коор
динационно тяло при

Амбициозните цели ц 
задачи, залегнали в но
вия Средносрочен план 
на горанската дейност в 

община,

голини и ерозивни тере 
ни досега са осъществе

на ни завидни резултати, 
тази дейност може и тр
ябва да бъде и тройно 

Затрев
яването на площи относ
но създаването на изку
ствени ливади вече от
болява първите си успе
хи и сс оказа като исти
нско

Босилеградска 
бяха повод Председа
телството на Общинска
та конференция на Дви

тезанието
го-интензивна.

жението на гораните за 
на местни 

бригади и 
местни

формиране 
младежки 
организиране на 
трудови акции. мероприятие за 

интензивиране на 
тновъдството.

живо- 
Начални 

обаче не

Според замисъл на Пре 
младеж 

трудови бригади би 
включени в залес- 
на ерозивни тс- 

създаване па 
ливади. За

тазгодишното
„Тито —
мир" са помощник-дирек 
тори, които с примера си 
трябва да служат ма ос 
таналите.

дссдателството 
ките 
били 
яваис

революция те резултати 
са достатъчни, още повеОК на ССТН, което да 

реализаци 
инициативата.

координира 
ята ма в Босилеградска 

наскоро тряб-
че, чс 
община 
ва да бъде открита голя1

рени и
изкуствени 
бригадирски станове мо
гат да послужат учени- 
лищата и кооперативни
те домове. Специалисти 
те по горско и селско 

землемери

Ето и мотивите за раз 
иа спомеиа-движванс 

тата инициатива. Младе- 
жизнено заинте- 

развойните 
общи-

категория
УШ кл-

В първата 
ученици (от V до 
ас) най-добри знания тю- 

АНТОНЕТА ДЕС

овцеферма, за ус
пешната работа на коя
то най-напред трябва да 
сс създадат условия за 
производство 
тъчни количества качсс-

ма
жта с 
рссовЯиа за 
перспективи на 
ката и освен, че има пра 
вото да търси от други 
да ги откриват и осмисл- 
яват, тя също така 
правото и да сс бори за

казаха:
ПОТОВА с 53 от 60 въз- на доста- Майскнтова стопанство и 

те сс призовават да из- 
най-подходящите

можни точки, след 
ОЛИВЕРА НАСЕВА с 52,
ВЕСНА ТАКЕВА с 
КРУНИЦА ТАСКОВА с 
43 и ДУШКО ДИНЧЕВ провеждат

твеио сено.
44, берат

терени, на които да сс 
бъдещите ме

има А. Т.Стоян ЕВТИМОВ
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ОПАКОТО НА ВЪПРОСАБОСИЛЕГРАД:ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 
ГОРАНИ \ Едни чистят, други 

замърсяватПак сред най-добрите
ва, че тъкмо в тази пасо 
ка трябва доста да сс ра 
боти, особено върху ра 
звитисто на чувството ср 
сд младите към горите и 
човешката среда и пазе
не на същата. В предсто 
ящия период с'ьщо 
трябва да сс обт>рнс по- 
голямо внимание върху

ф Годишно са залесявани по 163 хектара 
ф Награди на най-добрите

Масово и добре орга
низирана бе и акцията в 
село Райчиловци. Младе
жите съвместно с остана
лите, не само че почисти 
ха главната улица и дво 
ровете си, но и суходол- 
ните, които преди това 
личеха на всичко, но не 
и на място за движение.

- Но какво стана след то 
ва? Като че ли някому 
очистеният от боклук и 
привлекателен град и 
околната среда пречи. На 
първия след акцията па
зарен ден, въпреки че 
има определено място за 
пазар, улицата „Маршал 
Рито", която и занапред 
се ползува за пазарно мя 
сто, бе отново задръсте
на с най-различни отпа
дъци. Въпросът е още по- 
загрижаващ, че всичко 
това толерират инспекци
ята по пазара и другите 
компетентни за това 
бекти. И още нещо. Ве 
днага след акцията мно
зина несъзнателни граж
дани отново започнаха 
боклука да изхвърлят на 
непозволени места за 
това, и ето след десети
на дена градът е също 
нечист, както и преди, а 
защо да е така и докога 
ще се търпи такова поло
жение и отношение?

Имайки предвид, че годи 
шно са били запланувани, 
по 100 хектара, то тако 
ва осъществяване на пла
на нарежда димитровгра 
дските гораии на едно от 
челните места в рспубли

На 4 април т.г. в Ди
митровград се проведе го 
дишно отчетно-изборно 
събрание на Общинска
та конференция на Дви
жението на гораните, на 
което бе отчетена досега 
шната активност, приет 
план за работа, избрано 
ново ръководство и връ
чени награди на най-доб 
рите.

Пред делегатите и бро 
йните гости, сред които 
бе и Мома Джордже- 
вич от Републиканската 
конференция на горани 
те, отчет за работа през 
изтеклия четиригодишен

И тази година, както и 
досега, Общинската кон
ференция на Съюза 
социалистическата мла
деж в Босилеград, по по
вод Първи април — Де
ня на младежките тру
дови акции, организира 
редица доброволни тру
дови акции. Освен това 
ОК на ССМ в съдействие 
с местните общности 
призова населението на 
града и околиите села 
Райчиловци и Радичсвци, 
по повод първоаприлска- 
та акция да вземат и те 
участие в почистване и 
уреждането на своите 
дворове.

За отбелязване е, че 
акцията бе масова и по 
всички отношения изпъ
лни очакванията. Именно 
градската младеж, сред
ношколската и младежи
те и пионерите от боси- 
леградското основно учи 
лище, не само че почис
тиха училищниите си 
дворове, но участвуваха и 
в акцията по почистване 
и уреждане на града. Ед 
на група почисти кея на 
Добридолския поток, а 
една местността около 
бензиностанцията. Не изо 
стана участието и на во
йниците граничари от 
градското поделение и 
младежта в трудовите 
организации.

на
така

■■

ГБ'1 шщШ
а
р.-';

8§Щ
1ш1$. -

период изнесе досегаш- 
ЙОР-

гдният председател 
ДАН АЛЕКСОВ. Той из
тъкна, че ОТ 1981 до 1985

,;Т

Агодина на площите, кои
то са собственост на сел 
скостопанската трудова 
организация „Сточар" са 
залесени 596 хектара, а 
на площите собственост 
на горското стопанство 
160 хектара. Ако към то
ва добавим залесените 
площи, собственост на 
частните селскостопанс
ки производители—80 хек 
тара—излиза, че през из 
теклия период са залесени 
817 хектара или средно 
по 163 хектара годишно.

осигуряване на нови гшо 
щн за залесяване, върху 
защита на жизнената сре 
да и кадрово 
на горанската

ката, което те и досега 
са заемали. Освен това, 
младите горани са поло
жили големи усилия за от 
глеждане и защита на 
младите гори, а също та 
ка и за засяване на тре
ви и други растения. Въ
преки добрите резулта
ти, все още изостават ус 
пехите във възпитателна
та работа на младите го 
ради. Затова и в прие
тите заключения се каз-

засилване
организа

су-

ция.
На края на заседание

то бе избрано ново ръко
водство, а за председател 
бе избран ЙОРДАН МА 
РИНКОВ. Връчени са . 
награди и на най-заслужи 
лите за досегашните ус
пехи. Златни емблеми по 
лучиха Йордан Марин- 
ков и основното учили
ще „Моша Пияде". Злат 
ни значки получиха тру
довите организации „Гр 
адня" и „Услуга", Йордан 
Алексов и Радко Каме
нов, а сребърни получиха 
ТО „Димитровград" „Сво 
бода". Митницата, Общ
инската скупщина, Анки 
ца Басова и Недко Джу- 
ров.

Димитровградските горани в сътрудничес
тво със Синдиката вече започнаха организи
рано заселяване. В събота (5 април) бяха под 
менени изсъхналите млади фиданки, засадени 
преди една или две години. В акцията участву 
ваха ТО „Услуга", Общинската скупщина и 
Здравният дом. В сряда и четвъртък същото 
направиха заетите в гумарата, а следващата 
събота такива акция ще проведат и останали 
те трудови организации.

М. Я.

САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТ_ 
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА 3 БОСИ' 
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

IX

Конкурсната комисия в ТО за Управление на 
обществените приходи в ОС Босилеград 

обява
А. Т.

ДИМИТРОВГРАД КонкурсГодишно събрание на пчеларите
за приемане на ЕДИН СТАЖАНТ за неопре
делено време, за работи и задачи за утвър- 
жаване на данъците и приходите от самосто
ятелно вършене на занаятчийски и други сто- 

професионални дейности в Управ
лението за обществени приходи в ОС в Бо
силеград.

Тези дни в Димитров
град се проведе годиш
но събрание на Дружест
вото на пчеларите, а вед 
но с това за членовете бе 
организирана сказка във 
връзка със съвременото 
пчеларство. Както е изтъ 
кнато на годишното съб 
рание, нужно е работата 
на същото да се активи
ра, членовете редовно 
да заплащат членския 
си внос, за да може дру 
жеството да провежда съ 
ответна дейност.

га „Мая" от Звонци, чи 
ито представители присъ 
ствуваха и изнесоха сказ 
ката, е заинтересована да 
открие магазин за про
дажба и изкупуване на 
мед и прибор за пчелари 
те. Освен това пчеларска 
та задруга от Звонци 
предлага на пчеларите 
кредит за набавка на 
нови

и помощ на специалисти
те. Членовете на пчелар 
ското дружество от Ди
митровград са поздрави
ли инициативата на пче
ларите от Звонци и се 
надяват, че ще осъществ 
ят добро сътрудничест
во. Вече са посочени въз 
можните помещения на 
бъдещия магазин, а най- 
вероятно той ще бъде по 
местен където доскоро 
беше магазин „Ерма" 
на „Ангропромет" от Пи 
рот (близо до гарата).

На края е избрано ново 
ръководство на 
вото, а за председател е 
избран Владимир Нико 
лов.

пански и

Освен общите условия, кандидатът тряб
ва да изпълнява и следните отделни условия: 
Да има завършена висша или полувисша учи
лищна подготовка, УП степен на професио
нална подготовка — икономическа или юри
дическа специалност.кошници и други 

помагала за пчеларство
то при много добри усло 
вия: отплащането става 
пет години след започва
не ползуването на креди 
та без лихва, а може и 
чрез мед, восък и други 
произведения от мед. За 
другата за членовете на 
Дружеството обезпечава 
храна на по-ниска цена

С молбата кандидатът трябва да подаде: 
кръщелно свидетелство, диплома за завърше 
ното училище и удостоверение, че не е под 
следствие.

Молбите с посочените документи се по
дават в срок от 15 дни от деня на публику
ването на конкурса във вестника, до конкур
сната комисия в ТО Управление на обществе
ните приходи в ОС Босилеград.

Онова, което 
го заинтересова 
те на пчеларското 
жество в Димитровград, 
е фактът че новоформи- 
раната пчеларска задру-

най-мно
членове дружест

ДРУ-

А. Т.
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Шизичеока кудщац(С)п%ф Забравени кросовеВ л....
ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ — Бягането е здраве. Тази азбучна 

истина знаят и специалисти: лекари, 
физкултурници, но и всеки гражда
нин. Затуй у нас под шефството 
вестници (твърде популярен е „По- 
литикиният крос") ежегодно се орга
низират много кросове.

В предишните години в Димитро
вградска община се организираха кро 
сове от страна на училищата, и то 
както през пролетта, така и през есе
нта. Няколко стотин ученици от ос
новното и средното училище тичаха 
за здраве из улиците на Димитров
град, по-точно.по определени маршру 
тии, според възрастовите групи. В таки 
ва дни като че ли целият град праз
нуваше, защото стотици граждани, 
излизаха на улиците, приветствуваха 
участниците, бодреха най-добрите.

Тази практика обаче години наред 
е преустановена. Кросове няма. Ни
кой не ги организира. А те са един 
от най-популярните видове на масов

спорт. Наистина ли няма кой да г». 
организира? В града съществува спо
ртно дружество „Асен Балкански". В 
училищата съществуват спортни се
кции. А към Съюза на социалистиче
ската младеж съществува комисия за 
спорт. И не само към Съюза на мла
дежта, но и към другите обществено- 
политически организации. Следова
телно — ИМД КОЙ.

И докато за развитието на други
те спортове са необходими доста ма-

ГРУПА „А"

Седем 

седем гола
точки на

„Партизан” (Масурица) : „Младост" (Босилеград)
/ :4,

термални средства, тук това не е ре- 
обходимо. Може да се тича в най- 
разнобразно облекло. Достатъчно е: 
спортни обувки, фланелка и гащета. 
Разбира се и добър организатор, ка
то и минимални награди (например 
спортни реквизити) за най-добрите.

Нима самоуправителната общно-ч: 
ст на интересите за физическа кул
тура не може да бъде инициатор за 
това? Може и трябва.

Седем топки към врата 
та на „Младост" и седем 
гола. Всъщност повечето 
от футболистите на „Мла 
дост" така коментират 
неделната футболна сре
ща с „Партизан" от Ма
сурица, Сурдулишка об
щина. А ако

юношески отбор най-доб 
ре потвърждава 
Голмайстори

това. 
за втория 

отбор на „Младост" бя
ха: М. Василев два, а Г. 
Стойков и П. Гашевич по

|
един. 1Първият отбор на „Мла 
дост игра в следния със 
тав: Д. Младенов, Д. Зла 
тков, В. Тасев, Г. Йорда
нов, Г. Иванчов, 3. Мла
денов, Р. Захариев, И. 
Рангелов, В. Чипев, Б. Во 
ннович и М. Цветков.

В следващият, трети, 
кръг на пролетния полу- 
сезон босилеградските фу 
тболисти гостуват на „Мл 
адост” от Сувойница.

е това та
ка, вратарят на „Младо 
ст" бе между най-слаби
те и на футболната 
Ща в рамките на състеза 
нието за купата 
„Индустрийски" от

1Ст. Н.
сре

СПОРТЪТ В ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИсрещу 
Вла-

дичин хан, крайно е вре 
ме ръководството на „Мл 
адост”, преди всичко тре 
нсорът Георгиев да пред 
приемат сериозни мерки 
в това отношение.

Разбира се за неделно
то поражение в срещата 
срещу „Партизан" няма 
вина само вратарят Мла
денов. И останалите фут 
болисти не се проявиха с 
кой знае каква игра. Мо 
же би това им бе една 
от най-слабите игри в та 
згодишното футболно пъ 
рвенство. Изостанаха бър 
зи и добре организира
ни акции. Нямаше син
хронизация между редо 
вете им. При такава иг 
ра, когато всскк играе 
сам за себе си и просто 
не знае на моменти как-

Турнир по футбол на малка врата
провъзгласен отборът 

„Платна и фолии". На 
най-добрите бяха връче
ни подходящи награди и 
дипломи.

Това състезание успеш 
но организира работни
ческо-спортното дружес
тво „Тигър—Димитровгр
ад" при първичната орга 
низация на Съюза на мла 
дежта от трудовата орга
низация „Димитровград”. 
През следващите дни се 
предвиждат турнири и

Димитровград, 3 април 1986 г.
спортния център 

„Парк" на 3 и 4 април 
т.г. се състоя турнир по 
футбол на малка врата 
на трудовите единици от 
„Тигър—Димитровград".
Този традиционен тур
нир, който години на
ред се провежда, ведно 
е и първият етап на ра
ботническо-спортните иг
ри и подготовка за об
щинските работническо- 
спортни игри (втор етап).
На тазгодишния турнир 
участвуваха 5 отбора (по- 
малко от предишните го 
дини). След двудневните 
твърде интересни борби, 
бяха излъчени най-добри

В срещата завърши нарав
но 1:1. Третото място спе 
чели отборът „Метален 
цех 1".

Инак „Метален цех I" 
бе фаворит на този тур 
кир. Най-добър бе голма 
ксторът Стоян Анджелко 
бич от отбора „Техноло
гия" с отбелязани 6 гола, 
докато за най-добър вра
тар бе провъзгласен Ра
нга Тодоров, също от от
бора „Технология". За 
спортменско държание бе

М. Я.

ФУТБОЛ

Отсрочени
срещн

Тази седмица футболи 
стите на „Асен Балканс
ки" и на „Партизан" от 
Желюша отсрочиха свои
те мачове, 
равка, на терена в Дими 
тровград. Тези отсрочни 
мачове щс се играят на 2 
май т.г.

по останалите спортни ди 
сциплини. д. С.

поради поп-
ТЪЖЕН ПОМЕН(

На 24 април 1986 година се навършава 
ЕДНА ГОДИНА

от преждевременната смърт на нашия скъп и 
никога незабравим съпруг, баща, брат и дядо

те.во да прави с топката, по 
ражение в случая е неиз
бежно.

От друга страна, футбо 
листите на „Партизан" 
се представиха пред сво
ите любители на футбо
ла не толкова с добра, 
колкото с борбена игра.. 
Те просто изгаряха на те 
рена и пбедата им е чис
та, дето се казва, като. 
сълза.

Голмайстори за „Мла- 
коя

Първото място спече
ли отборът „Метален 
цех II”, който във финал 
пата среща, след по-доб 
ро изпълнение на дузпи 
(по 16), победи отбора 
„Технология", който зае 
второто място. В регуля
рната част на играта

В неделя, на 13 април 
1986 г„ футболистите на 
„Асен Балкански" ще иг- 

комшийския от- 
Пи-

Очаква се добра и Петрун Н. 
Димитров

раят с 
бор „Единство" от
рот.
интересна среща с много
нсизвсстности.

д. С.
от Босилеград

ФУТБОЛ- МЕЖДУ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН СЧОЗ 
— ПИРОТ—ДИМИТРОВГРАД—БАБУШНИЦАдост" в тази среща, 

то всъщност бе вторият 
кръг от пролетния полу- 

бяха: В. Чипев и 
И. Рангелов по един и Б. 
Воинович — два.

Времето минава, но никога не ще заличи 
от спомените ни Твоя скъп и благороден лик. 
Изпитваме огромна любов и безкрайна тъга 
но Твоята доброта, благородие и човеколю
бив и вечно ще живееш, докато бъдем живи, 
понеже си част от нас и наша радост.

НА 19 АПРИЛ 1986 ГОДИНА В 11 ЧАС 
в босилеградските гробища ще дадем едного
дишен помен.

Каним близки и познати да прнсъствуват 
на помена.

Катастрофа на „Партизан“сезон

ТАНАСКО РАИЧ" (ПИРОТ) - „ПАРТИЗАН” 
(БАБУШНИЦА) 7:1 (5:0)отбор

Босилег
И ако първият 

на „Младост" от
любителите на Във втория кръг в продължение на пърнен- 

сс ството на мсждуобщииския футболен съюз Пирот
__Димитровград—Бабушница футболистите

Желюша претърпяха истинска к$р

рад на
футбола в Масурица 
представи с доста 
игра, юношеският 
на „Младост" се 
ви с добра и резултатна 
игра. Те във всички еле
менти на футболната иг- 

надиграха

па
слаба
отбор „Партизан" от .

прсдста тастрофа от средиокачествения отбор „Гаиаско Ра-
желюшкият отбор игра

Вечно ск' рбящч:
съпруга Надежда, син Радко, дъще- ■ 
ри Любица и Цонка, снаха Митра, 

Стефац и Васил, сестра Ми- 
ланка, внуци Димитър и Петър, вну 
чки Виктория, Борка 
останали мйогобронии редници.

ИЧ" ОТ Пирот. Фактът, чс 
с 9 играча не с оправдание за този резултат.

Следователно в редиците на „Партизан Шс- 
що накуцва и в предстоящите срещи доста трябр 
да се мени. д.

Г/Т

зстове

и Наташа и
ра напълно 
своите

Масурица. Резултатът от 
4:0 за босилеградския

връстници от

•'V... СТРАНИЦА 11
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хь/М®Р • сатира • забава
В автобуса Мъж на сре 

възраст сяда край 
миии-жуп. Тя 

понсчва да сс помести 
по-далече от него.

— Не сс измъчвайте 
— казва той. Мой един
ствен порок е тютюнът.

| • НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКЙ

§ Донеси ми, Давид!
диа 
мома в

Преди 25 години в амбулаторията в Звонци 
работеше млад лекар от Лссковац, който отвреме 
-навреме си попийваше. Под масата често имаше 
шише коняк „Давид”. Понякога, след като прег
леда пациента, понадигне шишето.

Случило се един ден шишето да с празно и
като й казал

Убаве акциие
Ете гле-Дойдс пролет и се развреднимо. 

дам кико праве „Комуналац” от Димиитров- 
и местната зайедница у Желюшу. И ед- 

Решаваю голем

На бал хубава русоко- 
са мома сс запознаваприслужпичката,лекарят извикал 

да му донесе „Давид" от магазина.
Тъ(1 като прислужпичката била слабограмо-

град
ните и другите доводс воду. 
проблем. Истина, Желюша йош неие толко- 

ония що си пию воду оди 
Забърдийе знаю

със симпатичен 
е който би прекарала пр 
иятиа вечер.

— С какво сс занима
вате? — нита тя.

— Аз съм 
за изкуствено

младеж,

тна и недоразбрала какво й казал лекарят, отиш- 
Ц ла, че извикала шефа па предприятието за борба 

с ерозията, който се казвал Давид, мислейки че
ва награисала, ама 
регионалният водопровод од 
кво йс мука. Ако некой не зпае, нека отиде 
на лето у ВисочНи Одоровци, Смиловци или 
у нскойе друго забърдско село, па че види. За 

водопровод големе паре се дадоше и до- 
съга, а евс тия дни че се даваю йош да се из
гради йош йедън резервоар и вечима и „Гра- 
дня" дава кредит от 6 милиона и 300 иля- 
ди. . . Паре че отпущи сигурно и фондат за 
неразвийени. . .

Требало би до летото да потече 
вода и по цсвНете у Димитровград, Забърди- 
йсто и до Гоиндол и Лукавицу.

него трябва да го доведе при лекаря.
— Вика те докторът — казала тя па Давид.
Давид веднага отишъл при лекаря.
Като го видял, лекарят започнал да вика и 

да се сърди на прислужпичката:
— Не с този Давид, ма! . . . Искам да 

донесеш виняк „Давид” . . .
И тоз час прислужничката изтичала 

ела търсения „Давид”.

специалист
опложда

ме.
— Тогава няма ника- 

казва тя.
тия

къв смисъл! 
Нямамми

намерение 
спя с епруветка. . .

да
и доие

Й. Миланов
повечеВ препълнен влак жс- 

непослуш-г МЪЛРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ на заплашва 
мото сиии дете:

— Ако не спреш, 
извикам кондуктора.

— Само направи това 
и ще ти кажа колко го-

Желюшане преди годиневе си доведоше 
воду сами. Чисту, убаву. Добре, ама нели се
ло се намножи (надойдоше много човеци оди 
Бурелат и Дерекулат) и водата поче да йе 
малко) оно истина некои си заливаю и гради- 
не, ама малко йе). Нели су си 
вредни и придузимльиви човеци решише да 
си доведу убаву воду оди Грапу.

Ка стигне и тая това 
има „суша."

Има ли разлика между водуту у Желю
шу и туя що пию димитровградчаае, забърд- 
чан>е, лукавчаше и др. Да ви не казуйем, ама 
има. А кой не веруе — нека проба.

Грапската вода йе и по-студена и по-уба- 
ва. У това барем не требе да се убеджуйемо. 
Кой не веруе — нека проба. Има и йедна 
друга разлика: водуту за регионалният водо
провод (за доводеюе де) плача друщво, а во
дуту що доведе жел>ушан>е 
они сами, из свой джеп.

Може Ц за това йе по-блага.
Кико било да било, нели се доводи во

да, да има, да се не мучи народ.
И ега тия пут се тураю по-убаве цевЬе 

(да не пръскаю
прави водопроводат) некой че рече: те 
Манча кико тащата — й0щ 
капу му мери. . .), ама нели 
смо, по-арно йе навреме да пребаемо, 
буде кико требе...

щеЕдинствено само учението може да запъ
лни всяка минута от живота.

Мор
дини имаш.

А след това добавя:
— А ако не ми дадеш 

шоколад, ще му 
колко години имаш. . .

желюшааеУчението прави човека.
Демокрит

кажа и
за н>и нема да

Образованието е гост — умът стопанини.
Абхазка

— Внимавай как се дъ 
ржиш? — упрекват лека 
жена. Едва да има пове
че от десет минути откак 
си запознала този мъж, а 
вече се целуваш с него?

•— А за какво да гово 
ря друго с непознат чо
век...

Жената никога няма да допусне, че не е пра
ва: тя само допуска, че не е успяла да се из
рази достатъчно ясно.

Федър

си плачаюГлупавият мъж е по-досаден от грозна жена.
Д. Димов

Две приятелки се опла 
кват от мъжете си.

— Принудена съм вся
ка сутрин да му нося ка
фето в леглото му!

— О, скъпа, това е ни
що! Ако продължава 
ка, аз в най-скоро време 
ще трябва да нося леглото 
му до кафето...

Любовна рана може да излекува само онзи, 
който я е нанесъл. кико онея ка първият пут се 

бая
не видела зета, а 
си знаемо киквн 

та ега
Любовта е сладък сън, а женитбата — будил
ник. та
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