
Еря-тстШо 9 т пртдмпя н 
СФРЮ Йоани Вроз Тт и 
14 февруари 197 В
Мтмспв „Врвгспо" с уцо-
ствежо с Орден бр
еджжство оъе срабър 
за асобежм заслуги а «балет 
га иа информативната и гра
фическа дейност и за при- / 
аос ■ развитието яа братст
вото и единството между на
шите народи и народности

и
щ

^^^НИКН^ВЪДГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *

ГОДИНА ххуиТброй 1236 . 30 МАЙ 1Я8В г тткнд потт

ОТ ДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ

ВРЕМЕ ЗА РЕШИТЕЛНА АКЦИЯ
“ В Белград на 26, 27 и 28 май т.г.,се 

на комунистите в Сърбия. В работата 
и около 70 гости. От

проведе Десетият конгрес на Съюза
на конгреса участвуваха 1 383 делегата 

името яа Централния комитет иа Съюза на югославските 
тпМиНИттк “те приветствува Никола Стоянович, член на Председателство- 

а и, на К. За да продължим Титсвата революционна, а реална поли
тика необходим ни е сговор в борбата за
образования, смелост в стълкновяването с предизвикателствата на времето зарад 
нови по еди, единство зарад акция, равноправие зарад съвместен живот, от- 
оранителна способност зарад свободата, прогрес зарад авторитета 
на Югославия

по-нататъшни самоуправителни пре-

и престижа
в света ^ изтъкна между другото Иван Стамболич в доклада си 

пред конгреса, говорейки за Съюза на комунистите в Сърбия в борбата за об
ществено-икономически преобразования и по-нататъшно 
тическата самоуправителна демокрация.

За председател на Председателството на ЦК на СКС единодушно бе из
бран Слободан Милошевич а за секретар Зоран Соколович.

развитие на социалис-
СЕДЕМНАДЕСЕТИТЕ „МАЙСКИ СРЕЩИ" 
НА НАРОДА И НАРОДНОСТИТЕ В СР 
СЪРБИЯ

В края
та работа, след 
ти и изчерпателни 
сквания в четири 
сии. на

на тридневна- ки препятствия които ще 
плодови- срещаме в борбата за 

рази- приетите определения и 
коми- конкретните задачи, тря

бва да сочим на време 
която и явно. Преди да изте-

дачи не може да осъще
стви, кои осъществява 
трудно, поради кои при
чини, зарад кои отделни 
лица. Затуй първата ду
ма която комунистите 
на настоящия конгрес 
трябва да дадат пред сво
ята партия и на своя на
род се отнася до това 
обещание да не се пре
мълчат неосъществените, 
задачи, нито причините 
поради които не са осъ
ществени. Затуй първото 
определение на този кон 
грес трябва да бъде оп
ределението за реализи
ране на поетите зада
чи за оня вече стар Ти- 
тов лозунг думите да се 
претворяват в дела.
ВЯРА В УСПЕХА 
И ПРОГРЕСА

Говорейки за поетите 
задачи Милошевич под-

ВНУШИТЕЛЕН ЛОШ ИА 

БРАТСТВ0Т1 и щювгаконгреса беше 
приета Резолюция 
обоснова Слободан Мило 
шевич, който между дру
гото каза:

„Целокупното 
кване на нашия конгрес 
представлява обоснова- ОЦ 
ние и обяснение на при- ' 
чините, поради които 
золюгно определени - 
съдържанието 
задачи. В настоящия мо
мент не е най-съществе- 
но дали задачите, които

На 23 и 24 май т.г. в Димитровград се 
„Майски срещи"

разис-
състояха седемнадесетите 
на народа и народностите в СР Сърбия. За 
пръв път покрай представители от града-по
братим на Димитровград — Александровац 
Жупски, сръбска националност и представи
тели от Босилеград, българска народност, на 
„Срещите участвуваха представители на ун
гарската народност от Фекетич, на словашка
та от Пивница, на русинската от Куцура и на 
албанската и турската от Пршцина.

на своите

резолютно внасяме в до
кументите на Десетия 
конгрес епохални или не 
са, но дали ще ги осъще
ствим или не не. Най-ло
шо би било да се запази 
практиката, която, за съ
жаление, е днес най-при- 
съща
програмите и задачите, 
които не се осъществя
ват, които никого не за
дължават, дори ни ония 
които ги приемат. Той 
по-нататък подчерта, че 
множество задачи, поети 
преди четири години и 
днес чакат да бъдат реа
лизирани, Затуй истин
ското историческо значе
ние на Десетия конгрес 
ще зависи от съдбата на 
пашите определения от 
степента в която ги осъ
ществим и 
които постигнем, 
значи,
която имаме 
си във вид на определе
ния и задачи задължава 
комунистите не само 
работа, но и на резулта
ти. Определенията 
свои условия, а задачите 
срокове. Това щодразби- 
ра задължение, политиче 
ско и морално, на в.сич-

На 24 май програма
та започна с дефиле на 
участниците в „Майски 
те срещи", спортисти и 
представители на трудо
вите организации в гра
да. Пред трибуната вси
чки представители на на , 
рода и народностите из
пълниха по една музи
кална точка, топло при 
ветствуванн от някодкохц 
лядната публика. В де
филето особено бурно 
бе приветствуван етало
нът на числящите се към 
народната отбрана, най- 
младите от детските гра
дини, участниците в тим 
иастическите упражнения.

Официално програма 
та започна с откриване 
на художествена изложба 
иа работници-самодейци 
от културно-художестве 
иото дружество „Герчек" 
на Електрокосово. Изло
жбата откри Васил Нико 
лов, секретар на СОИ за 
култура, образование и 
физическа култура. Във 
вечерните часове на пре
красно украсената трибу
на с твърде богата и ра
знообразна музикална пр 
ограма се представиха 
със свои национални пе
сни и танци самодейци
те иа русинската народ 
пост от Куцура. Тяхната 
програма напълно отра
зи бита на тази народно 
ст и предизвика голям ин 
терес на няколкохилядна 
та публика. Същата ве
чер се представи и гра 
да—-домакин, относно са
модейците на КХД „Гсо 
рги Димитров” при кул
турния център „25 май”. 
То изпълниха богата про 
грама от песни и танци 
от Шопския край, Шума 
дия и Македония.

СЛОБОДАН МИЛО
ШЕВИЧ, ПРЕДСЕ
ДАТЕЛ НА ПРЕД
СЕДАТЕЛСТВОТО 
НА ЦК НА СКС

черта, че те ме са мал
ки, като добави: „в тази 
насока ние изразяваме 
последователността в дъл 
гогодишния континуитет 
в работата па Съюза на 
комунистите. Никога на 
себе си ис поставяме ма
лки задачи. Това е логи
чно за революционна 
партия и прогресивно об 
щество. канвото е наше
то. При тона ис с добре, 
само ако за нсосъществя- 
ваисто па тези задачи, 
които ме са малки, не 
искаме голяма отговор
ност, А както можахме 
всички да видим, ме тър
сим и и малка, ие търсим 
никаква. А без известни 
факти, чс за постите, а 
неосъществени задълже
ния в професионалната,

определенията.
Мило-Слободап 

шевич роден е през 
1941 г. в Пожаре- 
вац. Сърбин. Завър
шил е юридически 
факултет. Члеп на 
СЮК от 1959 г. Бил
е заместник-гснера- 
лен директор и ге
нерален директор на 
„Техногас”, 
ссдатсл на Сдруже
на белградска банка, 
председател иа 
иа СКС Стари град, 
член на Председа
телството на Град
ския комитет на СК 
в Белград и предсе
дател иа Градския 
комитет на СК 
Белград.

пред-

ОК

резултатите, 
Това

След дефилето предсе
дателят на ОК на ССТН 
Момчил Андресвич откри 
митинга като топло при- 
ветствува гостите и участ
ниците в „Майските еркз- 
щи”. След това реч про-

(На я стр.)

че резолюцията, 
пред себе

в
иа политическата и самоуп- 

работа серавителната 
носи отговорност, ие щеимат дой-1кат четири години и 

де време за следващия 
конгрес, всеки трябва да 
каже кои от поетите за-

иг/фешим нито крачка на 
прел от кризата,

(На 3-та стр.)
която



ИЗ УВОДНИЯ ДОКЛАД НА ИВАН СТАМБОЛИЧ |Т|

СЪС СМЕЛИ КРАЧКИ КЪМ ИЗХОДА ОТ КРИЗАТА
В междуконгресния период бяха изне-г-г^гг”г—гсг

изкуството, професори, бойци, ученици — 
ск'‘саме обръча на кризата, как само 

нови хоризонти...

работ-Нашето общество укрепва чрез осъществяване интересите ™ 
ническата класа. За да намерят отражение в самоуправитслната 
ция именно тези интереси. Съюзът па комунистите трябва да действува 

офанзивно. СК трябва до отстои стратегическото си решение 
— да действува не от позициите на власт-

Затова

=

сплотено и
как да
управлението да разгърне 
Но днес най-много ни трябват акции, за Д 

състоянието. Не ни трябват „оор-

отпреди няколко десетилетия
та, а като вътрешна сила на социалистическото самоуправление, 
на Съюза на комунистите не може да бъде псе едно дали отношението му 

укрепва самоуправлението или подпомага статизма променим
ци" за свобода, които искат да задушат сво
бодата. Трябва ни отговорност за собствено- 

развитие, която не пренебрегва съвмест
ния труд и интерес. Не ни трябва единство 
без равноправие. А онова, което е добро за 
Югославия, е добре за всеки човек, за всич- 

наши народи и народности.
За да продължим Титовата революцион 

реална политика, необходима ни е
самоуправителни

към държавата
шия икономически нро- 

анахро-
Голяма част от изложе

нието си Стамболич по
свети на резултатите в 
икономическата стабили 
зация, от които, според 
него, не можем да бъдем 
доволни. Външната плате
жоспособност на страна
та е най-високият резул
тат на досегашните уси
лия да излезем от криза
та. Заплатихме я с по- 
низко жизнено равнище 
и намалена инвестицион- , 
на дейност. Изхождаме 
ли само от инфлацията, 
кризата продължава и се 
изостря. Но все пак има
ме причини за по-силна 
увереност, че сме закра
чили до пътя към изхо-

випциализъм и 
низъм, а в съзнанието на то
хората подрива доверие
то им и стабилността ма 
югославската общност.

Комунистите п Сърбия 
непоколебимо 
становището, че федера- 

ус/гройстцо на

ки
отстояват сплона и

теност в борбата за нови 
преобразования, смело изправяне пред пре
дизвикателствата на времето заради нови по
беди, единство заради акция,

сплотено живеене, отбранителна спо-

типиото 
Югославия гарантира ра
вноправие, сигурност и 
оптимално социалистиче 
ско развитие на сръбския 
народ, както и на всич
ки югославски народи и 
народности. Републиките 
и покрайнините са в 
СФРЮ, но и Югославия 
трябва да живее във вся
ка република и покрай
нина ... Акцията на СК 
трябва да се противопо
ставя на всички, а особе
но на най-вредните в по
литическо отношение ре
дукции на нашия феде- 
рализъм и отделните му 
елементи.

Допринесохме за изгра 
ждането на становища на 
ЦК на СЮК във връзка 
с отношенията в СР Сър
бия и СКС. След приема
нето на тези становища 
осъществихме начални ре 
зултати в решаването на 
някои съществени проб
леми, които спираха раз
витието и произвеждаха 
кризи в отношенията в 
СРС. Не допускаме обез
силване на акцията, неза- 
дълбочени подходи и за
местване на главното с 
дългосрочно. Доколкото 
не осъществим историче
ски необходимото единст 
во и съдружие в СРС, 
единство, което отразява 
нейния идентитет, инте- 
гритет и сувереност като

равноправие
заради
собност заради свобода, напредък заради 
торитет и престиж на Югославия в света.

ав-

ясно, че на работника — 
сърбин, албанец или чер
ногорец 
друг работник най-голям 
враг е бюрокрацията, чи 
ято и да било и където 
и да било ... Налага се 
и можем най-напред да 
спрем с веггчки разпола
гаеми средства 
литически и икономиче
ски до административни 
— изселването. С всички 
разполагаеми обществе
ни мерки трябва да въз
върнем 
на сърбите и черногор
ците в Косово. Това тряб 
ва да го правим преди 
всичко чрез икономичес
ко свръзване на самоуп
равителни основи, 
сдружаване на организа
ции от Сърбия и 
славия с организации в 
Косово.

Иван Стамболич самоуправителна и дър
жавна общност в СФРЮ, 
ще се намерим пред ре
алната опасност отново 
да бъде открит пробле
мът с последователно ре
шаване на националния 
въпрос на сръбския на
род съгласно стратегиче
ската ориентация и по
литика на СЮК.

и на всекиполитически и обществе
ни предпоставки, пристъ
пихме към критичен ана
лиз. на политическата си
стема на социалистичес
ко самоуправление. Тази 
работа продължи все до
сега и промени все още 
пяма. Дългосрочната про 
грама не бе наречена 
дългосрочна, за да се от
лага дългосрочно. Поли
тиката ни на промени не 
води към 'изменение на

да.
Политиката на облага

не върху собствени сили
изисква ускорени интегра 
ционни процеси на юго
славския пазар. Не бъдем 
ли сплотени, ще закъсне
ем за влака на научното, 
техноложкото и техниче
ско развитие. И най-голе 
мите вече не могат сами. 
Всички, които са търси
ли предимства в затваря-

от по-

Организираните соци
алистически сили, а осо
бено ние в СКС, имаме 
нови поводи и причини с 
напълно отворени очи да 
погледнем 
на нещата в Косово. То
ва състояние налага неот

самочувствието
дългосрочните цели — ос 

нето, пропаднаха или ще вобождаване на труда и 
пропаднат.
„Юго-Америка" и произ-

състоянието
Програмата работника от посредниче

стьото на пазара, нация
та, държавата . .. Сигур
но е, че тези цели не 
могат да се осъществят 
за една нощ и до тях се 
стига не само по преки 
пътища. Радикалната де- 

бирливите чуждестранни зинтеграция на обществе 
ния капитал по ООСТ, 

Дългосрочната програ републики и покрайнини 
ма засега е единственият и бавната м.у или никак- 
познат и признат път за 
излизане от кризата. Въз 
сснова на решение на 
XII конгрес на СЮК а с 
цел да бъдат създадени

ложни и много нови енер 
гични и единни акции на 
всички организирани со-

водството на съвременен 
югославски танк са при
мери как се организира 
най-сложно производство 
за домашния пазар и за 
проникване на най-из-

чрез
циалистически сили в Ко
сово, Сърбия и Югосла
вия. Сега вече никой 
Югославия не може да 
се държи така, че да бъ
де само информиран, да 
дава само

Юго-
в

Сръбскитепазари. национали
сти. както и всички оста
нали, седекларативна 

подкрепа или осъда, неза 
дължително да разисква 
за Косово. Естеството на 
проблемите в Косово е 
такова, че те не 
да се решават форумски, 
със заседателщина, поръ
чения от трибуни и посе
щения на официални 
ца. Сърбите и 
ците в Косово се чувству 
ват обезправени във

възползуват от 
икономическите ни затру 
Днения, за да правят ра
здор между народите и 
народностите; да злоупо
требяват

ва централизация — това 
е силната материална ос
нова на републиканските 
и покрайнинските етатиз- 
ми. Това произвежда на- могат критичното из- 

намиране на по-добри ре 
Щения в политическата 
система; да подриват -еди 
нството в СЮК и в СРС 
и покрайнините

• Причините за ниската ефектив
ност на инвестициите не могат да се 
приписват на самоуправлението. Ре
шенията за най-крупните капитало
вложения не са приети от работни
ците, макар че са „покрити" с фор
малното им участие. Формалното са
моуправление при приемането на ре
шения за разширеното възпроизвод
ство — това е неформален етатизъм.

сивните хора, които оказват съпроти
ва па контрареволюцията.

• Отдавна е известно, че нацио
нализмът като идеология п полити
ческа акция е онази карта, на която 
залагат всички, които 
бият Югославия, да продадат 
симостта й, да ликвидират социалис
тическото самоуправление. На нацио
налистическите подклаждания доли- 
ват масло и всички вътрешни и вън
шни врагове на нашата страна.

ли- 
черногор- ; да пре

творяват във вълнения со 
циалните ни проблеми; 
е пропагандни 
да създават атмосфера за 
конграреволюционни по 
пушения.

всич
ки конкретни работи с 
държавното

искат да раз- 
незави-

средствауправление 
и правосъдните органи. 
Те виждат албанския 
ционализъм не само 
лозунг, но го чувствуват 
чрез постъпките на отде
лни корави и 
бюрократи, 
насят към тях като 
второстепенни 
ни. Това

на- Националисти 
те се обединяват, злоупо
требяват 
буни.

като
• С комунистите-албанци трябва 

да бъдем там, където се води битката 
срещу иредентата, за да не се сбъдне

някои явни три 
за да атакуват ге-

нахални пералната политика на 
СЮК. Някои се опитват 
да установят партньор- 

със СК. 
члено- 

кокетират със 
националисти.

• Критичното навлизане в причи
ните за, кризата на Съюза па кому
нистите не е нужно за архиви. Ну
жен му е критичен опит, който ще 
залегне в

които се от-
реакционното й намерение за етниче
ски чисто Косово; там.

към
къдто сепа

ратистите правят опити да се разпла- 
щат с комунистите-албанци и прогре-

гражда- 
е не само ко- 

совска специфичност. Но 
в Косово

ски отношения 
Има и партийни 
ве, които 
сръбските

насоките и програмите на 
общественото ни развитие. като на длан е
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НА КОМУНИСТИТЕ В СР СЪРБИЯ
ИЗ УВОДНИТЕ ИЗЛОЖЕНИЯ В КОМИСИИТЕ

Единство на ра€отни- 
ческо-класови основи ВРЕМЕ ЗА РЕШИТЕЛНА АКЦИЯ

(От 1-ва стр.)
Етатистическата блокада на самоуправител 

ната инициатива на производителите все още не 
е пробита — каза ЗОРАН СОКОЛОВИЧ, доклад
чик в Комисията за организационни 
кадрово, идейно-политическо

искаме да премахнем съв 
сем и колкото се 
по-скоро.

може 
Най-тежката 

група задачи, които 
кват и Съюза на 
кват и Съюза

въпроси, | 
и, акционно изграж | 

въпроси. — Това е причина за I 
отслабналата увереност на - най-широките трудови 1 
маси, че наскоро ще се подобрят икономически 
те и социални обстоятелства... Работническата 
са и младите поколения не се примиряват с фак
та, че СК не води достатъчно 
за подобряване на положението 
поставя на безотговорността, безделието, опортю- 
низма и злоупотребите в обществото.

Изтеклият период показа, че без идейно, и 
акционно единство в собствените си редове СК

оча-
кому-дане и уставни на комуни

стите и обществото 
насят за

се от-
икономическияживот. Затуй 

пряка задача представля
ва последователното и 
колкото се може по-бър
зо провеждане на Дълго
срочната

кла наша най-

енергична акция | 
и не се противо

програма за 
икономическа стабилиза 
Ция, която приехме меж-'л 
ДУ двата конгреса, показ-г / 
вайки

Дрверието трябва да се възвърне
не може да даде отговори на сложните въпроси 

< на обществената практика. Зктова членовете се 
застъпват за единство на СЮК на работническо- 
класови основи.

с това способност- ^бряват условията за ра- 
та на Съюза на' комунис-• бота и живота. да се афи 
тате с програма да отго-1* 0М1',ра труда и творчест- 
вори на сложните въпро-Г^80Т0' да се дискредлти-

разрешаване на^оат яващлъка и безотго- ' вноправие в междунаци- 
*“®ворността.

; Не е спорно,
Йсителят
^номическо и политичес- 
'р!,<о преобразование тряб- 
Шва- да бъде Съюзът на ко- 

необхотймунисти?е' нУжна пред- 
поли-:

укрепване на единството 
и съдружието в СР Сър
бия и в Съюза на кому
нистите в Сърбия, за ра-

За смели социалистически промени си на
обществените противореШ-ч 
чия, възникнали в тече-Е$ 
ние на досегашното 
витие, но показвайки 
късно и нашите слабости 
и недостатък на сили да 
обезпечим

оналните отношения и 
че но- против национализма, за 

на това ико- създаване на политичес
ки условия за по-ефикас
но решаване на пробле
мите в Косово, представ
ляват опора за продъл
жаване и ускоряване на 
процеса на укрепване на 
Съюза на комунистите, 
по-нататъшно оспособя- 
ване за задачите, пред 
които се намираме, под
черта между другото Сло 
бодан Милошевич. обос
новавайки текста на резо 
люцията.

Конгресът е последен политически моме
нт, когато откровено трябва да се каже какви про 
мени в системата са ни необходими — подчерта 
д-р БОГДАН ТРИФУНОВИЧ, докладчик в Коми-

раз-
по-

сията за развитие на политическата система на
Промените,социалистическо самоуправление, 

за които се застъпва СКС имат за цел обезпеча
ване на по-непосредствени и по-ефикасни

всички 
дими и достатъчни

преди^! 
единство и отго-

тически условия, 
всичко

отно
. шения между скупщините, трудещите се гражда 

ните и техните делегации. Това подразбира ко
ренно опростяване на твърде комплицирания и 
формализиран организационен механизъм на де 
легатската система, а тази цел не може да се 
осъществи без коренни промени в начина на дей- 
ствуване на СК в самоуправителната и делегат
ска система и отделно в Социалистическия съюз, 
Синдиката и останалите обществено-политически 
организации... Първичните организации на СК

укрепване на закон- 
личната отговорност и това ни задъл-

ворност за нейното 
веждане. Отлаганията, не 
последователността 
лебанието
то на Дългосрочната 
грама
стабилизация само 
шават тежестта на нейна 
та реализация и продъл
жават траенето на криза
та. Съзнанието за 
бенщ силно изразено на 
конгреса.

Милошевич
че преобразованието на 

на Ш, икономическия живот не 
е възможно без съответ-

про-

и ко-
в провеждане-

про
за икономическа 

пови-
НОВО РЪКОВОДСТВО 
НА ЦК НА СКС

В края на тридневната 
работа конгресът избра 
157 членове на Централ
ния комитет на СКС, 19

енергично се застъпват за 
ността и
жава да извършим промени в съответните разпо
редби, с които ше се обезпечи явност в работата 
на всички органи... Сега не е време за чакане и 
колебания, а за смели социалистически и самоуп- 
равителни Промени в практиката и нормите 
политическата система.

това
ЗОРАН
зоколович

Роден през 1938 г. 
в Лепени, Княжева- 
шка община. Сър
бин. Завършил е се
лскостопански фа
култет,- Член на 
СЮК от 1960 г. 
Бил е председател 
на ОК на ССТН, 
председател на ре
гионален коопера
тивен съюз, секре
тар на Председател
ството на МОК на 
СКС и председател 
на МОК на СКС.

подчерта, кандидати за членове на 
ЦК на СЮК и 60 деле
гати за Тринадесетия 
конгрес на СЮК.

Ново избраният Цен- 
СКС

ни политически условия. 
■ Затуй сме решени в оп

ределението си, че про
мените в политическата 
система, по посока на 
укрепване на социалисти■ 
чсското
нс могат да бъдат резул! 
тат на теоретично ладмъ 
дряне, мито бюрократич
но пораждане, но резул
тат на самите потреби нй 
обществото и на всеки 
негов член. Политическа
та система трябва да обе 
змечи такава оргаииза- 

| ция па обществото, в ко- 
I сто ще могат да се по- 
| вишават

ността и жизненото рав
нище, да се намалява 
инфлацията, да се подо-

Начинание, равно на революция трален комитет на
Конгресът на Съюза на комунистите трябва 

всички противници на Дългосро 
БОРИСАВ ЙОВИЧ. из

на първото си заседание 
избра
от 21 член, п то: Зоран 
Анджелкович, 
Анджелковпч, Юрий Ба- 
сц, Байрам Гаши, Мом- 
чнло Баляк, Азем Власи, 
Петар Грачанин. Предраг 
Живанович, д-р Душан 
Илич, д-р Борислав Йо- 

йордан Костич, Ми- 
ленко Маркович, д-р Ва- 
со Милинчевич, Слобо- 
дан Милошевич, д-р Дра 
гиша Павлович, Зоран 
Соколович. Руди Сова, 
д-р Светислав Стояков, 
Джордже Стойшич, Ду
шан Чатович и д-р До-

Председателствода се разплати с 
чната програма — изтъкна 
насяйки уводно Радмилаизложение в Комисията за оаз- 

самоуправителни об- 
Изисквани

самоуправление
витие на социалистическите 
ществено-икономически отношения. —

членовете на СК, трудещите се и гражда- 
обуздаване на ин-

ята на
ните за спешно и енергично 
флацията и преодоляване на кризата са изисква- 

ефикасно осъществяване на Дългосрочиа-ния за 
та програма.

С оглед на сериозната криза и необходимо- 
осъществяването на Програма- 

равно на революция. То не може 
осъществи с опортюнизъм и пасивност, /

вич.
поставка за осъществява
не на тази авангардна ро
ля на Съюза на комуни
стите с идейното и акци- 
оиното единство, което 
той, обаче няма в оная

стта от прелом, 
та е начинание, 
да се произнодител-Знание в служба на демокрацията степен, която го прави 

най-п рогресивна сила в 
обществото. В този сми- бросав Цветкович. Пред

седателството за секре
тар избра Зоран Соколо 
вич. а избрани бяха и 9

на знания на трудс- 
, из-Големите потенциали

образованието, науката, културата
трябва да бъдат в 

развитието на социалистическата де- 
МОМЧИЛО БАЛЯК, до- 

тези об

щите сс в
куството и информирането 
служба на
мокрация — подчерта 
кладчик в Комисията за идейни въпроси в

_ Фактът че през последните юдини на 
явиха аитисоциалисти- 

от СК да се освободи 
в идейната си ра- 

сили прем- 
а трябва да

с’>л промените по посо
ка на укрепването на иде 
йното и акциониото еди
нство, осъществени чрез

В новия Центра
лен комитет на Съ
юза на комунистите 
в Сърбия, о избран 
и Младен Димов 
председател па Об
щинския комитет на 
Съюза на комунис- 

п Димитров-

секретариизпълнителни 
На Председателството.

В края на работата на
активността, която воде
ше Съюзът на комунисти
те в Сърбия в идейната Десетия конгрес на СКС 
борба за социалистичес- Слободан Милошевич из

каза благодарност в име
то на новоизбрания Цен

за трален комитет.

ласти
план сеидеен и културен 

чески тенденции, изисква
и опортюнизмаот инерцията 

бота. Фронтът на социалистическите 
като отбранителен,

ко самоуправление, за 
ориентиране към интен
зивно | стопанисване,

титс
град.ного се държи 

бъде офанзивен фронт.
СТРАНИЦА 1
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ПРОВЕДЕН семинар ЗА ПАРТИЙНИТЕ СЕКРЕТАБОСИЛЕГРАД:

РИ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКРЕТАРИАТИТЕ ОБСЪДЕНИ ОТЧЕТИ\

ОПРЕСНЕНИ ЗНАНИЯ
година, като при това са 
посочени проблемите в 
работата не само на ме
стните
Социалистическия

местните обтцно- 
изобщо. Те обаче са 

налице вече дълго време. 
Това са преди всичко ло- 
шите пътища и връзките 
на селата с центъра

дей
ност в Социалистическия 
съюз на територията на 
Димитровградска 
па приключи

Предизборнатасамоуправление;кого
Активността на СК в ук-Съгласио програмата 

на дк на СКС за идей
но-политическо издигане 
и марксическо ооразова 
ние, на 22 и 23 май т.г. 
в восилеград се проведе със следните 
двудневен семинар 
партийните секретари 
членовете на секретариа
тите. медта на семинара 
ое новоизораните секре
тари и членове да секрс 
тариатите още веднаж да 
се запознаят с основните 
и наи-акгуални въпро-

ния.
По време па семинара 

секретарите и членовете 
на секретариатите изслу 
шаха сказки във връзка на

теми: Акту . отношения 
идейно-политцчс- па социалистическото са 

моуправлеиие; Актуални 
идейно-политически

репване на братството и 
единството и развитието 

междуиациоиалните 
въз основа

организации на 
съюз,общи-

мииалата 
Предизборни но и наседмица, 

събрания са проведени 
във всички местни орга- 

(до 21 май) с

стиза алните 
и ски задачи на партийпи-

иизации 
изключение 
общност в 
град (по вече установена 
традиция събранието е от 
срочсно) а също в мест
ната общност на Драго- 
гита и В.
На проведените събра
ния са обсъдени отчети

те организации и органи тс 
в изборите и подготовки 
те за предстоящите кон
греси; Осъществявано во 
дещата идейно-политиче 
ска роля на СК с отде
леи акцент върху ролята и осъществяването на на

шата външна политика; 
и Актуалпите въпроси 
от всенародната отбра
на и обществената само 
защита.

иа местната 
Димитров-

въцроси от икономическа 
та стабилизация; Актуал- 
иите въпроси от между-

на
общината, останали кому 

проблеми, недо-нални
стиг на постоянна лекар-

пародиите отношения; 
Положението на СФРЮ

ска помощ или както из- 
Изатовци, понетъкват в 

на медицинска сестра, ко 
ято да дава 
вени лекарства, за които 
сега хората отиват в Пи
рот или Димитровград. 
При това в Изатовци съ
ществува съвременна ам 
булатория. Тези пробле
ми сигурно не би били

Одоровци.и задачите на първични- 
партипии организа

ции; Осъществяването и 
по-иататъшиото разви

ел. отнасящи се до па
шата ооществено-полити- тс 
чеека система, социали
стическата демокрация и 
самоуправнтелните обще тие на политическата си

стема на социалистичес-

най-обикно

те на местните органи
зации за период!982—86М. Я.ствено-икономически от

ношения. Още повече, че 
в настоящите условия за 
по-оързото и успешно 
премахване на слабости
те на Съюза на комунис 
тите, като водеща идей
но-политическа сила, са 
необходими идейно-по

литически подготвени ка 
дри, които със способно 
стта си, авторитета и 
правилните обществено- 
политически определе

ния, ще могат да насо
чат активността си в сво 
ите първични' пдртийни 
организации. Те трябва 
да станат същинско мя

ДНЕС В БОСИЛЕГРАД

Отчетно-изборно събрание на 
Общинската конференция на ССТН толкова подчертавани, 

ако и възрастовата струк 
тура на населението в 
по-отдалечените дими-

ществена дейност на же
ната Боянка Йорданова.

Председателството на 
ОК на ССТН на послед
ното си заседание утвър
ди и листата от 11 души 
за членове на Председа
телството, както и възмо
жни делегати за членове 

Междуобщинската 
конференция на ССТН в 
Лесковац. За делегат на 
Републиканската конфе
ренция на ССТН, Предсе 
дателството издигна кан
дидатура на Стойне Ива
нов, началник на Секре-

Огласно утвърдените 
и приети изборни сроко
ве, днес 30 май в Босиле 
град ще се проведе от
четно-изборно събрание 
на Общинската конфере
нция на ССТН. На дне
вен ред ще се намери 
отчетът за активността на 
ОК на ССТН, Председа
телството й и съответни
те комисии, отбори и се
кции между двете отчет
но-изборни събрания, ка- 
като и предстоящите за

повече откакото досега 
между които само 17 са 
от досегашния състав, ще 
изберат нов председател 
и 11 членове на Предсе
дателството.

Инак, след широко де
мократично разискване. 
Председателството на ОК 
на ССТН издигна канди
датурата на Любен Ран- 
гелов, досегашен предсе
дател на Общинската ску 
пщина (предложен е в 
23 от общо 37 местни 
организации на Социали
стическия съюз) за нов 
председател на ОК на 
ССТН, а за председател 
на Конференцията на об

Тровградски сега не е 
такава каквато е пре
димно старчески дома
кинства.

На предизборните съб
рания са предложени кан 
дидати за: членове на 
председателствата на ме-

на

стните организации на 
Социалистическия съюз. 
Председателството на ОК 
на ССТН

сто за решаване на 
всички проблеми, и при 

.това да обединяват и ан
гажират и останалите 
трудещи се и граждани 
и съвместно с тях да се новоизбраните делегати 
борят за постоянно раз- на Общинската конферен

дачи.
На днешното събрание Димитров-в

град, а също така и за 
членове на МОК на 
ССТН в Ниш.

тариата на вътрешните 
работи в Босилеград.витие и укрепване на са- ция която понастоящем 

моуправителните отноше ще наброява 77 души 6 м. я. А. Т.

ГОЛЯМО ЧИСЛО ОБЩЕСТВЕНИ ПЛОЩИ В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА СА ЕСЕ ОВДЕ В ЧАСТНИ РЪЦЕ

ВИНОВНИЦИ“ СА И СОБСТВЕНИЦИТЕ99
По време на най-новото землемерство 

голямо число обществени площи в Бо- 
силеградска община по различни основи 
са вписани на чуждо име, т.е. менили соб 
ственика си. В общината има около 16 хи 
ляди обществени парцели, а тази съдба 
сполетя около 5 хиляди парцели. От тбва 
число не малко парцели са минали в час
тни ръце. Няколко години след землемер 
ството (бе проведено през 1973/74 година) 
„грешките” бяха забелязани, а преди две 
години обществено-политическите сили в 
общината раздвижиха акция за връщане 
на отчуждените площи на Предишните соб 
ственици. Освен тях в акцията са включе
ни местните общности, органи на Общинс
ката скупщина, съдебните органи и Горс
ката секция и ООСТ „Напредък", които 
две организации са собственици на обще 
ствените имоти в общината. Акцията бав
но върви и все още не е известно кога от 
чуждените площи ще намерят господа-

ника си. Тази работа досега е завърше
на в Долна Ръжана, Барие и Райчиловци. 
Какво е положението с обществените пло 
щи в общината най-добре илюстрира при 
мера в Д. Ръжана, който, речи си, е подо
бен на почти всички села в общината.
В това село има 195 обществени (парцели 
и 54 от тях са вписани на частни лица, 32 
парцели които са на „Напредък” са впи
сани па Горската секция, 9 вместо на Гор 
ската

площите, включвайки и тези 
на комисиите. Тези и такива площи сега 
се вписват на същинските си собственици 
и тук няма проблеми. Проблемите наста
ват когато тези площи са завзели частни 
лица. На Горската секция и на „Напре
дък" налагам да предприемат мерки за 
връщане на тези парцели, включвайки и 
възбуждане на съдебни дела. Тези органи 
зации, особено „Напредък" нямат подре
дена евиденция на площите ои за голямо 
число, не знаят къде са и небрежно се от 
насят към това имущество 
тези организации трябва да 
отговорността и поведението, 
тях като собственици най-много за&иси да 
ли обществените площи и занапред ще бъ
дат в частни ръце или не.

работатав

секция са вписани на „Напредък", 
53 парцели на „Напредък” са минали
собственост на Общинската скупщина, 
кто и 9 парцели на Горската секция. Ко
гато се касае за обществените

в
ка- Считам че при

се издигнеплощи ми 
ръце трябва да се подчертае, 

че това са преди всичко площи под гори, 
плодородни ниви и ливади.

В това общинско управление

защото отнали в частни

изтъкват,
че все още не е известно кога ще приклю 
чи откриването на всички Ако се съди според хода на досегаш

ната акция под въпрос е дали „грешките" 
ще се премахнат и 
Още повече

заети площи.
Става дума за работа, която трябва 
реализира изключително на терена, 
е свързано с кадрови и 

' деюсти.

да се 
което 

материални тру-
ря си. след десетина години, 

ако се има предвид, че изо
стана очакваната помрщ от страна на ме 
стните общности, 
бре знаят

В общинокото геодетско управление 
подчертават, че акцията бавно върви по-

Общинският публичен правозащитник 
Босилеград Иван Раденков казва:
Настанали са големи трудности, които 

трябва да се премахнат. В няколко слу
чаи на отчуждаване се касае за техниче- 
ски грешки, т.е. на грешки 
слено са правили хора при

неже по-раио не се е водила сметка 
обществените имоти, т.е. не е била устро- 

евиденция за тях. Сега когато тези пре

в които хората най-до- 
кои площи са отчуждени и, че 

геодетското управление не 
цялото бреме. И

за
в

може да понесе 
на края, ако и след това 

,,Напредък" и Горската секция 
да им наложи да предприемат 
да върнат имотите си.

ена
. пу(ЖИ са премахнати и когато според пре- 

землемерство точно ,са утвърдени чакат друг 
мерки за

дишното
обществените
на онези площи, които са менили собстве

площи започна откриването които неуми- 
вписването на В. Б.
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ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СИДНИКА 
СЕН СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД

СКУПЩИНА В БАБУШНИЦА

Още 200 нови работни места? НОВИ СИНДИКАЛНИ КАДРИ
Заемането на 

и изпълнението на плана 
по пролетна сеитба и по 
дготовка за тазгодишна
та жътва и вършитба бя 

два основни

Тези дни приключи с които те показаха при 
работа първият випуок проверката, която прове- 
на Политическата школа де специално формирана 
към Общинския синди- комисия за тази цел. Вси 
кален съвет в Босилеград, чки курсисти получиха 
След тримесечна работа специални дипломи.
(за 62 часа 27-те курсисти,
от които 21 работник от зи кадри, между които 

про- 5-ма са представители на 
първични
организации, а няколко 
души са членове на из

работя другите трудови органи 
зации в общината. Как- 
то в заключителната реч 
във връзка

летници са засети към 
5 000 хектара) известно 
безпокойствие създава 

засяването на 55 хекта
ра от страна на 250 про 
изводители с некачестве
но семе на хибридна ца
ревица, внесена от САШ. 
Беше изнесено искане да 
се поиска отговорност 
От компетентните, орга
ни, които са внесли то
ва заразено семе.

Също така беше при
ето заключение в срок 
от един месец щабът за 
селскостопански работи,

със заемане
то на работа изтъкна пр 
едседателят на Общинска 
та скупщина СЛАВОЛЮБ 
МИЛАДИНОВИЧ,

проведена зи насока трябва да се 
на направят

гласувани действия 
ди всичко на Общинския

ха въпро
са, на които делегатите 
Посветиха

Няма съмнение, че те
най-голямо в та-внимание на 

та на 26 май сесия 
Общинската 
Бабушница. Бабушниш- 
ка община, като стощнс 
ки неразвита община, 
трудно се справя с въп- 

(роса как да се намери 
работно място за търсе
щите работа. В начало
то на 1985 година, как- 
то изнесе РАДИСАВ ТО 
ДОРОВИЧ, запознавай-

непосредственото 
изводство с успех изкара 
ха курса. Те изслушаха 
24 теми, съдържани в три 
тематични области: Син- пълнителните им отбори, 
дикатът и 'развитието на ще бъдат от голяма пол

синдикалнисериозни и съ
скупщина в пре

синдикален съвет, само 
управителната общност 
по заемане на работа и 
останалите обществено- 
политически оргаипза-

за за по-нататъшното де 
укрепване 

на Съюза на синдиката 
в общината, преди всич 
ко в организациите на 

Обществената роля и ор сдружения труд. Още 
ганизираност на ' Съюза повече ако се има в пре 
на синдиикатите. Лекто- двид, че в последно вре- 
ри бяха просветни рабо ме в някои от тях акти 
тнипи и обществно-поли- вността на синдикални- 
тически дейци от общи- те организации като че 

ли намалява и че от дей

социалистическо-самоуп 
равителните и обществе йствуване и 
но-икономически отно
шения, Синдикатът в по
литическата система и

ки делегатите със закл 
гоненията на Изпълните
лния съвет, 1 087 лица. 
от които 520 са жени, са 
търсели работа. За пръв 
път работа са търсили 
674 лица. В структура
та на незаетите най-мн 
ого са неквалифицира
ните — 44,6%. следвани 
от среднисти 18,2%, по- 
луквалифицирани работ 

21,7°/о, квали-

ггата.
В общинския синди

кален съвет ни уведоми
ха, че са твърде доволни 
от дисциплината и анга
жираността на курсисти
те, за което свидетелству 
ват и солидните знания,

ността на първичните пар 
тийни организации до го 
ляма степен зависи и по- 
тататъшното 
на самоуправителната ни 
система.

укрепване

В цеха на „Лисца” М. Я.
със секциятации. Там, където има ра

ботници, изпълняващи ус 
ловията да отидат в пен 

трябва час по-ско-

съвместно 
по селско стопанство при 
Общинската конферен
ция на Социалистическия 
съюз да изготвят 
по изкупуване на 
ница. На сесията 
обсъдени и приети 
чет за работата на цен
търа за социални грижи, 
прието 
лючване на обществен до 
говор в

БОСИЛЕГРАДници
фицирани работници — 
11.6°/о. С полувисше об 
разование има 2,8% и с 
виеше образование — 
1,2%, търсещи работа.
. НЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВА 

ПЛАНА ПО ЗАЕМАНЕ 
ТО НА РАБОТА

НА ЗАСЛУЖИЛИ 
САМОУЛРАВИТЕЛИ — НАГРАДИсия,

ро да направят това, ка- 
кто и организациите на

план
пше-
бяха

Членовете на Общин
ския синдикален съвет 
в Босилеград на проведе 
ното през миналата сед 
мица заседание раздви
жиха една твърде важна 
инициатива: 
те синдикални органи
зации да предложат най- 
заслужили и изтъкнати 
работници и самоуправи 
тели, на които по случай

Деня на самоуправителя 
да бъдат връчени приз
нания и награди.

Предложенията от пър 
вичните синдикални ор
ганизации в ОСС трябва 
да пристигнат най-късно 
до 10 юни. Предложени
ята ще обсъди' Председа

сдружения труд да отвор 
ят по-широко вратата 
на стажантите.
ЗА НАВРЕМЕННА 
ПОДГОТОВКА

Обсъждайки информа 
цията за изпълнението 
на плана по пролетната 
сеитба делегатите изтъ 
кнаха, че и покрай изпъ 
лнението на ,щтана (с про

от-

В течение на изтекла
та година постъпи и цял 
един випуск от школува- 
ни кадри — 648, от кои
то 496 за пръв път търс
ят работа. В същото 
време, работа са намери 
ли 182 лица за’ неопреде 
лено време, а от Бюрото 
по заемане на работна 
ръка са отчислени 237 
души. Тези процеси са 
способствували щото бро 
ят на незаетите в общи 
ната да се увеличи с 
4,1%, така че в края 
изтеклата година той е 
възлизал на 1 132 души. 
Повече от 3 години ра
бота

решение за ск-
първични-

осъществяване- 
то на жилищната ..полити 
ка и др. информации. телството на съвета и 

съответната комисия.м. яМ. А.

ПО-АКТИВНИДИМИТРОВГРАДСКИТЕ КОМАНДИРИ ОТ ЗАПАСА ВСЕ

Ангажирани в повече области
ТОЗИ СМИСЪЛ постоянно . 
се организират сказки на

твена самозащита, спо-, 
ред думите на Станчев.

зна. Членовете на орга 
низанията са включени 
в работата на всички об
ществено-политически ор
ганизации и сдружения, 
в самоуправителните ор
гани и тела, в делегаци-

Счозът на командири 
запаса в Димитров 

община осъщена те от различни теми, а дркто 
ри най-често са активни- 

ог ЮНА

всъщност е основна зада
ча на организацията на 
командирите от 
в общината. Направените 
анализи и оценки на от- 

комаиди- 
във връзка с под-

градска 
ствяват все по-значител- 

рез.ултати в своята де 
говорят

те командири 
от Ниш или Пирот, как-

запаса
ни
йност, за което 
и многобройните призна 

Тази ор-

то и обществено-полити
чески работници от об 
щината. Общотр военно 
оспособяване се Провеж
да организирано заедно 
с ЮНА, Общинския щаб 
за териториална отбра
на и другите субекти на 
обществената самозащи

чакат 36,2%, от 
— 13%, от 
— 15%.

2—3 години 
1—2 години

незаетите има

ношеиието наитс и делегатските скуп- 
щини. Със свото ангажи 

значите-
ния и награди 

и ганизация е удостоена и 
с иай-голямото

— Емблема на Сто

рите
готовките на своите по-Сред

8 икономисти, 12 юрис- 
3 лекари, 2 препода

ватели по всенародна от
брана. В 1985 година са
били заети 182 работни Наградата с били заети ^ за извъНреден принос и

райе те дават 
леи принос в делегатска- 

общимата.
призпа- потвърждават 

отговорно-
деления, 
значителната 
ст, грижата и ангажиране 
ма командирите, 
са разпределени 
и териториалната отбра 
на, както и в останалите 
структури на 
защита. В обучението на 
младите и жените тези 
командири са винаги най-

ниети, та система в 
Отделна активност те 

■проявяват по време на 
акцията .„Нищо не бива 

изненада", особе-

конференция назната 
командирите от запаса. които 

в ЮНАприсъдена
та, съгласно приетата про 
грама за

66,4% от запла- 
брой. В качест- 

са би

ци, или да ни
но в заключителните ак това. Своеобра- 

на идейно-поли-
ус.пех в работата на орга 

укрепва-нувания 
вото на стажанти отбрана и зеп вид 

тическо образование са 
и традиционните срещи

низацията и в 
пето на 
брана.

Както изтъква

тивности, в които са взе 
участие над 150 

маидири. Особена актив
ност командирите прояв 
яват в обучението на гра 
жданската защита в мсс 

общности и трудо- 
организации. Под-

62 души, ма- 
тряб

всенародната от коли заети
кар че броят им е 
вало да бъде значително 
по-висок.

единст- 
езе- 

редовно 
участие и коман 
от запаса в Ди

на братството и 
во край Власинско 
ро, на които 
взимат 
дирите 
митровград.

Тошко 
на Пре 

Общи
активни.Станчев секретар

дседателството
меката

Шанс през настоящата 
200 души да

на Оспособявансто на ко-
тиитеконференция

командирите
нагодина към 

получат работа се виж
да в подготовката на. 80 
души, кОито да постъпят 

конфекция „Лисца". ка 
брои в

мандйрите_ от запаса не 
може да се, замисли без 

идейно-полити- 
оспособяване. В

вите
готовката на комаидири-Съюза на 

от запаса, дейността на 
община 

разиообра

тяхнотогражданите за всена
отбрана и общес . ческо

А. Т.те и 
родна

командирите в
та е голяма ив

кто и определен СТРАНИЦА 5
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ТРИМЕСЕЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА СУРДУЛИШ- И В' НАВЕЧЕРИЕТО НА „МАЙСКИТЕ СРЕЩИ

'"*“ 1 ЗАПОЧНА да работи новият хотел

явление

ИМА (ЛИ) ПРИЧИНИ 

ЗА ТРЕВОГА?
на недостатъчно раз- 

общини в СР
стонапълнохотел направи

обект. Сега хотелътВ навечерието на „Ма
йските срещи" на наро
да и народностите в СР 
Сърбия в Димитровград^ 

да работи възоб 
хотел

■ витите 
Сърбия.

Над 120 заети в „Вал- 
кан—Компас"

нов
има „Б" категория, раз
полага с 06 легла, кафе 

80 места, ресторант напълно
не сзапочна 

коленият 
кан".

На мястото на сегаш
ния хог.сл до 29 ноември 
1984 година 
ше хотел с 04 легла, ка
тегория „Д". Но ВСС 110-

със 150 места, зала„Бал-Шест* Анализ с голямо „бяло петно" *
ООСТ имат загуба * Неблагоприятни отношения 
в разпределението на чистия доход

Общинският Секретариат за стопанство и фи- 
изчислил основните показатели за стопан-

същсствува
нанси е
ската дейност в Сурдулишка община през първите 

месеца на годината, но въз основа на тях не
положе-три

може да се лолучн пълна представа за 
нието. Причината е „проста”: с анализа не са об
хванати 7 стопански организации, които работят 
като трудови единици на организации на сдру
жения труд от други общини. Това са „Косймод 
(268 работника), „Кощана" (180), „25 май" (274), 
„Симпо" (106), АТП „Единство" (51), „Електродис- 
трибуция" (9) и „Юмко" (198). Те са длъжни да 
дават на Секретариата само сведения за годиш
ните си резултати.

Анализът на стопанската дейност през първо
то тримесечие на годината, които е направен 
основа на резултатите на останалите 19 стопански 
организации в общината, очертава невесела кар
тина. Шест организации на сдружения труд имат 
загуба, общата стойност на която е 86,4 милиона 
динара. Добрите познавачи на положението оба
че твърдят, че засега няма причини за голяма 
тревога. Например, „Мачкатица" има дефицит от 
5,7 милиона динара, но деловите партньори й бор- 
чуват почти същата сума. Освен това, организз-

траизи- 
I тни туристи наложи хогс 
9 лът да бъде 
I’ и доизграден. С решение 
} на самоуправитслните ор 
| гани на „Балкан" и пъл 
; на помощ на <щециалис 
| тите от „Компас"
\ края на 1984 година

голямото число

рсновиоан

към
за

почва адаптация на ста- 
След почтирия хотел, 

година и половина стро- Хотелът — нов представителен
въз ителната трудова орга

низация „Градня" ог Ди 
митровград, заедно с ос
таналите участници в 
адаптацията („Меркатоо 
Техна" ООСТ „Инвеста" 
от Любляна, „Атом" от 
Кочани, „Радник" от Пи
рот и „В. И. Циле" от 
Димитровград) от стария

тижение, което представ
лява не само 
условия за работа, но и 
представителен обект от 
огромно 
по-нататъшното

събрания с 60 места и 
кухня за чай, с обшест 
вени помещения и пар
кинг. За адаптацията на 
хотела са изразходвани 
180 милиона динара, от 
които 135 са собствени 
средства на „Балкан", а 
останалото на фонда 
за насърчаване развити

по-добри

значение за 
разви

тие на туристическото сто 
панство в Димитровград
ска община.

А. Т.цията е минала към производство на висококаче
ствени видове стомана, а ефектите трябва да 
„пристигнат" по-късно. Загубата на „5 септембар" 
очевидно е нереална. Този колектив е осъществил 
високо увеличение на физическия обем на про
изводството си (24,2%), но е Дълъг пътят му до 

„При разпределянето па чистия доход, 
се казва в анализа на Секретариата, органи
зациите не са водили политика на укрепване 
материалната основа на труда. Средствата за 
лични доходи и съвместно 'Потребление са 
„раснали" с 58,9 на сто по-бързо от чистия 
доход. Поради това средствата за разширя
ване материалната основа на труда са нама
лени с 26,8 на сто".

Тази констатация е подкрепена и със 
следните данни: средствата за лични доходи 
са увеличени със 118,3 на сто (?!) в сравнение 
със същия период на миналата година, а в 
разпределението е прилагана пропорцията 
81:19 в полза на личните доходи. Миналата 
година тази пропорция е била 62:38. 

дохода. За Горската секция и „Зидар" първите 
три месеца са „мъртав сезон", който почти редо
вно донася загуби. В сезона на пълна ефектив
ност тези организации успяват да погасят загуба
та си и да осъществят .положителни делови ре
зултати. Очаква се така да бъде и тази година, 
разбира се, при условие „Зидар", който има загу
ба от 25,8 милиона динара, да обезпечи достатъч
но работа.

Един от най-сериозните проблеми е високият 
размер на увеличение на разходите. Това увели
чение е много по-голямо от увеличението на об
щия доход — 97,8% срещу 83,1%. Затова доходът 
и чистият доход имат скромни размери на увели
чение 53,2 относно 31,7 на сто).

Ако към казаното прибавим факта, че първи
те три месеца на 1985 година са били много по- 
благоприятни от първото тримесечие на настоя
щата година, ето достатъчно причини за общест
вено политическите организации, органите на Об
щинската скупщина и самоуправителните органи 
в трудовите колективи да „рипнат на крак", за да 
бъдат пренасочени в положителна посока небла
гоприятните тенденции в стопанската дейност в 
Сурдулишка община.

'Ч<-~БАБУШНИЦА

Н при затруднени условия, добри резултати
С изключение на гос- 

тилничарската трудова 
организация „Църни вр
ъх" бабушнишките сто
пански организации с 
успех са завършили из
теклата делова година. 
До голяма степен финан 
совите резултати са под
бити поради ръста на 
инфлацията, която възли 
заше на 71,9%.

се е стигнало до намаля 
ване участието на ООСТ 
в разпределения доход 
от 4,5 процентни точки.

При разпределението 
на чистия доход по закл 
ючителния баланс за 
1985 година стопанство
то е отделило за акуму 
лация и резерви сума 
от 168 754 000 динара, 
или с 3,1% повече от 
предишната година. Бро 
ят на заетите е възлизал 
на 1 352, или с 3,7% по 
вече от предишната го
дина. Деловият фонд е 
възлизал на 4 034 828 000 
динара, или дори с 80,9% 
в повече от същия през 
1984 година.

Средното ползуване 
делови
за на 2 588 561

ра, или два пъти повече, 
отколкото през 1984 годи 
на. До това 
до голяма
ринесла и извършената 
ревалоризация, чийто 

ефект е 1 463 516 000 
нара, или 47,9% в срав
нение с набавната стой
ност. Най-големи

увеличение 
степен е доп

ди

дълго
срочни кредити са полз 

„Текстилколор”,вали
„Лисца", „Балкан"Общият доход през 

1985 година е бил увели 
чен с 67,4% 
на 4 280 142 000

и ко
операция „Ерма," а крат 
косрочни —

щ

„Балкан”, 
кооперация „Будучност” 
и „Лисца”.

или възлиза
дина

ра и е малко под репуб
ликанското 
републиката той е пора 
спал с 68'%). Основните 
организации на

равнище) в Платежоспособността
на трудовите 
ции

организа- 
отбелязва известно

сдруже- увеличение, но 
вото все пак е 
жоспособно, като недои
мъкът на средства 
сва с тегленето на креди 
ти срещу, които запла
ща високи лихви. В 1985 
година за лихви са били

стопанст-
неплатения труд през изтеклата 

година са 
доход от 1 119 513 000 
динара,

на
осъществили средства възли-

динара 
при увеличение от 62%, 
а срещу

навакили с 54,6% в
•повече от предишната 

По отноше- 
доходът

един работник 
това увеличение възлиза 
на 91,5%. Средно 
ваните оборотни

година.
ние на плана 
е с 23,7% по-висок. До
ходът срещу един рабо 
тник възлиза на 828 000 
динара, при увеличение 
от 49,2%

При разпределението 
на дохода не се е стигна 
ло да разтоварване на 
стопанството, тъй като

ползу 
средст

ва възлизат на 1 372 603 
динара с размер на 
теж от 56,8%.

изразходвани 126 807 000 
динара, или с 2,8% в по 
вече от 1984 година.

Г остилничарската
рас-

тру
организация „ЦърОбщата стойност на 

основните средства, 
ито бабушнишкото 
панство е 
през 1985 година 
за на 2 088 792 000

дова
ни връх" е имала 
ба от 1 203 000

с ко 
сто- 

разполагало 
възли- 

дина

загу- 
динара, 

откол- 
предишната го-

два пъти повече, 
кото

К. Георгиев дина.
М. А.*

СТРАНИЦА в
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ВРЕДНООТСТЪПВАНЕ
СЛЕД ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 

СК НА ССТНЮ ОСТАНА (НАГЛЕД) НЕЯСНО- КОЙ ТРЯБВА 
ДА РАБОТИ ВЪРХУ ПОСТИГАНЕ НА ИДЕЙНОТО ЕДИНСТ
ВО ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗЛИЧИЯТА В ПОГЛЕДИТЕ НА ОТДЕЛ
НИ-ЕЛЕМЕНТИ В ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА

тана неясно какво трябва да пра ду предложенията в Дългосроч- 
ви ССТНЮ, освен да „набляга и ната програма за икономическа 

работа върху стабилизация и „Критичния ана
лиз . .."

НА

търси практична 
промяна на поведението на мно- 
гобройните субекти". С това при 
видно

Председателството на Съюз- всички не съществува (взаиАпб) та замка — непродуктивната к„н ято търсят лълно идейно-поли- 
ната конференция на ССТНЮ идейно съгласие, а същевремен- фронтация поради различните тлческо влияние и постигане на 
стигна до идейно-политическата но и някои от тях не кореспон- идейни подходи, — която съпът- единство. Въпреки това, а пре- 
формула, която би трябвало да- дират с „Критичния анализ. . .' ствуваше публичните разисква- хвърлянето на тази работа на 
се приложи при сумирането на От друга страна — така бе оце- ния от самото им начало. С дру- ДРУ™ ще се попадне в протака- 
публичното обсъждане на „Кри- нено с доста еластична ретори- ги думи, Председателството .пре- не (което ще генерира спомена- 
тичния анализ на функционира- ка, — че публичното обсъждане дложи на Съюзната конферен- тата формула) и ежедневие _

систе- и по задълбоченост и по широ- ция на Социалистическия съюз литическия прагматизъм (които
ма.. ." Това може би на пръв чина е успешно проведено. По- на трудещите се в ----------
.поглед нищо не говори. Обаче, ени са много предложения и Да не поема ролята на идеен ап- 
оценките и становищата, съдър- сюгжестии (на около хиляда стра битър.

ници), които в най-голямо чи-

Очевидно, касае се за някои 
бе избегната най-голяма- ключови звена на системата, ко-\ -ч . .

по-
нето на политическата Югославия неминуемо ще възникне под на

тиск на различните интереси), 
така че те и занапред ще взимат 

оя данък. Този ъгъл на наблю
дение очевидно нямаше Предсе- 

■''елството на СК на ССТНЮ 
когато се определи за това, че 
сега да не се взимат горещите 
кестени в ръцете. Затова и оста-

жани във формулата, за които
окончателната дума каза Съюз- сло са в рамките на самоуправи-
ната конференция (състояла се слния проект. Затова предлож.е- нася нека послужи напомнянето
на 26 май) изглежда, не са по лята от публичното обсъждане за краткия сипсък на някои въп-
мярката на момента, ’ нито наде- « получиха същото „право на роси, за които няма унисонни
ждите на онези които като „озе- гражданство с тези от „Кри- тонове. Преди всичко, тук е де
бнал слънце" чакат скъсване с тичния анализ..." — съчинява- лемата дали на последователен
идейните поларизации (разли- йки един и същи фонд на ко- начин е изведен вертикалният
чия) по някои жизнени въпроси лективния ум. (трудово-функционален) компо- _ ПЙ11ИЖЯВЯНИЯ и установи
на по-нататъшното развитие на Въз основа на всичко това бе ненг в организирането на сдру- ини Доближавания и ^уст ^
политическата система. приет проекта на обществените жения труд в делегатската сис- ~Д“°п ' ш прип0Мним

Пгшемайки отчета за публи- активности за доизграждане на тема — от общината до федера- тежък в пр• с а ^ . поли_
Р *гъжпапе в обществото, политическата система. В тях се цията? Как да се прилага прин- за ролята в ДГТ/т™ член-

ССТНЮ не се остави на институциите в систе- функция на укрепване на деле- на детската игра „ Р 
предложе- мата, компетентни за оживотвор- атските отношения, има ли (или телефони . 

че между яване на предложенията. Но, ос- няма) съществени разлики меж-

На какво всичко това се от-

на неясно, кой е този за когото 
е мисли, че трябва на полити

ческата система да извърши иде-

стите на 
ството 
изясняваше по всяко 
ние отделно, макар

на СК на
Д. Кабадаич

без съмнение, ще получи пълна
та подкрепа от обществеността. 
Не е прекадено да се каже, че 
тон вече сега условно има тази 
подкрепа, особено за някои ини- 

да циативи, които в програмната си 
изглежда, аде беседа посочи председателят на 

Съюзния изпълнителен съвет. Ед- 
например,

спекта-предвестените, не така
колкото неосъществс-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТНОВИЯТ СЪЮЗЕН куларни

промени от Дългосрочната 
програма за икономическа ста
билизация, новото правителство 

по-енергично

ниС пълен замах
щс се опита 

труд проведе, за което
кватно и кадрово и организаци-

ването на тези натрупани 
пости.

: Югосла- 
осмо следво 

Това само по

Преди две седмици 
получи своето о,1,ю СС с подготвило. Що се на от инициативите,

„ък касае за условията, същите, се отнася до необходимостта от 
от една страна, ще бъдат по-ло структуралнн промени в стопан- 

поради задълбочените труд- ството, друга за възнаграждава- 
изгубеии замах с прота пето според резултатите на тру- 

Дъл- да, трета за развитието на дреб
ното стопанство и т.н. За

вия
енно правителство, 
себе си е едно 
битие, както и

там където

иякол-Както и предишните
и този програменсьизключително 

всякаде по света, 
те много по-

ко речи, така
новия Председател наговор на

Съюзния изпълнителен съвет ос и
интересен и съдържателен. 1о- каиет0 „ провеждането на 
зи, сега вероятно вече един от ^рочшта програма, но затова 
иай-значителните политически ^ друга страна, политическият понастоящем имаме само прок- 
документи у нас, привлече и ще биеит с по-изгоден за предпри ламации. Микулич в Скущцина- 
привлича особено внимание иа емшю на шели начинания. 1>ь та на СФРЮ и пред новите де- 
домашиата и чуждата общество зи„кваи.ията| споровете и коле- легати решително потърси тези 
ност, защото е единственият, но батятя, идеологическите и дру- прокламации и да се осъществ- 
който може да се преценяват на , те пе|-ъгласия — в значителна ят. По негово_мяение „преодоля 
соките иа оперативните начина- са изчерпани, а в общес нането на идейните колебания и
ния в развитието иа Югославия твото ЦЯЛОСТно все по-малко укрепването на идейното, поли- 
в предстоящите няколко годи- има гьрпеиие да Се толерират тическото и акциопното единст- 

. Микулич ясно и недвусмис бе31фаЙ1ШТе „пазарлъци за едно во - е условие за Успешната 
лено посочи важните промени иди друг0 решаване. Търсят се работа иа С“”' изп "ни 
които възнамерява да въведе, ра ултатеи начинания и жестоко лен съвет . Не значи липо«- 
„бива се в съдействие с всички бюрократическата твър- становище, че правителство
36 Р обществени фактори. Са няма да сс помирява с налично-

д идейния фронт

ши
дори и Обачесе променят.често
стартуването на 
на Бранко

товаправителството 
подбуждаМикулич

интересова-повече 
съвпада с времето

икономическа

значително 
ние, защото

вече старата,на предходното пра- 
всички уси- 

по-чувствително да

криза, която 
вителство, въпреки
лия, не успя 
обуздае. ■ни

■ на „хода 
на МиЧетирите години 

мъките" на кабинета тол 
Планини завършиха само гол 

голямото бреме иа тРУ 
новото СЪЮЗНО 

Бранко 
обширно 

СФРЮ,

по
лка други

мият този факт задължава 
мото правителство и го

отговорно за ,прсдвс

ио- то състояиие в
(не) решаване на икономичес-

кова, че
дностите наследи 
правителство. А за тях 
Микулич подробно и 
говори в Скупщината ша.
разбира се в контекста иа реч

прави Това, вероятно ще има пред- 
Съюзеи изпълнитс- 

отношеиие

по
вече вид новият 

лен съвет и в това
сега
стените мероприятия. 

Логично е да се
(Иа 4-та стр.)

заключи, чеиа



2 Комунист

ЛЕГЕНДА Н ВДЪХНОВЕНИЕ
______ ........................... ИСКРЕН И ТВЪРДЕ ПРЕДАННВО ВОЛА РИБАР

През април този година се навършиха 70 години от рож
дението (23 април 1916), а на есен ще бъдат 43 години от тра
гичната смърт (27 ноември 1943) на Иво Дола И. 1иОар, един 
от най-изтъкнатите и най-любимия борец на югославското рево
люционно-демократическо и революционно движение, револю
ционер от Титовото поколение

Титаните концеп- 
на Ло-Затово но

под ръководството
реорганизираният 

насочи през 
активността на мла- 

най-широ-

ции, а
ниоар 

слчШф ще
ла 1УЗХ—

Гачт година 
дите комунисти 
ки1с слоеве на

ооласти на

към
младежта и към 

неиния жи-
оьпреки, че живя само малко щестиеиитс науки, за политичсс- 

новече от години, а този жи- ката икономия и долитикология. 
всъщност песен за живота С отличен успех е завършил Пра 

впи факултет в Белград, а след 
и дело принадлежи к-м велика- това е записал Философски, под 

на оороата на югославски- готвяд е докторска дисертация 
те народи за оовооождаване от ио икономия на Правния факул- 
вшчки видове на експлоатиране тст, но войната му попречи и 

социализъм, тази работа успешно да завърши.

всички 
вот и к>м изна-жл' ое

и оороата, лола' гиоар и е реч
и иреокупация

пови оолици на раоо-мира ас на 
та и организиране, в съгласие с 

стремежи на революцио- 
и антифа-

ните оощите
шю-демократическото 
шистко-иагриотическо движение

СКОЮ щеи гнет, оороа за 
свооодно може да се каже, че
той принадлежи към онези ред- дюцишша раоота е кратка, 
ки личности и революционери 
оез които рихме онли дю-бедни.

на народните маси. 
събере повече демократическа 
младеж, ще осъществи

ЮКП на 4 юли 1941 год. от скаш на нейното единство и 
което е отправен лризив на юго- ще израстне в борчески отряд 
славските народи за освободите- на младото поколение.

Приносът на Лола Риоар за 
развитието на югославското ко
мунистическо, .преди всичко мла 
дежко движение все още недо- 

нитс съюзи на антифашистката статъчн0 студиозно не е изразе-
Сериозната био-

Хроинката на неговата репи
ци голяма

годинаоогата: в края па 19ча
член на Скелет, а 19Ц0 год. ма

става
Да се пише за лола Риоар 

В1шаги е предизвикателство. Ло
ла като първ човек на легендар

на гикгг на белградскиячлен
университет, чието революцион
но студентско движение предста- Лна война и социалистическа 
вляваше една от най-изтъкнати- ВОЛюция. Един е от най-заслуж-

създаването на Обедине
ния Оюз на югославската кому- 

1СКОЮ)нистическата младеж 
от 1937—1943 година и като 
член на най-висшите ръководст
ва на ЮКП от 1940 год. все до 
неговата твърде ранна смърт да
де голям личен принос за раз
гръщане и 
редица въпроси за развитието и 
Оорбата на югославското комуни 
етическо движение и социалисти 
ческата революция, захцото от 
ранна младост е станал бунтов
ник и борец да култивира свобо
дата, да отчужди човека, да ху- 
манизира обществените отноше

те точки на рсволюционно-дсмо-
Юго- ните за

кратическото движение в 
славия б това движение лола
гиоар' олагодарсиие на своите югославска младеж, през декем- н0 и оценено. 
организационни сиосооности, ора ври 1942 година в Бихач. Все до графия на неговия живот и ра- 
торската дароа, качествата па смъртта си е член на Политбю- бота все още чака своя автор. 

на политически трибун, е станал на цК на ЮКП и Върховния При бъдещето проучване на
люоимец и една от първите лич, ‘ . нов пою Лоялния принос трябва да имам
ности. гласът му от името на щаб на М(“’В и ‘ предвид две важни димензии на
студентите на ьелградския уни- неговата креация: на**-напред те
верситет и югославската младеж Когато става дУма за югослав оретическо-идеологическата, За-
в отбраната на мира, свободата, ското комунистическо движение ЩОто той достатъчно е писал 
културата и демокрацията през и социалистическата революция' легални и нелегални вестници 
1936—1940 година силно отек- а предИ всичко за Йосип Броз („Студент", „Младост", „Проле- 
на и уважаваше на трибуните на Тито като челен човекна движе- трр’' и подобно) 11 то по ра3“°~ 
международните мирови и дру- , образни тематически въпроси (за
гите младежки конференции и ниет° и революцията и негови борбата за единството на студен 

форуми усилия от ЮКП, която до тога- Т!ГГе за характера на младежко- 
Париж), до- ва е била насочена към сама то движение, за младежта в бор 
начиин не себе си, да създаде нов концепт бата за мир, срещу фашизма,

насочена за младежта в борбата за отбра- 
и за към работническата класа и на- на на страната, за ЮКП и мла- 

югославската родните маси, заснована на Ма- дежта, за младежта в освободи-

разрешаване

в

ния.
Лола е човек, който стана не 

само част от историята на този 
наш простор, но и човек, който 
активно я създаваше. Неговото 
дело и по-нататък живее у мла
дежта, достигайки постоянно но
ви върхове в освобождението на 
човека и неговата мисъл и той 
чрез нея продължава да се бори.

Лола е роден на 23 април 
1916 година в Загреб. Измежду 
тази военна 1916 година и воен
ната 1943 година, когато в Гла- 
мошко поле ще се затвори него
вият жизнен кръг и борчески 
път, са изминали само 27 годи
ни и седем месеца, а успял 
много да мечтае, да учи, да пи
ше за свободата, но и с перо и 
с .пушка да се бори за нея. Ус
пял е да учи и много да ни за-

конгреси и останалите 
(Брюксел, Женева, 
принасяйки по този
само за борбата срещу мрачни^ и практика на партия 
те сили и фашизма, но 
афирмацията на
младеж в - света и Югославия ка- рксовите. принципи за единство- телната войда и революция), а

то на мисълта и акцията — ко- след това революционно-практи-то държава.
гато, следователно., става дума за ческата, за която все още недо- 

Поради всичко, което е мо- Титовите усилия да създаде Ре- статъчно се знае. 
жал и представлявал, Тито лрез волюционна партия, а това не
1937 година го довежда начело е можало да се осъществи без общество и като движение да 
на Централната младежка коми- реорганизация и определяне иа съберем и публикуваме научно- 
сия, която е създал при ЦК на новата роля и задачи на СКОЮ издание на неговите трудове, 

1_ ЮКП, която през 1938
е ще прерасне в ЦК на СКОЮ, то младежко

чиито секретар ще бъде все до славия, тогава тук винаги, изпък- през далечната 1953 година днес 
октомври на 1943 година. Ръко- ва незаобикалящата личност, ро- е рядкост и че в нея не са вклю- 
водил е с работата на V и VI лята и приноса на Лола Рибар.
Национална конференция

дължи, с живота си и делото да сжою (юли 1939, т.е. септември 
ни направи по-горди, по-достои- 
ни. Затова спомените за Лола са

Длъжни сме също така като

година и революционно-демократическо- още повече, че книгата на него- 
движение в Юго- вите статии и речи публикувана

чени всички негови текстове. 
Лолините съвремнници и съ- 

Всички велики революционни ратници произнесят топли слова 
1940 година). Активен е участ- борци, а Лола Рибар под Тито- не само за неговите способности,
ник на Съвещанието на ръково- во ръководство в такъв борец из- а и за неговото другарство, гос-
дния актив на ЮКП под Шмар- растна твърде млад, своето тео- топриемство и любовта към хо-

В петгтвотп ги е ппугапувал .наЛ'ора през юни I939 год- и ® ретическо знание и убеждание рата. Тито за него казва: „С ке- 
съсср=ГнаТолниДГнРиУВа ^ Национална конференция на са комбинирали с активната тво- го необикновено лесно и хубаво
КралгГмаоко а вече в Ранните ^КПррез °^рмври 1940 год. в рче0ка мисъл и практика. Зато- сътрудничих. И обичах аз Лола
крали Марко, а вече в ранните заГреб, на която ще бъде избран ва за Лола СКОЮ никога не е Рибар Той беше твъоле искоенмладежки дни и с Нитше, Вол- чя „я гтк „„ ЮКП В ня- „„„„ „„ „ иолр- гои оеше твърде искрен
тер Хегъл, Маркс и Ленин, за н ™ на 1940 гол успява" ла ™ Д “ МЛа*еЖ‘ И предан на нашето
които идейно рано се е опреде- бъде зат0ченик в билешкия кон чагт ТпйИ’ ч ТЯХна неразделна дан на комунистите'.оъде заточеник в оилешкия кон- част. Той е знаел, че без младо- Това припомняно за жизне-

центрационен лог.ор, които няма 
да. сломи духа му, а ще укрепне защото

на

спомени на един същински жи
вот и дело.

дело, пре-

лил. то .поколение няма революция, ния и
то представлява нейна- Лола Рибар, въпреки че на огр&~

дови навици, твърде рано е при- нието на ЦК на СКОЮ през дото поколение е виждал като вия изключителен принос за ра- 
добил широка култура, овладял юни 1941 год. в Белград, присъс изолирана обществена и социал- звитието и победата нГ оево^ш- 
няколко чуждестранни езици и твувал е на историческото засе- на група, а в съюз с прогресив- цията Р

особен интерес за об- дание на Политбюрото на ЦК ните сили на обществото.

революционен път на
СРЕД ПЪРВИТЕ ЛИЧНОСТИ вярата му в оправдаността

сно

(На 3-та стр.)проявил



Комунист 3
ДЕЛЕГАТСКАТА СМЯНА В СКУПЩИНАТА НА СФРЮ

Няма надежди, има надежди
С учредяването

ката на СФРЮ, к^м^рая ^По
миналата седмица, приключиха 

делегатски . избори, 
колко са действували

предишния състав 
всъщност е известно. Затова цък 
дали са добре действували тряб
ва време за да се узнае, без 
лед на вече сега

още едни 
Как и 
легатите от де-

ог-
съгцествуващи

те преценки и оценки. През 
теклите четири години 
маваха, както това

из-
те зани-

често се каз- 
с жизненотрептящи въпроси 

1дт 1982
ва.»

до 1986 година делега
тите направиха много неща, 
то ще 
действуване

кои-
определят рамките на зумения и неясни неща във връ- на с чужбина. Периодът пред 

зка със същината на стабилиза- нас е освободен от досегашното 
ционната програма, които евен- влияние на ММФ, относно на чу- 
туално би могли да влияят вър- ждестранните кредитори, на мно 
ху (ке)ефикасността на самата жество предприемани мерки и 
Скупщина, относно на нейния затова се намалява още една 
.принос в преодоляването на кри причина като възможност за из- 
зата, това би трябвало вече в говор, че във воденето на ико- 
самото начало на действуване па номическата политика „ръцете ни 
новия скупщински сьсгав ясно, са вързани". От друга страна тря 
глаоно и откровено да се каже. бва да се имат предвид и зна- 
Как; пък, началото на работата чителните кадрови промени на 
на оживотворяване на Критич- всички равнища и, така да се ка
пия анализ на действуването на же, във всички области на обще 
политическата система се съвпа- ствения живот. Най-кратко каза 
да с началото на работата на но, изпълнени са основните ус-

към по-известното утре. Качест
вото на самия документ, способ
ността на делегатите да го при
емат в цялост или пък до ст,е- 
пен която да осигури на криза
та да се види краят, годността 
на политическата система като 
цяло и отношенията на целокуп
ните сили в обществото, всичко 
това определи успеха (или не
успеха) ка работата, наречена- 
икономическа стабилизация. То
ва е онази основа от която се 
тръгва напред. Без оглед дали е 
тя добра или не, да ли на някого 

“ така-

на новия, сегашен
делегатски състав.

След нас останаха 
магични моменти, които' със 
чението си твърде много и твър
де добре определят стартната по 
зиция на Скупщината на СФРЮ

много дра- 
зна-

и на всички останали субекти на 
федерално равнище, 
то взаимно отношение и отноше
нието на различните равнища на 
организираност на нашето обще
ство.

но и тяхно-

Да оставим изтеклото време 
на сегашните и бъдещи аналити
ци. Един от възможните въпроси 
в настоящия момент би 
да бъде — какво очаква делега
тите в новия скупщински състав 
и в този контекст на новия Съ
юзен изпълнителен съвет и оста
налите органи?
МНОГО РАБОТА

харесва или не, дали е 
ва или онакава, за нея .почти не 
трябва да се разисква поради 
простата причина, че друга не 
съществува, относно1 че в бъде1 
ще на това трябва да се разчи
та. Това е онова наше „реално 
възможно", което политиката (и 
политиците) трябва да имат пре
двид.

новия скупщински състав нещо. ловия които изключват всеки 
подобно би могло да се каже и евентуален изговор за бавно ре- 
във връзка с това. Това е, стру- шаване на жизнените задачи за- 
ва ни се, основната предпо.став- напред. Доколкото това е точ
ка за да се премахнат множест- но, дотолкова е по-ясно кой има 
вото недоразумения, латентните най-голяма отговорност за съд- 
опасности и всички добронаме- бата на работническата класа, 
рни и онези други оспорвания която досега имаше неизчерпае-, 
на ориентацията за която като мо разбиране за трудностите, в 
общество се определихме.

Причини за оптимизъм, все ло-малко търпеливост да се тръ- 
пак, има. Не само затова че до- гне по пътя за който се тя оп- 
сега много от работата е завър- редели. Политически не би било 
шепа и че са забелязани и ня- „мъдро" доколкото се тръгне 
кои конкретни резултати на ико- към ситуация, която това схва- 
номическия план, но и затова щане на проблемите, търпели- 
защото е създадена лриемчива востта (па и доверието) слага в 
основа и относително благоцоия евентуално нови изкушения. Във 
тен климат за ефикасна работа, всеки случай, и онова което през 
Каоае се, на пример, за вече при следващите четири години се 
етите закони които имат систе- работи и случва в Скупщината 
меи характер или пък за значи- на СФРЮ ще бъде бент до това 
телиото уреждане на икономиче- да не се стигне, 
ските отношение на нашата стра

могъл

Приемчивият отговор, колко- 
то и да е обобщен, 
бъде — има много работа. Зад в въдеЩЕ БЕЗ ПАРДОН 
това обобщено „много работа"

може да които се намери страната и не

Картинно казано, ако делега
тите в предишния мандат се „но 
сиха" с Дългосрочната програма 

стабилизация.

всъщност се намират ясни и пре 
цизни задачи. Че не се касае за
празни думи, достатъчно е да се 
обърне само малко внимание на 
онова което е направено през 
изтеклите четири години. През 
1982 година бяха приети Изход
ните основи на Дългосрочната 
програма за икономическа стаби 
лизация, през 1983 година бе го
тов Заключителният документ на 
стабилизационната програма

за икономическа 
на сегашните „остава на душа" 
Критичният анализ на действу
ването на политическата 
ма. Осмелихме се да кажем, че

систе-

опитът с Програмата за 
мичсска стабилизация с капитал 

Значението

иконо-

за новите делегати, 
на този капитал покрай другото 
е в уважението на съзнанието — 

излизане от кри-
Слободан Игнятович

на всички таканаречени сепара- 
ти. Въз основа на това бяха при- ио-ускорепотои зата е ограничено с инерцията

отиоше-
(От 2-ра стр.) да със своя принос към теория-
,, .та и практиката на нашата ре-Неговите две лични писма: волюция трайао заживее в на1^е.

към юлбимата девойка Слобода т0 комуШ1СТичеСко движение и 
(„В живота ми съществуват само народите като пример за обра: 
две неща: моята служба за на- зец и вдъхновение на новите по
щата свещеииа цел в любовта коления борци за социализъм, 
ми към теб, моя наи-мила ..г.- л л „ Лола остана легенда на мла-
и па аща си по п в д см >р та дите лик койТо се носи в сър
на брат му Юрица, написано са- н0 и на бригадирските ри-
мо три дни .преди собствената ударническите знамена,
смърт („Думите са излишни, дра- и са знак на при3нание за 
ги мои татко, думите не могат л.трудови успехи и лобеди. да изразят всичката тежест на 7г
ударите, които ни сполетяха. Неговите думи отправени към
Обичал бих стотина пъти и по- младите борци на Учредителния 

него, който беше по-добьр конгрес на УСАОЮ в Вихач,
през декември 1942 година, зву
чат не само като иск, но и като 
тестамснт на всички поколения 
на югославската младеж: „Вие 
сте гордостта на страната

хората предстои да бъдат, надежда и защита на нашето бъ
деще. Бъдете още по-чевръсти 
и упорити. Борете се ..

Д-р Миролюб Васич

ети голям брой нови закони 
извършени крупни изменения в 
законното регулиране.

във външноикономическия

на наследените, стари 
мия и надминати схващания как 
в методите на работа и решава
нето така и, ис рядко, липсата 
на чувство за политическо зиаче 

на определен подход и т.и.

Напри
мер,
комплекс и в областта на плани
рането, Започна и 
преизучване иа действуването на 
политическата система .. ..

критичното
ние
Ако се сложим в констатация!а, 
че днес ни е поне ясно къде смс 
и защо смс тук където смс, то- 

нс трябва да е 
занапред. Ако прие-

Предишният мандат на деле
гатите на Съюзната скупщина ми 

под знака на Дългосрочната 
икономическа ста-

гава вече
неясно как 
мем становищто, чс са ни двапрограма за 

билизация. Опитът с този доку
мент

Програ-
стабили-

ключови документа — 
мата за икономическа 
зация и Критичният анализ на 
действуването иа 
система достатъчни

може да бъде голям капи- 
новите делегати. Въпреки 

детай-тал за
бройните оспорвания „в 
лите", недоуменията,

този документ все пак ос- 
печат в работата 

Скупщината в предишния съ 
ли се касае

Ради
от меи и зарад всичките ни, да 
бях аз паднал вместо него 
Недей да плачеш, не се преда
вай, татко . ..") покъртителни са

политическата
дилемите като една 

платформа наи т.н. комплементарна 
. поведение и действуване, тогава 

пече не би трябвало да има из- 
евентуални слабости и 

бъдещата работа ие 
СФРЮ

тави решаващ
на ни,лирските свидетелства за човека 

какви
став, без оглед да 
за повече краткосрочни

рядко, прагматични 
пък за законите

говор заначи-
пропуски в
само иа Скупщината на 

. „о и на всички останали. Впро- 
доколкото има още педора-

Лола Рибар живя малко, по 
радостно и творчески. Падна със 
смъртта иа Титовите борци, за

напия и, не 
изисквания или
и изискването на една дългоср

направи прелом чем,чна основа да се



Комунист
МЕЖДУ ДВАТА БРОЯ
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Копач, Ркакто и критикува и при
емането на бутилката албански 

Ковач.
Заспалото съзнание щите страсти.

В последния брой на люблян 
„Неделен дневник", (чийто 

Милан 
седмичник 

обширен

скиСФРЮ, коняк на
Наистии а крайно е нерачум- 

провиндиално да се обви- 
среда поради

поданици на главен редактор е същоднес са
през последните четири десети- доеден, защото този 
летия сгрешиха всички гръцки ИЗдава „Дневник") 
правителства, включително и пра тскст> ц който се отхвърлят оДи- 
вителството иа Папандреу. „Пра днит^ националистически крити- 
пителствата па Гърция чрез сво-

В този и такъв свят на по- 
връхностга избиват и такива съ 
бития, които и най-малко може 
да служат на чест иа отделни 
народи и държавните им върхо 
ве. От време на време явяват се 
високи политически личности, 
които отричат съществуването на 
отделни наши малцинства в съ
седните страни. Неотдавна пред
седателят на гръцкото правител
ство Андреас Папандреу в една 
антимакедонска реч порицаваше

но ив
лява цяла една 
един несполучлив коментар и за 
онова, което по-късно се случи 

Ковач, когатосрещу „Дневник" и словелци- 
спомснават, телеграфиче- 

прсдставителства, не приемат с[<и казано< ощс три неща: пър- 
п равното общуване е нас... Те ц0, коментарът в „Дневник" (Вла 
не ни дават право и свобода иа ковете 11а национализма) имал 
движение по родните краища, па общо взет0 неадекватно загла- 
пашето имущество и имущество- ]шв и съдърЖал „няколко необ- 
иите права, стсчеми с труда иа МИСЛС1Ш и „овръхностно надиса- 
нашите деди . |1И мисли и оценки"; второ,

Напомняйки, че е това ие сс ко- Н0 сс запитал не' с ли може 
зачита Общата декларация за ненасроченото посещение на 
свободите и човешките права на албанския дипломат 
ОН, пито разпоредбите от За
ключителния документ в Хслзин

ки на коментатора 
спокойно приел коняк от чодрк, 
който му се представил като се

на албанското посолства

дипломатичсско-консуларпимте те, ео

.е; ар 
в Белград. Ясно е къде водят 

линия. Апрестрелките на тази 
жестът на Памуковия комбинат 
във Враня вреди на сръбския на
род така както коментарът „Вла
ковете на национализма" вредят

съществуването на македонското 
национално малцинство 
ция.

ии-
в Гър-

От „Срещата на децата" от 
Егейска Македония до А. Папа
ндреу бе изпратено откровено пи

на словенския народ.
КОСТА БУЛАТОВИЧ

„Борба" от 19 май в текста 
за тържествата по случай осем
те векове на манастир Студени
на публикува кратък очерк за 
речта на инженер Коста Була- 
тович от Косово поле. В антър- 
филето със заглавие „Национа
листически жест" пише, че той 
в речта си от пет минути казал, 
че „нашите бащи дали три ми
лиона жертви за създаването на 
Югославия, а сръбският народ в 
Косово няма свобода и не е ра
вноправен". Към ръководството 
на страната апелирал да се „про 
менят Конституцията и законите 
за да получи равноправие сръб
ският народ в Косово". Ръково
дителят на програмата апелирал 
към присъствуващите да не ръко 
пляскат на тази незапланувана 
реч.

имало за 
цел раздор в колектива на „Дне
вник"; и трето, кореспондентите 
от Словения не сасмо, поради задушването на на

ционалните и политически пра
ва на македонците в Гърция. 
Именно, през гражданската вой
на 1946—1949 година над 20 хи
ляди деца от Егейска Македо
ния бяха разселени в повече ев
ропейски страни. На срещата 
присъствуваха над около 700 — 
днес вече възрастни хора — жи
вущи в Македония, а едно чи
сло и живущи в Канада и Ав
стралия.

В откровеното писмо между 
другото се изтъква, че към тези 
хора, мнозинството от които

км, в писмото сс посочва, че им 
с осуетена всяка семейна среща. 
С една такава политика — под
чертава сс в писмото — се слага 
под въпрос и достойнството на 
гръцкия народ.

Анахронизмът на Андреас Па 
иандреу ясно говори за това, по 
кои все сурови начини човешко
то съзнание може да бьде зас
пало.
КИПЯЩИТЕ СТРАСТИ

осведомили
Словенияобществеността извън 

за критиката срещу 
иа „Дневник" за косовските съ: 
бития, които дойдоха от Йоже 
Смоле, Франц Шетинц и ССТН 
в Любляна.

писането

Споменават сс още някои де
тайли, например че някои хора 
и форуми извън Словения не са 
достатъчно проучили всички фа
кти във връзка с писането на 
„Дневник" и официалните кри
тики стигнали на адрес на този

Едно екстремно, грубо и ОС
ТРО реагиране в люблянски „Дне 

вник", въпреки че от това реаги- вестник.
Нима за това не говори и 

сведението, както пише в „Неде- 
редакцията 

стигнали много

раие измина повече от един ме-

(От 1-ва стр.) тиката на обществено-икономи- лен дневник", че в 
ческото развитие, функционира- на „Дневник" 
нето на политическатаката криза? Разбира се, че зна

чи тъкмо това, което може да 
се заключи и от становището за 
отговорността на всички органи
зирани сили на социалистическо
то съзнание, при което „Съюзни
ят изпълнителен съвет ще носи 
своя дял на отговорността".

система писма и картички, в които се 
и с други стратегически въпро- критикуват словенските и любля- 
си, важни за развитието на стра
ната. Предвестено е по-голямо 
внедряване на' Съюзния изпълни
телен съвет в Скупщината 
СФРЮ, което обещава по-добро 
качество на решенията и по-го- 
ляма ефикасност, при което ще

нските политици, затова че не 
се дистанцирали от „Дневнико- 
вото" писане. Същевременно бо

на лшинството писма са подписани 
с измислени имена, а от съдър
жанието им трябва да се сраму
ва „огромното мнозинство сър- 

се премахват макар и най-малко би и всички граждани на Юго- 
проявените деления на класичес- славия" 
ки „парламент" и 
во".

Прищинско „Единство" от 20 
май изтъква, че БулатоЕич се 
опитал да даде своя картина за 
състоянието и застрашеността на 
сръбския народ в Косово.

И не е проблемът в това да
ли Коста Булатович бил прекъс
ван от свещеното лице, което 
ръководило програмата. Ролята 
на Коста Булатович става все по- 
ясна. Какво изобщо му е тряб
вало да се обръща към публика
та когато организаторът не го 
внел в програматц на тържества
та по случай осемте векове_на
Студеница. След това, вижда се 
че той е много съзнателен за 
своята политиканска роля, коя- 
то днес има. Най-сетне, Булато
вич много добре знае какъв от
зив сред сръбските националис
ти намира речта му на духовно
то тържествено събрание в Сту
деница. Когато е вече така „не
поколебим" и храбър и не е тря- 
вало да слага дъска на стълба 
пред къщата си е надпис „За 
продажба", както писа „Полити
ка експрес" от 21 май т.г.

__________ Мирко Арсич

На края, да споменем и ор
ганизационните мерки вътре в 
Съюзния изпълнителен съвет, ка
то знак на намерението да се 

' подобри толкова важната ефика 
сност на съюзните секретариати 
и комитети в изпълняването на 
своите функции. Ще се афирми- 
ра личното решаване на съюз
ния секретар и на председатели
те на съюзните комитети по вси
чко, за което имат конституцио
нни и законни пълномощия как
то и непосредствената им отго
ворност пред Скупщината на 
СФРЮ, Съюзния изпълнителен 
съвет и обществеността за със
тоянието в определени ресори. 
Благодарение на едно такова 
„преразпределение" Съюзният из 
пълнителен съвет ще има пове
че условия да се занимава със 
съществените въпроси на поли-

„правителст- Също се споменава и жестът
на Памуковият комбинат във 

Новият състав на Съюзния из- Враня, който по покана на мар- 
пъднителен съвет не би бил то- кетинга на „Дело" да помогне 
ва, ако нямаше още някои но- организирането на едно спортно 
вини, които не са само от фор- състезание изпратил такъв отго- 
мално естество. С останалите но- вор: „Трудещите се в Памуко- 

или стари, за сега докрай вия комбинат не са готови да 
подчертани задачи, па Съюзния помагат организаторите 
изпълнителен съвет — както са
мият Микулич подчерта
на по-късно в Нови сад — ще всички известната статия „Влако 
бьде необходима пълна подкре- ве на национализма". Толкова 
па за осъществяване на искане- повече, защото

на едно
спортно състезание, в чиято сре- 

два де- да е авторът на сега вече на

вашият колек-то, че всеки в тази страна тряб
ва да понесе своето бреме 
отговорност. Само тогава 
бът, в който

тив не се е дистанцирал, нито е 
на осъдил писането на журналиста 

кора- Деян Ковач, а и нито коментара 
на главния редактор на „Днев- 

с ник" Милан Меден, 
работят с хората във 

^•Ку^оВДжич дателство". Да

влезна новото пра- 
вителство- ще може да плува 
пълен замах. макар че 

вашето из- 
припомним, че

Комунист
ктери на републиканските “^елград- телефона» централа 335-061,
ските издания - Дубравко Цура^ (Б^Га Съпе™. нпРГ^ШТа н* з» СР
Юъп6Р„Т0ВТЬ Д~Р ^М°ра* Джорджевич 28^в7 7М*РВД’ БуЛвМрд "ЛениЯ"6' 
(Сърбия), Реджеп Хайрулаху (Ко ппагП а та ~ 627-/93.
Ристо Лазаров (Македония) Яяез Кооп’ здава Издателска 
шец (Словения), Мирко мЕ - "Ком™”-
ватско), Мания Новоовл (Черна гора) Кал 
ман Петкович (Войводите).

• Председател на Издателския съвет на 
„Комунист" — на изданието за СР Сър- 
бид д-р Богдан Трифуновяч. заместник

ник
• С Указ ха Президента на Републиката от 

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

• Директор иа Издателската трудова орга
низация „Комунист": Вито мир Сударски. 
Главен « отговорен редактор на всички 
издания иа „Комунист": Влакно Криво-

• Урежда
вен и отговорен редактор на всички ив-

трудова организация

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

словенски, македонски и ал- 
езици, а в съкратени издания на

РУоински и^и^Г*™' РУ™™'

• Печата
относно 
латиница), 
бански 
български,

редакциоам колеги*: гле-

езвпеи.
/5»
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ 
В СЕЛО ГОРНО ТЛЪМИНО

> Г/
(ШДИМИТРОВГРАД: ДА ЗАПАЗИМ ГОРСКОТО БОГАТСТВО

Срещу безразборната сеч
• ПРИЕТ ПЛАН ЗА СТОПАНИСВАНЕ
Впоследствие

Електрификацията 

продължаваНА ГОРИТЕ ПРЕЗ 1986 ГОДИНА
гори има гори. Движението на го 

раните чрез доброво
лен труд на младежки
те, синдикалните и мест
ните организации дои 
ринася значително про 
грамата по залесяване да 
се изпълни и преизпъл-

на изклю 
чителната обстановка с 
енергията, относно поскъ 
пяването на

сококачествени 
само 3220 дка, или 1 ;80, 
а нискокачествени 169 050

Ню.
Електрификацията в се и разнесат с въртолет и 

ло Горно Тлъмино вече 
две години е най-важна 
комунално-битова акция, годен за движение, поне 
Акцията бе раздвижена 
още през 1984 година и 
ето все още напълно не е 
завършена. Докъде се е 
стигнало, тези дни разго
варяхме с новоизбрания

основните 
извори на енергия (въг- 
лища, нефт, електроенер 
гия) предизвика 
семейства

другата, посочените ма
хали да се свържат с път

Дка, или 98,13 на сто. За
служава да се изтъкне, 
че средногодишно около 
1000много 

в Димитров- 
град за отопление да по
лзуват дърва. Това нала
га и задължава компе 
тентните органи от обла
стта на горското стопан
ство при одобряване 
сечта да водят сметка за 
рационално и отговорно 
поведение и строг 
трол.

Според някои прецен
ки в горските площи 
собствениците, 
площ 108 879 дка, 
сно 63,15 на сто от об
щата горска площ, има 
около 870 320 куб. метра 
дървесина, като се смята 
по 8 куб. метра на декар. 
Следователно, кдсае се 
за малки запаси дървеси
на, с оглед на лошокаче
ствените гори, така че 
тяхното стопанисване тря 
бва да се насочи към по
добряване на качеството

за отделни видове прево
зни средства. Тези две 
възможности дълго вре
ме обременяваха и нас в 
местната общност и тези 
в Общинската скупщина, 
което и бе главна причи
на дето акцията толкова 
се удължи. Накрая съгла 
сихме се за втората въз
можност и от преди из
вестно време Общинска
та скупщина ни даде 
един булдозер и вече за
почнахме с прокарване
то на път, ако не до вси- 

■ чки махали то поне до 
най-големите.

От останалите пробле
ми и активности, предсе
дателят на местната ор
ганизация на Социалисти 
ческия съюз Петър, Ве
личков, в преден план из 
тъква въпроса във връзка 
с изкупуването на доби
тъка — въпрос който по-

дка се засаждат прс 
иглолистни идимно с

.председател на местната 
организация на Социали
стическия съюз 
едно 
ла в

на
това

от по-големите се- 
Босилеградска об

щина, Петър Величков.
— Мрежата на тока с

в

кон-

високо напрежение на 
дължина от около 7 ки
лометра напълно е завър 
шена. По-голяма част и 
от мрежата с низко на
прежение е завършена. 
Електрически ток вече 
имат около 90 домакин
ства. Всъщност, акцията 
приключи във всички ма 
хали, където бяхме в със
тояние да изкараме еле
ктрическите стълбове. Ос 
танаха онези махали, ко
ито напълно са отсечени

на
заемащи

отно-

Повече грижи за горското стопанство
Основното в приетия 

план за тазгодишна сеч 
е да не се позволи без- 
раборно изсичане на го 
рите, да се подобри ка
чеството на горите и да 
се стопанисва планово го 
рското богатство в об
щината.

торията иглолистните го
ри заемат площ от над 
10 000 дка. Горанското 
движение в общината по
лага огромни усилия и 
постига добри резултати 
в подобрението на гор
ския състав.

През настоящата годи
на е запланувано се пре 
движда да се 
600 дка, 
на площ от 600 дка, про 
редяване на 1500 дка и 
почистване на 1000 дка

дълго време измъчва сел 
скосгопанскитеотщентъра на селото ни:

Ракитска махала. Кисели дители не само от Горно 
ца, Рамнище, Свиньори- Тлъмино,-но и от 
Ще, Куклица, Милчовци и налите села в общината 
Плочарци, с около 30 до- В основната 
макинства. „Напредък" въпреки, че

За електрифицирането обещават да предприемат 
на тези махали има само 
две възможности. Една, 
ртълбовете да се изкарат

на горите и увеличение 
на дървесината по еди
ница площ.

Пак според преценка 
биологическите възмож
ности

произво-

оста-

(В следващия брой: 
По кой начин се осъщест 
вява правото на сеч от 
страна на собствениците)

организацияза възпроизвод
ство. годишният прираст 
на дървесина на частни
те площи възлиза 16 318 
куб.
Към това количество сле
два да се прибави и око
ло 6000 куб. метра при
раст в младите горски

залесят 
възобновяване

съответни мерки в това 
отношение все още резул 
тати няма.метра дървесина Ст. Н. М. Я.

Реших да остана на селоСРЕШИ

засаждения. 
Инак

Напълно съм самостояте 
лен, на работа излизам 
когато си искам, занима
вам се, разбира се онова, 
което е иай-доходно.

— С каква механиза
ция разполагате?

— Имам трактор и ком 
байи, имам и друга ме
ханизация за съвременна 
обработка на земята. По 
такъв начин физическия 
труд до голяма степен 
съм заместил с механи
зация.

ЙОВАН АРСОВ, 31-го- 
селскостопански

ще съдействува за пови-г 
шение на рентабилността 
на производството, а от 
ДРУга — това е призна
ние за нас, селскостопан
ските производители ка
то равноправни членове 
на нашето общество.

— Вашите планове за
напред?

запланувано е 
през настоящата година 
да се позволи изсичане 
на 11 425 куб. метра дър
во. При това 9260 куб. 
метра биха се използува
ли за отопление, а 2165 
куб. метра

дишен 
производител от Височки 
Одоровци, в Димигровгра 
дека община, е носител 
на втора награда за про
изводство на пшеница и 
трета награда за произ
водство на овче 
През изтеклата година 
Арсов е произвел средно

техническо мляко.ползувадърво, което се 
в жилищното строителст
во, поправка на покриви 

обекти.
— Планирам да увели- 

че стадото си на стотина 
овце и няколко крави, да 
засея по-големи площи с 
фураж и да се ориенти
рам към млекопроизвод- 
ство.

Йован Арсов активно 
се занимава и с обще
ствено-политическа дей
ност. Ог 1977 година е- 
член на Оюза на кому
нистите. Взима активно 
участие във .всички ак 
пии, които организира 
местната общност във В. 
Одоровци.

по 4 300 кг' пшеница от 
хектар, & от 94 
получил към 6 000 литра 
мляко. Той е 
малкото

и за стопански 
Това количество е под 
годишния прираст. Пред
вижда се обаче и изклю- 

(по необходи
мост) сеч, така че през 
настоящата година ще 

се ползуват об-

оице е

един от 
селскостопан- — Какво за вас пред

ставлява получената на
града и как оценявате 
проведеното съревнова
ние?

чителна -мла- 
общииа.

производители 
дежи в нашата 
Със селско стопанство се 
занимава след свършва
не на основно училище. п 

определил за

ски
повинност,военната

трябваше да се определя: 
град или село? Да отида 

Димитровград, да ра
ботя в някоя фабрика, 
да взема квартира 
наем

може да 
що 12 925 кубически ме- 

за различни Голямото призна
ние, което получих мно
го ме радва, а ведно ме

тра дърво 
цели.

За отбелязване е, че, в 
структурата на съвкупна
та площ на територията 
на общината горите зае
мат 172 270 декара, отно- „„„„„пш-гпп35 64 от общата лямо задоволство 

Дими свръшване на
работа. След като

Как се 
този отрасъл?

__ Още от малък оби
да работя в

под 
останаили да

и задължава занапред да 
работя с още по-гешям 
ентусиазъм. Шо се касае 
до самото съревнование 
мисля, че е от голяма 
полза. От една страна

па село, на имота, да си 
остана вкъщи, да гледам 
добитъка. Реших да 
тапа на село —- споделя 

съжалявам 
свое решение.

полето.чах
Помагах на родителите 
си Винаги чувствувах го- 

след
ос-

полската Арсов, и ме 
отбих за това

сно В. Колевплощ, която заема 
тровградска община, Ви-
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обществе-обективна 
на сила, 
мощ на 
то и
самоуправление — това 
са лостовете, които тлас-

миогохилядеиПред
митинг па „Майските срс 

Але
продуктивна 

епохата. Знание 
социалистическотопосетиха граничио-про- 

пусквателиия пункт „Гра
(От 1-ва стр.) щи" реч произнесе 

ксандар Митропич, член 
ма Председателството на 
СР Сърбия. В 
той между другото каза:

изнесе Алексаидар Ми- 
трович член на Предсе
дателството на СР Сър
бия. След речта на Алек- 
сандар Митрович се със
тояха гимнастическите уп 
ражнения. Съставени от 
няколко картини, симво
лизиращи цвете на мла
достта, гълъб на мира, 
мир, националното ни 
знаме, упражненията по 
символичен начин пред
ставляваха приветствие и 
поръка към предстоящи
те .партийни конгреси и 
същевременно завет, че 
и занапред неотклонно 
ще вървим по Титосия 
път. Особено внушителна 
бе заключителната карти 
на, в която взеха участие 
всичките 900 участници 
от основното училище, 
средното училище „Й. Б. 
Тито”, войници от тери-

дини" и граничната зас
тава речта си„Иван Караиванов", това са съ-кат напред, 

щинските опори в кри
зите и колебанията, то
ва са мостовете към бъ 
дещето.

войниците из-къдсто за 
пълниха кратка програ- — Вече редица годи 

са впечат 
наши

ии тези срещи 
лявагц символ на 
те определения, а особе

ма.

На 24 май вечерта се 
състоя втората част иа 
музикалната програма, в 
която сс представиха са
модейците па останалите 
културно - художествени 
дружества от Босилеград, 
Алексаидровац Жупски 
Фекетич, Пивница и При- 
щина. С пъстрите хора с 
песните и танците напъл
но плениха многобройна- 
та публика.

Тъй като живеем в епо 
ха, когато се провеждат 
X конгрес на комунисти 
те в СР Сърбия и ХШ «о 
игрес на СЮК, А. Мит
рович изтъкна:

но па определенията иа
младите поколения за
общата перспектива и
живот, живот в братст
вото и единството в юго 
славската социалистиче
ска федеративна общно 
ст, общност иа пълна сво 
бода и равноправие на
всички.

Нашата Народоосвобо 
дителна борба и социа 
листическа революция, 
която поведе и предво- 
ди ЮКП с другаря Тито 
начело, положи основи
те на обществен поря
дък, в който днес живе
ем ние. С несравними

— Конгресите на Съю 
за на комунистите, кои
то са в течение, както и 
проведените конгреси на 
Съюза на синдикатите и 
Съюза на младежта, по 
твърждават, че имаме си 
ли да разрешим пробле
мите, с които се среща-

Александар Митрович

жда своята и обща об
ществена перспектива...

Обаче всеки национа
лизъм, без оглед как се 
той нарича, особено в 
периоди на криза и кс-

На 25 май сутринта го
стите — участници в таз
годишните „Майски сре
щи" бяха тържествена 
отпратени.

Г оститеусилия и неуморими тво 
рчески напражения на 
трудещите се са създаде 
ни материални основи' и 
социални, 
политически

На тазгодишните „Майски срещи", ос
вен Александар Митрович, като гости при- 
съствуваха и Мирослав Маркович, предсе
дател на Координационния отбор за между 
национални отношения при РК на ССТН 
на Сърбия, Ирена Юхас, член на Председа
телството на РК на ССМ, Славолюб Момчи- 
лович, член на РС на Съюза на синдикатите, 
Живорад Миятович и Коста Филипович, пре 
дставители на Републиканската културна об
щност, регионални дейци и други.

Според обща оценка та
?- % културни . и 

предпостав 
ки на живот в национа 

свобода, равнопра-лна
вие. социалистическа де
мокрация и хуманни от
ношения за всички.

ц та м

Щ ;ш В продължение на ре
чта си А. Митрович под 
черта:

|
NI,.Ш /;

лебания, винаги предла-' 
га някои свои решения. 
Те са законни по своята 
обществена и политичес
ка природа коптраревол 
юционни, понеже преди 
всичко атакуват ЕОдеща 
та роля на работиичес 
ката класа и национално 
то равноправие.

Оттук и днес, и утре, 
стълкновението с нацио
нализма представлява ук-

м§. и съвкупното общес 
твено положение и изхо
дите от кризисните по
ложения са ни известни.

Необходимо е всички 
субективни социалистиче
ски сили да се сплртят 
за провеждане на зада
чите, които конгресите 
утвърдят, за да се осъ
ществи широк общест
вен активизъм и мобилит 
зация, за които нито ед 
на задача не е неосъще 
ствима.

Й-Ж» Щ- — Идеалите на брат
ството и единството, с 
определението за, наци
онална свобода и равно-Ш

щШ
С любов и преданост към делото на Тито 

и братството и единството

правие, сплотиха най-до- 
рите сили във всеки на 
род и -народност и обеди 
ниха масите в 
освободителна борба и

народо-
ториалната отбрана. Гим 
кастическите упражнения 
носеха название „На Ти- 
товия път, които тази го
дина подготви Миладин 
Симов.

згодишните „Майски сре 
щи" бяха организирани 
твърде добре. Традицион-

социалистичческа револ
юция. За 
вувани безбройни 
ти. С

това са жерт- 
живоно програмата на култур

но-художествените
репване на определение 
то за съвместен живот и 
общи социалистически и

такива определе- 
вървя в обновле 

нието на страната и 
него не малко леко со- 

строител- 
един 

равноправни

ДР.У- 
народа и на-

•ния се
жества на 
родностите бе твърде ка
чествена отразяваща бита 
и националния характер

в Определяме се за про
мени, но не за тези, кои 
то менят революционна
та линия на развитие, но 
за онези, които дават въ 
зможност тази, линия по- 
бързо да се реализира.

За гостите и демократични тежнения.
Опирайки се - 

битията в Косово

участни
ците в тържеството в ра
ботническия стол на кон
фекция „Свобода" бе да-

циалистическо 
ство. Братството и 
ството на 
народи и

върху съ 
и по-

специално на албанския 
иредентизъм в продълже
нието на изказването си 
той каза:

на всяка народност. Ор
ганизаторите на тазгоди
шните „Майски срещи" 
успешно са

народности 
днес — това е социалис
тическото

ден тържествен обед, на 
който председателят на 
ОК на ССМ Небойша 
Иванов връчи благодар
ствени грамоти на участ
ниците и албум-графики 
„Димитровград, който из 
чезва" на димитровград
ския . художник Методи 
Петров.

и демократич 
но съдържание на общия 
живот в — За нашатасе справили 

успешно със задачите. перспек 
огромно значе- 

е положението на 
младежта като производи 
телна и творческа сила 

обществото. Всички 
ние трябва да съблюдава 
ме и разбираме факта, 
че младежта е

Това е и основата, че 
може оптимистично да 
гледаме напред. Нямат 

' право онези, които досе 
гашното 
гашната

независимото. тива от 
ниесвободно и общо 

тво. Оттук в бъдещето 
братството и

отечес-Още веднаж бе напра
вен внушителен показ на 
братството и единството, 
на дело пролича сплоте
ността на всички народи 
и народности, а бяха свъ 
рзани многобройни по
знанства и приятелства.

Ст. Н. - А. Т. - В. Колев

в
единството 

може да гледаме с опти
мизъм. За

развитие и се- 
обстановка ви

ждат само черно. Проб
лемите

на
нашата общ 

значе
ние, е, че младежта само
ност от огромно

Ще решаваме 
всички бъдем отго 

своята работа 
задачите 

и отговорност на наше
то самоуправително об
щество и епохата.

поколе- 
ние на знание, професи 
онална работа, творчест- 
во, прогрес и 
зъм. А знанието 
вият ентусиазъм

аков социалистическия и де
мократичен живот, в со
циалистическа

ворни наВ следобедните часове 
гостите, представители на 
народа и народностите

и достойни заи демо- 
федеративна ентусиа- 

и трудо 
днес са

кратична 
югославска общност ви-
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в нашите краища
СУРДУЛИЦА

Многобройни манифестацииМладежта йена 

сплотена Югослания Денят на младостта в закрачиха в младежка 
Сурдулица бе отбелязан възраст, бяха по търже- 
с редица тържествени ма ствен начин приети в Съ- 
нифестации. Най-търже юза на югославската со- 
ствено бе в .организаци- циалистическа младеж, 
ите с имената „йосип По повод Деня на мла- 
Броз Тито" и „25 май", достта над 30 средношко 

В образователния цен- лци от образователните 
тьр „Й. Б. Тито" се със- центрове „й, Б. Тито" и 
тоя тържествено събра- „Моша Пияде" бяха при- 

колек- ети в Съюза на югослав
ските комунисти. В чест 
на младежкия празник в 
организациите на -сдру-

Това бе идеята-водителка на едно
часовата програма „Събуди се, нещо 
се случва, и твоята съдба се решава", 
която бе изпълнена на 25 май вечер
та на Стадиона на ЮНА в Белград.

Централното 25-майско тържество 
бе силен израз на привързаността на 
младежта към придобивките от Ре
волюцията, социалистическото самоуп
равление и необвързването. Бъдеще
то на' Югославия е жизнен интерес 
на младите поколения и те са готови 
да го защитават от всички опасности. 
„Сега е нашето време" 
младежта, изразявайки огромното си 
желание да се включи във всички об
ществени процеси и да върши — про
мени. Защото сега е краПният мо
мент да се промени всичко лошо в 
нашето общество. >

ние на трудовия 
тив, на което за успехи
те и задачите на центъра 
в образователно-възпита-

В навечерието на Деня на младостта в Сур
дулица се състоя Регионален преглед в рамките 
на „Срещите на селата" в Южноморавски регион. 
На първо място се класира с. ПРИСЯН (Власоти- 
нашка община). Второто и третото място спече
лиха
РОМАНОВЦЕ (Сурдулишка община).

поръчва

ГОЛИ РИД (Лебанска община) и ДОЛНО

жения труд бяха органи
зирани трудови акции, в 
които с най-силно трудо_- 
любие се изявиха млади
те работнички и работ
ници.

В рамките на 25-май- 
ските празненства в Сур
дулица се състояха мно
гобройни спортни състе
зания по футбол на мал
ка врата, хандбал и бас
кетбол. Бяха подготвени 
и гимнастически упраж
нения. но не се състоя
ха поради лошото време.

С. Микич

телния процес говори ди
ректорът
мов. На тържеството при 
съствуваха и някогашни 
ученици на това учили-, 
ще, завършили средното 
си образование преди 20 
години. И трудовите ко
лективи на основното учи 
лище „25 май" в Божица 
и на фабриката за мине- 

развитие говори. ' раЛна вълна „25 май” в
тържествено

Никола АВра-

БОСИЛЕГРАД

Тито ни научи да св борим
социалистическата револ 
юция и приноса на мла
дежта в социалистическо 
то ни
председателят на ОК на 
ССМ в Босилеград „ИВ
АН БОРСКИ. Между 
другото той подчерта, 
че днес младежта е най- 
призваяа да решава за 
съдбата си и затова тряб

Денят на младостта — 25 май в Босилеград 
бе отбелязан и с редица тържествени манифеста
ции. Босилеградската младеж, съвместно с труде 
щите се и граждани, още един път, както и вина
ги досега, потвърди неразривната си свързаност Сурдулица 

ознаменуваха Деня на 
младостта, който е и ден 
на организациите им.

Всички пионери, които

с останалите наши народи и народности и реши- 
неотклонно да върви по Титовия път.мостта си

тради- 
двадесетпето-

Чествуването започна след това мина 
в навечерието на празни- ционнотд

с тържествено събра- майско факелно шествие, 
което приключи с лаге- 

Култур рен огън и народно уве
селение до късно

БАБУШНИЦАка, ва да бъде винаги в про 
общественотоние, което се .проведе, в 

пълната зала на 
ния дом. Доклад за зна
чението на празника из- нощта. 

КРУМ СТОЯНОВ,
Председа- гШШКЖ 

ОК на ССМ

Спортен прегледцеса на
гото

ва за борба за по-доб-
решаване, винагипрез

несе 
секретар на 
телството на

В Бабушнишка общи- нери, които в този ден 
младостта бяха

25 май беше честву- младежи и по тържест
вен начин им бяха връ
чени младежки кйижки.

провъзгласени зана Денят на'
в Босилеград, а след това 

Основното 
Образовател 

членовете Щ

тържествено и весе
ни уведоми

ван
ло. Както 
Стоян Нешич, председа- ЗВОНЦИ 
тел на Общинската кон- ДВОЙНО 
ферепция на Съюза 
младежта в Бабушница 
— във всички училища.

ученици от 
училище и 
ния център и 
на самодейното култур « 
но-художествено дрУже' ' 
ство „Младост" се предс- 

подбрана култу

т.
ПРАЗНЕНСТВОнаШИ#’ , За младежта и учени
ците от Звонски район 
25 май, както и всяка го-Шштавиха с

рно-забавна програма. Ус 
троена ....
на изложба и викторина, >, _

участие 
босиле ....

местни общности и тру
дови организации Денят дина, беше двойно праз- 

отбеля- ненство. Именно тази да 
та ведно е и патронен 
празник на основното учи 
лище „Братство".

След приключване на 
спортните състезания пу 

в бликата се „пренесе" в 
голямата зала на основ- 

„Братст-

IIV*
бе и художествс- || на младостта е 

И заи достойно.
Както и обикновено, в

'

......—I

%
взехав която

представители от 
градското основно учили 
ще, средношколския ден 

представители от 
поделение на

младостта на 
на „Лужница”I Деня иа 

стадиона 
в Бабушница е организи
ран спортен преглед, 
който са участвували гла

У
/ ‘

по-щастливо бъде-И на самия ден бе вс 
село и тържествено. Най- 
напред 
двор
то дефиле от 
младежи, 
най-малките 
градинка, което 
ючи също в училищния 
двор, пред тържествено 
украсената трибуна. Тук, 
след като бе изпълнен иа 
ционалният химн, за иеп 
реходността на Битовото 
дело, за придобивките- иа

ро и 
ще.

тьр и
граничното 
ЮНА. Викторината се пр 

тема: „Тито
— пеобвързано-

В продължение па чс 
ствуването бе изпълнена 
подбрана културно-заба 
вна програма, в 
участвуваха ученици от 
Образователния център, 

училище, во

вно учениците от обра- ното училище
център „Бук во", където за значение- 

основнота то на Деня на младостта
Тито

от училищния 
тръгна тържествено 

ученици, 
трудещи се и 

от детската 
прикл

оведе на зователния 
Караджич" и
училище „Иво Лола Ри- и делото на ДР- 
бар”. Публиката е има- реч произнесе 
ла възможност да наблю- Сотирова, директор на 

раЗ- основното училище. След 
изнесоха

партия 
ст” а победител със спе 

възмож-
която

Тодоркавсички
бе отборът на 
училище в съ 

КРУНИЦА ТАСКО-

челени 
ни точки 
основното 
став:
ВА, ВЕСНА ТАКЕВА и 
ОЛИВЕРА НАСЕЕЛ. Сл- 

съб-

Основиото
йпици от граничното.

членове иа
дава надпревара в 
лични спортни дисципли-по това учениците 

подбрана културно-худо- 
Особена радост Денят жествена програма.

деление и
Културно-художествено-

„Първи
ни и игри.

то дружество 
май” от Сурдулица.ед тържественото

улиците на 
колоез

на младостта представля
ваше за около 200 пио- М.А. — Т.П.рание по 

града се проведе
пробег и крос, а

М. Я.
СТРАНИЦА 9дачен
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ОРГАНИЗАЦИЯ В ДИМИТРОВГРАДВ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДИТЕЛИАТА 
ДО 1990 ГОДИНА

Значитеянн июаилиииПостроени редица 

комунални обекти
41 787 000 дина-двидени 

ра. С програмата е пред
видено и частично увсли 
чаваие броя на моторни-

дадено на изграждането 
електроенергийни обе 

вижда и

Макар че иай-голямо- 
то капиталовложение в 
електростопаиството иа те 
риторията иа Димитров- 
|'радска община — елек
трификацията иа всички
села — завърши минала
та година, слектроразпре 
делителната организация 
в Димитровград и за пе
риода от 1986—1990 го
дина е запланувала зна-1 
чителни капиталовложе
ния, някои от които ве
че се реализират,

Според приетата прог
рама от страна на само- 
управителните й органи 
през март месец тази го
лина, съвкупните капита
ловложения възлизат към 
94 милиона динара.

Приоритетно място е

иа
кти, което се 
от ангажираните за тази средства сте .превозни 

набавка на още две во- 
което ше бъдат

цел най-много 
Това са трафопостове за 
нарасналите нужди на се 
лата и новите селища на 
Димитровград. Запланува

средства.
период е положена кана
лизационна мрежа в ули- 

„29 поембар", „7 
„Момчил войво-

Самоуправителната об| зила, за 
изразходвани 4 250 000, а 
за инструменти, прибор и 
други основни средства 
още

щност на интересите за 
комунална дейност, елек-Цедите:
тро и водостопанство^от . юли", Иво Лола _ ри

бар", „Вук Караджич" и 
частнично в „Маршал Ги 
то”, „Христо Ботев" (630 
м.). Градската канализа
ционна мрежа (главният 
колектор) за I район има 
дължина 1300 м.

Наред с това извърше
ни са землищните рабо
ти и поставени бордюр в

ио е изграждането на 
трафо постове Лукавица 
II, за който проектосмет- 

с 8 780 000 динара, 
след това Гоиндол II, 
Градиньс II, Пазарище, 
Селище, за които заедно 
с електрическите водовс 
ще бт.дат изразходвани 
32 850 000 динара. В ход 
е адаптацията на делови
те помещения, строежа 
на гаражи и 
на двора за което са нре

създаването си през 
година до 1985 година из 
игра важна роля в кому
нално-битовото развитие 
на Димитровградска об
щина. Ползувайки обла
ганията за водно стопан
ство (0,30 на сто), сред
ствата на гражданите за

1 500 000 динара. За
поддър-инвестиционно

на обектите в след 
(до 1990

жанс
вашия период 
година) са 
4 600 ооо динара.

ка
предвидени

С цялостна реализация 
на предвидената програ-

уреждане на строителни
те площи и на местното 
самооблагане (до Форми 
рането на професионал
ната служба лри местна
та общност), построени 
са в съдействие с ЮНА 
шест селски водопрово
да, няколко мостове, ули 
ци, канализация и пр.

Тук ще дадем преглед 
на построените комунал
ни и водостопански обек 
ти в период от 1982 до 
1985 година.

ВОДОСТОПАНСКИ 
ОБЕКТИ: Продължение
на главния регионален 
водопровод от „Белеш до 
„Разсадник" (650 м.),
реконструкция на водо-

ма значително ,ако не и 
се подобряванапълно.улиците „22 дивизия" и 

„Братство и единство", 
комплектно са построени 
и асфалтирани ул. „Мом
чил войвода" (160 м.), 
„Сутйеска" (330 м.) с из
копи за канализационна

снабдяването с ток на по 
бетониране требителите в обшиццта.

А. Т.

СРЕШИ
мрежа, направени са про 
екти за улиците в „Гор
ски разсадник", прокара
ни са улици, положени 
водопроводни мрежи и 
насипани с чакъл. Също 
така построен е левият 
тротоар на ул. „Маршал 
Тито" от ж.п. бариерата

Човешки е да помогнеш ■ ■ ■
|Ц вам. А друга работа е 
И това, колко тази акция е 
Щв хуманна и полезна. Счи- 

там, че не трябва и да 
|М изтъкваме от какво зна- 
ШЛ чение да се помогне на 
Щ човек, когато му трябва 

кръв... Аз изхождам от 
• това, че доброто, което 

направите веднаж, все 
пак един ден ще ви се 
върне - казва Златковйч.

Инак Златковйч спрет
нато и вежливо обслуж- 

? ва клиентите си. Сигурно 
Ц! е, че и те не могат да се 
■Ь оплачат от обноските му. 

Готов е и по .няколко 
литра пъти да свали обувки, ко

ито клиентът търси, ви
наги с тъй необходимата 
(а понякога и рядка) тър 
говска вежливост. Не се 
сърди, ако клиентът не 
вземе гледаните обувки, 
а всички изпраща с до
виждане и — елате пак!

М. А.

Златковйч, 
29-годишен продавач в 
обувния магазин на „Бо
рово" в Бабушница е 
един от най-ревностните 
кръводарители в община 
та. Досега 26 пъти е дал 
кръв и вече за тази. своя 
проява на хуманност и 
човечност е получил ре
дица признания и похва
ли. Сроделихме с него те 
ри дни, как, е станал кръ
водарител?

Драгиша

до ж.п. гара с 
плато при „Свобода". За 
садени са крайпътни дър
вета на ул. „Маршал Ти
то" и уредени зелени пло

паркинг-

проводните мрежи в ули
ците: „Салвадор Алиен- 
де" (182 м.), „Момчил во ши на „Площад Сснобо- 
йвода (178 м.), „Маршал ждение". Правени са и 
Тито" (336 м.), „Сутйес- ДРУ™ поправки на ули
ка" (670 м.), ’ „Нишава" Чите и са поддържани ко

мунално-битовите обекти.(под ж.п. линия — 220
м.). В сътрудничество с 
ЮНА са завършени во-

— Това стана съвсем 
неочаквано — казва Зла- 
ткович. Отбивах военна
та си повинност във Ву- 
ковар. Чух съобщение, че 
за един спешен случай 
трябвало кръв. Веднага 
се обадих и дадох. Отто
гава до днес — дадох 26

Както личи, през три- 
допроводите в селата: Въ годишния лериод ^ОИ 
лковия, Брайковци, за По за комунална дейност, 
гановски манастир, Г. електро и водостопанст- 
Криводол и Каменица. По в0 наистина е постигнала 
строени са мостове в с.
Изатовци (дървен с бето- завидни резулта™' 
нни стълбове) и бетонни 
в Градини и пешеходен 
мост за кв. „Сателит".
Извършено е отвеждане 
на атмосферните води от 
улиците: „Крум Злата-, 
нов", ..Власаки Алексов",
„Маршал Тито" с постав-

пъти или към
кръв . . .

Примера на Драгиша 
Златковйч могат да по
следват и мнозина други.

— Кърводаряването е 
безоапосно. Дори мога да

Ст. И.

САМОУИРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТ] 
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИ
ЛЕГРАД ^ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

1У
кажа, че е и приятно и 
добро за организма. По
не така аз се чувству-
11111111111111Н1111ПППШ1Ш1ПШ1ШЛЛП1111111111Ш1111111!]1Ш(111111ШШШ]Ш1111111Ш1(11111Н111111Ш1НП1!1111111111111Н11111111111Ш11111'

1 ООСТ ЗДРАВЕН ДОМ — БОСИЛЕГРАД 
дава

Обява
: БАБУШНИЦАяне ,на решетки и отве

ждане на водата до ко
ритото на р. „Нишава", | 
„Милентийе Попович".

Едновременно с това 
иззидани са защитни сте
ни на „Строшена чеш
ма", извършена е регула
ция на воденичната вада |
в Градски ларк до няко- :
гашния млин, каптиране 
на извора и построяване 
на чешма при Градската •
болница и уреждане на |
съборището’ край Долни 
Криводол (дървен мост, 
водопровод и клозетни ка 
бини). Премахнати са не
достатъците на регионал
ния водопровод, който е 
предаден на употреба на 
„Комуналац". През този

I Признания на кръвода
рители

I 2
|I ■

5за попълване на вакантното работно място 
ЛАБОРАТОРЕН ТЕХНИК (един изпълнител) 
в здравните станции. I

Освен предвидените в закона общи условия, 
кандиидатите трябва да изпълняват и след
ните отделни условия: да са завършили ме
дицинско училище— насока лабораторен те
хник, да са издържали професионален 
и да е завършил стажантския им срок.

I
!
: Неотдавна ООСТ., „Лу- 

жница и_ „Първи май", 
както и й0ван Стойкович 
и Драгиша Златковйч, по 
лучи признания от Чер
вения кръст в Сърбия за 
принос в акция по 
водаряване в република-

лезна акция.
Както ни уведоми Сло- 

бодан Момчилович, кой
то ръководи с акцията 
по кръводаряване в Ба- 
бушнишка община Йо- 
ван Стойкович и Драги 
ша Златковйч са получи
ли грамоти, защото са 
сред най-успешните кръ
водарители в общината 
и. Стойкович досега е 
дал кръв 30, а Д. Златко- 
вич — 26 пъти.

5 I! :
:изпит : кръ-

Молби с необходимите документи : та.се из
пращат до ООСТ Здравен дом — Босилег
рад в срок от 8 дни след публикуването на 
обявата. Закъснели молби и молби с непълна 
документация няма да се разглеждат.

; Основните организа-
Ции на сдружения 
„Луж-ница" 
май" получиха

труд 
и „Първи

повели за 
рад успешно организира
не на тази хуманна и по- М. А.I
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ФУТБОЛ: МЕЖДУ ОБЩ
ИНСКИ ФУТБОЛЕН 
СЪЮЗ ПИРОТ — ДИМИ 

БАБУШ

ФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУ 
ПА „СЕВЕР"Шизичвска ну»тура„1(д^0>рф
Поделен точкнЖв слабо игра ТРОВГРАД

НИЦАФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА 
— ГРУПА „СЕВЕР" Две загуби на 

„Партнан"
„А. БАЛКАНСКИ" — „РУДАР" (АЛЕКСИНАШ 

КИ РУДНИЦИ) 0:0Тревожат н играта, 
и резултатите

за двата отбора разоча
роваха зрителите, които 
очакваха
и от двата отбора.

Димитровград, 25 май 
пен-

Футболистите на же- 
люшкп „Партизан" в ми 
навия кръг загубиха пър- 
венствения мач в с Из
бор от домашния огбоо 
„Напредък" В слабата 
игра домакините напад
не надиграха гостите и 
съвсем заслужено побе
диха с резултат 4:0.

В следващия кръг на 
1 май в Димитровград 
футболният отбор .Пар
тизан" ще посрещне во
дещия отбор в групата 
„Драгош" с-т Пирот.

1986 г. Спортният 
тър „Парк", теренът тре далеч повече
вист, времето ветровито.
Зритли 500 души. Съдия 
на срещата Зоран Петро футболистиите на „А. Ба 
вич от Соко баня — до- лкански" нямат нито си

И този път пролича, чеV• „ПОРЕЧ" (ДОЛНИ МИЛАНОВАЦ) 
„А. БАЛКАНСКИ” 3:1 (2:0)

бър. ли, а ни желание да се 
борят за победа и така 
доброто си класиране от 
кръг в кръг преди края 
на първенството доведо-

Долни, Милановац, 16 
май 1986 г. Градски ста- Драган Дончев не бе от- 
дион, теренът тревист, правен нито един добър 
времето слънчево. Зри- удар към вратата на до- 
тели около 200 души. Гол макините. Той веднаж 
майстори: Душан Зеко- улучи страничната греда 
вич в 6 м. (1:0) ив 26 м. и един път принуди вра- 
(2:0), Драган Дончев в 81 таря на капитулация, 
м. (2:1) и Славиша й0сич 
в 85 м. (3:1). Съдия: Дра
ган Минич от Княжевац 
;— отличен.

„А. Балкански": Милко 
Соколов 6, Никола Най
денов 5, Зоран Христов 
5, Милован Тодоровйч, 5,
Нозица Алексов 5, Слав- 
ча Димитров 6, Синиша 
Иванов 6, Бобан Ман- 
чич 5, Александър Стан
ков 6, Кръста Кръстев 5 
(Драган Дончев) и Нови- 
ца Тодоров 5.

В 23-ия кръг на пър
венството в МРЛ —• гру
па „Север" „А. Балкан
ски" загуби
Милановац от домашния 
отбор „Пореч" съвсем за 
служеНо с 3:1. Кой ще 
победи бе решено още в

когато в играта влезе
„А.Футболистите на 

Балкански" и в 24-ия кр 
ъг на първенството в 
МРЛ — група „Север" 
не успяха да победят. Не ха в опасна зона.

В предпоследния кръг 
11 май т.г. „А. Балка

що повече на домашен 
терен в твърде слаба иг
ра ремизираха с 
„Рудар" ОТ Алексинашки 
рудници. В игра, в която 
изостана дори какъвто и 
да било шанс за голове

на
отбора меки" ще се

„Новоселац" в Ново се
ло, край Ниш.

срещне сМного повече тревожи 
самата игра на футболис
тите от Димитровград. 
Няма борбеност и няма 
желание за победа. За 
90 минути не направиха

(ЖЕЛЮ-,.ПАРТИЗАН"
ША) — „ДРАГОШ" 
(ПИРОТ) 1:4 (1:2) 

Димитровград, 16 май
Футболистите на „Пар 

тизан" от Желюша загу
биха на домашен терен

д. с.

Работническо-спо
ртни игри: футбол 

на малка врата

Голям успех на «па
нерите на „А. 

Балкански"

нито един по-остър старт, 
нито едно нарушение. В 
отбраната се игра разто
чително и безотговорно 
в нападението неефикас
но. Такава игра вече се 
продължава няколко сед
мици и в още трите ос
танали кръга би трябва
ло много неща да се из
менят, за Да се залази 
реалният шанс за минава
не във висш ранг на със
тезание след реорганиза-

от-от първокласирания 
бор в групата „Драгош" 
от Пирот с резултат 4:1. 
По всички показатели го-

юношеския със-След
на „А. Балкански", 

.купата
та в
който спечелиха

В Димитровград е към 
края си турнирът по 
футбол на малка врата

стите бяха по-добри и 
напълно заслужено побе
диха отбора на „Парти
зан".

Домакините 
ха няколко голови поло
жения, но не успяха да

и първенството, и пионе 
рите на „А. Балкански" 
под водачеството на тре 
ньора Димитър 
спечелиха купата на те- 

МФС —

в рамките на работниче
ско-спортните игри. След 
първия кръг в който уча 

24 отбора във

Гюров създадо-
Долнив

риторията на 
Пирот.цията на лигата.

Младежкият състав на 
„А. Балкански" постигна 
голям успех. Те във фи
налната среща за младе
жката купа победиха в 

отбор

ствуваха 
финалната група се кла

ги оползотворят и да 
смекчат поне високото 
поражение.
ФУТБОЛ: МФС — ПИ 

ДИМИТРОВГР 
АД — БАБУШНИЦА

Катастрофа «а 
„Партизан"

Футболистите на „Пар 
тизан" от Желюша про 
дължават с неприятните 
изненади. В последния 
кръг те загубиха в Бабу 
шница от домакините — 
отбора „Лужница" дори 
с 9:0! Това бе една от 
най-слабите игри на 
„Партизан" от основава
нето му до днес. Такова 
тежко поражение досега 
не са доживели. Д. С.

Във финалната среща 
пред сираха 6 най-добри от

бори (първенци на гру
пите), които в 
на седмицата ще решат 
кой е най-добрият от
бор. Играе се по систе
мата всеки срещу всеки.

Димитровград 
около 1000 зрители те по 
бедиха футболистите на 
„Радкички" от Пирот с 
резултат 3:0.

впървите минути на мача, 
когато лявото крило на 
домакините с два твърде
ефектни гола „разувери" Пирот домашния 
гостите, че няма нищо „Единство с резултат 
да бъде от евентуално за . 5:4, въпреки че водеха 

точка, дори с 5:1. Следователно 
младшите категории на 
„А. Балкански" постигат 
само успехи.

РОТтечение

Димитров 
„петлета" наградските

г;г1 и-п'ьлн-0 надиграха 
те и просто ги разгроми 
ха. катг. въодушевиха ми 
огобройише

I
воюване на една 
„А. Балкански" игра сла
бо, разпокъсано, без ом- 
бислени акции, 
пред края на

Във финалните срещи 
следни

те отбори: „Тигър I", 
„Тигър П", „Свобода I", 
„Органи на управление 
и „СУП". Най-добри из- 

мма отборът „Тн-

зрители. 
Д. С.Все до са се класиралиД. Ставровсрещата,

ПОСЛУЧАЙ ДЕНЯ НА МЛАСПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯБОСИЛЕГРАД:
ДОСТТА

Висок спортен дух гледи
I"гърВ състезанието по фут 

бол за учениците от ос
новните училища

място сс класира от 
босилеградско 

то основно училище.

волейбол,В турнира по
финалната среща мс 

цеха
По случай 25 май 

рождения ден на друга
ря Тито и Деня на мла- 

Общинската кон- 
ССМ в Бо-

Д. С.във
жду отборите на 
за сушене на овощия и 

и отбора на

иа пъ
рво 
борът иа ТО КОМПАС ЮГОСЛАВИЯ”, ООСТ „БАЛ 

КАН" В ДИМИТРОВГРАД ПУБЛИКУВА

КОНКУРС»
,1 '.м»1

таок

достта, 
ференция на зеленчук

поделение 
вой-

,граничното 
победа извоюваха,

се класираха
организира ре 

спортни състеза- 
ло футбол 

волей-

силеград вечеНа състезанието 
рсн крос за ученици от 
основно училище първо 

ГОШО НЕ

дица 
НИЯ: турнир

(преизбиране)циците и 
на първо място,

В състезанието по шах 
първо

1. Директор ООСТ
2. Секретар на ООСТ 
УСЛОВИЯ: под I (УП—VI степен професио- 
налност, юридическа или икономическа насо
ка, IV степен професионалност, > икономичес- 
кко-комерческа, учителско училище и гим
назия, а под 2 (УП—VI степен професионал
ност, юридическа насока.
За двете работни места са необходими мора
лно-политически качества.
Молбите с доказателства за изпълняване

адрес: ТО Компас

I 5на малка врата 
бол, тенис на маса, шах 

стрелба и 
състезания по 

у час 
от Ос-

място спечели 
ДЕЛКОВ, ученик от осми 
клас, а в състезанието за 
младежи, където участву 
ваха и представители 
войниците, първо място 

СТАНИША ТОДО- 
първи

убедителноматмат, спортна отборът 
иа „Младост",, а в тенис 

отборът на
място спечели

редица 
атлетика, в които масапа иатвуваха ученици ГОИА.училище, сред- 

градската по споновното 
ношколците.

В състезанието
стрелба на първо 

отбо-
засртна

място се кдасира РОВ, ученик от
на Средношколския 

В състезанието

граничари.
по Фут

младеж, и
В състезанието

бол на малка врата, пър 
отбо-

клас 
център, 
колоездене, първо място 

АСЕН ЗАРЕВ,

наОбразователния, 
индивидуал- 

мяс-
рът на 
център, а в юТел^ия^ООсТ^Балкан’' Димитровград 

Ул. М. Тито" — 28 (За Конкурсна комисия). 
Конкурсът с открит 15 дни от публикуването.

во място спечели
.Младост", кои- 

сре-
"Р^АНИСЛАВ спа спечели. 

ученик от седми клас.рът на
то във финалната 
ща срещу отбора иа 
Образователния център 
извоюва победа от 6:3.

то зае
СИЧ, преподавател по 
физическо образование 
в центъра.

М. Я.
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ху/цвр • сатира • забава
ПОЛТРОЙСИМЕОН КОСТОВ

— ХУМОРИСТИЧЕН РАЗКАЗ —
и пр., па и полтроии. Искам да ка
жа, че е дошло време, когато конку
ренцията между иолтронитс е огром
на, понеже са много. Днес всяка ми- 
житурка иска да бъде полтрои.

Затова, в такива условия, иай-тру 
дио е на истинските полтроии. Тяхно
то действие и по-нататък се омало- 
жава и деградира. Общото мнение, 
че полтронството е нещо срамно и не
честно, кара иолтронитс да действу
ват с тактика. А защо? Ако знаем, че 
няма власт пито управление без пол- 
трони, защо опия, които са власт, 
са по-чсстни и имат по-голям автори 
тст в обществото?

Другари, аз съм полтрон! Аз при
знавам, че съм полтрон. Моля! Вие 
мислите, че това не е достойнствено, 
че това е низко. Не, другари, не С'М 
съгласен с вас. Полтронството е как- 
то и всяка друга професия.— от то
ва се живее. Мислете си какво си ис
кате, аз ви казвам, че е така. Може 
ли например всеки да бъде полтрон? 
Не може. Можете ли към всекиго да 
бъдете полтрон? Не можете. Следо
вателно, ако някой иска да бъде пол
трон, той трябва да има смисъл за 
това, нужна му е дарба за това. Ис
кам да кажа, че полтронството не е 
особена низкост, а е изкуство.

Наблюдавано исторически, полтрон 
ството съществува от момента, кога
то се явява властта. Оттогава до днес 
няма обществено устройство, нито 
пък каквато и да било форма на ор
ганизация, а за полтроните да не е 
имало място. Например, със засилва
нето на икономиката, властта и съ
вестта и полтроните се засилват. През 
миналите столетия полтроните, есте
ствено, са били принудени своите дей 
ствия да приспособяват към истори
ческите условия.

По-рано числото на полтроните е 
било съвсем по-малко. По-късно, с 
разширяването на властта на пове
че хора, нараства и броят на полт
роните. Това е съвсем нормално яв
ление, защото знаем, че сега имаме 
повече писатели, лекари, художници

Радияцията нн поиогну
Дойде Великдъи, нс сте да колем ягне- 

то. Бабата очини перашйе, ама рече:
— Чс чекамо ка се зберу децата, па тъ- 

гай чс га заколюмо.
Тека и иаправимо. Ама тия пут празни- 

кат се паде кига и Джурджовдън.
Надойдоше децата с унуците си, а они 

повели па своите унуци, ловели си и друга-
председни-ре, па директур на черкуту, па 

кат на опщинуту (и това новият), кудето жи- 
вейе синът (кажу синът му помогьл да га 
изберу).

истинскитеЗатова, в името на 
полтроии предлагам в бъдеще полтро

изкуство, 
полтроните

нството да се взима като 
Също така смятам, че 
окончателно трябва да излезнат на 
видело и да получат явна обществе
на сатисфакция и по тоя начин да се

към

Пълн народ убавиня. Закла ягнето, зго- 
тви бабата мандже, свари перашйе, наскубе 
лук, зарзават. Окну Гошка та отърча дете
то у язат та навача рибу.

Туримо тьрпезу кико човеци. Ка ти — 
никой нече да йеде. Нещо се умърджую, 
нещо се мръще.

— Бре кво ли им би — поче я да се уд- 
зъртам у бабуту.

Бре кокрим 5и, молим Ьи — 
да пипне.

Донесе бабата оди сиренце, ещо посака 
най-старата снаа, а синат пак тражи оди 
драгоманску алву. Бре, кво ли им стану, по- 
чемо да се чудимо и дзверимо ние. Нес- 
теше да пипну друго само оди сиренцето и 
алвуту. Ягне си остдаде цело.

Пойдоше си. Бабата 
си понесу оди месце и колачи — йок, никое 
нече.

поправи столетната неправдина 
това изкуство.

Накрая може да се сформира дру 
жество на полтроните. Ако можеха 
да имат свое дружество писатели, 
икономисти, художници и др., защо 
не могат и полтроните!? В потвър
ждение на това становище идва фак
тът, че полтроните са най-многоцис- 
лени, след това навсякъде се намират 
и на най-различни места, и което е 
най-важното — те държат всички кон 
ци в свои ръце.

никое нече

оче да им даде да
Майчиното търпение всичко изтърпява.

Азърбейдиюнска
Тигърът е зъл, но и той не яде своите деца.

Виетнамска
Дървото се крепи с корените си, а цаЙИД 
— с роднините.

Брат без брата е като сок

Срето Васила, даскалатога, 
га питам кико по-ученого човека, да ми об
ясни кво йе това. Ка он ми 

— Тетин Манчо, плаше

па реко да

каже:

А се оди радия- 
ц.поту, нели тия дни се поквари йедна цент
рала, па цел свет се поплашп 
демек землята йе умурдарена 
никое нече да йеде.

— Аааа, теква ли йе работата? Убаво. 
убаво. Щом йе тека. — Узе я тесай 
цвърцну неколко реЬийе, па кига седомо с 
бабуту и убаво се налупамо. Па довати Йе- 
менето и си запоя:

Абх : :е. оди радияцию 
и затова сажаX

Майчините Ръче^Й^

Позволе' 
то ви^т

ият, са меки.
Чешка

кякого да седне на рамо 
хце се качи и на главата ви. 

^ Немска
с къс ум езикът обикновено е твър-

та си

де^дълъг.
..Вала Богу за чуда голема, 
що йе било, щоли че да буде 
баба старца

Аристофан
да дъвчеш, и не говори, без 

_______ ______________  Арабска

I
Не гълтай без 
да мислиш. с радияцию наранила..."
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