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НА БОЙЦИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ г~~ лЗа ясна
Ще вървим смело напред Политиката на Съюза на югославските 

комунисти за равноправието на народите и 
народностите даде огромни практически ре
зултати във всички области на живота й тру. 
да. Тя е дълбоко обществено внедрена в не
посредствените и дългосрочни интереси на 
работническата класа и трудещите се на 
всички наши народи и народности. Тя даде 
възможност да получат жизнена и трайна 
сила истинските социалистически принципи 
на установяване на самоуправителни и демо
кратични норми в уреждането на отношения 
и съвместния живот на всички наши народи 
и народности. Тя даде възможност да полу
чат жизнена и трайна сила истинските соци
алистически принципи на установяване на са
моуправителни и демократични норми в уре
ждането на отношения и съвместния живот 
на всички народи и народности на Югосла
вия.

♦ Няма безизходно положение — подчерта Михайло Швабич в уво
дния си доклад. Конгреса приветствуваха и Синан Хасани и Алексапдар 
Ьакочевич.

те към тези проблеми, 
младежта и перспективи
те на обществото . . .

— Самоуправлението и 
необвързаността станаха 
определящи качества на 
югославска-. път в соци
ализъм и на тяхната све
товно-историческа афир- 
мация ние дадохме гол
ям принос 
Швабич, Тъкмо затуй и 
при положение на дълбо 
ка криза, в която наше
то общество се намира 
днес, за която говорихме 
и говорим открито и ос- 
къснато да имаме на ум 
основните стойности на 
нашата революция, за да

Нашето положение 
оспорим факт. Обаче 
нното действуване беше 
безизходни положения. Така, 
то, се изказа МИХАЙЛО Швабич, 
тел на Председателството на Съюзния отбор 
на бойците в Югославия в уводния си до
клад пред Досетия конгрес на Съюза на бой
ците, който се проведе на 9 и 10 юни т.г. 
Конгреса приветствуваха СИНАН Хасани, 
председател на Председателството на СФРЮ 
и Александар Бакочевнч председател на Ску
пщината на Белград.

е трудно, това е не- 
аксиом на революцио- 

и си остава: няма
между друго-

председя-

изтъкна

И българската народност в многонацио
нална Социалистическа федеративна репуб
лика Югославия с гордост изтъква крупните 
резултати и истиснкото възраждане в само- 
управителната си социалистическа родина. А 
в настоящия случай, да не изброяваме всич
ко друго, ще посочим издателство „Братство" 
по случай деня му — 15 юни, И в областта на ин 
формирането се създаваха условия, така че 
вече 37 години е в постоянен възход инфор
мирането на роден език чрез различни сред
ства за масова информация. Преди 27 годи
ни започна да излиза в. „Братство", а три 
години е по-младо ..Другарче", излязоха 97 
книжки на сп. „Мост" и над 80 заглавия на 
разни книги публикации.

Нашето издателство с години наред осъ
ществява забележителни резултати в област
та на информирането, детския печат, култу
рата, литературата и публицистиката чрез сво
ите издания. И днес, чествувайки трудово та
зи дата. настояваме със съдържанието на из
данията си, да дадем пълен принос към за
доволяването на потребите на българската 
народност в посочените области.

Вески ден нараства потребата, за навре
менна и обективна информация, а с това, и 
за влияние върху съзнанието и политическото 
настроение на хората. Демократизацията на 
обществените отношения откри нови тема
тични области за авторска реч.

В същината на културата, изкуството и 
науката с да свързва хората и народите. 
.Новите заглавия и теми не само с естетичес
ките си качества, ще задоволяват културните 
потреби.

Обосновавайки своя до 
клад Швабич пред 376 
делегати и 162 гости от 
страната и чужбина на
помни, че така беше и 
през 1941 година, през 
1948, а така ще бъде и 
днес. Ако искаме да ос
танем последователни ре 
волюционери. изтъкна ме 
жду другото Швабич, и 
покажем с пример на вси 
чки. особено на младеж
та че вярата в дълбокия 
хуманен смисъл на соци
алистическата 
ция не е разклатена, . че 
нашите досегашни затру
днения са само предизви 
кателство за още по-го- 
лямо ангажиране на вси
чки нас, а тогава сме длъ 
жни всички ние, които 
през 1941 година заедно 
с падналите ни другари, 
да останем верни докрай 
на започнатото революци

настоящето,можем и в 
по много неща, най-труд
но .положение след побе
дата на Народоосвободи- 
телната война и револю
цията, трябва да запа
зим самообладание и спо
собност. заедно, с другите
организирани социалис
тически сили начело с 
единния Съюз на комуни
стите лнес. както и пре
ли 45 години, да наме
рим изход от кпизата.

Главна характерна чер
та на кризата на югосла
вското общество, напом
ни между другото Шва
бич, с дезинтеграцията 
във г/:ички области и на 
всички равнища на обще
ствено организиране.

— Вместо самоуправи-

револю-

Председателят на 
Съюзния отбор на 
Съюза на бойците в 
Югославия Руди Ко 
лак е роден на 4 но- 

1918 година 
в Ключ. Носител е 
на Сопменица 1941 
година, а 
СЮК от 1940 годи-

ември

член ня

на.онно дело.
Нашата мисъл и наша-

Доссга е бил под
председател на С чо- 

изпълнитслен 
председател 

на Стопанската ка
мара на Югославия, 
член на Председате
лството на 
СЮК, а поиастоя- 

на ЦК

телно интегриран сдру
жен труд. от 
време сме 
ппед автоматизация па 
стопанството на редица 
малки стопански субекти. ■ 
чиито интереси не се съ
гласуват непосредствено, 
но под патрона на държа 

и передържавии и

по-дълго
изправенита реч днес са съществе

но определени от 
жението, от което не сме 
доволни' и което желаем 

продъл-

зиия
съвет.поло-

Прииждат нови автори, а всички издания 
са отворени за сътрудничество ■<' само от ре
довете на българската народност, чо и за 
воички друпи народи и народности в нашата 
страна, с теми, които третират най-различни

да променим 
жц Швабич, като добави 
обаче чувството и съзна
нието за това не смес да

ЦК на:

НИ И
техни бюрокоатически но

щем е член
СЮК и на Съве-
иа федерацията. 

Удостоен е с множе- 
отличия. а лау 

на Награда

затъмни хоризонта ни и 
да премахне перспективи 
те. Защото през изтекли
те 41 свободни години, 
ние, мерено исторически, 
осъществихме 
резултати, с които се гоп 
леем ц никому не ще до
пуснем да пи отрича.

Главни теми, на които 
той посвети най-голямо 
внимание бяха настоящи 
ят обществен момент, из 
лизаното от кризата, опи

на въпроси.сители.
РЕШИТЕЛНО ПРОТИВ 
ЗАТВАРЯНЕТО

тя. По времето на реализирането на утвър
дените задачи на четвъртите делегатски избо- 

коигроси и предстоящия 
нашето

ство
реят е и 
на ЗАВНОБиХ.

ри, проведените
Тринадесети конгрес на СЮК, пред 
издателство стоят_црупнм задачи. Потвържда
ването па успеишостта в осъществяването на 
същите ще се .щади в думите па нашите чи-, 
тателн, в обици пр.\юс, който ще дадем съв
местно с останалите субекти и активности на 
Съюза на комунистите в акцията и рсализа-

Б. К.

Вместо сдружен труд 
фактически

епохални
получихме 
разпокъсан" труд, техно 
донски и социално. Доми

тро, присъщо само на бо 
йцитс, пие трябва иепре- 
рансто 
онните 
ните 
те в
то ма Партията и

яезиптеграци- 
различ-

иантио положение на ра
ботническата класа в съз 
даването и разпределени

на
:: процеси, 
етатизми, проблеми- 
Косово, отношенис- 

бойци-
циита па задачите.V.(На 3-та стр.)
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СЛЕД ИЗБИРАНЕТО НА КУРТ ВАЛДХАЙМ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА

И У| по СВЕТА
АВСТ РИЯ

„ПЕТА КОНВЕНЦИЯ ПО ЯДРЕНОТО РАЗОРЬЖА 
В АНЕ В ЕВРОПА Победа с „горчив вкус“Укрепва 

борбггга за мир та сс движат от израелс
кото „дълбоко съжалява 
ИС" до „въздържаното за 
доволство" на Москва, къ 

обвиненията срещу

к австрийския политически
„дълбоко с'ъжи• „Нов етап"

• Първите отзвуци в света:
задоволство"живот

шиеше" и ..въздържано
необвързаните 

стане зона ил мира 
— за-

Трайно е определението на 
страни Средиземноморнетб да 
без военни бази и флоти на великите сили

Радован Вукпди-
премахке хипотс- 

иа неславното- му во
ли да 
ката

лето
Валдхайм се окачествя- 

,,заговор

Ме ще и съмнение, че 
изборияви югославският представител президентските 

и Австрия, на които гюбе 
какпдилатът на опози 

циопната Народна пар
тия Курт Валдхайм, 1 от- 
цпи.ха „нов етап" в поли 

живот на тази

минало върху лре- 
му дейност,

нават като
американската
трация и 
Световният еврейски кон 

осъдил избор 
победа на Валдха-

снио
зицентската 
особено -на в'ьншнополи 
тичсски план, А предста 

страната в 
е една от

110ВИЧ админис-иамали
стчикно-

Европа лиоа или пък 
значението па. 
помията я тази част па 
снета неблагоприятно въз 
действуват върху между-

Сигурността в ди ционистите".
е централна тема на за
почналата на 8 101 ш н Па 
риж „Пета конвенция по 

разоръжаване
вянето на 
чужбина 
повийте длъжности на ав

грес остро
ос ната

мм а израелският посла-
тическия 
съседна ни страна. Оста
ва обаче 
от диата безпрецедентни 
Факта ще окаже доми
нантно влияние върху ра

ядреното 
в Европа". В най-голяма отношения.пародиите 

Вески резултат на усили стрийския президент. 
Валдхайм заявил, че 

сътрудничи с 
ритслството на социалис- 

но австрийският ка

штк във Водна е повикан 
нз „консултации" в 
Ави.в. Великобританската

дилемата койта тазгодишна среща на 
движенията за мир учас 
твуват 700 делегата от 
тридесетина страни.

На пленарното заседа
ние югославският пред
ставител РАДОВАН 
КАДИНОВИЧ подчерта, 
че Конференцията в Хел 
зинки откри динамичен 
процес, конто остави дъл 
боки следи. Оздаден 
благоприятен политичес
ки и социален_ климат, 
благодарение на който ук 
сепна борбата за мир. си 
гурност и сътрудничес
тво. Организираните уси 
лия и спонтанните иско
ве на европейската об
щественост потвърдиха 
силата на европейския 
идентите.т. който търси 
нови простори за изява 
без оглед на бариерите, 
които
ките народи и страни.
Спирайки се на обстано 
вката в Ср<уиземномори- падна Европа и страните 
етр която се изостри до от „третия свят", кон- 
коайни предели след фликтите в Близки и 
американското варварс- Среден изток, мобилиза- 
ко нападение на Либия,
Вукадинович подчерта, 
че. при сегашните обсто
ятелства нито един ре
гион не може да се счи
та за ..второстепенна зо
на".. Опитите да се изо-

Телята за укрепване на ев
ропейската сигурност и 
сътрудничество щс 
де сериозно обезценен, 
доколкото не сс вземат

пра-шс
бъ- преса подчертава „горчи 

вия вкус" на изборната 
победа.

титс,
пплер Фред Синовен из 

не е бил настро-

етап:звитисто на този 
дали фактът, че Австрия 
има социалистическо пра 
рителство и опозиционен

локато френски 
на мне-ВУ- мерки за разрешаване на 

съществуващите пробле
ми в Среднземноморис-

глежла 
си да сътрудничи с новия 
президент и подал 
вка. За нов съюзен канц

те вестници са
че австрийците сание,

_заоовили спомените си 
за нзнизма". Наблюдате-

оста(десен) президент или 
пък фактът, че фашист 
кого минало ма Валдхайм 
очевидно допринесе за 
победата му на изборите.

Времето трябва да 
покаже как Валдхайм 
ще изпълни предизборни 
те си обещания и може

то.
Трайно е определени 

е сто на необвързаните ст
рани, каза Вукадинович, 
Средиземно море да ста
не зона на. мира без во
енни бази и флоти- на 
великите сили. За да се 
осъществи тази благо
родна цел, най-напред е 
необходимо и в този ре
гион да бъдат приложе
ни мерките от Заключи
телния документ от Хел-

досегаш 
министър на финан

лер е назначен 
пият
ситс Фпанц Враницки, а

Вашингтон 
че избирането

въвлите
оценяват, 
на Валдхайм за президе-п ос

та председател на Соци 
ялистическата партия. 

Първите отзвуци в све

Синовен е запазил
нт на .Австрия „ще усло 

а.меоиканско-авст-жнят
пийгхите отношения".

„КОНТАДОРА" ПРЕДЛАГАПРОДЪЛЖАВА КИТАЙС 
КОТО ОТВАРЯНЕ КЪМ 

СВЕТА Нови мерки за мир 
в Централна АмерикаТурне не X) 

Яобан по Запера 

Европа

зинки.
На специално заседа- 

разделят европейс ние да .Петата конвен
ция" ще стане дума за 
отношенията между За-

Страните-членки „Кон 
тадора" са предложили 
нови решения и мерки 
за мир в Централна Аме 
оика. Предложението е 
ппието на среща в Пана 
ма и се оценява като 

приемлив за всички 
страни документ, който 
ще създаде условия за 
бързо и резултатно пре
говаряне".

„Кснтадора': предлага 
да се забрани ползуване 
то на национални тери 
торни за нападения сре 
щу трети страни, да не 
се позволи зачленяване 
на централноамериканс- 
ките страни във военни 
и политически блокове и

въвличане на стълкнове
нията в този регион в 
блоковата надпревара и 
накрая, да се забрани по 
магането (с оръжие или 
по други начини) на не 
легалните и герилски гру 
пи. конто се опитват да 
свалят легалното общес 
твенс-политическо устро 
йство. в която и да било 
центпалпоамериканска ст 
пана. Новото предложе
ние дъдържи и конкрет
ни мерки за намаляване 
на армиите и въоръжено 
стта им. както и листа 
на оръжията, които тря
бва да бъдат отстранени 
от нентралноамериканс- 
кя почва.

Посещение на генера 
ККПлния секретар на 

във Великобритания, 
ФРГ, Франция и Италияция на движенията за 

мир на борба срещу Рей 
гъновите „звездни вой
ни" и за други теми, 
свързани със сигурността 
на „стария континент".

В началото на седмица
та генералният секретар 
ККП Ху Яобан е при
стигнал -на 
официално 
във Великобритания. То
ва бе начело на тур
нето му по 
Европа, в рамките на ко 
ето китайският партиен

тридневно
посрещение

ЗападнаНА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАНАИР НА КНИГАТА 
В СОФИЯ

Голям успех на 
югославската изложба

ръководител ще посети и 
Федерална република Ге 
рмания, Франция и Ита
лия. По време на посе
щенията си във ФРГ, 
Франция и Италия Ху 
Яаобан ще се срещне с 
Вили Бра-нт, Жорж Мар 
ше и Алеса-ндро Ната.

Западна Европа с ува
жение

Югославският щанд бе по-посетен от всички 
щандове на чуждестранните книгоиздатели ВКАЗАХА... ■

На Международния па 
наир на книгата в Со
фия, който бе закрит на българската 
9 юни. изложбата на^юго нека и 
славски книги отбеляза 
изключителен успех. Юго 
славският. щанд бе п.о-по ките власти 
сетен от всички щандо- 
ве на чуждестранните кн 
игоиздатели. А техният 
брой наистина не бе ма
лък: на панаира в Со
фия се представиха 127 
книгоиздателства от 47 
страни.

За съжаление и този Ме

дентна намеса на -орга
низатора в „духа" на 

аптимакедо 
антиюгославска 

политика. Пред открива 
нето на панаира българс 

отстраниха 
девет книги от югославс
кия щанд, „за да ги пре 
гледат". Става дума за 
книги на югославски ав
тори,в които се третират 
въпроси на езика, лите- 
цатурата, културата и ис 
торията на македонския 
народ. Книгите бяха вър 
ната едвам на последния

Мир с природата I„На Земята не може да има мир. все дока- 
то човекът не установи мир с природата" — 
яви изпълнителният директор на Програмата на

опазване жизнената еззеда на човека д-р ш 
Мустафа Толба в изявление по повод Световния §§ 
ден на жмзнен-ата среда 5 юни. =

Д р Толба подчерта, че неотложно трябва да Ц 
пестим енергията, да пазим моретата и реките и Ш 
да не позволим на пустините ча се ширят, за да 1 
нямаме причини .^да воюваме нефт, вода или Ш 
площи . Изтъквайки, че 
н,а ООН за лпазване

говори за незави 
симата позиция, външни- за- ■■те и вътрешни постиже
ния. на Китайската 
дна република, а в кйтай 
ското отваояне към ове- 

западноев ропейските 
страни оа получили 
но място. Това 
та на добрите отношения 
между Пекин и Западна 
Европа, които най-веро
ятно ще отбележат 
възход след 
Ху Яаобан.

наро-

■
та

вид
е основа-

=мерките от Програмата 
жизнената среда на човека 

са „залог за дългосрочна сигурност на всички 
страни", д-р Мустафа Толба 
на финансови

ждународен панаир на 
в българската сто

не мина без инци- лен на панаира.

нов заяви, че недоимъкът Щ 
средства не може да бъде аргумент В 

за неосъществяване на тези
книгата 
лица

турнето на
мерки.
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Ще вървим ..
смело напред "ови пътища, комунални обекти

Па 9 юни т.г. започна ‘
първа смяна на тримесе- ■”.'ш
чното .Бригадирско ля
то ’86". На 45 съюзни 
младежки трудови акции 
тази година ще ^работят 
40 000 младежи и девой
ки. Предвижда се брига
дирите да завършат рабо 
та на стойност около 
2 милиарда динара.

Бригадирите най-мно
го ще се занимават със 
залесяване на голини и 
ерозивни терени. Залеси
телни ще бъдат 18 съю
зни акции. На останали
те трудови акции млади
те ще изграждат пътища 
и ж.п. линии и ще се за
нимават с комунални и 
селскостопански работи.

На съюзните младеж
ки трудови акции ще ра
ботят и 25 бригади с око 
ло хиляда бригадира-де
ца на наши работници, 
намиращи се на времен
на работа в чужбина.

ЗАПОЧНА „БРИГАДИРСКО ЛЯТО '86"

■ ■■

(От 1-ва стр.)
ето на дохода и управля
ването с обществените ра 
боти е значително отсла-. 
бнало. Вместо единна ра
ботническа класа и исти
нски, институционални вь 
зможности нейният инте
рес да се изрази като уп
равляваща

щ1сто д<)ои е засилено в 
пъовите месеци на годи
ната, показва, че възлова 
та част на

л г
\

поограмата 
на иредентата— етниче
ски често Косово — се 
осъществява. Ние трябва 
да поставим въпрос защо 
тодкова бавно и

Ш
непосле

дователно се осъществя
ва Платформата на ЦК 
на СЮК за Косово? Стру 
ва ми се, каза Швабич.

политическа 
водя на всички равнища 
на общественото решава
не от основните органи
зации на сдружения труд 
до Федерацията, работни 
ческата класа остава раз
покъсана, принудена 
се повинява на национа-

че сега повече от когато 
и да било. проблемът 
Косово трябва

на
да се схва 

не като общоюгославски 
и ю като проблем от 
нак-гелямо значение.

да

лно-регионални 
си, които едни в други и 
всички заедно вт>в феде 
рацията. като формален 
представител на общия 
интерес, виждат препят
ствие за осъществяване 
на своите „отделни инте
реси".

Вредата от партикуля- 
ристичната логика., про
дължи по-нататък Шва
бич, е пряко противопо
ставяне на модерния ци-

интере-
ПО-СИЛНИ СМЕ ОТ 
ТРУДНОСТИТЕ

И през втория ден ог 
работата си Десетият ко
нгрес на Съюза на бойци 
те в Югославия най-голя 
мо внимание посвети на 
текущите проблеми. Вси
чки дискутанти, издигна
ха иск за приемствена и 
безпощадна борба за ук
репване на братството и 
единството, за 
и по-нататъшно внедрява 
не^-на самоуправлението, 
за пс-тясно свързване и 
интегриране на общество 
то, а против всички видо 
вс на узурпация и бюро- 
к^атическо поведение.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МОК НА СКС В НИШ
развитие

В ръководствата май-многобройии 
са работниците

гилизисан опит и проце
си в съвременния свят, в 
Европа особено, имат да 
лнсеидни последици и на 
идеологически и полити
чески план. Некрнтично- 
то отъждествяване на ед
на отрицателна практика 
с основните определения 
на югославския път в со
циализъм предизвиква яв
ления на недоверие в сми 
съл на нашия похват. То
ва се оказва като подхо
дяща почва за настъпле
ние на „алтернативни" 
идеологии, които свое убе 
жище намират, преди вси 
чко, в национализма. На
ционализмът, истина, ис
торически е надминат, но 
ако акцията на организи 

социалистически

сти член на СК, а са из 
брани 9561, от които 2020 
за секретари и заместни
ци секретари. За члено
ве на общинските коми
тети на СК са предложе 
ни 872. а са избрани 724

тези ръководства има 
най-много работници — 
3379 души, т.е. 35 на 
сто, а 10 на сто селско, 
стопански производите
ли или 960 души. В ново 
избраните общински ко
митети 18 нг сто са же
ни, 12 на сто млади и

На проведеното през 
тази седмица заседание 
на М.ОК на СКС в Ниш 
ПЕТАР ВИДАНОВИЧ, из 
пълнителен секрт.тар в 
Председателството на та
зи междуобщинска пар
тийна конференция в уво 
дното си изложение из
тъкна, че през изтеклите 
избори за 
на първичните 
организации в региона са 
предложени 10 106 чле
нове на СК. т.е. всеки ше

От Тринадесетия кон
грес на Съюза на югосла
вските комунисти се оча
ква, както незеднаж бе
ше изтъкнато на Десетия 
конгрес на. Съюза на бо
йците. да приеме реше
ния, г които ще бъдаг 
слряни отрицателните те
нденции, а ще се даде 
път на положителните 
процеси с които да се 
обезпечи континуитет на 
I ашата социалистическа 
революция, съгласно Про 
гремита на Съюза на юго 
славскитс комунисти и 
Титоката представа за ра 
зкитисто и отбраната на 
СФРЮ.

надуши и за членове 
МОК на СКС са избрани 
70 души. В новоизбрани- 8,5 на сто участници 

НОВ.
в

те ръководства на първи- 
органи- 

зации 22 на сто са жени, 
17 на сто млади и 7 на 
сто участници в НОВ. В

ръководства
партийни чните партийни Изборите са проведе

ни в трудова и творчес
ка атмосфера и по-голя 
ма част от първичните 
партийни организации 

активността си са критич 
но оценили. Властимир 
Пптич, председател на- 
МОК на СКС в Ниш под 
черта, че изборите ^ са 
били

най-широко среди, в ' които се не е 
включване на всички со- решавало зад затворени 
циалистически самоупра врати и в тесни, кръгове.

да бъдат По време на'\ези избори’ 
най-оптимал- на практика се потвърди.

че членовете на СК и за 
няма да позвол-

ПОСЛЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА МОК НА ССТН 
В НИШ В ДОСЕГАШНИЯ СЪСТАВ

раните
сили отсъствува, исторгн 
ческата несполука на не
говия отговор, не ще по-

и слабостиН резултати,
шни в онезиуспе

пречат на неговите носи
тели, макар и временно, 

наложат.

стъпвала заМсждуобщииската ко
нференция па 
Ниш ма заседанието си 
от 10 юни т.г. прие отчет
за обществеио-политиче-.

дейност на Конфе- 
орга-

облипи на действу-

ССТН в
Трябва

Шва-
ла се
да знаем, подчерта 
бич. че той почерпва си- 
ла от нашите слабости.

След приемането па те 
кста на поръката до 13- 
ия конгрес на

вителми сили. за
намерени
ните решения за сложни
те икономически и обще- напред 
ствеии проблеми.

СЮК и
ската 
раицията, нейнитеприемането ма другите 

конгресни документи, бе
ше избран новия състав 

Съюзния отбор па Съ- 
бойците от 74 дУ'

КОСОВО — ГОЛЯМ 
ПРОБЛЕМ

ят координационни те
ла да имат 
роля върху 
политика.

ни и
каке в периода ноември 
1982 — ЮНИ 1986 ГОДИШ.

решаваща
кадровата

Наред с резултатите 
имало е и слабости и про
пуски: обобщени разис
квания, недостатъчен кон 
трол върху провеждането 
■иа приетите становища и 
заключения, форумна ра 
бота. непълно осъществя- 
I а не иа фронтовата роля 

ССТН и пр. Върху те- 
въпроси трябва да бъ

де сложен акцентът иа 
дейността иа 
ССТН п предстоящия пс-

ианай-големитеЕдин от 
проблеми, пред които е 

обшес
юза ма 
ши, Надзиратслеи отбор 
от 8 души и Председате
лството от 22 души.

В материала и диску-
изправено нашето

Швабич, е
сията, в която участвува
ха Миодраг Станковци, 

Вол
Разисквайки за ориента 

нионния план на работа, 
на Конференцията и Пре 
деедателството й делега- 

подчертаха че той 
трябва да се обосновава

тво според 
положението 
При пълно уважение на 
усилията и

Косово. Джура Златкович, 
Адпмович, Стоян Йовано- 

Станимир Стамен-

в
иа Пре 

Сиоз-
За председателдосегашните

на оргаиизира-
нич и
кович, бе изтъкнато, че 
МОК па ССТН в Ниш е 
положила значителни уси 

ускореното реша- 
проблемите въи 

области на обще- 
и труд.

дседатслството на
отбор на Съюза на 

Югославия е 
мандат бе- 

Колак,

тпте
резултати
ните социалистически си

борбата против ире 
общ знаме

пия 
бойците в

на аквърху решаването на 
туалните проблеми и че 

вече се-
зили в

делтата, като 
нател на 
онните сили в 
ните цели не 
жени.
сърби и черногорци,

едногодишен
избран Р.УДИ лия за 

вавс иа 
всички 
ств.еиия 
Конференцията се с за-

МОК на някои въпроси
га след Десетия конгрес 

СКС трябва да имат
шеконтрареволюци

Косово, ней СР Боснаделегат от 
Херцеговина, а за секре 

Илайко Байич, деле 
СР Черна гора.

париод.са унищо- 
Изселването на

,ко-

жи-вот приоритетно място.Б. К'.тар
гат от
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ч'-*«тгг:че( СУРДУЛИЦА ЗА ОБЛЕКЧАВАШ.ОК НА СК В
ТО НА СТОПАНСТВОТОССТН В ДИМИТРОВГРАД

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОК НА

Има конкретни 

примериВремето от нас изисква акции
трябва да търсим, преди 
всичко. п

подчерта Димов.
За ролята па Съюза на 

мла-

кое№еишция^на^сощмд1^сте^ескшм?б- 
ИЗБРАН МИЛОРАД ЗЛАТАНОВ

собствените си-
дадени над 127 

Най- 
отделя

дства еали, времеПрез последно 
доста се 
облекчаване па

103 Е динара.милиона 
много за лихви 
„Мачклтица". През пър
вото тримесечие 
отделила над 60 милиона 
динара.

разисква за
Нцовите
■Цка дп обърнат внимание 
т«към млади квалифицира

ни кадри, готови да пое
мат отговорността за по-

ЦИМОН изтъкна, че тру- 
органнзации тряб-

ооциалистичсската 
деж във фронта на Соди 
алмстичоския съюз, за въ 

Младите

На 6 юни в Димитров- стогтаист
град се проведе отчетно- 
изборно събрание на 06- 

конференция

рошеното, приемат се 
пия и заключения, но гла 

се реализират. В
тя е

зпитапието па 
като ключов въпрос в пра 

им ориентация
щинската
на Социалистическия сь- >г 
юз, на което бе обсъден 
отчета за работата от но- нататъшното раз ш е

в но не 
Сурдулишка община в 

все пак
след това осно-

организация навилната 
говори председателят на 
Общинската 
пия на Съюза па социали 
етическата младеж НЕ- 
БОЙША ИВАНОВ, като 
изтъкна значението на об 
разованисто и възпитани 
сто и училищата и поли

вната
сдружения труд за пооиз 
волство на микромотори 
„5 сегтембар", която за 

даде над 46 мили 
„Власина—

това отношение 
има нещо конкретно. 
Именно, Общинският ко
митет- н.а СК на едно от 
последните си заседания 
застана на становище да

конферен-ември 1982 досега, док
лада за по-нататъшна ра
бота. програмата за пред 
стоящия период и избра
но ново ръководство. '

— Времето, което е 
пред нас търси акции. 
По-малко думи — пове
че организирано действу- 
в.ане. Тоябва да създадем 
такива условия, за да мо
гат трудещите се и граж 
даните активно да учас
твуват в решаването за ( 
жизнените въпроси — из 
тъкна в доклада си досе- 1 
гашният председател на 
Общинската конферен
ция МОмчило Андреевич. 
Имаме достатъчно оцен-. 
ки. анализи и заключе
ния, но резултатите в 
практиката не задоволя
ват, изходът от затрудне 
ното положение още ье 
е намерен, продължи Ан- 
лоеевич. Затова Социали
стическият съюз много 
повече отколкото досега 
тоябва да следи _ как и 
да ли се реализират за- 
ключеният^ му, да създа 
ва възможност за това. 
Говорейки за положение
то в някои трудови орга
низации, които стопанис
ват със загуба, Андрее
вич изтъкна, че.това се 
дължи на нерешения или 
ка несъответно решен ка
дров въпрос в тези тоудо 
ви колективи („Нишава",
„8 май", „Хлебопекарни
цата", ТО „Братство"). 
Говорейки за кадровите 
проблеми в общината 
председателят на Общин
ския комитет на СКС в 
Димитровград МЛАДЕН

лихви
она динара, 
продукт" над 31 милионсе намалят размерите на 

обществените облага
ния. Бсъшност по този

динара и т.н.
И докато за лихви са 

ще укрепва сто-^отделени около 278 мили
която в тази насока 

имат бойците, както и 
съществуващите полити
чески школи.

та.
начин
панството, а ползуващите ’ 'оиа динара, за фондове 

обществените средст
ва не ще създават изли
шъци.. На този план

е отделено половин от 
сума, относно

на
138ж тази 

4 милиона динара.Прнветствувайки деле
гатите на конференция
та МИРОСЛАВ МАРКО- 
ВИЧ, председател на Ко- 
ординациония одбор за 
междунационални 
щения при 
ската
ССТН изтъкна, че всяка 
правилна политика тряб
ва да се брани с постиг
натите резултати. Наше
то общество все още е 
общество с недостатъчно 
използувани всички сили. 
Затова комунистите, като 
водеща сила в рамките 
на Социалистическия съ
юз трябва мобилизиращо 
да действуват.

За нов председател с 
двугодишен мандат бе 
избран Милорад Злата
нов, преподавател в осно 
вно училище „Моша Пи- 
яде". а за секретар на 
Председателството Томи

Лихви- 
са ангажира-предцриети и мерки. | 

СОИ за детска защита) 
се отрече от облаганията 
из дохода на стопанство
то, възлизащи 0,65 на 
сто. Изпълнителният съ
вет на Общинската скуп
щина намали размера 
на да_нъците от личния 
доход от 1,30 на сто, а с 
няколко процента са на-

те, значи
'ли дв_ойно повече средстЗлатл-Милоряд 

нов с роден през 
1938 година в село 
Лукавица. Завършил 
е полувисше педаго
гическо училище 
Скопие. Активен об

акумула-ва от онези за 
ция и за разширено про
изводство. Касае се, всъ-отно- 

Републикан- 
конференция ма задължение, 

може да
щност, за 
което трудно 
се изпълнява. Още пове

в

политичеществено 
ски деец. От 1963— 
68 година.е бил пре 
дседател на младеж

че ако се има предвид, 
че задълженията от до
хода в сравнение със 
същия миналогодишен пе 
риод са увеличени със 
126 на сто. На друга 
страна в общото и съв
местно потребление има 
излишък на средства и те 
възлизат на над 45 мили 
она динара.

малени и размерите на 
облаганията и в СОИ за 
трудоустрояване.

ката организация в 
Димитровград, след 
това председател на 
Общинския 
кален съвет, член на 
Общинския комитет 
на СКС в няколко

За това в какво поло
жение се намира сурдули 
шкото стопанство свиде- 
летелствуват няколко да
нни. Така например, по- 
03.111 недостиг, на собс
твени средства стопанст-. 
лото в общината е прину 
гено да ползува скъпи 
банкови кредити. През 
първия квартал на тази 
година за лихви на кре
дити. отеглени за основ
ни средства от дохода са 
отделени около 160 мили 
она динара, докато от 
кредити за оборотни сре

синди-

председа-мандата. 
тел на Общинската 
конференция на го- 
раните, няколко цъ-

Сигурно е, че извънстс 
ланските дейности се тр 
удно решават да се отка 
жат от средствата, коиго 
получаваха досега. Сигур 
но е обаче и това че те
зи спедстЕа трябват на

ти партиен секретар 
в първичната орга
низация на Съюза 
на комунистите в ос 
новното училище . ..

слав Николов, зает в ми
тницата. Избрано е ново 
Председателство и деле
гати за Междуобщинска- 

стопанството. В изнами- та и Републиканската кон 
ране на изхода от сега- ференции на ССТН.

сдружения труд и че 
стопанството не ще поз
воли в извънстопанскиге 
дейности да се създават 
трудности.

А. Т. С, Микичшното положение опора

КЛИСУРСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ СТАВАТ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Работни места за всички млади клисурчаниВ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 
ЦЕНТЪР „ИВАН КАРА 
ИВАНОВ" В БОСИЛЕ 
ГРАД Цехът на ТИГ „Гърделица", който наскоро

трябва да зайочне с работа, ще „побере" всички 
незаети младежи и девойки от клисурските села

кпглификацията. Между
временно н.а преквалифи 
кация за производстве
ни работници ще зами
нат още 20 Млади клисур 
чани. Когато се опреми

Клисуи (организирали сз 
го представители на 
СОИ за заемане на рабо 
тна ръка и на общество 
но-политическите органи 
зации в Сурдулица), неза 
етите младежи и девой
ки от. клисурските села 
са изразили голямо же
лание да използуват въз 
можността за трудоуст
рояване, която им пред
лага тъкачният цех. 06- 

ч глината ще им създаде 
всички условия за това.

Ето така една от<кли-

7 нови
членове на СК След тримесечна прек- магат пои 

валификацйя в произво на машините, 
дствените халета на ТИГ 
..Гърделица" 18 младе
жи и девойки от Клисур- 
ски 'район са готови да 
заемат работните си ме
ста в стооещия се в цен
търа на Клисура тъкачен 
цех. 14 от тях са се обу
чили за тъкачни работни

монтирането
На последното си съб

рание първичната партии 
на организация в образо 
вателния център „Иван 
Караиванов' в Босилеград 
прие в СК седем нови 
членове от редовете на 
средношколската младеж. 
Нови членове на Съюза 
на югославските комуни
сти станаха: Миряна Ан
гелова, Иван Сотиров, Бо 
ян Иванов, Леонид Стои 
менов, Драган Николов, 
Невена Рангелова и Не- 
бойша Стойнев.

Според думите на То-- 
мислав Маркович, секре
тар кз СОИ 
на работна ръка в Сурду 
лица цехът на ТИГ „Гър 
делица" е на привършва
не и съвсем близко

производственият процес, 
в цеха Ще работят 110 ра 
ботника. Това

за заемане
означава, 

че тук ще има работни 
места за всички незаети 
младежи и девойки от 7 
клисурски села, а 
така и за няколко 
ди клисурчани. които жи 
веят и работят 
места, а

е мо
мен.тът, когато по тържес 
твен начин ще бъдат пус 

пи, а 4 , за механизация, на™ в действие тъкачни 
те станове. Тогава на ра 
ботните си места

също
мла-

в други 
искат да се за 

върнат в родния си край.

крито ще се грижат за 
машините. Някои от тях 
вече са постъпили на ра 
бота в цеха, където по-

ще се
намерят и останалите мл 
а.цежи и девойки, които 
с успех са издържали пре

сурските перспективи по- 
лека, но сигурне става 

На събрание, което се хубава действителност, 
е състояло тези дни вМ. Я.

К. Г.
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И1У1АТ ДУМата ДЕЛЕГАТИТЕ ССТН — най-широка 

трибунаТринадесетият конгрес 

подтик за 

развитието ни
Съгласно своята консти 

туционна роля — Социа
листическият съюз в Ба- 
бушнишка община през 
изтеклите четири години 
е настоявал да стане ши 
рока трибуна на труде
щите се и гражданите. В 
тази насока е имало ре 
дица инициативи, мне
ния и предложения, ня
кои от които са увенча 
ни с успех. Така напри
мер на немалко събра
ни^ на местните органи 
зации на Социалистичес
кия съюз е бил повдиг
нат въпроса подобрение 
на здравните услуги; ня 
колкокпатно е била кри
тикувана неорганизира
ността на ветеринарната- 
служба и др.

На много конферен
ции на Социалистическия 
съюз е бил издигнат въп 
поса за по-отговорно от 
ношение към обществе
ното имущество, за подо 
брение на снабдяването, 
а с години наред се рази 
екваше за преустройство 
ка земеделските коопера 
ни и. Последните вече
от началото на настоя
щата година направиха 
и практическа крачка на 
пред в тази насока, ка 
то се обединиха в една 
селскостопанска органи 
зация, намираща се в съ 
стаБа на сложната селско 
стопанско-промишлена ор 
ганизация „Ниш" в Ниш. 
Истина в това начина
ние не се е отишло мно
го далече от началото, 
но а.1$о се има в предвид 
предишното състояние в 
тази област — все пак е

направена значителна 
крачка напред.

Друг въпрос, който е 
бил, а и сега е в центъра 
на вниманието на Социа
листическия съюз в общи 
цата с създаването на

производствени цехове 
по районите. Този 
съществува

иск
от по-отдав

на. но при днешните ус 
ловия вече може да се
говори и за реализиране 
то им. Очаква се 
тни промишлени

гкмта Р Дстоящия Тринадесети конгрес на Съюзя на югослав-
КГПЯ71Г1Г «НИС™ организаЦията на Съюза на комунистите в Димитро- 

а о щина като делегат ще представлява Райко Зарков.
• Другарю Зар

ков. доколкото 
известно вие сте би-

извес 
органи

зации в региона и репуб 
^тката да тръгнат по’ при 
мера на „Лисца" от Со
циалистическа републи
ка Словения, Първи 
май" — Пирот и др. ка 
то откриват цехове в Зво 
ици, Стрелъц и др. мест
ни общности. В това на 
чинание се очаква да се 
включат и трудовите ор 
ганизаиии в Бабушница, 
които вместо да. разширя 
ват производствените си 
мощности в центъра на 
общината — да ги прена 
сят в местните общнос 
ти. С дислоцирането им 
ползата ще бъде наисти-

# Очебиещо е, 
че в последно време 
моралният лик на 
комуниста е нару
шен, ,,все по-тънък" 
е. Топа бс подчерта
но и на 10-ия Кон
грес на СК в Сър
бия. Да ли тази кон 
статация се отнася 
и до комунистите в 
нашата община и 
какво в този случай 
да се предприеме?

ни е

ли делегат и на Де
сетия
СЮК. Като

конгрес на 
дългого

дишен обществено- 
политически 
ник

работ- 
непосредствено 

сте провеждали в
дело становищата от 
Конгреса, застъпва
ли сте се да се при- Р. Зарков

— Нескромно и нереално би 
било ако бих казал, че тази кон
статация не се отнася и до кому
нистите в нашата община. Считам, 
че в решаването на този проблем 
най-напред трябва докрай да се 
изостри отговорността. Тази отго
ворността. Тази отговорност тряб
ва да б?>де докрай конкретна, неза-

някой 
ръководно тяло 

или лице на отговорен пост. Факт 
е, че ние в общината тръгнахме в 
тази насока, но недостатъчно по
следователно. Все още е недостатъ
чна отговорността за слабостите в 
определени среди и трудови орга
низации. Това особено се отнася 

законността

лагат конгресните резолюции и 
останалите конгресни документи. 
Имайки предвид сегашния момент 
какво очаквате от предстоящия 
Тринадесети конгрес на югослав
ските комунисти?

— Да, бях делегат на Десетия 
конгрес на СЮК. Винаги ще помня, 
защото това бе конгрес, който не
посредствено ръководеше другарят 
Тито, защото •а него присъствува- 
ше цяла плеяда от наши най-вис- 
ши ръководители и революционе
ри, които сега вече не са между 
нас. Това бяха Велко Влахович, 
Кардел, Бакарич . . .

ка голяма: първо, ще се 
намали натиска на търсе 
Щи работи в града, а от 
друга страна 
намали миграцията на 
населението от селото в 
града, която е доста чув 
ствителна. По такъв на
чин ще спре ..остарява
нето" на селото, ще про
дължат да работят учи
лищата в тях, дори се 
очаква някои местни об 
щности значително да се 
засилят, какъвто е слу
чая със село Звонци на- 
примео. Там. ако се от
крие някой производст
вен цех, ще се открият 
възможности за заемане 
на работа и на жители 
от другите села в райо
на. А съживяването на 
центъра на района сигу 
рно положително ще по 
действува и върху раз
витието на туризма, за 
който в гози край съще
ствуват реални условия.

М. А.

ще^ се

висимо дали се отнася до 
колективен орган.

Проблемите в нашето общест
во са известни. За тях бе разисква
но когато се обсъждаха Проектоза- 
ключенията от 13-то заседание на 
ЦК на СЮК, на неотдавна прове- 

републикански партийни 
покрайнински конферен 

Очаквам 13-ият конгрес с ли- 
исправи срещу тези от-

до нарушаването на 
и правата на трудещите се. Счи
там, че това за нас комунистите е 
основен проблем, който бързо и 
ефикасно трябва да 
Щ0 се отнася до моралния лик на 
комунистите, трябва да продължим 
с идейно-политическото разграни
чаване върху стратегическите насо- 

върху конкретни въпроси. То-

премахнем.
дените 
конгреси и 
ции.
це да се
крити проблеми, с положението 
редовете на СЮК. да даде отговор 
на бройните проблеми, обременя- 

положението в страната, да 
насоки в активността

в
ки и

комунисти да 
ясни становища, върху кон

на подразбира като
имаме

/ то да провеждаме разграничаване
то. Ако. това правилно 
и останалите проблеми

ващи
посочи ясни
на СЮК в разрешаването

Очаквам Тринадесети- 
идейно-полити-

разрешим
на това по-лесно

БОСИЛЕГРАДположение. ще разрешаваме.
• Ако ви се удаде възможност 

да говорите па 
бихте годорили?

— За осъществяване на пълно
то национално равноправие на на
родите и народностите, които жи- 
всят в СФРЮ. С гордост бих изт'к- 

постипштитс резултати в това 
община, к»- 

творят числя •

ят Конгрес с ясни
становища да даде силен под- 
по-н,атат7'Шното развитие

самоуправител-
ДВУДНЕВНА
ЕКСКУРЗИЯ

Конгреса за каквочески натик в 
социалистическите

делегатската сис-
най-важно.

ни отношения и
И онова което етема.

Курсистите от първия випуск на Полити- 
школаЧОМ Общинския синдикален 

в Босилеград през миналата седмица 
по Сърбия.

принос за по-на- 
укрепване на единство- 

области
очаквам огромен 
тат^шното ческата 

съвет
проведоха двудневна екскурзия 
Те посетиха фабриката за мотори ,,14 окто- 
бар" в Крушевац, паметник—парка „Шума- 
рице”, край Крагуевац, Върнячка баня, Ара 
иджеловац, мемориалния комплекс „йосип 
Броз Тито", Калемегдан и други исторически 
и природни знамсиателности на Белград.

налстраната във всички
Дълбоко към убеден 

13 Коищес ще премахнем 
общински, регионални, 

всички други гра-

то в 
и равнища, 
че след

отношение в нашата 
дсто заедно живеят и

повече народи и народ- 
бих конста-

!щи се към 
пости. С удоволствиесъздадените 

републикански и 
цици и бариери. Основно е обаче, 
конгресните становища "ай-после- 
дователно да реализираме на пра
ктика, защото и досега имах"с 
бри и ясни становища, но- прилагането на 

стигнахме до тук.

тирал, че българската народност . 
заедно с останалите народи и на- | 
родности за първ пч в своята ис- | 
тория осъществи пълно национал- . 

социално, икономическо, поли- :
Друго :

организирана със средст- 
съвет и Общин

Екскурзията е 
па на Общинския синдикален

но.
културно и всякотическо. 

равноправие.непоследователни в ската скупщина.А. Т. ! м. я.СНцит.е и затова 
къдсто сме сега. »••••••••••••*>*•<
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НА ПОСТОЯНЕН ПРОГРЕС
СУРДУЛИЦА

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 

ф-КА „СНМПО"
КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" ПО ПЪТЯ

В новия цех—работа за 350 души
паорганизация изт пата

самоупраЬитслната
интересите

ция. Безспорно една 
най-важните е, че до зна- 

стспеи ще се

Няколко години назад обш-
организация 

в Димитров чителна
трудовата 

„Свобода"
]-рад бележи интензивно 
развитие, особено по от
ношение на разширяване чата

помост на
трудоустрояване.

Освен проблема за ка-

изис-Реконструкцията
трудоустрояване на

работника в Су
на своята 
развойна 

мебелната пр 
тапетария

В рамките 
по-нататъшна

смекчи проблема за раз
на безработ- 

ръка. Известно е, 
чс в общината има срав- 

голям брой без

кварешаването 50 нови 
рдулица. Петнадесет оа- 

вече са приети
дри тук се явява и про
блемът за пласиране из
делията на пазара. Имен 
но за това са предприети 
редица мерки изделията 
на конфекция „Свобода" 
да проникнат па 
странни пазари, 
насока се постигат

стратегия.
омишлсност.мо-на производствените 

щности, оборота и броя 
Последните

ботникаи декоративни 
„Симпо" от

дюшеци 
платове 

Враня започна с рсконст 
рукция па своята фабри
ка за
ри и елементи от 
ви в Сурдулица.

Всъщност една фабрич 
на зала, която досега не 

била ползувана в необ 
ходимата степен, е прие 
пособсна за производст
во. В нея наскоро ще за 
почне монтаж на маши
ните, за да се завършат 
работите по-рано, което 
ще даде възможност за 
навременно отпочване на

пително 
работни, 
квалификация

се подготвят за про 
задачи.

и те
изводствеиите0'С съответна 

на рабо 
вид пр 

тъй като в

на заетите, 
два средносрочни перпо-

Ощс 35 работника наско 
ро ще бъдат 
на работа, 
чин броят на

танците за такъв 
оизводство, 
общината пе се 
гат кпппи за

да са твърде характерни 
за тази трудова органи 
зация, понеже започна 
реализацията на развой
ната програма, обхваща 
ща три етапи. През сеп
тември 1984 година окоп 
чателно бе предадена на 
употреба 
раната и новоизградена 
производствена зала.

Вече през следващата 
(1985) година, през. сеп
тември, започна постро 
яване на нов производст

чужле 
В тази 

забс

стилни гарниту- 
маси-

настанени
По този на- 

работни-
школу- 

работа в
117ците от сегашните

увеличи на 170 ду
; ■13 РЖ1

,■ , т ще се 
ши.: еъМ влагания на 

реконструк-
Общитсш ш Ш „Симпо" за 

нията на фабриката за 
стилов мебел в Сурдули
ца възлизат на около 560 

Всич-

реконструи-
1

Е , - милиона динара, 
ко това трябва да обез- 

двейно увеличе- 
физическия обем 

производството на фа 
бриката на „Симпо” 
Сурдулица.

Стойността на произ- 
трябва да 

със 170 процен

печи 
ние напроизводството.

Целта е: увеличение на 
производството преди вс 
ичко на стилови гарниту 
ри, а след това и за ос- 
пособеност на фабриката 
в Сурдулица да произве
жда всички елементи от 
масиви, които са необ
ходими на мебелната Фа 
брика „Симпо" във Вра
ня. По този начин съвку 
пните потребности на 
„Симпо" във Враня с те
зи изделия ще бъдат за
доволени от сурдулпшка- 
та фабрика.

вен цех с полезна площ 
от над 5500 квадратни 
метра и понастоящем 
той се строи. Според за 
плануваната динамика на 
строителството, този про
изводствен цех ще бъде 
построен и пуснат в про
изводство през настояща
та година.

Следва да се 
жи, че изграждането през 
последните три етапа 
оказа съществено значе
ние за общото разви
тие на трудовата орга
низация. С други думи, 
създадена е основа за 
по-нататъшно материал
но укрепване положени 
ето на трудовата орга 
низация и е създадена 
основа за строителство 
на новия цех, който ще 
допринесе за разширява
не на мощностите, как 
то и за увеличение броя 
на заетите.

на
вШШяВВЯШШшШВШи,. вдН» 

конфекция, и с усилия на 
самия колектив на рабо
та ще бъдат настанени 
към 350 работника.

В рамките на своите 
възможности и условия

резултати.лежителни 
тъй като над 70 на сто

водството 
нарасне 
т- н ще възлезе на около

от сегашната продукция 
се пласира в чужбина. 
При това следва да се 
изтъкне, че почти поло
вината заминава на кон
вертируемите. а полови
ната на клиринговите па 
зари. В тази насока ще 
се действува и за проду
кцията на новия цех.

В. Колев

един милиард динара, го 
дишно. За сравнение тря 
бва да изтъкнем, че се
га то възлиза на стой
ност около 350 милиона

отбеле- вече се подготвят съотве 
таите кадри чрез шко
луване, преквалифика

ция и доквалификация. 
Разбира се, тук ценна динара годишно.помощ оказват и компе
тентните служби в трудо С. МикичСт.

БОСИЛЕГРАДСКА ОБШИНА И „ЕЛЕКТРОБОСНА" ОТ ЯЙЦЕ ЧРЕЗ СДРУЖАВАНЕ НА ТРУД И 
СРЕДСТВА УКРЕПВАТ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО СИ

НАСКОРО НОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ
Готви се проект за изграждане на цех за про 

изводство на паста, която да се ползува при обра 
ботка на метали, а очаква се изграждането му да 
започне през тази година

Политиката на 
югославските

нисти, която се застъпва

рее. Един от фактите заон Григоров, секретар 
на Секретариата за сто
панството и финанси към 
ОС в Босилеград като 
изтъква че 80 на сто от 
средствата ще обезпечи 
Републиканският . фонд 

в за насърчаване развити
ето на икономически изо 
станалите краища, а ос
таналите „Феролегура" 
и че изграждането на 
цеха ще започне през 
тази година.

откриване на цеха е 
твърде успешното стопа
нисване на трудовата ед 
иница за

II

Съюза три години и половина 
започна да експлоатира 
кварцовите залежи в об
щината сега се готви 
Босилеград 
пех за производство на 
паста въз основа на 
кварц, която да се упот
ребява при обработка 
метали.

Ръководителят

експлоатация 
на кварц. С мощните си 
машини и

Характерно е да се от
бележи, че новият обект 
се строи на площ. коя
то е в непосредствена 
близост на досегашната 
фабрика и представлява 
едно цяло с нея. Техно
логическият процес оба
че ще бъде далеч по- 
добър и по-ефикасен, а 
според пространството, 
което заема също е по- 
голям от съществуващи
те производствени помс 
щения.

Със сегашното 
телство на новия 
трудовата организация 
„Свобода" дава значите 
лен принос в реализаци 
ята на многобройни за
дачи в обществено-поли
тическата общност, кои 
то произтичат от прог
рамата за дългосрочна 
икономическа стабилиза легура",

в кому-
съоръжения 

заетите в тази единица 
(46 души) 
зпечават около 18 
ли тона кварц.

икономически силни 
лански

сто
организации да 

разширяват дейността си 
в икономически 
дали краища в Босилег- 
радска обпу.ша продължа 
ва да се прилага 
ло. Благодарение на 
зи политика и финансо-

годишно обеда открие
хиля-

Готвятизоста-
се планове това произ
водство 
Отделят

на да се увеличи,
се и значител

ни средства -за изнамира
не на нови кварцови за
лежи. Те съществуват на 
няколко места в община 
та. За успешното стопани 
сване

на де-
та- на тру

довата единица за експ
лоатация на кварц 
силеград Симеон Глиго- 
оов казва, че сега „Тех- Още 
нопроект" от Белград 
преработва ' проекта 
затова все още не

Цехът 'когото 
крие

ще от- 
организацията от 

ьо Босна и Херцеговина не 
бъде

вата помощ на по-широ
кото общество досега в 
Босилеград стопански об 
екти откриха „Зеле Вел- 

строи- кович" и „Здравйе" от 
цех Лесковац, а пред откри

ване е- цеха за производ
ство на ПВЦ кондензата 
ои на Електронната 
мишленост от Ниш. Гот

в
ще случайност, 

преди четири 
между нея и пред 

и ставите ли на обществено- 
политическите - 

Ще ции и Общинската 
щипа в Босилеград 
чнаха да водят 
ри тази организация да 
открие цех. И 
кто и сега, 
предвид залежите 
вокачествения
кто и

го
дини на тази трудова 

единица свицетелствува и 
стандапта на заетите тук 
работници. Покрай дру
гото това потвърждава и 
фактът:

е из- организа- 
скуп- 
запо 

разгово-

вестно колко същия 
струва. Не са известни 
и остацадите финансо
ви ефекти в

про-
средният личен 

доход сега тук възлиза 
60 хиляди динара и е 
най-висок в стопанството 
в общината.

бъдещото 
производство. Най-веро- 
•вжо за производство на 
тази паста ще се вземе 
лицензия от СССР. То
ва потвърждава и Симе-

вят се нови производст
вени програми. „Електро 
босна" от Яйце, по-точ
но нейната ООСТ „Феро 

която

тогава, ка 
се имаха в

на пър
преди кварц, ка-

Двустранният инте В. Б
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Орган на Съюза на югославските комунист с утш
и на Съюза на комунистите в Сърбия БР0И 1522 г°Дина ХШ1

Белград, 13 юни 1986

г л
БОРЦИТЕ НЕ СА УМОРЕНИ

в онова тежко и героично обществени норми, а за това най-често интеграция на нашето общество е една 
никой не отговаря. Грубо се атакува сре- от главните спирачки на по-бързото осъще 
1цу общественото имущество.

Толкова за някои констатации, като 
изходна позиция за акция. Не, тези кон- проекта на новия 
статации не са, а борците казват, че и е вения си дълг към по-решителна борба за 
бъдеще няма да бъдат, приказваме самия укрепване на самоуправителната 
на себе си — напротив! Самокритиката раци* на труда и обществото като цяло. 
борческа преди всичко е критика сре- В този смисъл борбата срещу национали- 
щу съвкупните отношения в обществото зма смятат като всенародна борба за 
и всички субективни сили в обществото и осъществяване на братството и 
техните ръководства. Изнасяйки храбро и то и равноправието на народите и народно 
смело своите становища, борците теглеха стите в социалистическа самоуправителна 
към. акция — и себе и другите. Предупре Югославия. Както изтъкват, особено са за- 
ждаваха и намисшите државни и парти- грижени поради „закъсняването когато се 
йни органи, и фронта, и правителството, касаеше за нападенията срещу придобивки 
и класата и младежта... Те бяха ясни

когато не бяха докрай ра- ция, разбиването на братството и единст-.

време на
Сутйеска, през юни 1943 бойците от 
един баталион на Втора далматинс

ка поръчиха:
„Баталионът загуби две трети от сво

ите бойци, но разчитайте на нас като че

ствяване «а програмата по обществената и 
икономическата стабилизация", така че

устав вградиха собст-
в

ли сме в пълен състав"!
Днес, четири десетилетия и повече от

иятег-

това време, в нашето време, за жал и 
със затрудненията и с кризата известно 
на всички ни, борците от НОВ отново по
ръчват: разчитайте на нас като че ли сме 
в пълен състав!

Днес, ккогато се състоя Десетият конг 
рее на Съюза на сдруженията на борци
те от Народоосвободителната война в 
Югославия (на 9 и 10 юни) макар и нама
лели и с накърнено здраве, борците от ре
волюцията не отстъпват, вечно млади, и те 
и революцията, ясно казват: бяха, 
и искат да останат

единство-

и те на НОВ и социалистическата револю-
глаони и тогава
збрани. Не се затваряха и не желаят това: вото, на контрареволюционните активнос- 
широк е спектърът на сътрудничеството и ти и изселването под натиск на сърбите

и черногорците от Косово, пренебрегване 
Борците преди всичко останали разбра то на Титовата роля и личност, покушения 

само като част на фронта на орга- та на групи и отделни лица от национали
и етически позиции..." И, второ, поради по-.

сега са 
дейни участници в общите акции с другите.

трудностите и противоре-решаването на 
чията, искат да се борят и трайно да до- 

развитието на съзнанието 
познанието за дълбочи-

ха, че
социалистически сили

организация, и всеки бо- пушенията срещу общественото имущест-
низираните 
СУБНОР като
рец отделно — могат в обществените про во. а недостатъчната защита намират и

„обществената

принесат къ.м
и узряването на 
ната и широчините на кризата, за пътища 
та които водят към изхода от нея. Спо- 

е последица на действу

в
живота да внасят социалистичес- обстоятелството, казват.цеси и в

ка перспектива и революционно съзнание, самозащита не е адекватно 
Следователно, борците организирано 
ха и ще бъдат и нататък активни в общес- върдено в програмите и затова сме изпра 

организации и общ вени пред изненади от различни видове....

организирана 
бя- нито действува напълно така, както е ут-ред тях, кризата не 

ването на .вражески сили", или поне не на 
сили преди всичко; но натези вражески 

вътрешните слабости на 
субективни сили в обществото, на тяхната 
инерция и партикуляристическо

твено-политическите
в делегатската система, в научните застрашаване на общественото имущество, 

учреждения, в издателски- много пожари и подобно". В този смисъл 
авто-мото съюза, в спор борците търсят по-голяма мобилизация на

организираните
ности,
и културните 
те организации, а

отноше
ние. стрелческите орГ-аниза- всички организирани социалистически 

информативните средства, в сдру- сили и предприемане на съответни меро- 
писателите, публицистите, изо- приятия за по-бърза промяна на сегашно- 

музикалните творци, в то състояние, по-решителна диференциа-

тните специалноИмпозантно бе числото на въпросите. 
Съюзния отбор на СУБНОР и 

същия (а така бе
ции. в 
женията иапо които в 

в Председателството на 
и на останалите бразителните и

библиотеките и музеите, в организациите ция, отзоваване и оставки на всички оне 
техника, в ДТВ „Партизан", зи, които не провеждат утвърдената поли-

равнища на организиране 
които бяха взети 

обаче в
то) бе разисквано и по 
становища. Горчиви и твърди, 
основата си са точни, бяха много от тези 
констатации, но констатации
за акция' алния съю3' вкпгато всички би били такива') нинарски организации, в

Например: Стигна се до застои ® га-Г/щ дощжнссаТза0о^ъщсствчГне на'цс- организация има свое и с Конституцията
„а сопиалистическ о с ^тщ за които така храбро сс бореха и във загарантирано място в системата. И вър-

необходимо го д войиата и през цялото повоеино развитие, ху това борците отстояват; борят се сре-
^ самоотверженост мо- щу опитите тяхната конституционна пози

ция, в практиката, да се сведе на маргини 
общественйте събития.

Борците не се измориха.

на народната _ _
в Съюза на пионерите, в Съюза на извид- тика и които с безделието си,-неспособност 
циците в Движението на гораните, Фери- та си и други постъпки причиняват вреда

общностизходкато съюзите на скиорските и пла на интересите на югославската
Червения и отслабват отбранителната й мощ.

СУБНОР като обществено-политическа

витието 
лйние.
Занемарени са общите за

Липсваше
власт и където към такава

се гат да подтикват и другите, а младите хо-тичните интереси. Не се осъществява 
та на работническата класа. Създава

управленчески слои, ко- 
цяла

те нара и специално.
Когато и комунистите биха правилийтоРОКзанеИмарявайки интересите «а 

СФРЮ се затваря в собствените си среди 
и накърнява единството на работничес
ката класа. Разпространено е неспазването и 
на Конституцията, законите и

И поръчват: разчитайте на нас, като 
чс ли сме в пълен състав!

така!
Към два вида деформации борците са 

особено чувствителни: те смятат, че „ба 
вното осъществяване на самоуправителната Дрдгян Брлтолович

останалите У
статистика в 1983 ри врмена и за науката, изслед

ванията, изобретателството и за 
нас е оообено важ

ния завод за
година (последна година, за

имаме тези данни) нашите което за 
организации на сдружения труд но — 
купили 68 лицензни за патенти, 
а продали — общо три.

ко-ПАТЕНТИ

Овббш ЯТО напо голямо прилагане 
постижения. Преди всичкоПоне за тези

постижения на нашия ум и на
шите ръце.

Това е сигурно добре, но ка- 
Това кво ставаше в последните годн-

15 до 20 пъти, а 
изследовател че

Сведения, следователно, все 
по-иоразителии едно от друго!
И все със възходящ ход. 
го виждат и творците на нашата пи, през последните десетидс- 
нкоиомическа и развойна поли- тия? Дали отведнаж станахме 
тика. и поне в последно премс индиферентни към всичко това.- 
по-често и в речите и в докумен- Причината за това е в несчпвп 
тите, пък и в някои конкретни

прсдвествяват по-доб- (На 4-тд стр.)

палите страни 
но ваганията по 
тири до пет 
те страни па всеки сго 
жители имаме -около 800 патен
та годишно. У пас с изобретател 

занимават нито един

юго

ха 3328 изобретения а минала 
2027. Числото на 

е два ДО
отколкото

пъти. В шапреднали- 
хиляди

та година
изследователите У нас 
три пъти по-малко

напредналите страни.
ре/, сарйа в

във
ство ме ссПо от работниците.високо

капиталовложенията
на сто акции, ссСъюз-сведенията наСпореднапред-изоставаме заднауката



2 Комунист
ПРЕДКОНГРЕСНИ ТЕМИ

■Досезите на. конгресните документи
стихия И да та *^д®т0 ^^акГив е добър 

последова- райотник, тогава всич-
резолюции и всичко остава

конгресните ло което ше приемем 1 
много да помогне.

Във връзка с опасението
уеднаквяването на

Семо-

Върху подготвените предложения за конгресните докумен- социалистическата 
разговора в „кръгла маса” в „Комунист" са отправени мно- тачи революционната 

го забележки и е подчертано, че непрецизностите в тях биха телност. 
да доведат до нови конфузии и разногласия

ти в
ки

можалн наДрашкович
отправи забележка и 

се изеднаквява
наДен след завръшването пано- СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ КОНФУЗИИ документи 

следното в редицата най-висши 
партийни събрания (10 конгрес 
на СК в Сърбия) и няколко дни менти

Изтиквайки, че в тези доку- класовото и националното ко_с-
съществуват определени то както каза ис е в ду ‘ каза, че с

след заседанието на Централ- конфузии, д-р Драгомир Д рашко Програмата на рк. уважава диалектическата
ния комитет на СЮ,К, на което вмч цитира чл. 2 от Проект,оус- зависимостта на класовите
са утвърдени предложенията на тава на СЮк, в който се казва, Душан Ссмолич ооаче кон- зка ш интереси", за кое-
ооновните документи за 13 кои- че ,членовете па СЮК и техни- греснитс документи оцени Цпашкович отвърна: „Тази
грес на СЮК. в редакцията на те съ10аи „ ррпубликите и покра- чителмо по-инак. Със забеле- „„етическа
„Комунист" е водец разговор, в ццините са обединени в Съюз на та, че резолюциите са .двърд д пг)оти
който е трябвало да се сумират югославските комунисти. ка- дълги, обширни и малко моои- пол на ни це
основните поръчения от тези за- то единствена революционна ор- лизаторски" Ссмолич казвд, че шков 
оедания и евентуално да бъдат ганизац1,1Я .. ." с оглед на 
дадени някои лови сюгжестии. конгресът
В разговора участвуваха д-р Дра се с сьстоял преди повече от 60 и че 
гомир Драшкович, професор на
Природно-математическия факул вид сегашното положение в об- татншга г,абата, Ссмолич не 
тет в Белград, д-р Данило Томич, ществото Драшкович с на мие- съгласи пито с опасението
сътрудник в Центъра за полити- нме> че такава формулировка не Драшкович за демократическия фицира класовото 

студии „Стефан Дорон- е добра и че би могла да под- контрол в Съюза на комунисти
те, зашото тон е на мнение, че

националното
.необходимо да 

врь-

има и 
воположности". Дра 

работничес- 
всяка република

връзка

все ката класа във
покрайнина няма да успее ви- 

застане зад всеки ин- 
на „своята" нация и от 

изведе заключението, че 
трябва да се иденти- 

национал-

тола, тяхната стратегическа линия 
обединението пак предлага изход от кризата ина

представлява добра основа наги да 
особено имайки пред- за необходими промени и по-на- тсрес

се това да 
на все пак не

години, а

ното.чески
ски" в Нови Сад, м-р Радко Бук- Хцкне нови конфузии.
чевич, директор на „Монтенегро Тезисът за недостатъчната демократическият контрол в
турист" в Будва и Душан Семо- прецизност и несъответствуващи- ртията трябва да става через ра- т.нте има много
лич. изпълнителен секретар в те формулировки на отделни ста ботата на СК в Социалистичес- които могат да хранят различни
Председателството на ЦК на СК Новища (което може да доведе кия съюв. защото членовете на идеи, а това сигурно не е

до нови конфузии) д-р Драшко- СЮК трябва повече да работят близка комуникация с Програ- 
вич по-нататък илюстрира в ци- в ССТН, в скупщините, и то не мата на СЮК. защото,

която каза тон, в Програмата винаги 
казва кое какво 

Следователно ми-

Драшкович застана да защи- 
Па- щава твърдението, че в цокумен- 

непрецизности,

в

в Словения. както
Тълкувайки партийните кон- хах 0т чл. 6, където пише, че „са ках0 власт, а като сила,

греси като определени „станови- мостоятелността на СК в репуб- разполага със знание, аргумен- прецизно се
ща и събрания", на които се ЛИките и покрайнините в рамки хацИя, политическа култура, тър- представлява.
развива и усъвършенствува ос- хе на единствения СЮК се ма- Поние и пр. Контролът за рабо- сля, че сега е момент докумен-
новната програмна ориентация, нифестира в тяхното равнопра- тата на ек би трябвало най-на- тите да доведем на фронта на
първият въпрос, който се наложи вно положение и еднаквото пра- пред да вършим така, че тряб- стратегическите ориентировки,

во и отговорност активно и твор прием сред заключи Драшкович.
Диалогът.Драшкович задълбо-

ва да видим какъв 
хората ше намерят партийните 

дането и провеждането ,на един- становища. че ако е необходимо, чи и с твърдението, че за доб 
политика на СЮК .. ТОгава и ла коригираме тези стд- рото функциониране на

в разговора беше: До каква сте- чески да участвуват в изграж-пен документите, подготвени за 
Тринадесетия конгрес на СЮК Съюзаствената

с теоретическия Драшкович смята, че понятиетокомуницират
фонд на СЮК и да ли съгласу- .самостоятелност" тук фигурира

ковища, защото хората не ни на комунистите е изключително 
оценяват по думите, а по проме- важна — организация и че замя

на за добра организация — осо
бено в условията на дезинтегра- 
ционнпте процеси в обществото 
— не може да бъде наблягане 
за качество на членовете.

С това диалогът за тези твър
де важни и твърде чувствителни 
въпроси е завършен, въпреки че 
се е чувствувало, че не е изчер
пан. И Драшкович, и Семолич, 
това ясно се видя, можаха още

в държавноправовия. но не и в 
авангардния смисъл.

Драшковин каза че и прин
ципът на демократическия цен
трализъм недостатъчно конзисте- 

: нтно се провежда. Твърдението 
| илюстрира съг, становищата от 
, проекторезолюцията, за да кон- 

стантира как навсякъде, където 
-е гоеори за демократическия 
централизъм, е ползувай предим
но дипломатически, а не револю 
ционен речник, и че това не

?т
много неща да кажат, да са ка
зали всичко може би и са мо- 
жали да дойдат до общото ста
новище. За съжаление в такива 
обстоятелства диалогът обикно
вено свършва с „полуотворена ус 
ста". Това ли е учтивост към ос
таналите, които също така тряб
ва да говорят, страх твърде мно
го да ..«е се избърза" или се

съответствува на изискванията 
на времето. Авангардът днес в 
своя „нормативен порядък" тряб 
ва да вгпади елементи на демо- ^ 
кратически контрол, защото без Ц 

; . I ' ' него (контролът) не може да ■
■ се спре Федерализацията на Съ- И 

ДРАГОМИР Драшкович: Във вси юза на комунистите, а федсрали
зацията,- както каза Драшкович,ческата класа да завладее цяло- пчтплтт ^ „

стно с дохода. Смятам, че в та- може да се яви и в още по-дра- И П Семолич: Единството не различава от „своята" ореда, не- 
хода цялостно. Смятам, че в та- етични облици, отколкото в Ко- се създава толкова със статутар- достатьк на същински аргументи 

тази цел оово- на дисциплина, отколкото с еди- Радко Вукчевич, изтъквайки
не е реална. Работническата кла- Драшкович след това изнесе ,нни възгледи не само върху дъл- че икономическата и междунаци 
са сега разполага с всичко 16 на забележки и на начинът как са гйерочните, а и върху вепосред- онална криза ражда сред хората 
сто от дохода. По какъв начин Регулирани отношенията между ствените развойнц цели, Ако то- недоверие в утрешния ден, попи- 
и кой това за четири години ще класата и Партията. Забележка- ва не е налице, тогава нито не- та — защо Съюзът на комунис- 
обезпечи работническата класа та е че този контакт се осъще- еДинството не може да се избе- тите по-смело

ствява через институциите на по гне---

зи фаза на развитие

не тръгне в про
мени. които вече дълго предве- 
стява и призовава. Много са от
критите въпроси, които не се ре- 

деистви- шават:

да завладее с цялостната репро
дукция? литическата система, а знае се,---------------:----

че в обществото могат да се
яват еснафски, бюрократически иите' които вършим в 

към промяна на зала- и разни други деформации, па тел,»ост. А успехите 
Програмата на СЮК, са и социалистическа стихийност. комунистите; 
обществено положение, Затова в Програмата «а СЮК се най-много 

и подчертава, че СЮК трябва

за стопански неудачнос- 
на Съюза на ти. инвестиционни и други никой 

Семолич, ке отговаря: разпространена е не- 
зависят от работата и дисциплината, безделието, отпус- 

конкретния член на СК, натост; проблеми има и в ръково- 
ияма авторитет

насочени 
вани с 
реното
което вече дълго време носи ат
рибутът — кризисно.

смята

лика на
да бъде 'ОспооОбен да наоочва Ако той

(На 3-та стр.)в среда-



Комунист 3
НАУЧНИ СРЕЩИ

Диснретно очарование на пазара
СКИТЕ СУБЕКТИ ПРИ АДМИНтлг?сНИЕ НА ИК°ЕЮМИЧЕ- ни разлики, покачване на цени- ме на работниците, а преди вси-
СВАНЕ В УСЛОВИЯТА НА пппмт СТОПАНИ- те, несполучивите инвестиции, . ЧКо без сдружаването на основ-
ОПИРАЩ СЕ Върху ВОЛУНТартло’^'ЕЕ>^^^^Я ЕТАТИЗЪМ, намаляване на акумулацията, ко- ните организации на сдружения
ПРИНУДЕНИ НА НЕНОРМ А пнп И ПРЕДПРИЯТА СА ято практически стана негативна труд и трудовата и сложната ор-
ПО-РАНО ИЛИ ПО-КЪГНП дР. ПОВЕДЕНИЕ, КОЕТО — величина, разликите на средни- ганизация на сдружения
И СОЦИАЛНА КРИЗА “ОДИ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКА те лични доходи между отрас- Разглеждайки икономическите

Същинската мярка н ’ лите, огромната безработица, субекти в системата на обществе
зираността на една пР^ 0ргани ствена мярка за приноса към об- слабото ползуване на изградени- ь:ото планираме, д-р Зоран По- 
система е поели г Ществена ществото от страна на отделен те мощности, разцвета на „сиво- П08 констатира, че като ключо- 
сността на стоп-тВтИЧК0,„есРика' човек, трудовите колективи и ин- то" и „черното" стопанство, ча- ви носители на развойната фун- 
сно способностт С Б0Т° И' отно" ституциите. Според него, в едно стните валутни спестявания и К11И5Г са дефинирани —' републи- 
икономическ \ НЙ неговите ненормално, изопачено обкръже- съхраняването им в чуждестран- ,,ата и покрайнината на високо- 
нална1 ияя 1 ек™ 33 РаЧИ0_ ние при административно стопа- ни банки, увеличението на вътре то равНище и основната органи- 
шестгвенпт3 В системата на об- нисване в обстановката на поли- шиите дългове и др. Всичко то- зация на сдружения труд на по- 
ктът че ° възпроизвдство' сра" цинтричен етатизъм, облягащ ва като синтез се проявява в ниското равнище, което доприне- 

нашето общество се на- се върху волунтаризъм, и пред- галопиращата инфтация. се независимостта на частите да
1 ира в 1<риза е достатъчно сигу- приятия са принудени на ненор- 
рен знак, че икономическите су
бекти в него

труд.

Вси ДОминира над суверенитета на 
цялостта, независимо от логика
та на организацията на стопан- 

от сг.ия живот в съвременния свят, 
к. ято се опира върху интеграци
ята на стопанския живот и ико
номическата ефикасност. Наша
та система на планирането така 
• /едставена и не е в състояние 
оперативно да функционира. По 
псз се залага за основни проме
ни в системата на планирането, 
при което трябва ясно и прециз
но да се дефинират компетенци
ята, дълга и отговорността в из
пълняването на обществения раз 
всен план на страната.

Промените са неминуеми, 
чки сме съгласни с 
не сме съгласни относно 
щата й начините за изхода

мално поведение, което по-рано 
или по-късно обезателно води в 

малко икономическа и социална 
права и отговорности имат те, а за. Като негативно - обкръжение 
твърде много такива имат парти- Жаркович посочи занемаряване кризата, за обема -и качеството 
йно-политическите и' държавните на капиталовложенията в оборо- на промените. Докато д-р ило 
структури. Липсва икономическа таи средства поради дългогодиш ван Павлович смята, че сме сло- 
мотивировка да се работи пове- ния реален негативен лихвен пре жили основите на стопанската 
че и по-качествено, по-рационал- цент, преценения динар, натиск 

- но да се произвежда, както и на -държавата и самоуправител- звили, 
институционализираната отговор ните общности на интересите 
ност за нерационално поведе- върху дохода на стопанството, со 
ние. Това са основните акценти циализацията на загубите, дефи- 
от разискванията, които по те- ниране на общественото имуще- 
мата „Икономически субекти в ство като неимущество, несъот- 
югославската стопанска система" ветното поедназначение и инди-

това. Обаче,не са поставени по 
съответен начин. Много пъти-кри-

че не само сме ги ра- 
мнозинството други у час-

система и

тници в дебатата твърдят, че ня
ма подобрение без по-радикал- 

промени в дефинирането на 
основните условия в икономичес
ката система. По мнението 
Павлович основната организация

ни

>на

сдружения труд както е да- 
Конституцията и Закона

нанеотдавна организираха Маркси видуалното разпределение, зане- 
ческият център и Институтът за маряване на аграра и дребното дено

изследвания към стопанство, отношението и начи- за сдружения труд, представля
и най-съществената специфи-

в Едно такова състояние в об
ластта на планирането доведе до 
там да' имаме общински, покрай 
нински, и републикански задачи 
с предимство, но не и общи — 
такава е оценката на д-р Илия 
Росич. Това доведе до нерацио
нално и неадекватно произвол-

икономически
Икономическия факултет на Уни на на използуване на чуждестра ва 
верситета „Светозар Маркович" нния капитал, 
в Крагуевац.

чиост на системата на организи-разпокъсаността
рането на сдружения труд, вър- 

което би тряб-на нашето икономическо прос- 
Рационалното поведение на транство, липсата на концепция 

икономическите субекти, според за единствено стопанско и техно- 
д-р Драгое Жарко- логическо развитие

нормално об- страна... Последицата едно та 
икономичес- кова обкръжение са

ху основата на
да се премахнат слабоститевало

на предходното, предприемачес
кия облик на организирането нана нашатамнението на 

вич, предпоставя ство в определени краища, вред
но и за тези краища и за 
ционалното стопанство цялостно, 
при което са пренебрегавани ос
новните характеристики 
тоналните стопанства. Това во- 
деше и до разлики в

обществения труд и да се допри- 
по-бързото и по-ефика-

страхотно на-кръжение, относно
политическа система обля- големият натиск на лихвите вър-

органи-
несе към 
сното общо стопанско развитие,ка и

гаща се върху конкуренцията на ху дохода на основните 
способността, върху труда и ре- зации на сдружения труд, уве-

курс-
обаче това не може да се осъ
ществи без по-широко сдружава на ре-

един- личенисто на негативнитекатозултатите на труда
развитие-

ло илюзорно па се мисли, че т°. така че те вместо да изчез- 
_ всички гшоблеми и противоречия ват. се задълбочаваха и това не 

могат да се решат на самия само в националния доход но и
в акумулацията, чиято разлика 
в пропорците стига днес дори 
1:12.

гресните документи не се казва 
комунистите

(От 2-ра стр.)
всичко това цодхранва как Съюзът на

Клима- този етап ще води битка с поли-денето, а 
недоверието на народа. конгрес.

Съдейки по документите, ко- 
конгреса 

боязън, че

небла- центричния етатизъм, не се каз- 
хоратавсе га да ли предложените промени 

Критичния анализ за функцио- 
систс-

тьт за промени все пак е
- защото 
загубили доверието

ито са подготвени загоприятен
В търсенето .на изходи от ра- 

затруд-
Драшкович изрази 
13-ият конгрес на СЮК повече знойните и стопанските 
ще бъде сбор на онова,

още не са ниране на политическата 
ма са достатъчни да 
класовото противоречие за смет

но са-в революционните идеи_—
условие ако бързо 'се тръ- разрешат което пения социалистическите страни 

казано и направено в ре- винаги прокламираха необходи
мо при
гне по-смело, ако проблемите ре 
шително ше се разрешават.

Като едно от най-важните въ- 
който 13 конгрес

вече с
публиките и покрайнините, отко- мостта от по-значителна роля на 
лкото нова крачка към „един ра- пазара. Нито едно социалистиче- 

синтез". Имеи-

ка на самоуправлението.
Последва въпросът: От каза

на иото не с трудно да се заключи, 
че климатът е благоприятен за 

защото
ско стопанство, както каза д-рдикалеп -оитичен

паради такъв климат, който Радоица Саъкович, не е имунно 
промени в от „дскретното очарование" на

проси, с 
СЮК би трябвало да се позани- 
мае Вукчевич означи развитието 

самоуправлението. Предложи 
така да се проучи предло

попромени,прогресивни 
това всички пие желаем, но и за 

- промени нагоре, защото винаги
копнее

е благоприятен за 
двете направления, а и наблягам пазара, но нито една стопанска 
за организация и задавам въпро- реформа главно не доведе до 

Имаме ли организация, коя- съществени промени в икономи- . 
се срещне с възмо- чески проблеми на тази среща 

процеси? Опи- преоблада мнението, че са необ-
прОменп,

на
СЪЩО
жението в бъдеще първо да

Съюза на
се пред онова за което се

някое условие, сътс застанало по 
глашо лоста значителна пречка. 

10сега направените и предвесте- ■ 
промени твърде са предиаз

то може па 
жнитс спонтанни

Косово, подчертава Драш- ходими по-радикални 
указва на съществуването обаче имаше двоумения за това

сегашното

състои конгрес на 
югославските 
конгресите и 
републиките и покрайнините да 
се заемат чевръсти становища и 
по този начин „по-низките обе 

ограничават досега на 
СЮК.

комунисти, а -не на 
конференциите на 1'1»Т С 

кович,ните
ниви, което е разбираемо, но и
твърде дребни. Като че ли всич- ак0 съществува си състояние може да поднесе

и по-нататък са па- ‘ ионална система не мо- „шока на терапията”. Д-р Лазар
към 13 конгрес на СЮК. • у|(ис„ инициативите „а Пеич счита, че -решение трябва

конгрес би гряб маситс 'т01.а,в,а Тр търсят някои да се търси в комбинацията на
изрази,1 нконом-исската политика, планн- 

оспо- райето и действувансто на ико- 
комическите закономерности, ко 

— би могло да

организации, дали стопанството валтернативнигп
ки погледи

ктивно да
най-висшия форум на

Подтикнат очигледно от кон 
Вукчевич, че 'не

въпроси. Дра сите и 
„На всички места, 

обстоятелства се кон-

: .... „ „
републиките и покрай 

би би-

сочени
По какво този

гр различала. от коигре-
конференциите в репуб- други институционални 
покрайнините и ЮНА? затова и трябва да имаме нокрашгини 1с ,;обепа организация, която споп-

щс разделя революционно сто — условно
цазаднича- звучи и като резюме на разис

кванията на тази среща.

вало да
статацията на
се решават открити 
шкович каза:

ликитс,
Ссмолич казва, че 
ГЮК трябва да даде „едно тайно 
СЮК к«ет0 няма да то, прогресивното от

конгресът
при всички на
стаятира че 
грама за икономическа

се осъществява, но НИ" ]<аз;ш0 „
кон- мините. Каза, че все пак

иото.
(продължава)

Подготви: М. Томашевич М. Стойиловичзация ме
кой не лава отговор

Също така восъществява



Комунист А
МЕЖДУ ДВАТА БРОЯ

И това се случва
пастремежазва подкрепа иа 

Косово да стане република. Ор 
битс не позволяват това, понеже 

било, както казват, „сърне
на Сърбия". Това е

В „Цървена застава", вестник 
на СОСТ Заводи „Дървена за
става", четем бележка, в която 
пише, че дисциплинарната коми 
сия към трудовата общност „Об- ™ 
щи служби" в състава на 
„Застава — металургия" е поду

хам
истина, 

заселили в VIIТО Славяните са се
век, Но кой е бил там преди.-' 
Илиритс. Ние". Кадарс казал на 
читателите на „Момд" и това, че 
тъкмо е завършил разказ, в ко
йто „съживява" скаменилите се 
отношения между албанците и

чила заявление срещу машинния 
инженер Родолюб Николич.

В заявлението е записано:
„Като главен и отговорен проек 
тант, Николич е отказал да из
върши изменение в техноложкия 
проект за увеличено производст 10 
во на „Юго", за да бъде извър
шено заместване на домашните

сърбите, понеже омразата, как- 
изтъква той, трябва да пре-

Стипе Шу- ли като национално неопредсле- 
югославяни, следователно ве- 

има два и половина пъти 
от числящите сс към на-

излезс от печат, д-р 
вар пише: „Онова, което прави пи 
Югославия трайно желателна и чс ги 

перспективна, е фактът, повече 
че тя става родина па сдружа- шата

станс.
Кадарс следователно сс зас-

чопешкипроизводствени съоръжени* е тъпва за премахване на вековна-

ггягл —«
определил за домашен произво- ^Л^СТб°ля^с';ЪбС);!;0!албСа°Т^^сГ съдържГи^съзнани” за принадле '''' товаТГсъзнание“ което от- 

„Иво Лола Рибар ли се бляновете па алоанскитс > „ародитс и рича буржоазния патриотизъм,.националисти, сърбите и албан- жност към един ог пародии. ьичл у. няпио-
ците ще живеят като братя. Мно юдностите, живущи в братст- тесногърдото родо-ац

а и единство. Не е задължител- нализма, относно съзнанието и
за практиката на фетишизирано ве 
от личаене на своя .народ и проти

вопоставяне на други народи. Тя

най-,малобройна наЧия —
броят им е

дител — за 
по мнението на Николич, по ка
чеството си не изостават зад вно

го цинично подадена ръка насните и значително са по-евтини 
— е около 340 милиона валут- помирение — от това помирение но това конкретно съзнание 

принадлежността към едини едните, и другите не получа
ват нищо, а губят много. Када- народите и народностите да съ-

с ществува у всеки гражданин, по- също така отрича и онова, кое- 
неже може да съществува само то бихме могли да наречем на- 

съзнание за принадлежност ционален нихилизъм, абстрактен

ни динара.
Дисциплинарната комисия е 

освободила Николич от отговор- Р° като че ли не знае кому 
пост. По този повод журналис
тът на „Цървена застава" забел- 
лязва: „Тази постъпка открива

изпратил своя глас.
А що се отнася до изявлени и 

ето, че сърбите не позволяват
Косово да стане република, Ка- ка общност. Обаче от членовете тизъм и пр.

за на нашата обншост, които не югославският
декларират националната си прл патриотизъм, като революционен

космополи- 
Дотолкова повече 

социалистически

към югославската социалистичес интернационализъм.
цяла редица от въпроси, на ко
ито отговорните :.. трябва да да даре трябва да си

елементарната истина, че не са
мо сърбите, но и всички югосла-

спомни
дат отговори".

Случва се дори и това, че 
днес, когато гръмогласно настоя- веки народи и народности — вк

лючително и албанската

надлежност, а се декларират ка- патриотизъм, е категория на кла
то национално неопределени юго совата определеност и класовата 

не славяни, не се създава някаква борба".
нова, югославска нация. Тази ка- у, ^ ВРЕМЕ ЗА ОТДИХ 
тегория хора в нашето общест
во става все по-числена и това е
логично и желателно. Според пре общата атмосфера 
брояването от 1981 година ми- т0 на най-високите събрания 

В книгата си „Всички наши лион и 205 хиляди жители на 
богове национализми", която неотдавна нашата страна са се декларира- блеми могат да

ваме за заместване на вносните 
съоръжения с домашни, предава 
ме на дисциплинарна отговор
ност човек, който най-непосред- 
ствено допринася за това. 
съжаление има много примери 
за този вид безотговорност на 
така наречените малки I. . _

позволяват Косово да стане ре
публика. На конгресите не се случват

разминават с 
в общество-

неща. които сеВСИЧКИ НАШИ 
За НАЦИОНАЛИЗМИ

на комунистите ключовите про- 
се осветляват 

по-остро и с по-малко ко.мпроми 
си. Днес малцина са равнодуш
ни и нищо не може толкова да 
аенвизира и да обезкуражи хо

рата като опортюнното клинче- 
•е да бъдат наречени с верч’. 

то и недостатъчното стимулира- имена феномените, които предиз

Може да се състави еднц малка 1||||!1П|||||||и|!1|||||11!!|||||«1||||Ш 
антология на онези безотговор
ни постъпки, които на безотгово Поне за себесните донасят твърде опипаема 
полза, а на радетелите ■ ■■голе
ми неприятности.
ХЕМ ВАЛЧЕСТО,
ХЕМ РЪБЕСТО

Няма по-голяма
трагйката на добър и признат нето на усилията в тази насока, вид способности у нас", 
писател, който най-непосредстве- А това ни именно липсва

За възнаграждаването и на-

(От 1-ва стр.)
ната награда за постиженията в не в трудовия процес , 

трагика от изобретателството, в насърчава- до стагнация и упадък на този
доведоха зикват револт сред народа.

Проведени са републикански
те конгреси и покрайнинскитз 

число конференции на Съюза на кому- 
новатори „патентираха" ново из- кистите. Още на пръв поглед мо 

които сами жс да се забележи, че в меж-

Мсждувремснно едно
но служи на мрачните цели.
Още веднъж това се случи на сърчаването 
известния албански писател Йе

на новаторите сс обретение: златите,
говори повече тези дни и на пар конкурираха не декларират, но пуконгресния период много не- 

маил Кадаре. В интервю ,на па- тиините и на синдикалните кои- сами ги. ползуват когато са на ща бяха мръднати от мрътвата
рижки „Монд за отношенията греси. Самите работници изнесо- работа. Но — само. те, всеки точка че отделни проблеми бя-
между албанците и сърбите в ха много примери за иеудовле- своя. Така им е по-доходно. За-
Косово той казал :„Това е исто- творяване на новаторите.
рия на хилядагодишната омраза Говори за това и новият пред нормите, а това знае се плацда 
между двата народа, между сър- седател на Съюзния изпълните- А наградата 30 изобретателство-
бите и албанците. Нашето ста- лен съвет Бранко Микулич в --> ако същото бъде прието
новище е твърде ясно. За нас Скупщината на СФРЮ: „Запо-
разпадането на Югославия би ставянето на развитието на нау-
било нещастие. (...) Албания ока ката и нейното прилагане, как-

ха сериозно засегнати, че поли- 
чеекото колело получи необ- 

одимото ускорение, но именно 
сега не смеем да загубим дъх, 

е понеже — най-просто казано — 
не е време за отдих.

щото с тези алати превишават

малка и еднократна.

Д. Б. Мирно Арсич

дани* на вестник „Комунист" Влайхо Кри- 
вокалич, изпълняващ длъжността

главен и отговорен редактор Бо
рислав Вучетич, гладиш и отговори* реда
ктори на републиканските и покрайнин- 
ските издания — Дубравко Цурач (Босна 
и Херцеговина), д.р Живорад Джордженич 
(Сърбия), Реджеп Хайрулагу (Косово) 
Ристо Лазаров (Македония), Янев Каро! 
шец (Словени*), Мирко Михадевич (Хър, 
ватско), Матая Новоовя (Черна гора) Кал. 
ман Петкович (Войводата).

• Председател на Издателски*

Комунист председател Драгнта Павловия.
помощ- • Адреси на редакциите: за всички изданн* 

на „Комунист" Площад „Маркс и Енгелс'1 
11 Белград, телефонна централа 335-061. 
адрес на редакцията на изданието за СР 
Сърби* Нови Белград, Булевард „Ленин" 6, 
телефон 627-793.

• Издава Издателска 
„Комунист”.

• Печата

ник

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

• Директор на Издателската трудова орга
низация „Комунист": Вито мир Сударски. 
Главен и отговорен редактор на всички 
издавил на „Комунист": Влажно Криво-

трудова организаци»

се в четвъртък на сърбохърватски, 
относно хърватско-сръбски (кирилица и 
латиница), словенски, македонски и ал
бански 
български,
РУСИНОВ* н

гг съвет иа
„Комунист' — на изданието за СР Сър
бил Д-Р Богдан Трнфуношч

• Урежда единна редакционна колеги*: гла
вен и отговорен редактор вя ашчкн нв-

езицк, а в съкратени издания я«
унгарски, словашки, румънски,заместник



I' * "У УА&&.

ТйЖПЖШ
: ту;--у■ьр'7 ,̂

сжШЪ шттттмж
МИНИФЕРМЕР ОТ СЕЛО ЯРЕШНИК ДИМИТРОВГРАД

СРЕЩА В ПЛАНИНАТА... Кашкавал за Съединените
щатиСлънцето се беше 

дигнало високо и обеща 
ваше слънчев и приятен 
ден, когато пристигнах
ме пред дома на ДО СТЕ 
ПЕТКОВ, млад 
топански производител 
от село Ярешник — Бо
силеградска община. За
варихме го току що 
бе завърнал от добитъ
ка, който бил изкарал в 
планината на паша. След общо съм взел 
малко захванахме разго 000 
еор, почти от всички об
ласти на живота. Най-вс 
че обаче разговаряхме 
за селското стопанство,

. защо е оставил строи
телството, а сс опреде
лил за животновъдство.

из- рава — 2" е купил трак
тор и както

достатъчно жито за до
битъка си.подчертава 

съвсем е доволен от сдру 
жаването му. А как и да 
не е, когато

че през 1983 година са 
получавали 4,8 на сто от 
осъществените 
средства. Това 
каза един от тях, все пак 
повече от нищо, което 
сега се „осъществява". 
Наистина „Сточар" в чи- 
йто състав е „Нишава", 
ке може сам да изнася, 
но дали. в момента, кога
то износът е от огромно 
значение може по такъв 
начин да се изнася. За- 
щото, факт е, „Нишава" 
прилага кашкавала на 
„Агроекспорт",

Към края на този ме
сец от Димитровград за 
Съединените американ
ски щати ще тръгне пър
вата пратка на известния 
старопланински 
вал
основната 
на сдружения труд „Ни
шава" от Димитровград.

Е окончателна фаза са 
договорите между „Ни
шава" и „Агроекспорт" 
от Белград за износ в 
САЩ 35 000 килограма 
овчи кашкавал, произве
ден предимно в Сенокос. 
Но въпреки значителните 
количества, които ще бъ
дат инезесни, „Нишава" 
не осъществява никакви 
Еалутни средства (!?!). Ко 
мпетентните. които ни 
осведомиха за предстоя
щия износ, не бяха в съ
стояние да ни посочат 
истинската причина (или 
причини) за това, макар

Да кажем и това, 
Досте Петков

че
освен, че 

с добър селскостопански 
производител той е и об 
ществено-политически ан-

валутни 
е. както

преди това 
селскос-. е отглеждал само 2 кра

ви и десетина овце, а се 
га вече размисля и кашка- 

производство на 
организация

гажиран. 
е делегат в Общинската 
скупщина, и член в Съвс 
та на местната общност. 
Активно участвува почти 
във всички 
цип. които раздвижват в

Понастоящемда
увеличи овцете на око- 

се ло 50. А и печалбата му
не е лоша.

Миналата година 
над 500 

динара, около ‘ 300
местни ак-

койтз
глел това го изнася в 
САШ. Да кажем и това. 
че по същия начин, по

ртокал ро-■— Още от малък аз 
обикнах селското стопа 
нство. Като малък пома

сгедством 
мет" от Скопие са изне:
сени и тазгодишните аг
нета. Не съществува 
наистина друга 
кост.за износ?

лигах на родителите и ща
стлив бях когато навре
ме и успешно свършавах 
ме заплануваната през 
деня работа. Така заоби 
чах нивите и ливадите, 
овцете... Това. всъщност 
бе и причината да оста 
вя строителството, с ко
ето се занимавах три— добра, 
четири години и зави
наги се определих за 
селското стопанство. От
преди четири години съм 
и минифермер и струва 
ми се, че не съм сгре- 

каза този триде
сет и петгодишен селс
костопански производи
тел.

възмож-

А. Т.Д. Петков:на село няма определено работно време
ИЗ ООСТ „НАПРЕДЪК" В БОСИЛЕГРАДзаседания на Общинска

та скупщина, добави той, 
ще се застъпва 

внимание 
да се обърне на 
то стопанство, защото все 
още възможностите в то
ва отношение не са изпо 
лзувани докрай.

и около 200 000 за тра
верси. Тази година оча 
квам същата да бъде по- 

От началото на 
годината само с тракто
ра вече заработих около 
300 000 динара, а тол
кова, може би и пове
че. очаквам от добитъка 
— със задоволство доба
ви Петков.

Изкупени венчки агнетапо-голя-
занапред

сслско-
мо

Тази година селскостопанските производители 
в Босилеградска община на пазара предадоха 
към 10 хиляди агнета, т.е. около 190 тона каче
ствено месо.

Естествено, че имаше 
за какво още да говори, 
но времето и 
вече не му позволяваха 
това. Запланувал бе да 
отцва със съпругата си 
Радка да чистят ливади, 
защото селският живот 
преди всичко селското 
стопанство 
лена работа, от 
до късна вечер.

Основната организа- ция посредством ООСТ 
ция на сдружения труд „Нанос” от Постойна на 
за селскостопанско про
изводство и изкупуване 
„Напредък" в Босилег
рад от средата на март,
досега изкупи към 10 хи рът на тази организация 

Раде Александров казва, 
че при животновъдите в 
общината има около 500 
агнета излишък и че са 
готови да го превземат 
и него. разбира се докол 
кото животновъдите се 
определят за това. Цена
та обаче е по-малка от 

е досегашната. За разлика 
от тази когато 
изкупуването - 
нара, сега.
тъква, ще бъде по-низка 
от 700 динара за килог
рам живо тегло.

шил
работата домашния и чуждестран

ни пазари пласира око
ло 190 тона качествено 
агнешко месо. Директо-

Досте Петков няма 
много имот, но това кое
то има 
обработва. Недоходните 
ниви е превърнал в- изку 
стзени ливади, от които 
коси и по два откоса, а

най-рационално
Инак, от разговора уз 

Досте Пет-нахме, че
ков е притежател на сме 
сена мини ферма. Пона 
стоящем отглежда 4 по- 
родисти крави и 35 овце.
От средствата предназна

програмата „Мо дина

ляди агнета, с което по
чти приключи изкупува
нето па агнетата в об
щината. Всъщност тази 
босилеградска организа-

изисква уси- 
сутриностаналите засява с ръж. 

Тази го-ечмик и овес.
очаква да намери м. я.

чени за
ЖЗ-1 смо, понеже 

рупац богат опит. а и на 
чина на строителство 
по-добър. Далеч по-сполу 
чливо е решеиа 
цията а и други 
мия са по-добри.

вече е натСТРОИТЕЛЕН СЕЗОНПРЕЗ УСИЛЕНИЯ„ГРАДНЯ"

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОВЦЕФЕРМА В «Б8Р0ВШ ПОЛЕ»
• Обект о, изключителни И”"™’ .'Т130 ‘“1“

на динара, а средствата 
са обезпечени от Фонда

*за

започна 
1005 ди 

както той из
вентила

реше-
стопаиство вто на селското

от трите обекта,
сградата па

рс- С оглед чс липсват съ 
общения до овцеферма- 
та, договорено с прокар
ваме на път от с. Прача 
до този обект, а стойност 
та на тези работи ще въ . 
злезс иа около шест ми
лиона линапа.

Следователно. Димит
ровградска община през 
есента ще стане по-бога
та за още един селскосто 
папски обект. Спорел пла 
на за развитието на сел
ското стопанство, предвп

дваСлед построяването на 
„Бачевс

понастоящем
за развитие ма стопански 
недостатъчно 
краиша. 
собствени средства. Про
ектната документация е 
изработена от Института 
по животновъдство „Зе- 
муп-подс” от Белград, ко 
йто едновременно 
надзиратслсн орган.

зервоара, 
обществения стандарт, въ 
трешните съобщения, во- 

електрифи-

овцефермата в 
ко поле", 
се строи още една овце- 
ферма, на тоя път в друг 
район на „Боровско по
ле" в „Бурела". Тук ще 
се отглеждат 2000 овпе и 
500 кози. Строителството 

обект от изклю- 
важност за раз

развитите 
„Агробанка” Когато се касае за из 

плащането на превзети 
те агнета трябва да се 
подчертае, че „Напре
дък" е намирил дълго
вете към животновъдите 
със 70 на сто. Понастоя
щем тази организация 
за превзетите агнета на 
животновъдите дължи ок 
олр 30 милиона динара 
В организацията изтък
ват, чс до края на този 
месец ще им заплатят и 
тези средства.

допровода и 
капията. Остава през ля
тото да сс построи

обект, въпреки1 че 
проекта са гтец-

още
един
спорел
видени да сс построят че 

обекта. Известно е. 
от тях сигурно ше

е и
на този тиричителна 
витието на селското сто- 

общината запо
чс три
бъдат (поне засега преда 

употреба.
Според обща 

овцефермата в „Боровско 
поле" е твърде 
пей обект и по много по 
казатели превъзхожда по 

години

оценка
панство в 
чнд преди приблизително

според
дени на

Носител на тази инвсс- 
селското стопан- 

ООСТ „Нишава" 
на земеделската коопера- 

Инскс—Сточар" в
Стойност

съврсмс-
година и

строителните ра
една 
хода на 
боти
трябва да приключи Д°

жла сс интензивното му 
развитие и в район ,,3а- 
бърдие".

тиция в 
ство ему строената преди 

овцефеома в 
поле". Това е и разбира

изграждането
„Бачспско В. Б.Ст. II. — В. Колевпия.

Димитровград.септември т.г. 
Досега са завършени
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1980’БРАТСТВО * 13 юни



НА КУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪРИ3 Й"ГдИМИТРОЯГГАД
в БОСИЛЕГРЛДСКЛ ОБЩИНА „25

Динамичен развой на библиотечното дело Възобновена работата 

на читалищетобиблиотечни пунктове в 
новооткритите производ
ствени цехове: в цеха за 
производство на 
п цеха за 
лсичук и 
н ула пи са и 
тературни вечери, 'па на-

който презчитателите, 
последните две-три. годи 

нараства.
И при затруднени ус

ловия, библиотечното де
ло в Босилеградска общи 
на, което има богата и 
дълга традиция, се раз
вива с ускорен темп. Осо 
бено след формирането 
му през 1973 година на 
Центъра за „ култура, в 
чиято програма за рабо
та ' библиотечното дело 

мяс-

нн също така 
Само през миналата го
дина, според сведенията 

Цеитьра за култура, 
35 500

ВЪЗМОЖНОСТ тозичорапи акции дава
брой да бъде далеч не
голям. И вестниците, и

Наред е други 
за разнообразяване и обо 
гатяванс на

сушене па зе- 
овощия. Запла- културнияна списанията са достъпни 

на всеки читател, така че 
мнозина, които нямат въ 
зможност да си купят 
споменатите издания, а

няколко ли- в Димитровград, 
културният център 
май" положи сравнител
но лоста усилия да възоб 
пови работата на 
лището. Именно досега
шното помещение нй кни

са прочетени над живот
„25които 13 300 накниги, от

чита-
желаят да ги прочетат, 
могат да ползуЕат този 

(някога- уютен кът на градската 
библиотека), библиотека.

заема приоритетно 
то, а книжният фонд не 
само в централната биб
лиотека, но и в библио
течните пунктове: Бис
тър, Долна и Горна Лю- 
бата и Горна Лисича, 
ежегодно се увеличава. 
Понастоящем 
книжен фонд възлиза на 
35 000 книги, от конто 
една трета са на българ
ски език, ксето засега, 
имайки предвид рспубли 
канските нормативи от 2 
книги на глава от насе
лението, се счита съвсем 
достатъчно. Още повече, 
ако се има в предвид, че 
и училищните библиоте
ки разполагат с над 
10 000 книги.

гохраиилището 
шна градска 
с реномирано и от първи 
май т.г. работи като чи
талище. Понастоящем чи 
тателитс могат да ползу
ват за прочит над 15 ве
стника и 17 списания, ко 
ито редовно получава би 
блиотската.

И пак читалището раз
полага с достатъчен брой
седалища и всички заин
тересовани могат да дой
дат тук. Очаква се зана
пред все по-голям брой 
средношколци, млади ра 
ботнини, младежи и де
войки от града, студенти 
п пенсионери все по-че
сто да се отбиват в град
ското читалище.

общият

11 а тях са предоставе
ни следните вестници: 
„ИПИ",
„Борба",
, Народне новине", „Кни

„Политика",
„Братство", Ст. II.

жеьпс новине" „Другар- »||МНМНтШ
че", „Книжевна реч", 
„Комунист", „Политикин 
забавник", „Илюстрова
на политика", „Слобода"

МЛАДИТЕ ЖУРНАЛИ
СТИ СЪОБШДВАТ

най-ревностниге читателиМладите водещитеи др., както и 
списания у нас: „Маркси 
стичка мисао", „Маркси-

Следва веднага да на
помним. че само през ми 
налата година книжният 
фонд е увеличен с око
ло 2000 нови заглавия, 
средства за които обезпе
чи Общинската самоуп- 
равителна общност 
култура е обединяване на 
собствени средства, със 
средства на Републикан
ската културна общност 
и по този начин бяха 
обезпечени около 700 000 
динара.

Другарско
посещение

български език, а броят 
на читателите възлиза на 
около 3500 души. Отдел
но радва фактът, че меж 
ду тях се увеличава бро
ят на читателите между 

за селскостопанските прои
зводители, числящи се 
към ЮНА
гарнизон и работници от 
организациите на сдру
жения труд.

Въпреки че през по
следните години интере
сът на читателите има те-

чинающи млади вече 
пфирмирали се поети.

С други думи казано. 
Центърът за култура в 
Босилеград твърде успе
шно продължава традици 
ята на библиотечното де 
ло в общината и дава 
значителен принос за из
дигането на културното 
равнище на населението, 
преди всичко на младеж
та, което му е и основ
на цел.

стичке теме", „Градина", 
„Кпмжевност", „Книжев 
на история", „Гледища", 
„Савременник", „Мосто
ви", „Кораци". „Физиче
ска култура". „Про музи
ка", ..Багдала", „Мост". 
„Браничево". „Дело" и

На 23 май т.г. на по
сещение в основно учи
лище „Христо Ботев" в 
Долна Любата бяха гру
па ученици и преподава
тели от основно учи
лище „Иво Лола Ри
бар" от Крива фея. Това 
бе второто им посеще
ние в нашето училище.

Учениците ц преподава 
телите от долнолюбатс- 
кото училище топло и 
сърдечно посрещнаха скъ 
пите си гости. Пред гос 
тите те изнесоха богата 
културно-художествена пр 
ограма. Домакините и го

градския

пр.
Засега дневно от 30 до 

50 души почти 
посещават читателнята и 
прочитат - интересуващия 
ги вестник или списание. 
Разнообразието на вест
ници и списания

редовно

И през настоящата го
дина Центърът за култу
ра в Босилеград, в своя
та програма за работа, 
покрай другите културни 
активности и манифеста
ции, отделно внимание 
ще посвети върху по-на
татъшното 
на книжния фонд. За/пла 
нувано е обезпечаване на 
нови 300 заглавия на сто 
йност от около 570 000 
динара, които ще бъдат 
обезпечени от няколко из 
точници, преди всичко 
със собствени средства 
на Центъра за култура и 
обединяване на част от 
тях със средства, на Ре
публиканската културна 
общност — акция, която

нденция на увеличение, 
е постигнатото трудещи
те се в Центъра за кул
тура и другите културни 
институции не се задово
ляват. Предприемат се но 
ви активности, преди вси
чко за по-голямо популя 
ризиране на книгата. Ед
на от тези форми е ор
ганизирането на излож
би на книги. В централ
ната библиотека, а и в 
пунктовете, има постоян
ни изложби на нови за
главия, а запланувани са 
и няколко подобни в хо
ла на Културния дом в 
Босилеград. Целта на съ-

М. Я. обаче

БОСИЛЕГРАД: В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 
„ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"

обогатяване Подготовка за чествуване 

на патронния празник стите се срещнаха и на 
спортното поле. Играха 
мач по футбол на малка

И тази година, както 
и досега, учениците и

ректорът на училището врата. Победиха гостите
Лазар Стаменков. След е резултат 3:2.

Гостите нощуваха в уче 
на отделни секции, ще из ническия интернат. На 
пълнят подбрана култур- раздяла те подариха за 
ио-забавна програма. На спомен на своите дома- 
заседанието ще бъдат су- кини една голяма худо- 
мирани осъществените жествена картина, коя-
резултати в тазгодишни- то сами са нарисували. _ 
те училищни и регионал- и тази среща препо- 
ни състезания, а на най- давателите използуваха 
добрите ученици 
дат връчени - 
благодарствени 
грамоти. В

учителите от 
училище „Георги Ди
митров" в Босилеград 
тържествено ще

основно това учениците, членове

честву-
праз-ват патронния си 

ник 18 юни. Според про 
грамата, за която ни уве 
доми

щите е съвсем ясна — 
започна и се показа ка- да се запознаят любите- 
то твърде успешна през лите на 
миналата година. Запла
нувана е и набавката на 
определен брой нови за
главия на български език.

ху д оже ств е ното 
слово с новите книги. В заместник—дирек

торът, Владимир Михай
лов, чествуването ще за
почне е

това отношение, както и 
досега в Центъра за кул- ще бъ 

признания, 
писма

за размяна на опити от 
областта на възпитател- 

„ но-образовотелния про
цес, а пък учениците ус 
тановиха нови приятелс
ки и другарски връзки. 
Невенка Митова, УШ кл

тържествено съб 
- Рание. ,на което за живо 
та и революционното де 
цо на Георги Димитров, 
както и за приноса

Следва да се изтъкне, тура ценна помощ очак- 
че освен обогатяването, ва от Издателство „Врат
на книжния фонд, в Це-

рамките »на 
се про- 

леко- 
състезания.

ство". Освен това, през чествуването ще 
ведат Футболни и

мунтъра за култура през на 
стоящата година особе
но внимание ще посветят 
и за увеличение броя на

настоящата година запла 
нувано е, и акцията вече. 
е в ход, да се открият

за укрепване 
народното работническо 
движение ще говори ди- '

на между-
атлетични

м. я. Долна Любата
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
МАЛКА АНКЕТА: НАКЪДЕ СЛЕД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ? В ДЕЙНОСТТА НА ТИТОВИЯ ФОНД В СУРДУ 

ЛИШКА ОБЩИНАДва пътя за желанията Средствата вече 

не са проблем
На жизнения кръстопът, който 

образование,
клас) от образователния 

този кръстопът 
низациите на

се откроява пред вСеки млад човек след 
днес се намират 92 ученика, (60 от IV и 32 от Ш 

център „Иван Караиванов" в Босилеград. От
средното

може да се тръгне по два пътя: единият води към орга 
_ сдружения труд, а другият към полувисшите училища и фа 

Култетите. Кой път тце изберете? В началото на учебната 1986/87 година ще бь 
дат отпуснати 8—10 стипендии• НАДЕЖДА ЖИЖО 

ВА, IV клас — ли работници. Стипендй 
в ите няма да бъдат мал

ки, 6540—9840

Финансовите средства 
Еече не са проблем 
дейността на Титовия 
фонд в Сурдулишка об- средношколци, които ще 
щи] з. С интензивна ак
ция: на обществено-поли дулица. 5220—7800 за 
Т1 четките организации е 
осъществено завидно ом- 

яваис на фонда, в ре 
зултрт на което твърде

химичес
ка специалност:

С тази дилема 
вах дълго време и 
рая реших да се запиша 
на Медицинския факул
тет в Ниш. Твърде 
го ме привлича хуманост

дин, засе занима 
нак-

се школуват вън от Сур

щостипендианти, които 
учат в сурдулишките сре
дни училища,
19 080 за студенти 
000 динара за млади ра

мно-
12 660— 

и 37та на лекарската профе
сия. Тъй като съм кръг
ла отличничка, надявам 
се. че при

много е укрепнала мате
риал’ ата му основа. Дн- ботници. 
е:.: в Титовия фонд члену 
гат 90 на сто организа-

Н. Крал, М. Андонова, М. Алсксовзаписването 
пробле- 

въз-
— Стипендирането сьс 

средства от Титовия фо
нд е съгласувано с кадро 

общности, а вите потреби на сдруже 
процеп- иия труд в общината — 

казва Петкович. — Стн-

няма да имам 
ми. Материалните 
можности на семейство
то ми също са добра пре 
лпоставка за успешно 
школуване на този фа
култет.
• НЕНАД КРАЛ, IV

ботя. Считам, че' в срел- век", 
ното училище навлезох 
в основните тайни на 
металостругаоския зана
ят. а това е една от ос
новните предпоставки за

• МЛАДЕН АЛЕК- 
СОВ, Ш клас — машин
на- специалност: — Поне 
же в специалността си 
получих трета степен лто 
сЬссионална подготовка, 
засега не. възнамерявам 
да се запиша в полувис- 
ше училите или факул
тет. Най-напред ще от
бия военната си повинн- 
пост. а след това, разби 
па се. -ще търся работа. 
Желанието ми е да я на 
меря в Босилеград, до
пи и пои условие да из
пържа преквалификация. 
Не намеря ли работа з 
Босилеград — Югосла-. 
вия е широка. Не изклю

ц и и на сдружения труд
и трудови 
почти същ е и 
тът на заетите, които са 

индивидуални пендират се ученици, 
фонда. Спо- студенти и млади работ 

БОШКО ници, които се определ
ят за дефицитните спе- 

Об- циалности. Тази година 
кандидатите ще имат въз 
можност да изберат ед- 

и на от 10 производствени 
ко специалности с Ш сте

пен, 4 с IV, 4 с VI и де 
сетила специалности със 
седма степен професиона

станали 
членозе «а
ред думите на 
ПЕТКОВИЧ, професио-клас

— И аз реших да про
дължа
Голямо е желанието 
да стана курсант на воен' 
на академия, 
пах и сега 
зултата, Доколкото 
бъда приет, ще се 
пиша на 
училище за държавна си 
гурност в Земун, понеже 
и семейна съм свързан 

с тази професия.

метал о стругар :
налей сътрудник в 
Щ1)нския синдикален 
вет. е Титовия фонд нас 
керо ще се зачленят

школуването си. сь-
ми

Конкури- останзлитс трудови 
лективи и заети. За да 
укрепне още повече ма
териалната основа на 
сЬснда.
на индивидуалните 
козе ще бъде повишен 
от 0,1 на 0,2 на сто от 
личния им доход.

Така са създадени 
ловия. благодарение 
които в началото на уче 
бната 1986/87 година 

бъдат отпуснати 8— 
10 стипендии на средно
школци. студенти и мла-

очаквам ре-
не
за-

Полувисшето членският внос 
чле-

лна подготовка.
Органите на Титовия 

фонд в Сурдулишка об' 
щина са обявили кон
курс за отпускане на сти 

ус- пендии в учебната 1986/ 
на 87 година. Ето хубава въ 

зможност за десетина 
млади да изберат сигу
рен път' към бъдещето

Н. Жижова
чвам възможността по- 
късно да следвам задоч
но. макар че това е дос
та трупно. Но и труднос 
титс са съставна част на 
живота.

включване в 
процес.

успешно 
производствения 
Желая да работя в Боси

• МИРЯНА АНДОНО 
ВА, IV клас — метало- 

Моят пътстругар: 
към бъдещето е път към леград. но ако тук не на 

работа, ще отида 
има. Важ-

меря
там, където я

да работя и час по- 
скоро иа станс ..свой чо-

организациите на сдруже ще
ния труд, към производ- 

Обичам профе-
си.

К. Г.но е М. Я.ството. 
сията си и искам да ра-

МАДЪК ПОРТРЕТ
99 съчинение на тема ..Жена 

та—майка". Прочете го 
на тържественото събра
ние и наистина въодуше
ви всички.

— Моят най-строг кри 
тик. същевремено и1 ин- 
епнрация за писане, е 
майка ми -— не без гор 
лост изтъква Ивана. '

— В къщи имам една 
тетрадка от стотина 
ста, в която са поместе- 

монтс съчинения. Пи

НЯКОЙ литературен конкурс в 
обявен по случай на празник или

ли-Ако се случи на

юбилей ИВАНА ЙОРДАНОВА да не получи на- 
тогава има само една причина: тя не е уча 

конкурсГ Вече няколко години 
ученичка в Ш 

организл-

ни
и.1 а от шести клас. кога- 

първата
града,
ствувала в този

млада димитровградчанка,
образователно-възпитателната

Йосип Броз Тито" в Димитровград, редовно 
" ВЪВ всички наградни конкурси и вина-

ТО II получиих 
см награда за съчинениетази 

клас в 
ция
участвува 
ги получава една от наградите.

за Тито. От. тогава съм 
получила седем награди, 
от които повече са пър 

Любимите теми са 
ми темите от ежедневи
ето.

ви.и другите 
пс обичам, спо 

това 
тази

Към всичко това само 
ще добавим, че тя е от
лична ученичка, актив
на на всички полета, при

да кажа, чеказва.Ивана скромно
пак пише само за предмети

деля тя, като при 
изтъква, че поради 
любов ще следва фарма
цевтика. Тя е един 
най-рсвностни^е 
добри сътрудници в мла- 

бюлетин „Наша

че все
себе си, за душата си, а 

- наградите, ето идват са
ми. Малко
но за Ивана е, че тя се 

за техииче 
професия, (учи за

химия), а в писа'

— А любими писатели?
необикнове- — Ерих Мария Ремарк мерна. Нейните препода- 

и Лайош Зилахи. От Ре
марк съм прочела всич
ко, което е написал. От 

най-много чета

от
и най- ватсли и директорът на

е определила училището с въздишка 
казват: „Ех, да имахме 

ученици като

Ивана Йордановате-ска дежкия
младост", където 
могат да се прочетат 

творби. Активна 
рецитатор.

хник по 
не на свободни 
ния .просто е

нашите 
Давичо.

Последната засега пър > 
награда Иван спече

но случай 8 март за

често. чс много хубаво рецити 
ИСИ. ра, написала е само

стихотворения.

повечесъчине-
ненобеди- сд- я!"НС

НИ но-две
Прозйитс съчинения са 
пойна специалност.,

когама. и като 
то училището 
някоя програма.

обичам 
п ред- 

чс нс мога

га-— Химията 
повече от всички 
мети, макар.

А. Т.подготвя лиВъпреки
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. ПРЕГЛЕДА НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЙ- 
НИШКАТА АРМЕЙСКА ОБЛАСТ

Другаруваха войници и младежи
културите на нашите на
пили
преглед, това другарува 
не оше веднаж потвърди
ха неразривната 
между

ПРИКЛЮЧИ
пости вБОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПОСТОЯННО СЕМЛАДИТЕ ГОРАНИ В 

ПОТПЪРЖДАВАТ С ДЕЛА

Горнте-голямо богатство Под название „МЛА
ДОСТ В ДУМИ, ПЕСНИ 
И УМЕНИЯ" приключи 

Преглед

И народности. Този

застави. Движението 
от Босилс- 

участву-

чпивече е спряна, а голини
те сс зеленеят с иглолис на грраните 

богато тии дървета. Днес няма град редовно
то- село в Босилеградска об ва и на горанския събор

с подбрана

Безспорно е, че горите 
представляват най-голя- 
мото национално 
тво, не само поради 
ва, че са източник

тазгрдишният
културните активнос- 

Нишката армейска
връзка 

Армията и нарами
•I и в
област, Пет дни другару 
г.аха войници и младежи 
от Прокупие,

да.
на Власипа,на щипа без залесени пло

щи От друга страна Дни културно-забавна програ
е това лапат значи

Прегледът имаше ос- 
характер. Пър- 

отбо-
драгоцениа суровина, но

благотворното жСиието па
тезатсленКуршум- 

Лесковац, Лебане,ма и
тел см принос и укрепва
нето на братството и еди 

нашите

горяните, ка 
то доброволна масова ор 
ганизация. със своята тво 
рческа активност пряко 
пъздсйствува и върху иде народи и 
нпо-политичсското обра- ндб-големите придобив- 

вър- зование и възпитание на ки на
всичко дната борба и

го мя.сто спечели
Ниш I, който ма-

и поради лия,
Власотинце и Сурдулина. 
Играеше се и пееше
съорбохървзтски, 
ски език. Този

действуване върху 
1 жизнената и трудова срс

път на
иифестиоа най-различни 

облици

им
нанетното между

народностида. Те защитават почва
та от разрушителното де 
йствуване на пороищата 
и ветровете, влияят 
ху режима на

албан- 
преглед,

както и повече други и 
подобни на него даде по-

съвържания и 
на културно-художестве
ното творчество с мрти- 

и теми из живота и 
па ботата на армейците 

място спечелиха 
Зай-

трето на Прищи

11ародоосвободитс
виооциалисклимата, горяните, преди разви-дтик и принос в 

тисто на сътрудничество-
революция.ноко тическата

За досега осъществени
земс- на подрастващите 

култури... Гори ления. Характерно е да 
естествени фабри се изтъкне, че днес пъп те

на всяко село в общината и активности.

върху приноса на Второ
делскнтс 
те са и
ки за произвеждане 
въздух, пречистват го и 

представляват удобно 
прнбежнще на много ра
стителни 
сортн.
делно значение и от ста
новището на всенародна
та отбрана и обществе
ната самозащита.

Тези и множество дру-

ппедставителитс на■го. сближаването на чис- 
към ЮНА и

обществено-полезни 
Движението 

па гераните от Босилег
рад е носител на редица 

признания. 
Всред тях отделно внима 
пие заслужават, тези ко 
иго му присъди Рспубли-

чар, алящитс се 
населението, 
пето и обогатяването на

на.запознава-нри всяко училище има 
формирана, а в послед
но време се формират и обществени

на ТОпри основните организа
торите имат от- цип на- сдружения труд.

госанскп организации, а

и животински Комисията за трудови отношения 
„ДОМПРОДУКТ" — Крушевац, дава

Обява
ЗА ПРИЕМ НА РАБОТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНО 
ВРЕМЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ПЛО 
ДОВЕ, и ТО:

1. Двама изкупватели за работа на изку
пвателния пункт в Млекоминци и

2. Един изкупвател на работа на изкуп
вателния пункт в Горна Любата.

Освен общите условия, предвидени със 
закона, кандидатите които се обадят на та
зи обява, трябва да изпълняват и следните

ги факти и аргументи за 
дължаЕат не само компе
тентните органи от об 
ластта на горското сто
панство, но и всички тру 

граждани дадещи се и 
водят сметка по-рациона

същесда ползуватлно
твуващите. 
създават нови 
делно,
новка когато се явява не 
достиг на нефт. въглища 
и електроенергия, в след

както и да 
гори. От 

сега при обета-
специални условия:

— да имат квалификации за ПК ра
ботник.
- — да познават свойствата и технология
та на преработка на горските плодове и зе-Боровите гори — украса и богатствоотвие на което дървото 

все повече се ползува 
за отопление.

ленчуци,
помещения, в които 

ще се върши изкупуването на горските пло 
дове.

да притежаватканската конференция на 
Движението на 
те: телевизор, апарат за 
копиране на снимки, ма 
гнетофон, 
фон, Горански щит и ре 
лица благодарствени пие 
ма. дипломи, златни 
сребърни значки.

За отбелязване е, 
Движението на 
те и през настоящия сре 
лносрочен 
од е запланувало редица- 
активности, както в обла

техните двадесет и шест 
• годишни резултати са горани-

оеощия и зеленчуци.
С кандидатите, които се приемат в тру

дово отношение, се сключва договор за заку 
пуване на деловите помещения за изкупуване 
на изделия от областта на дейност на трудо
вата организация.

Обадилите се кандидати на обявата са

ГОРАНСКАТА ОРГАНИ налице— залесени са над 
ЗАЦИЯ МЕЖДУ НАЙ- 3000 хектара голини и 
ДОБРИТЕ В РЕПУБЛИ превърнати в млади зе- 
КАТА

радиограмо-
лени гори.
ТАЧЕНЕ НА РЕВОЛЮ
ЦИОННИТЕ ТРАДИ
ЦИИ

Босилеградска община 
разполага с 19 414 хек
тара гори, или 30 на сто

и

длъжни да доставят доказателства, че поме 
щенията, които се взимат в закупуване, 
пълняват

Горанските организа
ции и въобще Движени

чеот съвкупната площ на те 
риторията на общината, 
от това 13 413 ха са в ето на гораните със сво 
частна и 5607 в общест- ята разнообразна и об- 
вена собственост. Годи шеполезна активност да
ни вече наред. Движени ват значителен принос 
ето на гораните в об- върху таченето и разви 
щината постига извънре- тието на революционните 
дни резултати, при кое- традиции, преди всичко 
то съвкупната му актив чрез създаване на възпо 
ност е съвместна част на менателни гори, каквато 
всеобщото обществено-

горани- из
условията за откриване на изкуп

вателен пункт, издадени от компетентните об 
щински органи,

Стартната основа 
върдена с правилник за основите и мерилата 
на разпределение на средствата за лични до
ходи и заплащане на личните доходи.

Молби с доказателствата за изпълняваме 
на условията на обявата да 
срок от 8 дни на адрес ТО „Домпродукт" — 
Крушевац, ул. „Цар Лазар" № 75, 

Ненавременни 
да се разглеждат.

развоен пери

на личния доход е ут-
стта по залесяването, та
ка и в областта 
гите

на дру- 
общественополезни

акции и активности, с ко 
иго и завоюва високо мя 
сто не само 
но и в републиката.

се изпращат вв региона.е горичката около па 
метника на загиналитеикономическо развитие 

на нашето сонкалистиче- и непълни документи нямапартизани на местността 
Кин—етап, които падиа- 

се • ха на Църноок през 
година в борбата 

срещу бъл
гарската фашистка вой 
ска. около възпоменател
ни чешми и др. Горанс- 
ката организация е орга
низатор и на акцията 
„88 дръвчета за другаря 
Тито", акция която на
мери широк отклик ве

на пед населението в общи 
ката. Дело на младите

м, я.ско и самоуправително 
общество и с което 
нареди между най-доб 1944 
рите в републиката. Съз свобода 
давайки нови гори, мно 
го от които вече се пол

ПРИКЛЮЧИ КОНКУР 
СА „ДА ЦЪфхи МИР 
НАДЪДЖ И НАШИР" '

курса
100 ученически 
(стихотворения, 
съчинения и рисунки). От 
зивът на конкурса бе до 
бър, а журито

пристигнаха над 
творби 
прозни

те ученици се запознаха 
с въздухоплавателната те 
хника. Учениците видяха 
съвременните наши само
лети и въртолети. На тяхВръчени наградизуват като суровина, Дви 

жението на гораните, 
което има дълга и хуба взе реше-Редакциите и на поеподавателите им, 

домакините 
тели на

на детския 
и пре

ние да награди 
нйка

10 уче- 
от Долна Любата, 

Горна Лисина,

представи 
Комендантство

то на Военнрто въздухо
плаване и противвъздуш 
ната отбрана в Ниш, връ 
чиха подходящи подаръ-

. вестник „Другарче" 
даването за българската 
народност 
Ниш тази

ва традиция, през изтек
лия 26-годишен период 
даде значителен Босиле

град. Звонци и Димитро
вград.

Радио 
година съвмес

/при- към
нос и в опазването 
жизнената и трудова сре 
да. Многогодишната 
зрушителна сила на по
роищата на много места

тно организираха награ
ден конкурс 
ние „Да цъфти мир 
длъж и нашир". На кон-

Нагоадите - 
те бяха връчени на 
юни т.г. 
тище. където

на ученицира- горани е и парк-горичка 
та на местността „Слав- 
че" и при всички

под назва-
6 ци.на- на нишкото ле- 

наградени-
грани

Т. П.
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ШизичесКа култура ,®|®рф РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ

I* те
ФУТБОЛ:ЗА КУПАТА НА МАРШАЛ ТИТО

Победен „Сръбсколигаш“ разделиха наградите
Димитровград, юни 1986 г.„А. БАЛКАНСКИ” — 

1:0 (0:0) „ПАЛИЛУЛАЦ” (НИШ) домакините през целия 
мач бе здрава, държаха 
я в свои ръце, създаваха 
голови положения, но са 
мо ведиаж усйяха да улу 
чат мрежата на гостите. 
Именно в 52 м най-доб
рият стрелец в домаш
ния отбор Борислав Ма 
полов от едно разбърква 
не отбеляза единстве-

' През изтеклата седми- също спечелиха двата 
ца в Димитровград прик- „ отбора на „Тигър” пред 
лючиха състезанията по 
четири спортни дисцип
лини в рамките на рабо 
ткиче;ко-спортните игри.
В спортната дисциплина 
ВОЛЕЙБОЛ първото мяс 
то завоюва отборът на 
„Услуга”, който във фи
налната среща победи 
двата отбора на „Ти
гър”. В ПИКАДО за же 
ни също победи отборът 
на „Услуга” пред отбора 
на „Тигър” със само ше 
ст точки.

В старата дисциплина 
ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ пър 
вс и второ място спече
леха отборите на „Ти
гър”, докато 3 и 4 място 
заеха отборите на „Ус
луга” и ЖТП. В дисцип
лината ТЕНИС НА МА
СА първо и второ място

Димитровград, 4 юни 1986 
тър „Парк", зрители г. Спортният

А Жъттт около 300 души. Времето слъ
ИваноЛт А Ка‘5Т°НИ: КРъста Кръстев „ синиша 
Иванов от „А. Балкански". Голмайстори: Борис
лав Манолов в 52 м. Съдия на срещата Никола 
Милкович от Ниш — добър.

цен- , Стсчар”. 4
До края на работниче

ско-спортните игри, кои
то тпябва да приключат 
до 27 юни 1986 година 
— Деня на самоуправи- 
теля, остава да се прове 
дат състезанията още в 
четири дисциплини: шах
мат, атлетика, спортна 
стрелба и риболов, И по 
тези дисциплини се оча 
кзат интересни борби.

д. с.

Отборът на „Асен Бал 
кански” в първия 
за Купата на маршал Ти 
то в Нишки

лац" от Ниш 
1:0. Домашният 
по всички показатели бе 
по-добрият и напълно 
дигра
бор от Ниш. Играта

с резултат 
отборкръг

ния гол на тази спеща.
През второто полувре

ме гостите
регион ус
илена на 

лига „Палилу-
напя да победи 

Сръбска реномирания от- отвориха иг 
рата и тръгнаха на всич
ко. но не успяха 
риозно да застрашат вра 
тата на домакините. До
макините 
контраатаки създадоха ня 
колко стопроцентови 
лови положения, но 
успяваха да ги оползот
ворят.

Следващият кръг за Ку

на
по-се-

ФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУ 
ПА „СЕВЕР” РАБОТНИЧЕСКО-СПОР 

ТНИ ИГРИ: ФУТБОЛ 
НА МАЛКА ВРАТА

ПЪК от бързи

Забравиха резултата ГО

„Тигър" пак 
най-добър

не
„А. БАЛКАНСКИ" — „БРОДОРЕМОНТ" (КЛА 

ДОВО) 1:1 (1:0)
пата сс игра в сряда. Тези дни приключиха 

и състезанията по фут
бол на малка врата в 
рамките на общински
те работническо^портни 
игри. Участвуваха 24 от
бера, а за финалните сре 
щи се класираха 6 отбо-

Димитровград, 8 юни 1986 г. Спортният цен
тър „Парк", теренът тревист, времето прохладно, 
но приятно за игра. Зрители около 500 души. Гол 
майстори: Кръста Кръстев в 12 м (1:0) за „А. Бал
кански" и Слободан Илиевич (1:1) в 88 м за „Бро 
доремоит". Жълти картони: Борислав Манолов и 
Милован Тодорович от „А. Балкански" и Драгое 
Попович от „Бродоремонт". Съдия на срещата: 
Душан То.мнч от Болевац — добър.

.„А. БАЛКАНСКИ": Ми 
лко Соколов 7, Никола 
Найденов 6, Зоран В.
Христов 8. Милован То
дорович 7, Новица Алек 
сов 7, Славча Димитров 
7, Борислав Манолов 6,
Бобан Манчич 5 (Зоран 
Ц. Христов), Александър 
Станков 7, Кръста Кръс’ 
тев 7 (Синиша Димитров) 
и Синиша Иванов.

Футболистите на „А. Ба 
лкански" и в последния 
кръг на първенството в 
междурегионалната

група „Север", не 
успяха да победят. Този 
път те се натъкнаха на

Д. С.

РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ НА ИНВАЛИДИ 
Е ПРОКУПИЕ

Днмитровградчанн 

донесоха 6 медала
ра.

След вълнуващи .сре
щи и борби първото мяс 
то отново спечели отбо
рът на „Тигър" — ТО 
„Димитровград". Мина
лата година доминация- 
та на „гумарците" бе пре 
късната — първенец бе 
отборът на „Свобода". 
Второто място тази годи 
на спечели отборът на 
„Сточар", а на трето мя
сто се класира отборът 
на „Свобода".

твърде острия отбор от 
Кладово, който се бори 
за първото място в гру
пата. Димитровградчани 
обаче пропуснаха възмо 
жнсстта да нанесат пора 
жение на гостуващия от 
бор.

като в общото класиране 
заеха второ място.

В началото на юни в 
Прокупие се състоя ре
гионално състезание на 
инвалидни лица в стрет 
ческиге дисциплини: ст
релба с малокалибърна 
пушка, пистолет и войни 
шка пушка.

Това бе ведно и ква
лификационно състеза
ние за републиканско съ 
стезание на инвалидни 
лица по тези дисциплини.

С този половинчат ус
пех доведоха своето кла 
сиране 
под
га се очакват окончател
ните изходи в останали
те мачове, па едва тогава 
ще сс знае кое място ще 
заеме димитровградският 
отбор.

във висш ранг 
въпросителна и се-

Участвуваха осем отбо
ра, а' най-успешни бяха 
инвалидите от

Д. С. Д. с.
П р оку-

ли- Димитровградчан.ипие.
донесоха 6 медала — 4га ТЪЖЕН ПОМЕН

бронзови.сребърни и 2Д. Ставров
На 13 юни 1986 година се навършават 
ШЕСТ ТЪЖНИ ГОДИШ*СПОРТИСТИ В КЮСТЕОТ ГОСТУВАНЕТО НА БОСИЛЕГРАДСКИТЕ 

НДИЛ (НРБ) от смъртта на нашата мила и никога неза
бравима майка, баба, тъща и свекърваРавен резултат

Петрана
Стоянова

шахма- 
ако

борилеградските 
тисти. Още повече 
сс има в предвид, че в 
досегашните среши кю- 

шахматис-

1.5.кактоИ тази година, 
поредните няколко, в ра
мките на граничното съ
трудничество между Бо- 
силеградска община 
СФРЮ и Общинския на
роден съвет на град Кю
стендил — НРБ, в обла
стта на спорта и физиче
ската култура па,5 
месеиа в Кюстендил, спо 
стните дружества на две
те гранични общини пре 
мериха силите си по фут 
бол и шахмат. Двете сре
ши завършиха с равен ре 
зултат. футболната с ре
зултат
2:2. а шахматовата

Инак, футболната сре
ща, според надумите

Георги Георги
ев. бс твърда и иитерес- 

доста дъднуващи ми 
нред едната, и дру

лреньора стсндилските 
ти винаги побеждаваха с

на с убедителен резултат.
говс и
гата врата, с малко преи 

домашния
(1911—1980) 

от Димитровград

Времето минава, но никога не ще за
личи от спомена Нейния светъл и благоро
ден лик, С всеки изминат ден, все повече 
зейва огромнтД (празнота и никога шицо не 
ни я заличи.

Поклон пред светлата Ти памет.
От нейните най-мили

В срещата босилеград- 
ският футболен отбор

състав:
Тасев,

иг-намущсство
отбор. ра и следния 

Д. Младенов, В.
И. Рангслон, Н. Стоиме- 

Воинович (Б. 
Иванчов, Р.

този за боси- 
отбор бяха;
2, а ,Г. Иван 

Р. За-

Голмайстори
леградския
В. ЧИПС1Г —

М, Цветков и 
по 1.

нонич, В.
Тасев). Г.
Захариев, В. Глигоров, В. 
Чипеп, П. Стоянович и 
М. Цветков.

чов, 
хариев

И срещата по шахмат
завърши с равен резул
тат 5:1,5, което е равно 
„а успех за отбора на

М. Я.полувреме5:5,
1,5:

СТРАНИЦА 11
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ху/ч*Р • сатира • забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Локомотивът" няма вода!п
морил друг начин да отложи „за по- 
късно" вечерята,

— Ти шали обичаш да се игра
еш? — попитал той детето иа' дома
кина.

Директорът на едно предприятие 
от една наша община решил на дело 
да покаже, че обича работниците си. 
Един ден в следобедните часове по
чукал на врата на един овой работник.

Ощумемо • • •

Обичам отвърнало 'мом-
Овия дни нещо идем ощумел. Бабата по-— Дошъл съм — казал директо

рът, след като влезнал в скромния 
дом на работника — да видя как 
живееш, е какви ;проблеми се бори 
семейството ти и да си поговорим 
как може да ти помогне нашата ор
ганизация.

Развълнуван от ненадейната вии- 
мателност на директора си, домаки
нът решил да поспреше сиромашия
та см, за да не се посрами. Заповя
дал на съпругата да донесе люта ра
кия и повечко мезе, а след това да 
сготви хубава вечеря. Директорът и 
работникът пообсъдили положението 
в организацията си, разменили мне
ния за кризата и проблемите на ра
ботническите семейства с особен ак
цент върху проблемите на домакина 
и, разбира се, по.пийвали. По едно 
време домакинът разрешил на жена 
си.да донесе вечерята. Директорът, 
който бил прочут мераклия на раки
ята, искал да си пийне „още малко", 
но го било срам да иска. Затова на

чета.
— Е, тогава ще ти покажа нова 

игра. Ше се играем иа влак: аз ще 
бъда локомотив, а ти машинист.

Директорът се намерил в „четри 
положение, а момчето го

стоянно ме галати:
— А дърти но ниедна, досъга не можеш 

игоч да се дигнеш ни водицу да ми да-
телеви-усрсд

деш, а са по целу ноч дреждиш уз 
зорат. Защо не легаш да спиш, да си одмо- 
риш, ютре требе у самоуслугу да идеш... До
съга све се жалеше, дека ис можеш, дека си

ножиото”
яхнало. „Локомотивът" изсвирал 
тръгнал: паф-муф, паф-пуф! Но щом 
направил обиколка

и

около масата. уморан...
Верно по целу ночБабата има право, 

седим уз телевизорат ко богомоляц, цел се 
укочим, та не могу ни да мръднем. А и пос
ле сън ме не вача: све си мислиим кико йе 
било. кико некой фудбалери несу искористи-

енрнл.
— Локомотивът няма вода! — об 

яоиил директорът. Момчето 
тръгнало е чашка към чешмата, 
топ го спрял.

— Тази вода ще кара локомотив!

веднага
но

ли шансе.
Реши, че идем на село. Бая Истатко оди 

Тудовицу йе далеко оди град, далеко оди 
овую муку. Диго се овия дни — та У Ту-

И песочил бутилката па масата.
Слел като гаврътпал една ракий- 

кз, ..локомотивът" тръгнал. И все 
така на всеки коъг около масата „ло
комотивът" оставал без „вода", а 
момчето най-усърдно му доливало 
„гориво". Лскато и „локомотивът" и 
„машинистът" — заспали!

довицу.
Прими ме човек добре, поседемо и поо- 

ратимо и тийе по едно време он поче:
— Бае Манчо, де съга излезе бабата, да 

се преселимо у другу собу. Да гледамо мал
ко утакмице, само що йе почело...

Послуша га (а право да си кажем: и гле
да ми се тия опални фудбал).

Минуше неколко саата, улезе бабата на 
бая Истатка, донесе ни кавенце и мезенце и

Кирил Георгиев

ЕТ ШШШЕШшмш 'ШШ1щ ум Миниатюриа
Ударът на приятел» е по-добър от целувката на 
врага.

само попогледа у н.ега и си излезе.
— Нече да валя работа — рече бая Ис

татко. Щом бабето подбеля. че ме галати 
нещо...

Из правилника за движе 
ние
Мисълта е като автомо
била. Не й ли удариш 
навреме спирачките, вед
нага ще намери някой 
да ти надупчи талона.

Амхарска
Да хвалиш хора в очите е признак на ласкател- Щ 
ство. ■

— Таце, ега нече. Неси нищо згрешил, 
видим да те погцуйе...

— Кой знае?!
И кико с.мо защукли уз телевизорат, зае 

пали смо. Утакмице завършиле, а телевизор 
си бръмчи...

Разбуди ни бабата на бая Истатка:
— Айде бре Истатко дизай се... Овце

те вечима блаю... Я погледай комшийе пока
раше у попасък, а ти? По целу ноч висиш уз 
телевизорат... Откико поче това първенство 
— овцете изгърчаваше. Почеше да препли
тащ нобе... Ка че се завърши, че върллшо 
стокуту.

Аристотел
Страхувай се от евтини похвали, прикрити с ли
сича кожа.

Хораций
Няма нищо по-студено' от съвет, който не можем 
да ползуваме.

Забавена реакция
Мщозина помъдряват 

едва тогава, когато тру
дно вече могат да се въз 
ползуват от собствената 
си мъдрост.

Конфуций
Който може — прави,, който не може поучава.

Б. Шоу
Прилагай справедливостта чрез дела и чрез думи.

Питагора
На справедлива дума само дуракът се сърди.

Бенгалска Трудов ентусиазъм
Някои така горят в ра 

ботата си, че подпалват 
главите на целия колек
тив.'

Не искаш ли, и камила няма да забележиш.
Калмикска

Ако носите чужди очила, ще си развалите очите.
Д. Писарев
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