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* ВВСТНИК ИА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В ООВ ЮГОСЛАВИЯ *
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От Тринадесетия конгрес на Съюза на югославските комунистиУ ЩЕ СПЕЧЕЛИМ И ТАЗИ БИТКА
ИЗБРАНО НАЙ-ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО В СК НА ЮГОСЛАВИЯ. МИЛАНКО РЕНОВИ- 
ЦА ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК, А РА- 
ЦИША ГАЧИЧ, ЗА СЕКРЕТАР- ПРИЕТИ ДЕВЕТ РЕЗОЛЮЦИИ И ИЗМЕНЕНИЯ И ДО
ПЪЛНЕН УСТАВ НА СЮК.

шш
Съюзът на югославските комунисти на своя Тринадесети 

конгрес не излиза само с големи придобивки и безспорни ре
зултати, но и с бреме от изострени икономически проблеми и 
обществени противоречия. Изправени сме пред стагнация в ра 
звитието. с отслабване на единството на югославската общно
ст и СЮК, с увеличение на извращенията и отклоняване от 
прокламираните цели и нарушаване на някои обществени но
рми и качества, които афирмирахме в революцията. Всичко то
ва постепенно прокарваше път на настоящата икономическа 
криза и кризно положение в другите области на обществения 
живот — се подчертава в доклада, който Видое Жаркович, 
председател на Председателството на ЦК на СЮК изнесе на 
Тринадесетия конгрес на СЮК, проведен в Белград от 25 до 
28 юни т. г.

МИЛАНКО РЕНОВИ- 
ЦА. е роден през 1928 го 
дина в Соколац- По наци 
оналност е сърбин. Член 
е иа СЮК от 1947 годи
на. Завършил е Юриди
чески факултет.

Досега е изпълнявал 
редица отговоони и важ

РАДИША ГАЧИЧ е ро 
ден през 1938 годи
на в Баина Баща. По на 
ционалност е сърбин- За 
вършил е Виеше педаго
гическо училище и Юри 
дически факултет.

определения на Конституцията 
на СФРЮ и Решенията на Десе
тия и Единадесетия конгрес на 
СЮК. Вместо да укрепва сила
та и влиянието на самоупоавите 
лно организираните работници 
в мюужения труд. в управляване 
то с всички процеси на обшес 
твеното възпроизводство, се 

стигна до укрепване на етати- 
зма. нови видове на отчужда-

Причините за икономическа
та криза възникнаха много по- 
рано от Дванадесетия конгрес на 
СЮК. Поради неосъществяване 

цели на оефоона съществените 
мата от 1965 година се разшири 
ха субективизмът и волунтаоиз- 

оазвой- Член на СЮК е отмът в икономическата и
стопанското 1957 година. Бил е секре 

тар на Общинския коми 
тет на СК в Баина Баща.

МОК

ната политика и в ни длъжности.
Бил е член на Изпълни 

на СР Босна
осно-екстензивни

етатистическо-оазвитие на 
ви- Напускайки 
централистическата система, не , 
изграждахме и не развивахме па 

системата на самоупоа 
обществено планиране.

телния съвет 
н Херцеговина, председа- 

на Околийската и 
Републиканската 
ска камара, член иа Пое 
дседателството на 
СК в БиХ и председател

ване на дохода от трудещите се 
и отслабване на

и председател на 
на СКС в Т. Ужице-материалната 

самоуправлението. Вме тел
основа на 
сто самоупоавителна интеграция 

върху осно- 
интересите на работници

стопан-ралелно За член на ЦК на СК 
в Сърбия е избран на Ос 
мия и Деветия конгрес 
на СК в 
1982 до 1986 година зае
маше поста секретар на 
Председателството на ЦК 
на СК в Сърбия. Бил е 
делегат на Десетия. Еди
надесетия и Дванадесе
тия конгрес на СЮК и 
на Осмия и Деветия кон
грес на СКС.

вително
Напускайки статистическия

съсредоточаване на соед- 
акумула

на труд и средства ГК нана-
вите на
те и трудещите се и 
обединяване на човешките по1

чин на
ствата на обществената

развивахме системата на 
съсоедоточава-

Сърбия. а отпо-злоаво на Комитета по подгото- 
Шестия конгресвка на 

на СК в Босна и Херцего 
1974 до 1982

ция. не тенииали в страната, ние сме сви 
частично-собствсничес- 

тенленции, разбиване на
самоупоавително 
не на средствата. Това нешо заз 
доави стихийните и

летели на 
ките
единството 
зап.
варяне на стопанското 
в републикански, покоайпински. 
доои и общински рамки, е папи 
онални, културни и други делби-

пипа, а от 
година председател на 
Изпълнителния съвет на 
СР Босна и Херцеговина.

авеаокични
на югославския па- 

оиаспата практика на зат 
развитие

задълбочени диспоо 
материалната струк-

тенденции и 
порциите в 
тура на нашето стопанство. От 1983 до 1985 годи

на беше председател на 
Председателството на СР 
БиХ.

• ОТКЛОНЯВАНЕ ОТ ОПРЕДЕ 
ЛЕНИЯТА

деиснтрализа- 
на Фс-

Пронесите на
функциониране

к-оито са започнати с

причи 
криза се Председателството на ЦК на СЮККъм непосредствените

ния на 
деоанията. 
конституционната

ни за икономическата 
числи сигурно и експанзията на 

в пепиола реформа, не
капиталовложенията 
от 1976—1980 година пои неоога 

чужби- 
споооб-

На първото заседание на ЦК на СЮК чрез тайно гласо
подаване за членове но Председателството на ЦК на СЮК са 
избрани: Иван Бригич, Душан Чкребич, Радиша Гачич. Ще- 
фан Корошсц, Бошко Крунич, Марко Орландич, Милан Пан- 
чсвски, Иван Рачаи, Миланко Рсиовица, Франц Шетинц, Кол 
Широка, Стипе Шувар, Васил Тупурковски, Видое Жаркович- 

Членове на Председателството но ЦК на СЮК по функ
ция са Георгийе йовичич, Милан Кучан, Яков Лазвроски, Сло- 
бодан Милошсвич, Милян Радович, Станко Стойчсвич, Милан 
Узслац, Джордже Стойшич и Азем Власи.

За изпълнителни секретари на Председателството на ЦК 
избрани! Слободан Филипович. Марко Лолич, Ву- 

Лончар, Борис Мужевич, Станислав Огоянович, Угле-

и като пооне- 
запад по- 

оониали 
и ук 

на югосла 
върху тези ос

ее осъществяваха
деетатизаиия 

развитие на
низипано задължаване в си на 

ускоренона и при недостатъчна
да се използ- самоуправлениеност тези средства 

ват най-ефективно и най-ранио- 
за изгражда

етическото
на единствотооепване 

вската 
нови, по като 
ване на

нално, прели всичко 
не на мощности, които ла увели 
чават износа и валутния 
лив.

общност
I пронеси на укоеп-

денентоализиоавия
доведоха ло нови

при
ета

стигна коитоДо всичко това се 
най-много запад това. зашото оа 
звитието на обшествено-иконо- 
мическите отношения ло голяма 
степен тръгна по път, които се

от съществените

тизъм. 
препятствия 
моупоавлението

на са-в развитието
и ло все по-голя иа СЮК са

кпшин
ша Узслац и Любомир Впрошлия.

На 2-ра стр.
отклоняваше



нгобС но сюк

ЩЕ СПЕЧЕЛИМ И ТАЗИ БИТКА ЗА ИНФЛАЦИЯТА

Високата инфлация дн 
от най-големиес е един 

те проблеми. Тя дегради
ра нашата система, отс
лабва възможността и 

резултатите на 
всички наши усилия за 
увеличение на износа и 
качествените фактори на 

принизява

наинството на югославската обш-|иото равноправие и влас па 
Тези явления са извор на№работническата класа, 

по-голяма загриженост и не-' ^ ОПАСНИ ЗАТВАРЯНИЯ
“даните 'на вс^Гнаши® на" Следствие укрепването на по
роди и народности- Те създават линептричн-ия етатизъм и б 

почва за оазпоос- ,<оатизъм. ' 
идейна конфузия и средства тя в 

югославската сЬс пеи остава затворена в
покоайнияски граници.

покоайнински

(От 1-ва стр.)

мо отслабване на кохезията и 
единството на 
страната.

ФЕДЕРАЦИЯТА НЕ Е СПО 
ГОДБА

пост. стеснява
все

стопанството в

интеграцията на труд 
най-голяма сте- 

оспубли-

стопанисваие, 
жизненото равнище иа 
работниците и на иай-бе 
дните слоеве в 
то и прехвърля тежестта 
иа борбата за икономиче 
ска стабилизация почти

благоприятна 
тоанява-кс на
за характера на общество-за извращаване на ста кански и

СЮК по този КРУ- Републиканските и
Ролята на държавата и нейни 

последните
дсрация и 
повитата наготе органи през главно се оазви-те стопанствастанодини се отдалечаваше от 

вищата на Съюза на комунисти
те. разработени в Програмата на 
СЮК и Резолюциите от прелиш 
ните конгреси на СК и от

определения. Съ-

пси въпрос.
Югославската федерация пе |)аха _

от спогодба на поли- структури, разбивайки по так-в 
пито спооа-

стопанскикато затворени
изцяло върху техни пле
щи- Затуй обуздаването 
на инфлацията представ
лява едно от най-същес 
твените условия за изли
зане от икономическата 
криза и за осъществяване 
на целите и задачите на 
развойната икономичес
ка политика. Нашата ак
тивност в намаляването 
иа инфлацията трябва 
да бъде комплексна и 

премахва- 
всичките й при-

с резултат органичното единство на 
национални водачи, стопанството на единния 

външни Фа- ки простор и пазар.
Тя с създадена в огъня отговорността на републиките и 

Народоосвоболителната бор- покрайнините за развитието на
_______________ __ Югославия, забавено е и услож-

‘ ’ ноно съглежлансто и съгласува
нето на обшите интереси-

тически структури. начин югославг.
Отслабнаконс- зумепие на 

Не е ни съзлан-ие иатитуционните 
знателно и 
стоанявашс

стихийно сс разпро 
ролята на държава

ктоои
на

Съг-
ЗА ОТБРАНАТА интереотделниласуването на

си. които са придружени от 
литичсски натиск и пазарлъци.

интересите 
и на обши- 

лоои и обвинения-

по-страиата зависят от все- 
нашата икономическа, полити- 

способност да према- 
във вътрешните отноше-

Отбраната и самозащитата на 
общото вътрешно състояние, от

социална стабилност, от нашата занемаряването наческа и
хваме застоите, слабостите и кризата 
ния и в развитието на самоуправлението.

Югославската народна армия има 
нашата отбранителна и самозащитна система, която

Конституцията. Тя е съвместна сила на всички 
териториалната отбрана представлява 

всенародна отбрана... Решител

на другите, а с това насочено към 
нето на 
чини.

те интереси, 
та в унитаризъм имногостранна функ- сепаоатизъ.м
— в зависимост от заетата поли- 

— само са обли 
разни

ция в тичеока позиция Успешното осъществяване на 
Дългосрочната програма за ик 
ономическа стабилизация подра

определена с 
народи и народности и с 
основата на нашата система по 
но трябва да сс противопоставим под вида ни милитаризация и

всенародна отбрана и

ци на стълкновяване на 
етатистически центрове на сила. 
които решават ..в името" на ра 
ботническата класа и които се збира и неотложно изисква висо 

оешително и бъозо 
равяи-

унитаризъм да се нападат системата по 
ролята на ЮНА в нашата страна, порицавайки искането да се 
промени тази роля.

като ко единство,
преустройство на всички

стремят да се представят 
единствено истински носители и 
защитници на националните ин ща на обществената организира 

икономичес-ност. по-отговооно 
ко поведение и по-шиоока поак 
тическа акция за мобилизиране

теоеси.
Тези отрицателни тенденции 

концепта
оеволю

общественото възпоо ния като изоаз на стремежите в осъществяването на 
пречейки пои това на всички югославски народи и на югославската Федерация

на-оодности. Затуй и може успе сс надминават в оная степен, в

в поо ба и социалистическатата и нейните регулятиви 
цесите на 
изводство. 
да се осъществява с Конституци-

и активиране на всички потенци 
али на об ществото. Също така 
е необходимо по-бъозо да се 

слабости.

ще

шно да се развива само върху ос която като носител на интереси-
новите на които е създадена — те на народите в Югославия се помахват вътрешните

непоследователността и недоста-
утвърдената роля на труде 

щите се в сдружения труд. Съ
щевременно отслабваше отговор- 

ефикасността на дъо- 
ония области

ята
въоху укрепването на нанионал- явяват като самоупоавително оо
___________ ____________ ган-изиоани работници, а не ка- тъпите на политическата ни

то републиканска покоайнинска тема. които намаляват 
или федеративна бюрокрация...

Решение за преодоляване

сисностга и 
жавните органи в еФикас-

ЗА НАЦИОНАЛИЗЪМА осъшесността й и затрудняват 
на гвяването на Дългосрочната поо 

грама за икономическа стабили-
на обществения живот, 
тяхната роля е 
са обществената евиденция и 
контрол, инспекционните служ 
би и. което е най-важно, обезпе 
чаването да се зачита конститу- 
циоиността и законността и стои 
ктно изпълняване на законите и 
решенията на компетентните ор
гани -и тела. Такова състояние 
трябва спешно да се мени. за 
щото то спъва социалистическо 
то самоуправление, а сред граж
даните и трудещите се предиз
вика неоигурност и оправдателно 
недоволство.

През последните години в 
осъществяването на конституци 
онния концепт на югославската 
Федерация се срещаме с множес 
тво проблеми, които се изявя
ват в твърде бавното съгласуване 
на съвместните интереси в -ико
номическата и развойната поли 
тика. и в развитието на стопан 
оката и политическата система, 
в отслабването на югоелвек-ия 
пазар и във все -по-честата поак 
тика на неизпълня-ване на съюз 
ните закони. Всичко това доведе 
до сериозни затруднения в дей- 
ствуването на Федерацията, от
слабваше ефикасността на сис
темата като цяло и силата и ед-

кьдето 
незаменима. Това Върху платформата на 

национализма търсят и 
изнамират общ език п 
гражданската десница и 
ония части на етатисти 
ческо-бюрократическите 
сили. които укрепват вър 
ху междунациоиалното 

напрежение и недооазуме 
ния. Към тях се приобща
ва и клеронационализмът 
като вид на злоупотреба 
на религията за разпрост
раняване на религиозна и 
национална нетърпимост, 
за създаване на подозре
ние и насърчаване на ом 
раза. особено сред мла
дите вероизповеданици 
спрямо другите народи и 
религии.

За успешна борба на 
социалистическите сили 
против всички видове на
ционализъм първо усло
вие е — безпощадна бор 
ба против национализма 
в собствената среда- Ко
мунистите не винаги бяха 
приемствени в тази насо-

тенденциите и практиката в сре- 
щупоставянето на полинентоич- 
н-ите етатизми не бива ла се тъп

зацния-
Поради голямата бавност, не 

в осъ 
Дългосрочната 

програма за икономическа ста 
билизация някои икономически 
и обществено-политически проб
леми днес са по-остри, отколко 
то в момента, когато пргоамата 

Дългосрочната програма за поиета. Между другите това
са: отчуждаване на голяма част 
на дохода от ония. конто го съз 
дават, п-ри заоилено влияние на 
разни -неформални групи и из-

си в укрепването на съюзния ета Решителност и неединство 
тистически централизъм, но в ра ществя-ването на 
звмтието на социалистическото 
самоуп равление.
КАК ДА ИЗЛЕЗЕМ ОТ 
КРИЗАТА?

ик-оном-ическа стабилизация е 
изходен пункт -на целокупната 
ни дейност за преодоляване на
икономическата криза и за осъ 
шествяване динамично развитие вЪнинституци-оналнч Фактори въ-

на оху обществените процеси; из- 
буяване «а инфлацията: спадане 
на жизненото равнище на най-бе

на стабилни основи. Съюзът
трябва енергичнокомунистите

ла отстрани практиката на непо
следователно. несъгласувано и 
частично провеждане на 
програма.

дните слоеве на 
увеличаване на загубите и труд
ностите в текущото възп-роизвод 
ство; социално разслояване, кое 
то не е резултат «а разпределе
ние спооед резултатите на труда. 
При условията на ненавоеме-нно. 
частично, несъгласувано и непос

населението:
тази

Въпреки окуражаващите 
чални резултати.

на
пие не успях

ме ла премахнем големите 
лахи. с които

зап
икономическата 

натиска обществото 
В това отношение 
не., бяха навсякъде

криза ни.
леповател-но осъществяване на 
дългосрочната програма някои

усилията ни
еднакви. При

етите становища се осъществява ,,р°бходими мерки на -икономиче 
ха бавно, колебливо 
чато.

ка. ската политика — каквито са пеи половин-
(На 3-та стр.)
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Тринадесетия конгрес на СЮК

ЩЕ СПЕЧЕЛИМ И ТАЗИ БИТКА БЕЗРАБОТИЦАТА

Голямата безработица 
е един от най-острите со 
циални и политически 
проблеми V нас. Разпола
гаме с материални и об
ществени възможности 
за ускорено разрешаване 
на този проблем, но не 
ги ползуваме достатъчно. 
Необходими са ни осми
слени програми и конкре 
тни акции. Такива прог
рами трябва да насърчат 
стопанското развитие и из 
намирането на целесъоб
разни системни решения 
и мерки на икономичес
ката политика.

От 2-ра стр. та класа като двигателна сила на 
революцията. С квазиаргументи 

алните лихви и реалният курс на от граждански позиции се оспоо 
динара дадоха резултати, про ва целесъобразността и реалност 
тивоположни на желателните, ос- та на стратегическата ни цел ра- 
обено от аспект на растящата 
инфлация, оебдиняването на ма ното възпроизводство. Догматич 
термалната основа на самоупоав- но-бюрокоатичните отпори на об 
ението в голям брой стопански

зонтите на нашата революция. 
Гласовито се застъпват за разви 
тие на обществената критика, а 
същевременно настояват да по
тушат всички усилия за разви
тие на истинската марксическа 
критика на различните тенден
ции в социализма.

Успешна ангажираност на О 
юза на комунистите твърде мно 
го зависи от промените в сегаш 
ната му позиция, която пооти 
в но на со бствените му програм 
ни определения и потребите на 
самоупрЛвителните процеси — 
го прави съставна част на една 
от много неща етатиетическа 
структура, а с това и посредник 
и арбитър в безкрайното опортю 
нно и компромисеоско съгласу
ване на стьлкновявашите се пао 
циални интереси, които често 
пъти се Формират изкуствено. 
За да се откаже от тази позиция 
и креативно да се включи в ..ак- 
туалния момент" на нашата ре
волюция. Съюзът на комунисти 
те трябва да замести действува 
нето си от позици на властта, а 
властта. със съответно идейна I 
често пъти и вместо органите на 
политическа дейност всред ра
ботническата класа, в масовите 
политически и обществени оо- 
аиизации и в институциите на 

политическата система на сониа 
ли етическо самоуправление.

ботниците да овладеят оазшире

ществената еманципация на ш 
отрасли и социалното разслоява ботническата класа се отразяват

между другото и в становища
та. че достигнатата ноомативно- 

структура на оис 
темата вече сама по себе си обе

не.

ДА ПРОКАРАМ НОВИ ПЬТИ институционална
ЩА

зпечава и отразява тази сманци- 
на пация. Въз основа иа този идео 

обществените 
станат

Днес най-важната задача 
обществото и субективните сили 
начело със СЮК е още по-сил
но да мобилизират работническа водеща сила на обществото, 
та класа, трудещите се и всички провъзгласяват именно за такива 
прогресивни сили в

логически подход
сили. които сс борят да процента върху валутния доход 

на развиващите се страни и взи 
мане мерки за насърчаване раз
витието и износа им. Затова е 
необходимо да бъде спешно сви 
кана световна конференция по 
Финансовите въпроси, за да бъ
де извършена коренна реформа 
на международната -валутна сис
тема.

се

обществото В това кризисно време и V нас 
се явяват мнения, които се зас- 

коизата и откриване на пеоспек тъпват за радикално изтласкване
за ускорено преодоляване на

тиви за по-нататъшно динамично на заден план на сониалистичес- 
и стабилно икономическо и об- ките принципи. Фактори и цели- 
ществено развитие на страната.

Критиците на 
оане на социализма и на 
листическата ни стратегия 
чат класово-революционния 
рактео на социалистическото са
моуправително развитие и исто те за статистическа 
рическата роля на работническа нас настояват да стеснят хоои-

Тези мнения имат за цел внедр 
нашето разби яване на съществени отношения 

социа- и Фактори на капиталистическо- 
отри то общество в противоречивите 

ха- социалистически процеси.
От друга страна, поборници- 

идеология V

Също така е необходимо да 
“ бъде установен нов междунаро

ден поядък в областта на инфоо 
мирането и културния обмен, по 
неже доминацията на развитите 
страни в тези области застраша 
ва културния и национален иден 
титет на развиващите се страни 
и отрицателно въздействува вър 

международни

ПРОДЪЛЖАВА НАПРЕЖЕНИЕТО В КОСОВО
период СЮК, СК в Сърбия и СК в 
организирани социалистически сили 

недостатъчни усилия за стабили- 
положение в САП

В междуконгресния 
Косово и всички останали

ху целокупните 
Затова Съюзът на комунисти- отношения.

те има революционното задъл
жение да се освободи от ..съю
за" и бюрократическото си парт 
ньорство с държавните органи, 
да преодолее фооумната работа

положиха големи, но все още
общественото и политическо По тези въпроси Движението 

на необвързаните страни 
цялостна
редица конкретни

зирането на
Косово и за премахването на последиците от контрареволюци- 
онната дейност на албанските националисти и иреденлисти.

политическата обстановка и

изготви 
платформа и излъчи

предложения 
и идеи за разрешаване на същи 

на ръководствата ои и да изгоа- те увеоени сме. че 
ли ръководствата си в истински 
революционни шабове. обърнати бъде 

най-широката партийна и

си-Благодарение на тези усилия
Косово днес е по-добра.

Политическата платформа за акция 
самоуправление.

гурността в и предстоя
щата Конференция в Хаоаое щеНо много задачи от

на СЮК в развитието на социалистическото
Косово не са изпълнени цялостно, 

кладенците", от които се напо 
цък докрай

нова крачка към разреша
ха кономически 

в съвременния свят. 
Отделно сме заинтересовани 

за стабилни и всестранни отно-

към
обществена база 
й предложат истински програми

ване на тежките 
и способни ла проблемибратството и единството в 

Преди всичко не са „затрупани

идейно-политическа диференциация в
Косово

ява вместо писани материали и пра 
зни призиви и па я поведат на 
конкретна акция. шения с всички съседни ни стла 

ни. Макар че сме наследили теж 
ки исторически опити, крепко и 
трайно е определението ни за 

Прекомерните дългове на раз политика на добросъседство въз

дентизъм- Процесът на
редовете на СК и останалите социалистически
започна, но не е довършен. Има и слабости в изграждането на 

Съюза на комунистите в съроия и еъ'«м 
Смоза на югославските ко- 

Политическата плат 
сръбският, черногорс 
затрудняват борбата 

Съюза

ПРОБЛЕМЪТ С ДЪЛГОВЕТЕсили в

вивашите се страни днес са пър основа на последователно спазва 
постепенен икономически и по- не на равноправието, независимо 
литически проблем на съвоемен- стта. суверенитета, теритриална- 
ния овят. Този проблем е отра та цялост, неповредимостта на 
жеиис па дълбоката криза иа ме границите и ненамесата във вът 
ждунаоодната валутна и Финан- оешни работи, като при това ра 

В 'интерес на напре вноправието на частите от отдел 
човечеството тояб ни народи, които живеят в дру

акционно единство на 
на комунистите в Косово относно в

на задачите отмунисти за осъществяване 
форма Фактът, че напоследък нарастват

коитоостаналите национализмии.кият и
за стабилизиране на положението и

по-енергична и
Косово, задължава

по-носледоватслна
на комунистите да поведе спели,
идейна и политическа а,шия срещу тя НЯКОи неблаго-

Това обуслови и продължава да успяхме да ста-
приятни процеси в тази наш® "°1<П^ онални отношения и да 
билизираме нарушените между ипитс за равноправие,
установим доверие въз основа на за с„дг,ов..ата ни свърза- 
братството и единството и съзна ски
ност. И по-нататък се върши най ^ ^ изселват ох 
бите и черногорците, поради к слабостите и непослсдо-
Затова е необходимо да се пре ‘ ите от Платформата,
вателиостта в осъществяването в Косово. СК в
Голямо е задължението и отгов Р ИРедеитата, да, се пре-
Сърбия и СЮК трайно да Ш^юев * ^ „ да се съ3.
одолеят последиците от разорителн® в
даде необходимата политическ ЦЯЛо. Съюзът на юго-
с това и в СР Сърбия и Югос;™п„' тел,го т|)ябва да мобили- 
славските комунисти много Р Косово ср Сърбия и Югос- 
зира всички обществени сили ;с „од „атиск и да бъ
лавия, за да бъде осуетено всяко 1<0ито се изселиха,
дат създадени условия за завърщане ------------- ---------------

оопа системо.
лъка и мира
иа бързо ла намери изход от те ги страни като национални мал 

трудности, Пробле- цинства. поелставяват мостове
по-високо разбирателст-

зи големи
мът с дълговете обаче пе може за още
Да се разреши, доколкото — за- во. взаимно сътрудничество 
пали изпълняване на задължени- ппмятелство. Всяко ограничаване 

към световните банки и раз на националните и човешките им

и
натиск на сър- 

Косово. ята
питите страни—повепители — сс права, а особено отричането на 
ограничава развитието на страни тяхното съществуване, както и . 
те — дължиички. Справедливо и оспорването на националния лле 
трайно решение може ла се из- нтитет на който и ла било народ.

чрез съответно опо може само да затрудни развити 
между страните—длт ето на добросъседските отноше-

доверието и стабилността 
подразбира отчисляване на на Балканските и претвоояване- 

най-белните то им в зона на мира и всестоан 
но сътрудничество, освободена 

за воъ от ядрено оръжие и блокови кон 
на фронтации-

иамепи оамо
,азумениепокрайнината, а лекички и страните—повепители. ния и
което
воички дългове иа 
страни, намаляване на 
определяне нови срокове 
щане на дълга, ограничаване

лихвите.
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цптр>с на СЮКОт Тринадесетия
НЕОТКЛОННО НОтнтовия кът

ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА РЕЧ НА МИЛАНКО РЕНОВИЦААКЦЕНТИ ОТ

ИМАМЕ СИЛИ ЗА ПРОМЕНИ
соаи 

общество.
изнесли

забележки

лобивки от нашето 
алистическо 
Делегатите са

„Друже Тито. ний ти 
се кълнем, че от твоя път 
ме ще се отклоним", ста 
зи песен приключи чети
ридневната си 
Тринадесетият 
на Съюза на 
те комунисти, който ра 
боти в шест комисии и 

В по 
от работата 
бяха ппие-

можс ла со осъ-икономическите процеси 
по-добра работа и единство# Необходимият прелом в 

ществи само с конкретни акции.
който • икономическите^идеологическите и ДРУ-

сегашния натиск, критически 
във връзка с бавното пое 
всждане на зад*читс от 

Платфоо

работа
ги хипотеки конгрес

югославски политическата 
ма за Косово, като са из 
несли единодушно стано- 

в най-къс срок

негова национализма и 
вото разорително дсйству 
ваие- Пред нас стоят не
отложни задачи решител
но да ..затрупаме кладен
ците". от които се напоя 
пат национализмът, сспа-

ществят само с акция на 
политическите 
Това изисква и 
шеиствуване на политиче 
ската система.

Конгресът ясно показа, 
чс не съществува криза 
на социалистическото са
моуправление. а в криза 
са западнали определени 
несъответни
начини и методи на не
говото осъществяване. Ста 
на ясно. чс застоят в ра
звитието на соииалистиче 
ското самоуправление не 
може да се премахне са
мо с меняване на отдел
ни решения, с критика 
на някои поведения и 
практиката или само с бо 
рба срещу антисамоупра- 
вителната дейност, но пое 
ли всички с всестранно и

Единодушно е становището на Конгреса, че 
ключовите развойни решения трябва да бъдат при
ети от работниците в рамките на делегатската си
стема. Тази битка може да води и спечели само 
работническата класа в съюза с всички трудови 
слоеве и начело с»с сплотен Съюз на комунистите. 
В СК няма места за ония, които на думи са за 
власт на работническата класа, а на практика дей
ствуват противоположно. Налага се да се изборим 
работническата класа и трудещите се да разпола
гат с принадения труд и да имат доминантна роля 
пв властта и управляването с обществените рабо
ти. В борбата си за самоуправителни обществени 
отношения трябва да афирмираме моралните сто
йности на нашето движение, без които няма сво
боден живот, материален и културен напредък-

На Тринадесетия кон
грес на СЮК задълбочих субекти.

усъпър- даме съзнанията си за със
тоянието в Оюза на ко- 

оаботническа

в и ще
се вземат мерки за подси 
чз не корените на воаже- 

лействуване в Ко-

три пленарни сесии- 
следния лен

мунистите. 
та класа и обществото и 
укрепихме единството си 
в борбата за по-нататъш

на конгреса
девет конгресни резо

люции и изменения и до 
текст на Устава

ското
сово и бъдат премахнатити

ирелептизмътратизмът. 
и коитоареволюцията в 
Косово и ла премахваме

видове на нацио 
действува- 

ескалания на албан 
и на-

всички 
нплистическо 
НР и 
ския сепаратизъм

пълнен 
на СЮК.но социалистическо са- 

моуправително развитие 
на нашата страна. Изяви 
се готовността, решимост 
та и способността на ко
мунисте и всички соци
алистически сили на об
ществото ни по-оешител- 
но и по-бързо да пиехме 
нят сегашното състояние. 
Това е голямо задълже
ние и насърчение за непо 
соедствена политическа 
и обществена акция.

Конгресът наложи по
следователно да се осъ-

последици оттежките
тях.

механизми. пленарна 
конгреса Цвийс

На третата 
сесия на 
тип Миятович говори по

инонялизъм-
Югославските комуни

сти непоколебимо оста
ват на Титовата линия на 
борбата за по-хубав свят. 
за справедливи междуна
родни икономически и по 
литически отношения, за 

равноправие.

В комисията за разви
тие на СК най-често са 
били издигани въпроси от 
по-нататъшното идейно- 
политическо и акционно 
единство на СК при пос- 
стоянно укрепване на па 
ботническо-класовата ст
руктура. както и против 
затварянето от първични
те организации до репуб 
ликите и покрайнините. 
Единодушно е подчерта
но. че трябва занапред 
ла се води решителна и 
енергична борба против 
траднционалистическите. 
буржоазните, национали 
етическите и несамоупра 
вителните идеи във всич 
ки области.

100-годишни натаповод
от рождението на Джуоо 
Джакович. а 
Али Шукрия съобщи ре-

след това

зултатите от изборите за 
ЦК на СЮК,сигурност, 

социализъм и мир в све
та. Необвързаността е на
ше трайно определение.

членове на 
комисията за уставни въ 
проси и 
та комисия в 
изтъкна, че всички пред
ложени кандидати са по 
лучили необходимо мно 
зинство гласове. В про
дължение на сесията де

Надзирателна- 
СЮК, катокоето свързва хора и на

роди и ги сплотява за съ
трудничество, 
ногт и мирно
съществуване.

солидао-
съвместно

По пътя ни на социали 
самоуправите- 

лно развитие оаботничес 
ката класа не очаква чу
деса от своя авангард — 
Съюза на комунистите. 
Тя е съзнателна за вели-

стическо легатите изслушаха от
четите на шест конгрес
ни комисии, в които са 
участвували 560 делега
ти и гости, а над 200 са 
приложили свои писмени В комисията на между 

народно сътрудничество 
на СЮК се изтъква, че

чието и трудностите на 
борбата и е готова за дъл 
готрайни схватки, лише
ния и преодоляване на 
изпитанията по пъят за 
излизане от кризата и 
откриване на перспекти
ви за успешно развитие. 
Но тя иска единство и 

последователно

изказвания.
изцяло е потвърдено тра
йното определение на 
Югославия да продължи 
с необвързаната си поли 
тика като израз на ней
ното вътрешно

Щефан Корошец. до
кладчик в комисията за 
обществено-икономичес
ко развитие между друго 
то подчерта, че предло
жените нови икономиче 
ски мерки не ще дадат 
резултати, ако не се про
мени поведението на вси 
чки участници в общес
твеното възпроизводство, 
а делегатите в тази коми 
оия незаетостта също оз 
начиха като един от 
най-сложните проблеми в

ществява стратегията на 
интензивно стопанско ра
звитие. която е утвърде
на в Дългосрочната прог
рама за икономическа ста 
билизация и конгресните 
резолюции. Това е път за

упорито внедряване на со 
циалистическото 
оавлевие като историчес
ки път за освобождаване 
на тоуда.

самоуп
общест-

акции.
прилагане на принципите 
на демократическия цен
трализъм. укрепване на 
идейно-политическата, оо

вено-икономическо и по 
литическо битие. В отно 
шенията със съседните ст 
пани е подчертано, че в 
някои съсбдни страни съ
ществува отричане на ма 
кедонското национално 
малцинство, като се пред 
явяват дори и теоитопиа 
лни претенциии спрямо 
Югославия. В комисията 
за всенародна отбрана 
беше изтъкнато, че кон
цепцията по всенародна 
отбрана по Титовски об 
разец си остава и занап
ред като единствен отго 
вор на всички предизви
кателства и заплахи сре
щу независимостта и без
опасността на СФРЮ. Осъ 
дени бяха и нападките 
върху ЮНА и отричане 
то на общоюгославския 
й характер.

Тринадесетият конгрес 
■на ОЮК се потвърди ка- 

инФлацията конгрес на единство и 
и повишаване ефикасно- акния на Съюза на кому- 
стта на системата- Зато- нистите и най-шиооките 
ва се налага да афирми- сопиалистическки и демо 

кратически маси. сплоте- 
в Социалистическия 

рационалност съюз като Фронт «а орга- 
и самоуправителното из- визираните социалисти- 
казване на интересите ше чески сили. Готови сме 
ускоряват процесите на да Укрепваме единството 
интеграция «а обществе- и кохезията на Югосла-

излизане от кризата, на
маляване на ганизацио,ината и кадро

ва способност на Съюза 
на комунистите за дей- 
ствуване в съвременните 
условия на борбата за ис 
торическите цели на на
шата революция. За осъ
ществяването на това пле 
бисцитио определение на 
комунистите и оаботниче 
ската класа, за претворя
ването в дела на конгре
сните решения. Централ
ният комитет на Съюза 
на югославските комунис 
ти има 
ност- Той е 
ггежтвува решително и от

раме онези елементи, ко
ито със силата на иконо
мическата

ни

настоящия момент. Неве 
днаж е бил издиган и
иск да се потърси 
вооност от

отго 
отговорните 

за разни несполуки и др.

вия, да я развиваме в ду
ха на историческите ре
шения на АВНОЮ, да 

сдруже- задълбочаваме боатство-
не освободим то и единството и равно

правието на народите и 
в силния народностите, да осуетя-

бюрокра- ваме и изкореняваме на
ционализма. сепаратисти- 

икономичес- ческите и унитаристичес-
ките тенденции и иреден 

ги хипотеки. напразно тисткия заговор. Налага
ще се надяваме, че лро- се оше по-енергично да
мените могат да се осъ- отстраняваме причините

ния труд в югославските 
простори. Доколкото ико 
номическата логика и са- 
моуправително 
ния труд 
от сегашния натиск, кой
то се корени 
статистически 
тизъм и в определени ис
торически, 
ки, идеологически и дру-

пропуски.

В комисиятависока отговор- за разви-
длъжен да тие на политическата си 

стема. както 
ан Брегич. е 
новището. че не 
да се менят 
принципи, които

изнесе Ив-говооно и това е крите
рий за непоколебимо ут
върждаване

изнесено ста 
могат 

основните 
изоазя- 

революционните при

ОТГОВОРНОСТ
та на органите, организа
циите и членовете на 
Съюза на комунистите. ват
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К*Ь1Уа ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ ОТ ТЪРЖЕСТВАТА ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА СА- 
МОУПРАВИТЕЛИТЕ________ _________

БОСИЛЕГРАДСУРДУЛИЦАда Самоуправлението се потвърждава 
«а практика„Власннско лято '86"изпълни 

задачата си И тази година Денят на самоуправителите в 
Босилеградска община бе ознаменуван7 тържест
вено. В ООСТ се проведоха тържествени събрания 
на първичните синдикални организации. Проведе 
се и тържествено събрание на Общинския оинди- 
кален съвет. на което говори секретарят на съвета 
Васко Георгиев. Той между другото изтъкна:

— Съюзът на синдикатите във фронта на. ор
ганизираните социалистически сили начело със Съ
юза на комунстите бе и ще бъде носител на идеи 
и практически решения от значение за внедрява
нето на социалистическите самоуправителни отно
шения- Досегашният ни опит недвусмислено пока
зва. че работническата класа е способна да носи 
усилията и отговорността за всестранно материал
но и обществено развитие на нашата страна.

По случай празника Общинският синдикален

Опит да се внесат съвременни съдържания в 
манифестациите по случай 4 и 7 юли

На 6 и 7 юли т.г. на 
Влаоина Ще се 
празнична манифестация 
под названието „ВЛАСИ- 
НСКО ЛЯТО '86". 
тена на великте юлски 
празници 4 юли 
на боеца и 7 юли — Ден 
на въстанието в Сърбия.
Организатори на манифе 
стацията са СОМ за кул
тура в Сурдулица и Ра
шо Ниш в сътруд,ничсст 
го с обществено-полити 
«еските организации и 
трудовите колективи в 
Сурлулшпка община.

На днешния ден преди ционери. политически, ку 
лтурни и стопански дей
ци. музика и пр.; пред
ставление ..Вариете" на 
Кукления театър от Ниш, 
концерт на народни пес
ни с Vчастизто на Биля
на 1' - г.тг'1. Маритгео Рок- 
вич. Ясна Кочияшевич. 
Дра села: Михайлович
— Канаринац и други из
вестни певци, вечер ,на ре 
волюционни пеони и пое-

45 години на възванието 
на другаря Тито и на По 
литбюро на ЦК на КЖП 
започна решаващата бор
ба за осъществяване це
лите на социалистическа 
та революция 
лалното 
вобождение. братството— 
единството, равноправие 
то на народите и народ 
ностите на Югославия.

състои

посве

деннацио- 
и социално ос

по-късно. 
Т.е. на 7 юли 1941 година 
в Сърбия, а след това 
Черна Гора.
Херцеговина.

Само три дни зия. литературна вечер, 
естрадна програма на 
КХД „ДИН” от Ниш и 
пр. В рамките на ..Власи 
меко лято '86" ще се про 
ведс и фестивал на духо
ви оркестри, на който ше 
се съревновават 15 орке
стъра.

съвет присъди грамоти на първичните синдикални 
организации в ООСТ „Напредък", детската гради
нка „Детска радост". Центъра за култура. Секре
тариата на вътрешните работи и гранично-пропус- 
квателния пункт „Рибарци". Грамоти на ОСС по
лучиха и: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ от „Автотран
спорт", СОТИР СОТИРОВ от цеха за сушене на 
зеленчук. ОЛГА АЛЕКСАНДРОВА от Здравния 
дом. ДОСИТЕЙ СПАСОВ от основното училище 
„Георги Димитров". ВЕНЕ ЙОСИФОВ от „Изгра
дил". МИЛЕ АНАСТАСОВ от цеха за чорапи. ТО- 
МИСЛАВ КОВАЧ от службата по обществени при
ходи. ПАВЕЛ СПАСКОВ от „Слога" и АСЕН МИ
ЛОВ от Горската секция. Благодарствени грамоти 
получиха: АСЕН ДИМИТРОВ от „Автотранспорт". 
СТОЯН ХРИСТОВ от цеха за сушене на зеленчук. 
ВЛАДИМИР СТОЯНОВ от Здравния дом. РАЙЧО 
ДИМИТРОВ от „Изградил". ДЕСАНКА РАДЕН- 
КОВА от СОИ за здравна защита. РАДОВАН РА- 
ДОВАНОВ от неха за чорапи. ИВАН ХРИСТОВ от 
..Слога" ПЕТЪР ГОНЕВ от „Напредък".
СЛАВ ГГИНОВ от Горската секция. ВЕРА ИЛИЕ
ВА от основното чнилише ..Георги Димитров" и 
ПОВРИ СТОЯНОВ

в
Босна и
Хърватско

Македония Манифестацията ще из 
обилствува със съдържа
ния: радиопрограма на 
ултракъси вълни със сре
щи и разговори с револю

Словения и 
народът се дигна на въо- 

борба срещу Фаръжена 
шисткия окупатор и до-

к. г-машните слуги.
Тази борба бе тежка и 

кървава, с много жертви.
— свобо- 

живее в брате 
ка общност, в общност на 
равноправни 
народности.

ДИМИТРОВГРАД
но с ясна цел По установената традициядно да се

народи и 
Благодарей-

ЮКП тие членовете на култур- 
но-художес-твеното дру 
жество ..Георги Димитп- 
оз" от Димитровград.

На 6 юли сутринтта. по 
следите на Царибродския 
партизански отряд ше 
тръгне извиднишкият отр 
яд. Тази година маршу- 
тът ше мине през Петър 
лаш. Смиловци. Марина 
чешма. Изатовци. Каме
ница до Сенокос, където 
отрядът ще нощува- На 
7 юли щс продължи до 
местността Изворите. къ 
дето ще се проведе цент 
ралното тържество по по 
вол 7 юли. На митинга 
по този повод ше бъде 
произнесена -реч за зна
чението на празника. 
Тържеството ще продъл
жи с народно увеерлеч-е 

А. Т.

Тазгодишните юлски 
празници. 4 юли — Деня 
на боеца и 7 юли— Де
ня на въстанието в СР 
Сърбия, ше бъдат ознаме 
нувани по вече установе
на традиция — най-тъп- 
жсствено.

ки политиката на
Тито нзобшо няначело с 

маше колебание за начи 
водене на освободи БОГО-на на

телката борба, чиито нея 
снотии за това как анти 
Фашистката борба да се 
изпълни със съдържания

течповгтр единица за к^апт
М. Я

на социалистическа рево 
люция. За това от реша
ващо значение бяха ре
шенията, 
започването й и по вре
ме на въоръжената й ча-

Ознаменуването на пра 
зниците започва на 3 юли 

венци на 
плоча 

Образова

ДИМИТРОВГРАД

Да се сбъднат надеждите на 
трудещите се

с полагане на 
възпоменателнатапредивзети
на сградата на
телно-възпитателната ор- 

цветя на бю 
Васил Иванов —

По повод 27 юни — Деня на самоудравите- 
Димитровград се проведе тържествено съб-ст. ганизация и лите в

рание на Общинския синдикален съвет, на което 
за значението на празника говори председателят 
на съвета Адам Георгиев.

— Деня на самоуправителите ознаменуваме 
след синдикалните конгреси и по време на Три
надесетия конгрес на СЮК — каза Георгиев. 
Тази констатация отразява надеждите на труде
щите се и гражданите, че в предстоящия период 
в нашето общество ще настанат значителни поло
жителни промени. Те очакват преди всичко да за
почне последователно прилагане на Дългосрочна
та програма за икономическа 
успешно внедряване на социалистическите самоуп
равителни отношения, повишаване 
иостта на труда, увеличено приемане -на 
лица и повишаване на жизнения стандарт на на-

револю-На пътя към ста на 
Циле.
ните хълмове ше 
запалени лагерни огньо
ве .а централното гьрже

цията. която трае имаше 
множество трудности, но 
от победа

Вечерта на окоп 
бълат

се вървеше 
победа- Резул- 

работническа
към нова 
татите на шество и тази година 

се проведе в 
лаш съшата вечер, 
браната програма по то
зи повод ше вземат учас

село Петьо 
В пол

та класа и на целия на 
Наистипол са налице, 

на, имаше трудности, а 
през последните години и 
застой в развитието. Те 
зи трудности трябва да 
се преодолеят. Това осо
бено бе подчертано на 
току-що завършилият 13

стабилизация, по-БОСИЛЕГРДД

Народен митинг на „Буков вид“ производител-
яезаети

СЮК. Всъ— конгрес на 
щност трябва да се тръг 
не в обша борба за укое 
пране на самоуправление

селението.
На тържественото събрание бяха връчени при- 

заслужили синдикални дей- 
присъдена от

бойци ще бъдат иоложе- 
вешш и свежи ц-встя.

На Деля на боеца на 
рил'местността ..Буков 

където гордо се издига па 
паднали по

пи знания и награди на 
ци. Грамота със сребърна значка,
Смоза на синдикатите в Сърбия, получи ПАВЕЛ 
ТОДОРОВ, а бронзова значка БРАНКО П. ДИМИ
ТРОВ. Общинският синдикален съвет в Д-имитров- 

ЛЮБОМИР МИЛАДИНОВ

а пред граждани .на тези 
дис съседни 
бъде произнесена и реч 

пътеки на

наосъществяването 
икономическата 
зация и гю-ускорените пр 
смени в 
система.
лимо безкомпромисно на 
лело да се претворят зак 
люченията и всеки да из 
пълни задачата си, от ме 
ината общност до Фел° 
ракията. Готовността 
трудовите хора и гоажда 
ните е налице и те тъпо

то . общини щестабили мстника на 
време на 
свободата ше бъде оога- 

народен митинг.
митинга

НОБ герои за
за славните 
НОБ и следвоенната 
полюция.

политическата 
Сега е необхо-

рс-иизипан 
Както и досега

град награди с книги 
от ТО „Димитровград". 'ЙОРДАН АЛЕКСОВ от 
ТО „Братство". ДИМИТЪР ТОДОРОВ от ..Търго- 
коогГ, ВАСКА ГОЛУБОВА и БРАНКО ДИМИТ 
РОВ от „Овобода". ПЕТРОВКА СТОЯНОВИЧ от 
„Циле". СВЕТОЗАР ИВАНОВИЧ и СНЕЖАНА 
АНДРИЧ от ТО „Димитровград". СОФИКА ПЕТ
РОВА от „Услуга". ИВАН СТАНЧЕВ от трудовата 
общност на ОСС и БОГОЛЮБ ЯНИЧИЕВИЧ от

„Градини". А. Т.

В- Б.обшин- 
СУБ-

организират
отбори на

Босилеград и
ските 
НОР от
Търговище.

Издателство „Братство' 
честити на трудещите се 
и гражданите 
Деня на боеца и 7 юли 
— Допя на въстанието в 
Сърбия ________

4 юли —на Поне Тодоров, предсе- 
„а ОО на СУБНОР 

казва, че на 
падналите

пател
в Босилеград 
паметника на

контролно-пропусквателния пунктят акция.
Б- К.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СКС В ДИМИТРОВГРАД

В СЮК МАЛКО НЕПОСРЕД 

ОТВЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
зи период СК 
нали общо 63 
Според Димов Съюза на 
комунистите напускат 

най-често поради него
вата реактивност, реакти
вността на някои органи 
или пък комунисти на от 
говорни постове в трудо 
вата или първична опга 
низания. Душан Латес на 
пример счита, че нереша 
ваието па определени въ
проси с години довежда 
до недоверие в Съюза на 
комунистите.

са напус- 
души.

Класово-социалната ст 
руктура на комунистите 
в Димитровградска об
щина не задоволява. Тук 
38 на сто от членовете са 
работници. Това е основ 
ната констатация от за
седанието на Общинския 
комитет на СКС в Димит 
равград. проведено на 
26 юни. А без работниче 
скв болшинство в своите 
редове, както изтъкна ир 
едседателят на Общинс
кия комитет и член на 
Централния комитет на 
СКС Младен Димов. Съю

зът ма комунистите не мо 
же да представлява аван 
гард на работническата 
класа. Крайно е време да 
се направи анализ на по 
ложенисто във всяка кон 
костна среда и да се по
търси отговор на въпро
са защо редовете на 
СЮ1< напускат работни
ци. Общинската органи
зация на Съюза на кому
нистите през миналия от 
четен период поради раз 
лични причини са напус
нали 17 работници от ко 
ито шестима са се само- 

отлъчили- През

Заетите трябва /да създават условия за приемане 
на нови работници

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
НА ОС В БОСИЛЕГРАД

то-

Трудоустрояването в 

центъра на вниманието
Трябва ла се осъщест 

ви ла има повече члено
ве от непосредственото 
производство, но не с 
приемане на нови а да 
сс не зачитат критериите 
за приемане в СЮК. За 
шото. в края на краища
та важно е качеството, а 
не количеството. Тъкмо 
затова Димов изтъкна не 
обходимостта да се разг
раничи на конкретни за 
дачи в конкретните сре
ди кои са комунисти, 
кои членове на Съюза на 
комунистите.

НА 13 ЮЛИ -- ДВА ГРАНИЧНИ СЪБОРА

Събори на Стрезимнровци 
и Д. Криводол

Подготвяйки материа
ли за поредната първа де 
лова сесия. Изпълнител 
ният съвет към Общинск 
ата скупщина в Босилег
рад на проведеното си 
заседание разисква и да 
де съгласие на няколко 
информации, проекторе- 

а шения и договори- Меж-

вид. че броят им ежегод 
но се увеличава, а възмо 
жностите на 
труд в общината за- отк
риване на нови 
места все още са малки. 
Понастоящем според ин
формацията в списъците 
на СОИ за трудоустроява 
не се намират 1145 неза 
етн лица. всред които 17 
с виеше и 54 с полувис- 
ше образование.

На 13 юли тази година, в неделя, ще се 
гранични събори напроведат традиционните 

югославско-българската граница.
Съборът на Стрезимировци. Сурдулишка

сдружения

община, ще бъде открит в 7 часа и закрит в 
18 часа, югославско веме.

Съборът при Д. Криводол. Димитровград 
ска община, ще започне също в 7 и ще про
дължи до 19 часа. югославско време.

И -на двата гранични събора ще бъде из

работни

пълнена културно-художествена програма. 
За югославски граждани, за посещението на 
съборите е нужен само личен паспорт.

ду другото, членовете на 
Изпълнителния съвет, об 
съдиха и приеха Информа 
цията във връзка с из
пълнението на програма
та по
през изтеклата 
заплануваните

А- Т.

Имайки предвид, 
трудоустрояването и зана 
пред ще бъде един от ак 
туалните и твърде серио
зни проблеми в община
та. Изпълнителният 
вет е на становище, 
същият може успешно да 
се разреши с максимални 
усилия на всички субек
ти. преди всичко 
ждането на нови 
водствени обекти и макси 
мално ползуване на 
цитетпте на вече 
вуващите и с много 
голяма отговорност, 
и дисциплина в това отно 
шение-

Що се касае до въпро
са във

че
трудоустрояване 

година и 
задачи и

Закон е за народ, нали? активности 
ст през настоящата 
дина. Бе обсъдена 
ета и информацията 
връзка с 
Финансови

в тази обла-
го- съ-

и при- 
във

осъществените

че
Изминаха шест месеца от стъпването 

в вила на Закона за задължително
ровка, колко е числото на тези които ис
кат доброволно да се осигурят,

днопенсионо осигуряване на земеделците възрастната структура 
в СР Сърбия (без територите на покрай- има ли които 
нините), но в Босилеградска община г 
още не се създадоха условия за прилага-

инвали каква е резултати пр 
ез първите три месеца от 
настоящата делова 
на на стопанските

на земеделците,
с изгране искат да се осигурят и 

все кога ще приключи преброяването и под. 
Без оглед значението

нето му. Всъщност, докато в други общи- обществено-политическите 
в републиката земеделците ползуват и ОС не изпълниха 

правата, разбира се поеха и задължения
та, в тази община все още не

годи произ-
орга-

низации и организациите 
от обществената дейност. 
Предмет на обсъждане бе 
и акционната

ма задачата и
капа 

същест
организациини

задълженията си. В 
това отношение особено Социалистичес- 

приключи кият съюз не отстоя на обществената си 
основното — преброяването на селскосто- роЛя. Мнозина са готови 
ланските производители. Да припомним, богатата изборна дейност 
срок за завършаване на тази задача бе 
краят на миналата година, а в тази об
щина досега същата е завършена в поло
вината местни общности!

по-
програма 

за работата на Общинска 
та скупщина

ред
да кажат, че и и трите й 

съвета, за период от ед 
на година, както 
лко

е попречила да 
че не есе завърши задачата, в смисъл

И няко
проекторешения и 

договори от общинско и 
републиканско 

Б информацията 
връзка с 
то бе

връзка с приетата 
програма за работата на 
Общинската 

за следващия 
в ген период 
че отделно 
Щинската 
посвети

имало време. Ако обаче имаше по-гол яма
организираност и ако изборите бяха изпо- 

~ л „ лзувани за решаването и на този въпрос
аЩ° и откъде толкова закъсняване в задачата теше ла бт пр тт.пил.»о 

преброяването ако е известно, че с този по-рано. ВЩ^чаТ едГ с^беГ-^е”

нията на земеделците“ °СЪЩеСТВИХа Жела‘ лецът' койт° в изборите (особено в ССТН)' нията на земеделците? имаше дОСтойно място
Отговор на въпроса потърсихме на забравен.

няколко официални места в общината и
според тях „всичко върви според плана".
Всички изтъкват, че е малка тяхната роля

скупщина 
едногоди- 

се изтъква, 
внимание Об 

скупщина ще

равнище.
във

трудоустрояване 
подчертано, че 

год работа са 
ДУШИ. от

за неопределе- 
но време. 29 за определе 
но и 50

през!985и роля остана по-
въоху осъществя 

ването на развойната по 
литика.

Получили 219
които 175

Накрая, още нещо. Лошо 
ма закон, който да регулира 

в изпълняването на тази задача, следова в една област, 
телно че е малка и безотговорността 
Тази тяхна „незначителна" отговорност

по-нататъшното 
делегатска

е когато ня- 
отношения 

такъв 
да създават усло- 

е за народ,

Укрепване на 
та система.стажанти. Ноно по-зле е когато освен това трудоустроя 

ването. преди всичко 
младите и тези 
полувисше
е един от актуалните и 

злови проблеми. Още 
повече, ако се

всенародната 
отбрана и обществената 
самозащита, както и въп 
оосите -и задачите отнася 
пш се до осъществяване 
то на икономическата ст 
абилизация.

им. има, а няма хора които
навия за прилагането му. А закон

с виеше и 
образование

има своя цена: все още не е известно ко- нали?
лко селскостопански производители в об 
щината подлежат на задължителна осигу- В. Б.

има п-оед м. я.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СККомунист
и на Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1524 година ХЦП

Белград. 4 юли 1986
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ТРИНАДЕСЕТИЯТ КОНГРЕС НА СЮК

НАДЕЖДИ Н ИСКАНИЯ
Вниманието на обществеността през изтеклите дни прив

личаха събитията в конгресния център „Сава"- Малко бяха кон 
гресите. очаквани с толкова надежди и искания като този — 
Тринадесетият конгрес на СЮК. Съюзът на 
един от най-тежките 
мени. На самия конгрес, разбира 
нито за четири дни можеше да се разчисти 
струва в партията, в обществените и стопанските процеси.

Все пак, обрат трябва да почне от този конгрес. Резулта
тите в производството и износа, съзнанието че можем, и наст
роението, че трябва да работим другояче, успешно разяснените 
много дилеми и конфликти дават основа за твърдението, че ос
новни условия за обрат вече са създадени- Когато към това се 
добавят и фактите, че в конгресните документи е реално съгле
дано общественото състояние, добре оценени и способностите 
и слабостите в СК, силно подчертани тактическите определе
ния, очевидно е, че югославските комунисти по-лесно отколкото 
в миналите години виждат пътя за изход от кризата.

ботници, а още по-малко селскостопански производители. Не 
искат да се знае само за републикански и покрайнински интереси, 
а не и за общите. Не искат коалиция на републиканско-покрай- 
нинските Съюзи на комунистите. С една дума: не искат отделни 
те интереси да бъдат по-важни от всичко, което ни е общо.

Четвърто, Конгресът избра ново ръководство — Централен 
комитет. И по този въпрос се водиха много дискусии. Много се 
разискваше за процедурата и подмладяването, по-малко за кан 
дидатите. Да напомним: членовете търсят способно и готово ръ
ководство да осъществява прокламираното. Една от конгресни
те резолюции казва, че „членовете на СЮК с пълно право искат 
от ръководството отговорно да изпълнява функциите си". От 
Централния комитет се очаква да бъде „фактор на сплотяване, 
координация и направляване на активностите на целия СЮК вър 
ху основните насоки на борбата за социалистическо самоуправ
ление". От ЦК се очаква действително да бъде Централен коми
тет на СЮК, решително да реагира във всеки момент когато се 
отстъпва от Програмата и утвърдената политика на СЮК в ко
ято и да е част на Съюза на комунистите- А що се касае до чле
новете, трябва да се каже, че в такива исторически обстоятелства 
се познават същинските комунисти. Работническата класа това 
вижда добре, знае кой какво е. последва онези, в които вярва 
и които се борят за автентичните й интереси, които са способни 
да вдъхновят, оплотят и поведат във всички области на духовно 
то и материалното творчество възможно повече хора.

комунистите преживя 
периоди в историята си. Очакваме про-

се не можа да стане прелом, 
всичко, което не

ЗаЗатова и толкова се очаква от Тринадесетия конгрес, 
това във всички анкети и речи най-голямото мнозинство от чле
новете на делегатите си поръчваха:

Първо най-важните 
път критично да проверят и 
ние, с повече
ги осъществяваме. Мисля се, предимно, на икономическата ста
билизация и на политическата система на социалистическото са-

всекидневното

определения още един 
верифицират така. че без двоуме- 

решителност. храброст и знание всички заедно да

обществени

Надеждите и исканията на членовете не са нито нереални 
Отекват и сега във всички ни думите на дру- 

на СЮК, в заключи
нито преголеми.
гаря Тито. казани на Единадесетия конгрес 
телната част на доклада, че „социалистическа самоуправителна и 
необвързана Югославия има здрави и трайни основи, 
фундаменти на своето бъдеще", 
черпаема сила се възобновява от източниците на нашите трайни 
стойности, които свет приемаше и които, убедени сме, и зана- 

сбити в една единствена дума: Югославия!
Витомнр СУДАРСКИ

моуправление.
въвВторо да приемат решения, които

ще бъдат ясни на всеки член. а за чие™Ко°"™яе
цсленасоче-

сигурии
Има ги, защото нейната неиз-прилагане 

ване и членовете и ръководствата ше дават отчет.
насоките на акцията-.

социалистическото самоуправдокументи посочват целите и 
ни са да подтикнат развитието на 
ление. За югославяните самоуправлението

пред ще приеманяма алтернатива; 
— се приемат като синоними, от- 
буржоазните и статистическите мо- 

вътрешен живот се търсят в са- 
социализмът, така както 

по-добра и по-хуман-

самоуправлението и социализмът
лавна извън това останаха и 
дели- Всички решения в нашия 
моуправлението, в промените, 
го разбираме ние е постоянно търсене на 

човек в обществото.

защото

и искания обединихме становищата и по
гледите си”.

Церемониалът на откриването 
и процедуралните работи продължн- 

надесети конгрес на СЮК започна ха ЦяЛ час: председателят на Пред
на 25 юпи, точно и 10 часа в бел- седателството на ЦК на СЮК Вндое

„Сава-център”. В рабо- Жарковнч, откри Конгреса. 'След 
1544 интонирането на Интернационала, 

на органите Жарковнч поздрави делегатите, до-

С големи надежди
и повече от една го- 

половина подготвяният Три*

на позиция на трудовия
Тпето оше един път да потвърдят онова за което чле- !рето, още един заседание на досегашния

не искат, м отговОР„ост. братство и един-
единен югослав- 

дълголс.

очакваният
дина и

кат и какво
бре да работим, да има повече

самоуправление, да се установи
освобождение от външните

закономерности, и занапред 
Югославия в борбата 

и социализъм, Пар- 
в обществото

градскияство, сговор и 
ски пазар, търси се пълно 
по-голямо зачитане на пазарните 
да укрепва международният автор
тийните ТлбеГ;еНеиГатИМаОК народи и „аро-

успешно да мобилизира всички^ тпуди0СТитс. Искат също така
класата и връщаше 

забравим,

тага на Конгреса участвуваха 
делегати, 198 членове

СЮК и 515 видни революционе* машните и
обществено-политически, науч* Бе избран делов 
културни работници. Присъст- члена. С 

вуваха и около 120 делегации на бе отдадена почит на членовете на 
партии и движення от целия свят. органите и СЮК и всички

заседание членове на СК починали между XII 
ХШ конгрес на СЮК. Избрана

чуждестранните гости, 
президиум от 62на

ри,
едноминутно мълчаниени и

преодолеят
ип Съюза на комунистите с 
на С към младежта, която, да не

като свои. На неотдавна

дности та заедно ла Последното пленарно 
се състоя на 28 юни на което и 
бяха приети конгресните резол- бе делегация, която да положи цве-
юциии новият Устав на СЮК. Ко тя »“ ‘Р0^ “а ДРугаря Тн™ и ве- 

игресът, както па прес конферен- нец на гробищата на освободител- 
цнята в навечерието па същия ка- итс на Белград. Първият председа- 
за Димче Беловскн, бе „конгрес на телствуващ Днмче Беловски освс- 
равносметки и конгрес на голям за- доми конгреса че цвет„ ще бъдат 
вой а условията за завой, са вече положени и на гроба на Едвард Кар 

' Любляна. Беловски напомни
(На 2-ра стр.)

по-здрави връзки 
на истинско отношение про-

революцията
велените конгреси и к0НФ®рр™™0 и какво ме 
пайнините. ясно и гласно ос инфлация, групови и дър
етатизми, бюрократи и бюрокр песлииство между ръководи- 
жавни имуществени отноше! . и на,ДИОналисти. Не искат
телите и ръководствата, НЯ,1И работниците и да расте без-
и занапред да опада стандар п„ша,па „ името и за сметка на 
работената. Не искат няко страната ни на работници и

Не И°Кръководствата почти и да няма ра-

СК в републиките и пок- 
искат, автаркия,

завоеванията на на

че по по-голямо дел в 
ключови и съдбовни въпроси

създадени с това,
число

Работническата класа, 
селскостопански труженици в



2 Комунист

СТОПАНСТВОТО И СЮК МЕЖДУ ДВАТА КОНГРЕСАТринадесетият 

ионгрес на СЮК от криза до
СПАДА НАИСТИНА около > « -

ЦИОНЕН УСТРЕМ И ВЪЗХОД увеличи с 4 на сто, но през 1985 го-
дина бе с два на сто по-малък от- 

1981. Ло-натътък, лроиз-

в(От 1-ва стр.)
за'Деня на ■ самоуправителите, а се-

деле- 
©бществе-

тне отделно поздрави веяка
гация на дл>ржавшггс и 
нополитнческитс организации, вся* 

и дип-ка чуждестрана делегация 
ломатнческия корпус, 
ха приети^Лравилник за работата 
и избрани комитети на Конгреса.

След това Вндое Жарковмч про- 
от който посочваме

ОБСТОЯТ*НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ
ЕЛСТВА

Сле това бя- нроск-Вече в самото начело на 
тоотчста за работата ма С[ОК и 
Председателството му между двата 
конгреса констатира се чс изтекли 
ят четиригодишен период е бил ед-

колкото в 
водителносгга на текущия труд епотребни особениДори и не са

аргументи за да се докаже, че из-
четиригодишен период е ефикасността

четири на сто, докато 
на ползуването на 

1984 бе по

намалена счете доклада, 
два акцента,
щн най-широкото обществено 
ние и исканията на партийни чле-

очевидио, отразява- 
мие

те клият
бил, може би, и най- сложен в раз
витието на СЮК. Достатъчно е, на- 

припомним критика

развитието 
кому-

федеративпа общ
ност п самоуиравителиото социа
листическо общество. Това бе пе
риод па по-ясно съглсдавапе на кру
пните проблеми и предизвикателс
тва, в което се стигна до основно
то познание, че е необходима един
ствена акция за изход от натрупа

ни от най-сложните в 
на Съюза на югославските 
нисТп, пашата

средства восновните
1970 и товамалка отколкото през

пример, да си 
поне
щенията в СЮК, силно

нове: с 28 на сто. Участието на материал- 
обществения бру- 

от 51 през 
60 на сто в 1985 го-

за някои разисквания за отно-
изявената ните

Със силата и яснотата на свои
те становища и определния Трииа- разноски в

партийните то-продукт е увеличено 
на около

десетият конгрес трябва да открие 
постепенно,

критика от страна на 
членове по адрес на несдинството в 

остана-
НО IIперспектива на

ръководството на СК (и в 
лите ръководства) и на всички оне-

спгурно осществ- 
доминаднята на работни- 

одруження труд над про- 
общественото възпроиз 

политическите функции

последователно н стопан-
Само

докато участието надина,
ството в дохода е намалено.яване на 

ците в 
цеснте на

прдупреждения на самите члено 
ве след Тринадесетото 
на ЦК на СЮК. От друга страна, ложението

зилите се трудности п то чрез утвър
ждаване на

много се влоши по-заседание за две годинисъщинските причини, 
с предприемането на адекватни ме- 

оспособяването на
на стопанстото в раз- 

дохода. През 1982
водство и 
на обществото, да обяви безкомп- 

борба, и ефикасна акция 
на всички барне-

това бе период на по-нататъшно ес- 
калиране на някои негативни тен
денции в стопанисването и на стр
аната като цяло и на някои 
части. Външните дългове през цяло
то време висяха като Дамоклов меч 
над авторитета на страната, стопан
ството падаше в стагнация (дори 
в регресия), за което особено до
принесоха екстензивното развитие 
и автаркичната ориентация на на
шата икономика и разширането на 
структурните диспропорции, 
ко това „пулсираше” в 
на едно причинно-последично зам- 
ештелство и в сянката на неблаго
приятните събития в .международно 
то обкръжение с несъблюдаеми ам- 
пликации върху бъдещето на стра
ната и обществото.

пределението на 
година стопанството

малко повече от 
1985 само с 54 на сто.

роприятия и с 
Съюза на комунистите н на всичкиромисна

за преодляване 
ри, по пътя на динамичното разви 

социалистическото самоуп-

участвуваше 
61, а вдруги обществени фактори за про

мяна на състоянието, така че от ед 
но кризисно положение да се мине 
във фазата на революционен уст
рем и обществен възход.

нейни в Дохода с
тие на

комуниститеСъюзът наравление... 
има
вободи от съюза и бюрократическо

революционен дълг да се ос- Платените ануитети за 
те от чужбина по отношение на 
обществения продукт, пресметнато 
с текущите цени, през изтеклите чет 
ири години възлизаха на почти 

Всич- на сто. В това не влизат сумите за

кредити-

партньорство с държавните орга
ни, да надделее форумната рабо
та на ръководствата и да развие 
и изгради свои ръководства в същи 
нски революционни щабове, 
нати към най-широката партийна и 
обществена база...”

В тези тежки времена всяко бавно 
решаване на който и да е по-важен 
въпрос на по-нататъшното общес
твено-икономическо развитие неми
нуемо допринася към ескалацията 
на стопанската, относно икономи
ческата криза, създавйки условия 
за евентуални сътресения и на по- 
-широк, обществен план. Една так- 
ва констатация нито е нова нито е 
оргинална, а в тази или онази фор
ма можеше да се чуе, нерядко и в 
течение на изтеклите конгреси на 
СК в републиките, оносно на по- 
крайнинските конференции и кон
ференцията на СК в Юг°славската 
народна армия. И не само тези ср
ещи на комунистите, но и на почти 
всички други места, където се рази
сква за възможните решения на 
по-нататъшното развитие на самоу
правлението в страната. Искането 
за по-бързо и по-успешно—както се 
обикновено нарича, 
на натрупалите се проблеми и тру
дности е една от най-изпъкващите 
черти в документите на Тринаде
сетия конгрес на СюК.

8
обър-

амбиента рефинарсираните дългове. С тях от
ношението на рефинансираните из 
вършени отплащания към обществе
ния продукт, например, през 1985 го
дина би възлизало на 12,6 на сто. 
Задължеността на Югославия в ко
нвертируема валута през 1985 годи
на, без рефинансираната част на дъ
га възлизаше на 27, а с нея на 44,2 
на сто.

Ако имаме поне общ преглед на

След обед конгресът продължи
работата си в шест комисии: за разви 

обществено-икономическите 
Никола

тие на
отношения (уводен доклад: 
Стоянович), за 
тема (Бошко Крунич), за развитие-

политическата сне

то на СК, кадровите и уставни въп 
роси (Хамдия Поздерац и Буди мир 
Вукашинович), за въпросите на об- 
разванието, науката и културата 
(Милан Радович), за международни 
те отношения (Добривое Видич), за 
всенародната Отбрана и обществе
ната самозащита (Франц Попит).

Нито в един от предишните пер
иоди не се сляха толкова неблаго
приятни индикатори — като се поч
не от производителността на труда 
до акумулативната и възпроизвод- 
ствена способност на стопайството. релавантннте обстоятелства през из- 
Тук, след това, е дезинтеграцията теклите четири 
на югославския пазар, пък отслаб
ване на влиянието на икономичес-

години, тогава са 
ясни и определените социални на
прежения в обществото, отразява-

Делови тела на Конгрса бяха 
Комисията за резолюциите (предсе
дател и докладчик Милан Кучан), 
Комисията за изаменения и допъл
нения на Устава (Юре Билич) и» 
Комисията за избор на органите| 
на СЮК (Апи Шукрия).

На третия ден от работата (27 
юни) след обед се състоя пленарно 
заседание, на което Конгресът прие 
отчетите за активността на СЮК 
и за работата на най-висшите му 
органи между двата конгреса. След 
това делегатите чрез тайно гласува
не избраха членове на Централния 
комитет. Уставната комисия и ко
мисия на СЮК.

В последния ден (на 28 юни) бя
ха обявени резултатите от гласува
нето, водени разисквания по отче
тите, предложенията от конгресни
те комисии и по всички конгресни 
документи. Непосредствено след при 
ключването на Конгреса бе проведе
но първото пленарно заседание на 
новоизбрани# Централен 
на СЮК, на което бе изабрано Пред 
седателство на ЦК на СЮК.

ките закономерности и критерите 
на световния пазар върху стопанис- Щи се в увеличението броя на без 
валето в страната и като последица работните, социалното разслояване,

премахване

на всичко това, намаляване на прин 
оса на нашето стопанство в меж
дународното разделние на труда.

обогатяването без труд, 
след това в социалното разслояване, 
относно обогатяването без труд,

относно

На досега състоялите се парти
йни конгреси, относно покрайнин- 
ски можаха да с чуят едни'и същи 
размишления и 
се касае за работата и действуване- 
то на СК в изтеклия период. Във 
връзка с това 
поставят много въпроси, 
да посочим 
този период спада наистина в „най- 
-сложените в развитието на Съюза

Без оглед на дълбочината на вс- слеД това в намаляването на реал- 
като мора ни ните лични доходи и жизнения ст-ички проблеми, които 

натискаха през изтеклия период, по андарт особено на 
все пак, се отдели-

една част от ра-твърдения, когато значението си 
ха два: ботническата класа, ограничаване 

то на възможностите за решаване 
на изпълняватето на на жилищния въпрос и т. н. Нап-

икономическите процеси на 
страната с чужбина (практически 
редовността

вмогли биха, да се
а за сега задълженията по отношение на чу- ример, в 1983 година реалните лич-поне два. Първо, дали ждите дългове) е отчетен относите- ни доходи 

на ескалацията
са по-ниски в сравнение 

с 1982 с 10 на сто, докато през 1984
лен успех, времето 
на проблемите на външноикономи- 

станал отно- 
на поч

на комунистите, на нашата федера
тивна общност 
ното

това намаление в сравнение с 1983 
възлиза на около 6 на сто.

чески план поправо е 
сителен при влошаването 
ти всички перформанси 
тието. Съвкупният обществен 
укт в периода от 1982—1985 
личен с два на сто, а( пер 
остана на

и . самоуправител- 
социалистическо общество”, Освен

разви- редицата изключително сложни про-
прод- блеми .безработицата привлича най- 

е уве- 
капита си

същото равнище. Докато Тази година* по-точно във февруа- 
растежа на обществе- Ри 1986 общият бро* на заетите в 

ния продукт на нашето стопанство 
В периода 1981—1985

наии второ, дали са създадени условия 
че, „от едно кризисно състояние да 
се мине във фазата на нов -голямо внимание. Вреволю- началото на
ционен устрем и възход”.

Отговорът на двата зададени въ- 
положител-

комитет размерът на
проса, без съмнение, е 
ен. Но да тръгнем по ред. страната бе 6 629 000. Числото на 

на регистираните търсещи работа лицавъзлизаше
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ВЪЗМОЖЕН УСТРЕМ И ЕНТУСИАЗЪМ
до стигна 1 083 000, което значи че
процентът на безработните у 
възлиза към 17 на сто, по-точно 16,7 
на сто. За сравнение, този процент 
в страните на общия пазар се дви
жи около 10 на сто, а в Япония 
ло 2,5 на сто. (За утеха, Западна 
Германия през 1982

Кои са тези предпоставки? Съюзът на комунистите през из- Още едно обстоятелство е изклю- 
теклия период най-много се занима- чително важно. Именно, получава сенас

Трябва да се има предвид, 
1982 година бяха

че ва именно с обществено-икономиче- впечателението, че нарастна единст-
„Изхрдни ските проблеми. Над две трети от вото и че са установени по-инакви 

всички заседания на Централния отпреди отношения между цялос-
приети

основи на Дългосрочната програма 
за икономическа стабилизация”, 1983 комитет на СюК бяха посветени на тта и частите й. Наред с това като 
година бе приет Заключителният до тези теми. В междуконгресния пери- че ли нарастна и мобилизаторската 
кумент относно бяха изготвени вси- од се състояха десет конференции на способност на членовете на Съюза 

па Дълго- комунистите от стопанските облас- на югославските комунисти. А това
икономичес- ти, имаше значение за развитието е условие, без което СК не може да

Прави са ония, на цялата страна, с цел членовете и бъде водеща сила на обществото,
които твърдят, че този документ е организациите на СК в сдружения Не може да се задмине и фактът, че
основен белег на изтеклия четири- труд най-непосредствеио да се аига- ръководствата на СК бяха „поднове-

Така или иначе, жират в осъществяването на Дълго ни" със с®ежи кадри.
икойомичес-

око-

имаше 8 пъти 
повече безработни отколкото през 
1973, Франция и Англия пет пъти, а 
Италия два пъти). Проблемът с без
работицата се увеличава с факта, 
че имаме голям броя непотребно 
заети, следователно повече откол
кото реално трябва. Според някои 
преценки този излишек възлиза на 
1,8 милиона души. Ако съберем чис
лото на 'действително безработните, 
числото на нашите хора на работа 
в чужбина и излишека на заетите, 
излиза че Югославия в настоящия 
момент трябва да открие три и по
ловина милона нови работи места. 
Това, ясно е, онази идеална цифра, 
която би била достатъчна, че въпро
сът с безработицата у нас докрай 
да се реши. Особен проблем предста 
вляват драстичните разлики в про
центи на безработните по републи
ките и автономните покрайнини. В 
Косово той възлиза на 54,5 на сто, 
в Македония 27, в Босна и Херце
говина 25, Черна гора 23,5 в центра
лната част на Сърбия 17,5, Войводи- 
на 15,5 на сто, в Хрватско е около 
7, а в Словения 13 на сто.

чки съставни документи 
срочната програма за 
ка стабилизация.

годишен период, 
харесва ли се някому или ме, на Дъ- срочната програма за 
лгосрочната програма не може да ка стабилизация и Това са необходими предпоста

вки и важни обстоятелства, които 
обещават едно ново, по-хубаво вре
ме, което на работническата класа

по-нататъщно 
за развитие на социалистическото са'се отрече значението

креирането и насърчаването на моуправление. 
голям брой решещ"- през изтеклите 
четири години. Н*. 
дението, че същността и решаващо 
влияе върху предприемането на най- 
-голям брой акции на Съюза на кому 
нистите. Става дума
за изграждането на необходимите и че кризата насърчително повлия въ- 
възможно по-ясни^ идейно-политиче- рху дейността па Съюза на комуни- политика не може да се спречи са- 
ски становища в СК, които послужи стите като цяло. И това е онова из- мо с решения в стопнската система 
ха като основа за действуваме на ключително важно качество в Поли

на социа- тическия капитал на СК в периода и Да бъдат дай-добри, но с ежеднев-
В Проекто- на и упорита ангажираност на вси

чки организирани социалистически 
организа-

открива възможности да стане „гос
подар на обстановката и съдбата си”. 
Прав е Бранко Микулич, когато твъ- 

„Борбата за намаляване

нереално твър-
ИЗГЛЕДИ ЗА БЪДЕЩЕТО

наМоже да се каже, без оглед кол- рди:
прозвучава, инфлацията и осъществяване

таналите цели на стабилизационната
на ос-преди всичко ко и парадоксално да

и икономичската политика, макар
институците в системата 
листическо
ка за действуваме на комунистите 
в тези институции. От друга страна, развитието 
Стабилизационната програма, давай- самоуправителни 
ки шанс за нови инициативи и ак-

самоуправление и рам- между двата конгреса.
резолюцията за задачите на СК в

сили, самоуправителни 
общественоиконо- Нии и общности. Защото увеличава- 

нето на производството, износа и 
производителността на труда, нама-

на социалистическите

мически отношения се изтъква: 
„Търсейки сигурни решения "За пре-ции, като че ли укрепи акционно- 

то единство в редовете на Съюза на 
комунистите като цяло. Въпреки от
порите, дилемите и колебанията, е 
извършена значителна реконструк- мическата криза със сериозни соци- 
ция, по-точно иновация на стопан
ската система. Ще споменем само 
законите, с които се уреждат ико
номическите ни отношения с чужби
на, Закона за планирането и стано
вищата по въпросите за създаване и ии развитие, за силите, които го нос-

за които се засъ-

производствените раз- 
одоляаване па многобройните труд- ходи, обществената режия и непро- 
ности, отражение на които е иконо- дуктивните работни места, внедрява

ляването на

ИМА И РЕЗУЛТАТИ нето на съвременни методи на упра 
вление, организация на труда и про 
изводство, реафирмацията йа соци 

морал и пр
ални идейни и политически после
дици, стигнахме до задълбочени съ

Едно от най-важните постижения 
е междуконгресния период е осъще
ствено именно на външноикономи- алистическия делови

знания за закономерностите и про- еднакво зависят от самоуправител- 
тиворечията на самоуправителното ната, обществена, политическа, про

фесионална и други дейности на тру
чески план. Всъщност става дума 
за установяването на контрол над 
външния ни дълг 
нето на стопанството

и за оспособява-
дещите се в органнзаците на сдру
жения труд и обществено-политиче
ските общности и от решенията в 
стопанската система. Затова е не
обходимо борбата да се води съгла
сувано на двата фронта”. По-точно 
— създадени са условия да се мени 
отношението ни към философията 
на борбата.

разпределение на дохода. Във воъ ят, за интересите, 
зка с това трябва да се каже, че ра

за редовно 
Въпреки значи- тъпват тези сили. На тази основа ре-връщане на дълга, 

телното влошаване на условията на 
международния пазар, през 1983. го-

ботниците в сдружения труд преди- 
и домакински раз шавахме и решихме голям брой про 

в блеми. Започнахме да предоляваме
във

мно рационално 
полагаха с чистия си доход, нодина за първ път след десетилетие 

на дефицитен стокообмен с чужби
на бе осъществен суфицит в текущ-

отделни среди е имало и групОвосо- идейно-политическите разлики 
бственическо отношение към 
да. Това отношение до голяма степен 
бе обусловено и насърчавано от съ
ществуващата система за разпреде
ление на дохода, която се основава

дохода на един тие.

дохо- връзка с основните причини за кри
зата и изнамирането на научно под- 

възможности за стабилно
ите тоансакпии на платежния ни 
баланс, особено в стокообмена със
страните от конвертируемия пазар.

крепени 
и динамично по-нататъшно развн-

Противопоставпхме се на опи- Следователно новото време ни но 
си нова борба, изходът на коята ще 
зависи от това как Съюзът на кому- 

нзвоюва . започнатите

единствено върху
работник като главен относно един
ствен критерий за 
Програмата за стабилизация обаче 
налага
освен дохода па един работник, да
бъдат и доходът на единица средс- па политическата система,

Макар че суфицитът бе осъществен 
предимно чрез намаляване на вноса, 
той е резултат и на известното уве
личение на износа

тите да се внесе конфузия. Със съв- 
изготвпхме Дъл го-разпределение. местни усилия 

срочна програма 
стабилизация и Критичен

за икономическа 
анализ 

както и 
мпогобройнн жизне-

И в 1984 година пистите ще 
битки и на кон фронтове ще напра-

критерии за разпределение,суфицит в платеж-бе осъществен
нания ни баланс, който възлезна 

865 милиона долара и създаде възм- 
увеличаваие на валутните 

През 1985 го-

ви нови проникновения.
па единица сред- становища потва, акумулацията

бруто-личният доход на ед- пи въпроси. Слободан Игнятовичожност за
ства ирезерви на страната, 

дина суфицитът ни бе по-малък,
500 милиона дола-

работник. Впрочем, това стапо- 
получи безрезервна подкрепа в 

от XVIII засс-

но ин
все пак достигна 
ра, които се твърде

вищеважни за нас. Проектостаиовищата
да.ше на ЦК на СЮК и в публичпи- 

във връзка с проск-Безслорен е фактът, че изтекли- 
период наистина те разисквания 

тодокумеитите от 
резултат на 
ни и

ят четиригодишен 
бе един от „най-сложните периоди в 
развитието на Съюза на югославски 
те комунисти, нашата федеративна 
общност и самоуправителното 

общество".

това заседание, в
които бяха приети то‘ 

XXIV засеясни становища нани бе афирмираио задтдаиие, с които 
лжението за 
увеличаване

Исоциалистическото 
покрай това а този период бяха съз
дадени някои основни предпоставки, 
въз основа на които може да се, го- 

момент

ефикасно ползуване 
па средствата на оГ

възпроизводство и утвъ
между

щественото
взаимозависимостта

и потреблението при
вори, че „от един краизисен
минаваме в етап на нов Ъеволкшио 
иин ентусиазъм и обществен въ 
ход".

рдеиа
акумулацията 
разпределението ма дохода.



Комунист 4

- прцпчГм ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРОМЕНИ
отношенията между

пътя на преговори, с 
Хартата

държавите
блеми в
да се разрешават по 
което аФиримра принципите на 
па Обединените нации, която се зае 
признаване и развитие на МИ0°^И 
местно съжителство между народите и д

без оглед на идеологическите раз
устрои

БЕЛГРАДСКАТА И МОСКОВСКАТА ДЕК 
ЛАРАЦИИ ДОПРИНЕСОХА ЗА КРУПНИ 
ТЕ ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРОМЕНИ. КОИТО 

ПО-К'ЬСНО ПОСЛЕДВАХА В МЕЖДУНА 
РОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В РАБОТНИЧЕ 
СКОТО И КОМУНИСТИЧЕСКО ДВИЖЕ 
НИЕ

за

жавите. общественото 
изрично се изтъква, 

устройство.
лики и разликите в 
ство- В декларацията 
че въпросите

навършиха 31 
Белградската

В началото на юни т.г.
за вътрешното

обществени системи и оазлич 
развитие на социализма е 

народите на всяка страна.
Московската деклара-

години от подписването на 
декларация 
ФНРЮ и СССР. с която 1955 година с от-

сътрудни

от страна на правителствата на различните
ните п^тиша на

крит нов етап в развитието на 
чеството и укрепването на

дело наприятелството 
страни, а на 20 

30 години от подписва 
декларация за отпо

Същото важи и
страни се заеха за ши

на всички прогресив-
между народите на двете 
юни навършиха и

пия. в която двете 
роко сътрудничество

миролюбиви сили в света на равно- 
пълно уважаване на пра 

партия за свобода в акциите.

нето на Московската 
шенията между СЮК и КПСС.

Времето и практиката потвърдиха, че 
Белградската и Московската декларации 

имат историческо значение, не 
билатералните от

ни и
правни начала и с 
вата на всяка

Може да се каже. че Белградската и
Московска декларации са били 
и подтик за крупни положителни

по-късно последваха в междуна 
в работниче 

(в) от-

предтечи
промс-

са имали и
само за развитието на 
ношения. Те преди всичко дадоха възмо 

превъзмогване на крупните раз 
отноше

ни, които 
роднитежност за

стронства в югославско-съветските
се стигна в края на 40-те и

отношения, както и 
комунистическо движение.Тито и Хрушчов през юни 1956 в Москва, 

по време на посещението на държавно-пар 
гийнатя делегация в Съветския съюз

ското и
слабването на международното 
ние и укрепването на сътрудничеството — 
към онова, което днес наричаме „духът на 
Хелзинки”, или к^м придобивките от Вер

ния. до които 
началото на. 50-те години, за нормализира
не на отношенията и развитието на равно
правно. взаимно полезно сътрудничество, 
което все до днес се движи по възходяща

напоеже-

тските оношения или с тяхното успешно 
въоху основите на Белградската 

благоприятни по
развитие
декларация са създадени 
литически условия и за сътрудничество ме

динената конференция на комунистически 
Европа (през 1976 година)-линия и в политическата, и в икономичес

ката. и в другите области те партии в
Всичко това показва, че времето не е 

изличило значението на тези документи, 
техните принципи, становища и оценки. 
Напротив, то потвърди тяхното значение 
и трайна стойност, както и далновидност 
та, която двете страни и партии проявиха 
по времето на тяхното усвояване и утвър 
ждаването им на основите на взаимоотно
шенията. Честото позоваване на тях пон
якога може да изглежда като пркаляване 
но полята и значението, които са имали и

жду СЮК и КПСС, чиито принципни ос
нови са утвърдени в Московската деклара 
ция. Приемайки становището, че пътища
та на социалистическото развитие в пазли 
чните страни и условия са различни, че 
богатството на развойните форми на соци

Какво е това. което Белградската дек
ларация направи така ефикасна и 
основа за решаване на проблемите в юго 
славско-съветските отношения, както и за 
разширяването на рамките на сътрудниче
ство и приятелство на народите от двете 
страни? Преди всичко това са принципи
те и началата на отношенията между две
те страни, които утвърждават уважаването 
на суверенитета, независиимостта. интег- 
ритета. равноправието, ненамеса във вът
решните работи. Това също така е Факт, 
че тя се облага върху традицията на прия
телство и сътрудничество, както и че е на
сочена към тяхното усъвършенствуване. ко 
ето е от траен интерес за народите от две 
те страни.

С нормализирането на югославско-съве

вярна

ализма допринасят за тяхното укрепване. 
СЮК и КПСС в Московската декларация 
се сложиха, че взаимното сътрудничество 
трябва да се засновава върху напълно до
броволни начала и равенство.

Имайки предвид времето когато е под 
писана. Белградската декларация означа
ваше крупна промяна и в становищата към 
широките международни въпроси и поо 
блеми. както и за пътищата за тяхното ре
шаване. преди всичко с това. че изтъкна 
необходимостта откритите въпроси и про

югославско-съветсимат к пазвнтиието на 
ките отношения и по-широко това оспор
ват. Духът им и същността бяха афирми- 
рани и на неотдавна състоялия се 27-ми 
конгрес на КПСС. а снажно бяха афирми- 
пани и на Тринадесетия конгрес на СЮК.

В. Лакичевич

Анценти света и върху конкретните акции и инициативи за 
натрупалите се световни проблеми, както 
в Обединените 
низации....

решаване на 
и нашата активност 

нации и другите международни форуми и орга-
С грижа за пълна реализация на тези принципи -и за съз

даване на такова съзнание. СФРЮ и СЮК, твърдо отстоявайки 
върху сигурния титовски курс на външната политика, ще разви
ват равноправно сътрудничество с воички държави в света и ак
тивно ще поддържат прогресивните партии и движения с раз
лична ориентация, с цел да укрепва световния мир и мирното 
решаване на всички проблеми и спорове, пред които се изправя 
светът.

Развитието на активни и всестранни 
шения с великите сили. без оглед на наличните различия, със 
страните в Европа и Средиземноморието, е които ни свързват 
много съвместни изкушения и обща съдба на тези витални стра
тегически пространства за международните 
е трайно определение на СФРЮ.

равноправни отно-

това

Особено сме заинтересовани за стабилни и всестранно ра
звити отношения с всички съседни

отношения

Основата на този курс представлява нашата постоянна и
необвързаните страни страни.

Видое Жаркович в Доклада пред ХШ конгрес на СЮК
ангажираност в движението наактивна

върху глобалните въпроси на мира. сигурността и развитието в

дани. на „Комунист” Влайко Крм- председател Дрмиш, Птд.пип
аокапич, изпълняващ дпогаюсгт помощ- • Адреси Но птГпГ 
ник главен и отговорен редактор Бо- „а *~мунпст^П^1.ж. 
рислав Вучвтач, главим ■ отговорим пели. и нст^ „Мирис и Виговс
ктери не републиканските и ««крайния- аЛртс ЦвНТ,Жла 335^.р
ските издание - Дубристсо Цури, (Босна С>пби^ “ ВД«ш«го м СР

»*« ), мчПЬ-55, и? . ЙЙГ*
■атоко), Матн. Новооея (Черня горя) Кал- 
ман Пегкович (Войводиоя).

• Председател не Издателския съвет 
„Комунист” — на нздаияего зя СР Сър- 
бид д-р Богдан Трнфуаович,

Комунист
Преждата вя Републиката от 

„Комунист" еот-
• С У|

1964 гоМ
« Орден 6рмя|»о и едожстас сее

Издателските трудова орге- трудоаа организация• Директор
„Комунист": Витостир Судярски.

со в четвъртък иа сърбохърватски, 
хъраагадо-срьвеш (кирилица н 

македонски и •*-

■ отговорен редактор яа всичкиП относно 
латиница), 
баиоки езици, а ■ 
българея!, тшгароки.

а*редяхте •**« иааелгя: гяа-• У ражда I, руагъяоки,■ епоаорая редапорм ОУОТЯИЖИ И



В ТО „ДИМИТРОВГРАД" СЛЕД ШЕСТТЕ МЕСЕЦА кюмеитсфИзносът надминава вноса Инат, групов интерес 

или нещо другоЕдин от най-големите 
износители в димитров
градското стопанство без 
спорно е каучуковата про 
мишленост 
град". Тази трудова орга
низация. в състава на пи- 
ротския ..Тигър", има го
дишен план за износ на 
стойност от два милиона 
долара или средно всеки 
месец по 180 хиляди до
лара.

на република Германия. 
В тези страни Югославия 
е най-гол ям

вград тези дни започна 
да работи и третата ма
шина за оплитане на гу
мени тъби с текстил. С 
това димитровградската 
гумара напълно, ще изпъ 
лни своите задължения 
към ..Цървена застава" 
от КрагуеЕац. като един
ствен снабдител за прог
рамата „Юго-Америка".

износител, 
дирек

торът на ТО ,,Димитров
град" Михаил Иванов, с 
този пазар още не са до-

но както изтъква Още един опит за интеграция на гостилничар- 
ската трудова организация „Църни връх” от Ба- 
бушница не успя. Именно на 24 юни т. г. на със
тоялия се референдум за обединяване на „Църни 
връх” с туристическо-гостилничарската трудова ор
ганизация „Сърбия” от Пирот не успя. И докато 
работниците на „Сърбия” казаха „да” на интегра
цията, заетите от „Църни връх” се изясниха „про
тив”. А именно на „Църни връх” интеграцията бе 
необходима: вече години наред стопанисват на ръ
ба на рентабилността и не са в състояние да пус
нат в употреба новопостроения модерен хотел в 
Звонска баня.

Преди да потърсим причините за неуспеха на 
интеграцията, следва да посочим, че инициативи 
за интеграция е имало и с немалко трудови орга 
низации от тази област: „Компас”, „Путник”, „Ср- 
бия-турист”, „Балкан“, със СОИ за работнически 
отдих от Тимошки р^ион, „МИН”, „Еи“ и други. 
С други думи, почти няма гостилничарско-турис- 
тическо организация и по-голяма трудова органи
зация, в Републиката и по-широко, на която да 
не е прделожена интеграция, за да се реши въп
роса за хотела в Звонска баня.

Заетите в „Църни връх” очевидно за интегра
ция са само на думи, а в същността си са дълбо
ко срещу нея. Поставя се въпрос: защо е така? 
Не надделява ли тук инатът, груповият интерес 
или има нещо друго.

Неотдавна на заседание на ОК на СКС недву
смислено бе потвъредно, че „Църни връх” е малка 
трудова организация (с общо над 80 души заети) 
без необходимите кадри и че не е в състояние са
ма нито да пусне в действие хотела, нито пък да 
осигури качествено обслужване на бъдещите гос
ти. Тогава почти императивно се постави, че ин
теграцията е единственият изход от сегашното не
завидно положение на „Църни връх”.

Неуспешният опит на интеграцията показа оба 
че, че заетите в „Църни връх” не могат или не 
желаят да видят предимствата, които предлага 
една интеграция. Затварянето в общински и в още 
по-тесни рамки е късогледство, което зле ще се 
отрази и върху перспективното развитие на тази 
организация. Сама тя не може и не ще може и 
занапред съществено да измени положението в 
този отрасъл. Само интегрираните обединения им-

„ Димитров-

голни. понеже цените са 
сравнително високи, въп
реки че предлагат най- 
добро качество.

Инак.
промишленост в Димитро

в каучуковата
А. Т.Че от износа се осъще

ствяват наистина добри 
резултати, говори фактът 
за осъществения износ 
през последните три ме
сеца. На западния пазар 
са изнесени вече 
ните
..Степс" и разни гумени 
плочи и профили за 30 
на сто повече от заплану 
ваното. докато за първи
те три месеца над 17 на 
сто. През април е осъще
ствен износ от 262 хиля
ди долара, през май 166, 
а през изтеклия месец 
юни дори за 317 хиляди 
долара. Средно всеки ме
сец е изнасяна стока за 
248 хиляди долара. За то
зи наистина добър износ 
сигурно най-много допри 
нссе износът на ..Степс" 
в Италия- И докато обу в 
ките в Италия са същин
ски ..бум", гумените пло
чи и профили се изнасят 
освен в Италия и в Ан
глия. Австрия и Федерал

КОЛЕКТИВЪТ НА КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА”
НА

Колективна почивкаизвест-
обувкиспортни

Работниците на съвре
менната конфекция ..Сво 
бода” от Димитровград 
през юли ще ползуват ко 
лективна годишна почив 
ка. Към 50 души от тях 
ше заминат на платено 
летуване (освен пътните 
разноски) на Адриатика, 
в планински курорти (Зла 
тибоо). а онези с нару
шено здраве на възстано 
вителни почивки в разли 
чни бани: Нишка. Звон
ска. Матарушка. Върня- 
шка и други.

Тазгодишните почивки 
на работниците от конфе 
кция ..Свобода” за разли 
ка от предишните годи
ни не са съгласувани с 
лгуг-ите тпудови органи

зации (напр. с. ..Тигър— 
Димитровград”), понеже 
така възлагат производ
ствените задължения, ко
ито има ..Свобода" и ко
ито трябва след завръща
нето си (към края на юли) 
да реализира-

въпреки че броят на 
онези, които могат да лс 
туват (безплатно) на мо
ре не е ограничен, обади 
ли са се малцина. Причи 
пата за това е. че нема
лък брой работници ще 
прекарат почивките си 
на тютюневите ниви. от
носно в завършава.не на 
епна или друга селскост 
опашка работа.

Ст. Н.

БЕЛЕЖКА

Износът и занапред най-важен ат перспектива, защото в тях се върши по-голяма 
акумулация.

Налице е и недостатъчнаДимтоовгоадските трудови оогани- валутни средства от транзитния тури-
изнасят зъм.

разяснително-поли
тическа дейност От страна на компетентните стру
ктури в общината. Народът е казал: „Помогни си

наредзации. които години 
своите изделия на чуждестранните па-

(каучуковата промишленост ..Ти- ния труд
конфекция чуждестранните пазари-

мерки за това им а „Сточар-Инекс'. 
за кашкавал, сирене и други

продукти най-често носят ..ети

сдруже-Другите организации на
по-трудно намират път към 

Възможности и другите да ти помогнат”. В случая гру-сам, та
повият интерес е надделял обществения, па затуй 
въвеждането на временни мерки в тази бабушнн- 
шка трудова организация е съвсем логическа пос-

зари
Димитровград". 

„Свобода" и до). последните
гър чийто

селскосто-съветна Съюзния изпълнителен ледица.износа посрещнаха с г/ански
облекчение, кет" на други производители.

Най-новите ..пакети мегжи" на Съ
поощряване на 
одобрение и чувство на 
Досегашният износ бе сложен под се
риозен въпросителен знак. зашото

Така или инак: съдбата на хотела в Звонска 
баня и занапред остава неизвестна. А тук са вло
жени немалки обществени средства.съвет дават гали- юзния изпълнителен

организациите-износители.
ше бъдат облагоденству- 

повече. Когато сс има пре 
износите-

обременявания. ранния на 
всяка че занапредостаналите

допринасяха да се „изнася по
ценя" което най-често означаваше: вани далеч цена . което най чест д че иа организациите
износ на ръба на пентабшшостта д нсобхолими валутни средства за

със загуоа. » набавката „а суровини и възпроизвод
материали, занапред ооганиза-

от Димитровград да

хвите и
ПОСЛЕДНА ВЕСТ

Референдумът все нануспяои в някои случаи и 
диочивите чуждестранни пазаривисококачестве- ственичесто търсят евтини и 
ни стоки.

циите-износители
се леч по-голямо внимание ше отделят 

пазари, на износа. В тази насока са набеляза- 
въ„- ни оедипа мероприятия за подобрява 

качеството на продукцията.
договорените срокове, относ- 

изпълненис на доставките.
необходимо да се

В събота на 28 юни т.г- рефрендумът за обе
диняване на „Църни връх" от Бабушюгаа със „Сър 
бия" от Пирот в бабушнишката организация на 
сдружения труд бе повторен. Трудещите се от то
зи колектив този път гласуваха „за" интеграцията.

Малко учудващо е, че референдумът бе пов
торен (сигурно „законно покритие" е намерено за 
това, въпреки че според закона референдумът мо
же да се повтори след шест месеца) и неговият 
успех се дължи на задълбочена разяснителна ак
ция на компетентните. Все пак остава откоит въ
проса: защо такава подготовка не бе извършена 
преди провеждането на първия референдум?

еднаквоРазбира се. не всички 
снамираха на чуждестранните 
Конфекция ..Свобода" например

70 на сто от про- не
лобое стопани ване на

__ Дими- но срочно
Именно затова е

спаз-
пеки че изнася към
ДУкцията, сравнително 
сва. Понастоящем и ..Тигър 

износни сделки отговорността във всички про 
съответните

тровград" с новите 
Успява да се наложи като 
производител, чийто стоки се
в почти неограничени количества, 
лутен прилив осъществява и ‘
компас", който „продава" услу „значителни

""“«Е ..».»-
Това е императив на сегашното

воеме. Ст. Н- От. Н.
си. относно осъществява
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Кашкавалът не знае 

за работно време
СЕНОКОССЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОЛИ

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С ДОБЪР 
ТЕЛ ОТ СЕЛО БИСТЪР

Няма помощ от агрономите
.................... гурно шс остана до три 

след обед. казва 
Ето, и от фермата в Баче 
аско поле

Ло Сенокос стигнахме 
през Пирот, защото поп*' 
тя през В-идлич едва мина

Велко.
работва. Тази пролет, ка 

е опалче сеМнозина считат, 
ло Бистър с оглед на ме 

не е
кто ни уведоми 
двадесет лема и се иадя- 

.разбира се ако поеме 
то позволи, да намери ло 
стпгьчно жито, за да за- 

гготребите см. Спо

сега пристигачеват джиповете, така 
за лека кола не може ни 
да се говори. То и 
Славиия до Сенокос

вместо по 
се; атук млякото 

600 литра дневно, 
преработваме по 1500 ли- 

А ние сме само гри 
Преди бяхме четир- 
а сега когато мляко

то е двойно повече
Оплаквал съм

сто положението си.
като останалите. ОТГОДНО
всичко, планински ед-поеди

села в Босилеградска оо 
интензивно оа

но тъй ка- тра.вам ое минава 
то повечето път беше зад 
нас продължихме до там.

тополи 
редшина. за 

звитие та селското стопа
нство. а отделно па жп- 

Поради

ма.псго добър селскосто 
производител ие ма.иа-нски самоКато навлизахме в се 

лото срещнахме един 
старец с десетина овце. 
Въпреки голямата горе
щина беше облечен в ле 
бело шаечно палто, 
то само потвърждаваше, 

плещи
носи много години. Мно 
го голини носят на гър
ба и останалите жители 
ма Сенокос, понеже мла 
литс га или в Пирот или 
и Димитровград, а не по- 
малко са навсякъде въз

и ред■тябна ла сс пели 
магазина за тини и доу 

за добитъка си.
вотновъдството. сме трима, 

се и при началници и припо-това и мнозина от 
младите напускат родно
то си село. намират ра

га хпапп директори поне яа ни 
пратят един човек на по 
мощ, да бъдем както и 
преди но няма полза.

Думите па Велко пот
върждава и Манол. — А 
заплатата съша. 
той- То накрая това и 
пе е най-важно, но мно-

— Обаче пие сслскост 
пооизводиге- 

някак
до-бота и свиват нови 

мове във
кое-опашеките 

ли. казва Петков 
сме изолирани от съвре
менността. т.с- от съвре 
мените мерки на произ
водство. Мнозина от 
обработваме земята по 
същия начин като прели 
десет или двадесет голи-

вътрешността 
А има ина страната ни. 

такива, които своята егзн 
виждат в части

че иа повитите

добавястенция 
чко занимаване със селс
ко стопанство, а частично 

строителна 
ПЕТ-

С. Петков
нас

то ми не беше тьй шаст 
лив. Поради това изця
ло напуснах строителст
вото и завинаги сс опре
делих за селското стопан 
ство. Помощ потърсих и 
от селскостопанската оо 
ганизация „Напредък" от

със сезонна 
работа- СЛАВЧО 
КОВ. не е ни от едните, 

от другите. Той изця-

го работа и едвам пости 
гаме. А да не говорим 
колко много ме болът ръ 
11г-то Да произведеш дне 
вно по 480 килограма ка 
шка°ал не е шега.

Всички 
голяма нужда от агроно
мите. Но тс все оше зло 
аго са вързани за канце-

пие имамеми.
ни вътрешността.

В мандрата на „Сто- 
чап". за разлика от село 
то. се чувствуваше необ 
икновено за нас оживле
ние. Главният майстор

ло се е определил и пер 
спективата си вижда изк 
лючително в селското сто Погледнахме в склада 

мандрата. Там главни 
ят майстор Петър превръ

Ето аз напри
мер съм минисЬермер ве
че три—четири голини, с 
тях се вижла-м само кога 

Босилеград.

лаоиитс.панство.
— И аз. казва той. до 

преди шест—седем 
ни мислех другояче, 
мах доверие в 
стопанство и от време на 
време отивах и на вре
менна строителна рабо
та. И няма да бъде пре 
калено ако кажа. че доб 
бре изпекох строителния 
занаят. При това имота 
ми оставаше необрабо 
тен, а от друга 
животът извън семейство

Босилеград, и в рамките 
„Морава

на
на програмата 
— П" станах сдружен сегоди 

Ня- 
селското пооизво- 

съм
лскостопански 
дител. Мисля че не то отида в 

на улицата. Нито един 
не ме посе-

погреш-ил.
Понастоящем Славчо 

Петков отглежда 8 гове 
да (5 крави и 3 телета) 
и около 20 овце. Има 
около 15 хектара имот и 
за мнозина може би ще 
бъде невероятно, но поч 
ти целият грижливо об-

път досега 
тиха, подучат и да ми да

някои съвременен ме 
на производство, а

дат
тод
сигурно с че -има какво 
да кажат, какво ла ни по 
съветват. От друга стра
на считам че изкупвател

страна

добитъкаВ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ПОДГОТОВ 
КИТЕ В ПЪЛЕН РАЗГАР

ната цена на 
все още не е в унисон с

В- Арсов и М. Иванов на всекидневна работа

ща питите, соли ги и ги 
готви наскоро да тръгнат 
за Съединените щати. 
Тон ни каза че заработи 

оста- по 6 стари милиона, по
мощниците му по 4 и не 
що. Оплака се че наисти 
на трябва много работа 
за да постигнат това. И 
не е първи път нито на 
Велко нито на Манол 
или на него да идват по 
ез нощта и да остават по 
цял ден. Но това никой 
не признава, казват всич 
ките- Наистина за да се 
преработят 1500 литра мл 
яко всеки ден. не са до
статъчни само седем ча
са работно време. Прав 
е Велко когато казва, че 
кашкавалът не знае за 
работно време. Добре е, 
че и тримата мандрад- 
жии не го зачитат много. 
В противен случай едва

Петар Джунич и негови
те помощници 
АРСОВ и МАНОЛ ИВА
НОВ пресилваха в огро
мен казан „цвика" 
пал от кашкавала- Вътре 
беше топло, понеже под 
казана гореше огън. 

„Цвика" трябва да се 
загрее до определена те 
мпепатура за да се вър
не пак при кашкавала, 
поясни Велко един от дв 
амата помощници — май 
стори.

— Започнал съм рабо
та снощи в 23 часа и си

цените на индустриални
те произведения, или пък 
с цената на преработени- 

прои
Жътвата започва през 

средата на юли
ВЕЛКО

те селскостопански 
зведения- С други думи.
ние евтино продаваме, а 
скъпо купуваме.сериозен подход. Това по 

дразбира пописване на 
комбайните, които ще 
вземат участие в жътвата, 
да се провери техничес
ката им подготвеност и 
проведат необходимите 
поправки най-късно до 
8 юли.

В Димитровградска об
щина са в ход подготов
ките за предстоящата жъ 
тва, която трябва да за
почне -през опелата на 
юли. Зачитайки този Фа 
кт Щабът, който следи 
провеждането на селско
стопанските работи, про 
веде свое заседание, на 
което е констатирано, че 
е необходимо да се вло
жат максимални усилия 
жътвата да завърши в оп 
тимално предвидения ор- 

до средата на ав-

Инак. Славчо Петков 
е и обществено-политиче 
ски деен. Понастоящем е 
делегат на Общинската 
скупщина и активен член 
в местната общност.

А- Т. М. Я.

ДИМИТРОВГРАД

В помощ но „Сточар“
ок

По време на пълния се 
зон на селскостопански 
работи, тези дни голяма 
помош на селскостопанс 
ката трудова организа 
ция „Сточар" оказаха ос
таналите трудови орга
низации в Димитровград.

Именно, в недостиг на 
работна ръка за окопава 
не на слънчогледа и ца
ревицата. в края на мина 
лата седмица админиегоа 
тивните работници от

..Димитровград" и „Сво
бода" се отзоваха 
вите «а „Сточар". В тече

густ.
Инак, на територията 

на общината с пшеница 
са засети около 1000 хек 
тара площ. За осемте об 
ществени и дваест-ина ча 
стни комбайни това не 
трябва да представлява 
никакъв проблем. Но за 
ла не се явяват труднос
ти както по време мина
лата жътва, към тази важ 
на селскостопанска оабо 
та трябва да се има най-

териалното 
во в „Сточар". т.е. „Ни
шава" и „Търгокоп"-

производства ни

ние на тази седмица тоя 
бва за един Организатори на 

ите са Общинският 
дикален съвет 

дните

акци 
сик- 

и синдика 
организации

ден моливи ли кашкавалът стигнал 
до американската, трапе
за. Но дано това знаят 
отговорните и наистина 
наградят тримата заети 
в мандрата в Сенокос за 
упоритостта им в произв 
одството на известния 
старопланински кашка
вал.

те ла сменят с мотики и 
административните рабо
тнини от останалите тру
дови организации. Някол 
кодневни акции в окопа- 
ването на царевицата, слъ 
ичогледа. в събира-не 
ягоди и малини са поове 
ли и заетите в извън ма-

в
трудовите 

. този начин.
колективи. По

не само че 
се оказва помощ на ..Сто
чар" но се г 

на ладия за по-добра
създават и ус 

реколта.
А. Т. А. Т.
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I калта РА ^ ПРОСВЕТД#ИЗКаСТВП
Успехът в края на учебната 1985 \ 86 голина

В ОВО „ЙОСИП БРОЗ ТИТО" — ДИМИТРОВГРАД: НА КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В БОСИЛЕ
Градското основно училищеЕдна трета отличници Успехът по-добър от ланиУспехът в края на уче

бната 1985/86 година не 24 имат задоволителен ус 
пех. Общият

Ще са работили седм се
кции, в които активно са 
били включени около 90 
ученици. Освен това уче 
ниците от осеяното на 
сочено образование най- 
активно са били

успех в 
Училището е добър със 
оредна 
Най-добър

задоволява 
по-добър Е сравнение с 
миналата учебна година. 
Това е основната

но все пак е От общо 701 ученика успешно са завършили 
класа 601, 76 са на поправителен изпит, а, 24 пов
тарят класа- Връчени 9 грамоти „Вук Караджич", 
4 „Аласови грамоти", 2 грамоти 
кович" и 1 грамота „Никола Тесла", 
но-обоазователната програма и програмата за из
вънучилищна дейност цялостно реализирани

Успехът на учениците 
от босилеградското ос
новно училище с подвело 
мствените четвирикласо- 
ви училища: Райчиловци.
Паралово, Гложйе, Бе- 
лут, Млекоминци. Ресен,
Злидол и Брестница, «а 
края на настоящата учеб 
на година в сравнение с 
предходната е по-добър.
Преди всичко това се 
дължи. както ни уведоми 
директорът Лазар Ста- 
менков. на добре и навре 
ме извършените подготов 
ки. както в организацион 
по-възпитателния процес, 
така и по отношение на 
останалите извънучилиш 
ни активности и максима 
лно вложения труд на 
всички субекти в учили
щето. Както и досега, 
учениците от началните 
класове постигнаха по- 
добър успех със средна 
бележка 3,95, от учени
ците от горните класо- 
■ е. кълето средната им 
бележка е 3,05.

бележка 3,43.
успех има вто 

ри клас — 3,45,а най-до
бра паралелка също 
втори клас — П-4. 
средна бележка от 4,62. 
В тази

конста- 
369 

образовател-
„Светозар Мар- 

Възпитател-тация за успеха на 
ученици в е от включе 

ни в работата на - КХД 
при Центъра за култу
ра и останалите активно
сти в града.

със
но-възпитателната 
низация ,.й0сип Броз Ти

орга-
от 29

— 22 са отличници. Най- 
слаб успех (по традиция) 
имат първокласниците- За 
писаните 369 соедношкол 
пи са осъществили 13 856 
отсъствия или всеки уче 
ник средно е отсъствувал 
37.5 часа. което наисти
на е много.

паралелка
долните и 52 в горните). 
По 74 ученика, или об
що 148 имат добър 
пех. а само 67 ученика 
ните) са завършили кла- 
(31 В долните и 36 в гор 
са със задоволителен ус
пех. Или. общо с успех 
са завършили класа 601 
ученика (347 в 
класове и 245 в горните), 
76 ученика са на поправи 
телен изпит, а само 24 
ученика, 8 от първи до че 
твърти и 16 от пети до ос 
ми клас повтарят класа- 
При това учениците: ЕМ
ИЛ АСЕНОВ, ГОРДАНА 
КИРИЛОВА. ВЕСНА ТА 
КЕВА. БОРКА ТАКЕВА. 
ЗОРАН СТОИЧКОВ, КР 
УМ АНТАНАСОВ. МИ- 
РИТА МИЛЧЕВА. СИЛ- 
ВАНА АРСОВА. и КРУ- 
НИЦА ТАСКОВА, 
кръгли отличници ОТ ПЪр 
ви до осми клас станаха 
носители на грамота 
..Вук Караджич". а за.из 
вънреден успех по отдел 
ни области:
МИЛЧЕВА. КРУНИЦА 

ТАСКОВА. КАТИЦА ДИ 
МИТРОЕА и ЗОРАН СТ 
ОИЧКОВ са удостоени с 
..Алаоова грамота”. ЗО
РАН СТОИЧКОВ получи 
и грамота ..Никола Тес
ла". а ДАНИЕЛА СПАСО 
ВА и МАЛИНКА СТОЯ
НОВА станаха носители 
на грамота ..Светозар Ма 
ркович". Над тридесетина 
ученика от училището уч 
аствуваха и виооко се кл 
асиоаха на общинските 
състезания, за което съ
що така получиха приз
нания. В течение на 
учебната година учени
ците чрез различни ви
дове обществено-полез
ни акции са осъществили- 
над 180 000 динара, кои
то използуваха за научно 
възпитателни екскурзии. 
Не изостана активността 
на учениците в участву' 
г-ането им при чествуване 
то на държавните празни 
ци и други обществени 
манифестации. Много от 
учениците са членове на 
различните секции при 
СКХД „Младост" и пр-

м. я.

то" — Димитровград. От 
общия брой 267 
72,35

Или
на сто са завърши 

ли с успех, дохато остана 
лите 102 имат незадоволи 
телен успех. Характерно 
е да се изтъкне, че поч
ти една трета или 27.37 
на сто от завършилите са 
отличници 
много добри. 86 добри.

За най-добър ученик в 
училището е провъзгла
сен ВЛАДАН ЛЮБЕНОВ 
от IV клас. Училището 
има пет дипломи ..Вук 
Караджич". две ..Свето
зар Маркович" и една 

Михаил Петрович — Ал
ас"- <1,\Ш7^64 ь

Шестнадесет дипломи „В. Караджич"

ус-

долните101,56 са В течение на учебната 
година в средното учили

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МОША ПИЯДЕ" — ДИМИТРОВГРАД:

Накрая на тази учебна 
година в основното учи
лище в „Моша Пияде” в 
Димитровград са спечеле 
ни 16 дипломи „Вук Ка- 
оаджич". 2 „Светозар Ма 
ркович”, 2 „Спартак". 3 
„Стеван Мокраняц" и 1 
„Никола Тесла". Това на 
истина е добър успех. Да 
кажем че в сравнение с 
миналата година успе
хът е подобрен минимал 

миналата година 
3,51, тази — 3,52 или мн° 
го добър. От 1305 учени 
ци успешно са завърши
ли 1163 или 89,12 на сто. 
Отличници са 470, а кла
са повтарят 45 ученици. 
През учебната година в 
основното училите успе

шно е работила и специ 
ална паралелка, а Ш и 

клас са завършили и 
30 възрастни лица.

В течение на година
та с обществено-полезна 
работа учениците са за 
работили 700 хиляди ди 
нара. които са използува 
ни за организиране на 
екскурзия в Западна Сър 
бия. Засадени са 13 000 
фиданки, залесени 50 де
кара. събрани 8 то
на стара хартия. На 
ученическото имение е 
засадена царевица на 
площ от

постигнали и тази година 
първите класове, където 
средната бележка е 3,93. 
Най-слаб успех имат уче 
ниците от УП клас —3,14.

Със завършаване на та 
зи учебна година в осно 
вното училище е завър
шен и досегашният опит 
в двуезичното обучение. 
Този вид възпитателно- 
образователен процес е 
получил положителна оис 
нка от съответните орга 
ни и от началото на сле 
дващата година трябва 
ла бъде постоянна поак 
тика в провеждане на об 
пазовапмето и възпитание

като

МИРЕТА
Инак. от общо записа 

ците 701 ученика. 240 уче 
пика са завършили класа 
с отличен успех, 
ки трети ученик е отлич
ник. (148 -в долните и 92 
г горните класове). С мно 
го добър успех са завър 
шили 146 ученика (94 в

но

или все
160 дека

ра. която вече е окопа
на. За работа в 63 секции 
похвалени 
ци. Най-добър

то-
са 202 учени-

А. Т.успех са

ФЕ ЗАПОЧНЕ ЛИ НАВРЕМЕ „НОВАТА ЕПОХА" В ДЕЙНОСТТА НА СУРДУЛИШКИТЕ ОБРА 
ЗОВАТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ?

Селскостопански ремонтен „амфитеатър"
та ще бъдат използувани 
за набавка на нагледни 
средства, обзавеждане на 
кабинети и за други по
треби на образователния 
процес. М-р Никола Ав
рамов казва, че колекти
вът па училището ще на
прани опит да въведе ко
мпютри в образователно- 
възпитателния процес. За 
начало трябва да бъдат 
набавени два компютъра-

на селскостопански маши 
ни и на машини за гор
ското и водното стопан
ство. Но това няма да 
бъде единствената зада
ча на работилницата. В 
нея учениците те прила
гат получените знания, 
капо вършат ремонт на 
машини в собственост на 
частни
производители и трудови 
организации. Освен това 
е запланувано в работил
ницата да се провеждат 
сказки и семинари по 
поддържаме на селскогто 
папски и други машини.

Една част от средства-

(Продължение от миналия брой)

Централна инвестиция 
в модернизацията на об
разователния процес в 
ОЦ „Й Б. Тито" трябва 
ла бъде заплануваната 
ученическа работилница 
за ремонт на 
мански и други

От учебната 1986/87 го 
дина и образователният 
Център „й0сип Броз Ти
то" в Сурдулица ше се 
върне към традицията си: 
те обучава кадри за се
лско. горско и водно сто
панство- Това ще опреде
ли конкретните прелна-

средствата.значения на 
които
лучени от 
за модернизация 
пазователния процес.

— Имаме една хубава

трябва да бъдат по 
Републиката

на об-

и осъществима идея — 
казва директорът на цен- 

Никола 
Възнамерява

селско сто- 
машиии.

селскостопанскитъра магистър 
Аврамов, 
ме ла построим учениче
ска работилница във вил 

малък амфитеатър в 
която учениците ше имат 
всички условия ла научат 
и теоретично и практиче
ски как се върши ремонт

За споменатите цели 
на модернизацията ОЦ 
„й. Б. Тито" в Сурдулица 
трябиа ла получи около 
45 милиона динара.

на

К. Г.
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НА ОБЩИНСКА
та^купщинТв1 ДИДИМИТРОВГРАД ПО 
ТА СКУИЩ тдзи гОДИНА ПРИЕ РЕШЕНИЕС ЕДНА ЕДИНИЦА НА ЮНА
ВТОРИ ПЪТ 
ЗА НОВА ЦЕНА НА ВОДАТАПрехрана в природата „КОМУНАЛАГ 

ТЪРСИ МНОГО
Неотдавна посетихме 

едишщата на парашутис
тите с която командува 
старшина 
НОВКОВИЧ, а която се 
намираше на специална 
задача: ПРЕХРАНА В ПР 
ИРОДАТА. Те бяха на ед 
на планина, далеч от 
населените места, комуни 
кациите. в дивотията, къ 
дето човешкият крак твъ 
рде рядко стъпва-,.

Докато чакахме войни 
ците. които бяха навсякъ 
де из гората — търсейки 
храна, помолихме старши 
ната да ни каже нещо по 
вече за целта на упраж-

ДРАГОМИР

държането и амортизаци 
ята на скъпия 
лен водопровод, зашото 
е разрешено на 

Из околни крайградски
построят собст-

Пият ли Димитровград 
чани най-скъпа вода в 
региона? Отговорът на 
този въпрос шеше да бъ
де положителен ако 
пълнителиият съвет на 
Общинската скупщина в 
Димитровград беше при 
ел предложението на 
„Комуиалап" и 
бщинския Завод за

региона-

всички
се

лища да 
вени водопроводи...

Но в никой случай не 
трябва ла се забрави, а

Междуо това изтъкнаха и члено- 
це- ветс на съвета и остана

лите поисъствуваши, че 
през февруари от началото на годината 

досега личните доходи 
в тази ООСТ са увеличе
ни със 124 на сто. И до-

Приготвяне па ястие от месо от костенурка
ни. Именно освен вече

ка има и някои части от 
тялото па някои животни, 
които непременно сс хвъ 
олят. Все па кнай-голям 
проблем представляват 
гъбите. Твърде често от 
ровните гъби. от онези 
които могат ла се ядат, 
се различават само в ню 
анои. Тъкмо заради1 това 
и съществува едно непи 
само правило, според ко 
сто, ако войникът наме
ри гъба. която е съмните 
лна — по-добре с да я 
хвърли

Сбогувахме се с войни
ците които ни възхити
ха и които не забравиха 
да кажат, че представя 
яват Югославия в малко 
и че това. което видяхме 
е само упражнение, но 
ако трябва може да бъ
де и действителност...

Т. Петров

още по-голям 
месото от костенурки, 
змии. плъхове, мишки, ка 
терици, охлюви, най-раз 
лични гъби... Както бях
ме осведомени, тази хра
на съдържа достатъчно и 
калории.

Когато става дума за 
хляба — и той расте в 
гората?! Той може да се 
меси от билката, позната 
в нашите краища под 
името ПАПРАТ.

Както можахме да се 
укорим, наистина храна 
има, и което е най-важ
но може да се намери на 
всякъде в ..майката" — 
природа.

— Но. както казва ста 
ршината ЯНЕ ПЕТРОВ, 
— трябва много да се 
внимава. Защото. мно
го е опасно да се яде 
отровни билки. Също та

тук е приетото 
решение за покачване 
йената на водата за око 
ло 00—70 ла сто. тези 
дни ..Комуиалап" бе дос

нението:
Това е специална 

единица, която има стоо 
го определени задачи в 
случай на война. Това са 
бъдещи диверсанти. кои
то се ..вмъкват” в тила 
на неприятеля... Понеже 
не смеят да бъдат отк
рити. те сами се снами- 
рат в природата, коя
то изобилствува с храна 
понеже я има навсякъде 
около нас: тя пълзи, ра
сте. хвърчи... Нашата 
цел е да запознаем вой
ниците с тази храна, как 
да я познаят, използуват, 
подготвят.-.

Сами можахме да се 
уверим (няколко ястия и 
вкусихме) че от най-раз
лични ..травки" може да 
-се направи отличен чай: 
а когато пък става дума 
за чорби тук изборът е

като средният личен до 
хол в общината за първи 

бил 37 
..Комуналац” 

или с 
27,18 на сто повече от 
средното обшин-ско рав
нище на личните доходи.

Прието е решение це-

тавил иск за нова цена 
на водата — по-висока за 
100 на сто от досегашна
та. Според предложение
то. подкрепено със съотве 
тен анализ направен от 
Междуобщинския 
за пени. ..кубик" 
трябва гражданите да 
струва 44 динара, а сто
панството 85 динара. А 
това е най-високата це
на за питейна вода в Ни 
шки регион. Защото с» 
щото количество вода в 
Ниш струва 26 относно 
64 динара, в Алексинап 
35 относно 81, в Бабуш- 
ница 25 и 50 в съседния 
Пирот 12 и 19. в Проку-

те три месеца е
хиляди, в 
е 47,147 динара

завод
вода

ната на водата да се уве 
личи за около 60 на сто 
и да бъде 35 динара за 
домакинствата и 80 дина
ра за стопанството. При 
това е наложено на ..Ко 
муналац" да ппеизучи и 
намери вътрешни запа
си. да премахне субек
тивните слабости, които 
са налице. Защото много 
често се случват аварии 

За на водопровода и водата 
се отлива напразно. А

пие 44 и 80 динара, 
щастие на гражданите и 
за съжаление на 
налаи" членовете на Из
пълнителния съвет, на 
чието заседание присъст- 
н.уваха и секретарят на 
председателството на ОК 
на СКС в Димитровград 
Никола Стоянов и пред
седателят на Общинския 
синдикален съвет Адам 
Георгиев, бяха против то 
ва предложение-

Цената на водата е ви- тава да се види. 
сока защото димитровг- 
пзячани сами плащат под

ДИМИТРОВГРАД ..Кому ток се изразходва незави 
симо от това дали вода 
та тече в нечия баня или 
някъде на трасето-

Както е изтъкнато на 
заседанието на Изпълни
телния съвет с това пока 
чване цената на водата 
е разрешена до края на 
годината, а дали това ще 
повлияе „Комуналац" да 
не изкаже пак загуба, ос

Направеното трябва н да се поддържа
Г олямо число жили- 

щам сгради в Димитров
град в които има 384 об 
гцегтвени квартири са по 
строени лоста отдавна и 
повечето от тях,, са в жа
лко състояние. Най-често 
Фасадите не са поправя
ни от момента когато 
сградата е построена, а 
от тогава до днес са ми
нали по десетина и пове 

години. Средствата, 
които се събират от -нае
мите са незначителни, за
щото са далеч по-малки 
от икономическата цена 
и наскоро няма изгледи 
ла достигнат това павни-

е единствената 
която търси поправка. За 
това се налага това кое
то е направено да ое по
ддържа. Това 
бе констатирано и наза-1 
ездание на стопанско-по
литическия актив в общи 
ната. Направен е 
ла се изнамерят средства 
за поп-оавка на фасадите, 
поне на главната улица. 
Именно, 
средства, които се отде
лят
сградите (окрло 450 
пи милиона). ще бъдат

сграда. използувани за поправка 
на сградите от хотела 
..Балка-н" до площад от 
лветте страни на улица
та. Въпреки Факта, че те
зи средства за такива це-

неотдавна

ли не са предназначени, 
по-добпе е така отколко- 
то да стоят безопит каквато

А. Т.инфла-и да е лихва и 
иията ла ги ..яде". По то
зи начин ще се за-пазат 
сградите, ше се 
стойността им и ще 
получи нов изглед на гра-

БОСИЛЕГРЛДче минималните покачва

Подготовка зо нов 

училищен обект
се

за амортизация на
ста да.

А- Т.
Ш 'т*

ще-
'ч;х Въз основа 

те потреби и 
определения в средношко 
лекия образователен 
тър Иван Караиванов 
Босилеград се вършат по 
дготовки за 
на нова училищна сгра
да. Засега все още не е из 

струва 
се че не- 

соедсгза ще 
оепубликан- 

оегионалната

— За това какви са на
емите най-добре показва 
примерът на сградата на 
Улица „Маршал Тито" 
№ 1, където от 22 квар
тири за една година едва 
се събират 380 хиляди 
динара. Фасадата «а тази 
сграда е дотраяла. Но ед 
ва ли някой знае. че за 
поправка на същата Фаса 
да според проектосметка
та са необходими 450 ста- 

милиона. Но това не

СОИ за средно насочено 
образование-

Очаква се изграждане
то да започне до края на 
тази или в началото на 
идната година. Запланува 
но е сегашната училищ
на сграда да се приспо
соби за ученическо обше 
житие, с което ще се ре
ши и твърде наболелия 
въпрос с -'ваптируването 
на средношколците.

нараснали-г.\ плановите

4 ; - цен-
в

I'

изграждане

;ТI
г; вестно колко ще 

обекта, а счита 
обходимите 
обезпечатДимитровградРИ В. Б.ската -и
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КОМУНАЛНО БИТОВО СТРОИТЕЛСТВО ТО ИНЕХ „Сточар" ООСТ „Нишава" в Ди
митровград въз основа решението на Трудо
вия
чен търгПът за Паскашия съвет от 16 12 1985 године чрез публи-

Продава
Тези дни 

гар са работите 
от Димитровград 
Паскашия. на 
от около

в п^лен раз
на пътя
до село тровград или във 

дължина шността на 
4 километра, това сигурно 

Както ни осведоми пред
седателят на местната об 
щност на селото НИКО
ЛА МИТОВ, земните 
боти които изпълняваше обърнала 
Самоуправителната общ 
ност за

на селото и следните основни средства:паскашияни. 
в Дими-

чар" ще превезе със сво
ите камиони и трактори 
чакъл. понеже в тази част
на общината има свои об 
работваеми площи. Очак
ват също помощ и от 
местната общност на Ди
митровград.

които живеят 1. Моторен трион — ЩИЛ 071 (некомплетен)
— начална цена — 6000 дин.
2. Култиватор ИМТ (в дефект) начална цена
— 50 000 дин.
3. Култиватор МУТА (в дефект) — начална 
цена 25 000 дин.
4) Сеялка влечеща (в дефект) — начална це 
на — 5000 дин.

Публичният търг ще проведе комисия 
на 3 юли 1986 година в 10 часа в кръга на 
машинния парк в Димитровград, а ооновня- 
те средства които се продават могат да 
видят всеки работен ден от 8 до 12 часа- 

Право да участвуват в публичния 
имат всички правни и физически лица 
участвуват с 10 на сто от началната цена на

>вътре- 
стоаната. Но 

е недостагь 
чно. понеже проектосмет 
ката възлиза на около 3 
милиона динара, 
местната общност се

Затовара- е
за помощ към 

числящите се към
Освен строеж на пътя, 

в най-скооо време трябва 
да започне акция за из
граждане на водопровод 
в селото. Близостта до 
града и възможността бъ
рзо да се стигне от гра
да в селото, дават кураж 
на паскашияни, че и в 
тази акция ще успеят с 
помощта на живущите в 
Димитровград.

Юго
славската народна армия 
и тези дни се очаква те 
Да се отзоват и 
помощ на

пътища вече са 
завършени. Пътят е про
каран по старото сетрасе.
на места е разширен, а 
на някои места минава и Помощ е 
по ново трасе. Сега оста
ва да се насипе с чакъл 
и да мине валяка. Мест
ната общност на 
Паскашия

:>окажат 
паскашияни. 

потърсена и 
от селскостопанската то\- 
дова организация ..Сто
чар". която па 

село с механизацията за
с возване на чакъл. В мост 

ната общност на Паска
шия се надяват, че ,.Сто-

тръг
като

средството което се продава. 
По-близки информациипомогне 

пое могат да се по
лучат на телефон (010) 81-133 и 81-622.участвува 

около 400 хиляди 
па. събрани от жителите

дика- Комисията за работа и трудови отношения 
на ООСТ Индустрия за конфекция „ИНКОЛ" 
в Лесковац дава

А. Т.

ОБЗОР Обява
„Козарнца" - вилна зона 

или сметлнще?|
за приемане за неопределено време на един 
ръководител на магазин на „Инкол" в Боси
леград-
УСЛОВИЯ; средна професионална подготов
ка, относно четвърта степен професионалност 
или квалифициран работник относно рабо 
тник с трета степен професионалност
С молбата кандидатите трябва да доставят 
следните документи:
— диплома за професионалната подготовка,
— удостоверение че не са под следствие,
— кръщелно свидетелство — венчално 

удостоверение за регулираната военна по
винност (за мъже) и
— удостоверение от СОИ за трудоустрояване.

Молбите с необходимите 
подават в срок от осем дни от деня на пуб
ликуването на адрес: Индустрия на конфек
ция ,,ИНКОЛ” Лесковац. Индустрийска — 
71 (до Комисията за работа и трудови отно
шения).

Веднага може да отговорим на 
дилемата, зададена в надслова на 
настоящия обзор: и едното, и дру
гото! Зашото през последните де
сетина години по някогашните изо
ставени ниви. които наново бяха 
разработени. изникнаха десетина 
хубави вили. не дотам големи, но 
красиви и напълно ..стапящи" се в 
пейсажа на тази планина, непоспед 
ствено издигаща се над Димитров
град.

околността на града. Или поне гра
дското сметлище да се доведе в 
оед. а не цялата околност да се 
замръсва. И онова, което особено 
тревожи — по цялата дължина на 
асфалтовия път през ..Козарипа”. 
който води към ..Забъодието" от 
двете му страни гражданите и тру
довите организации безразборно оа 
зтоварват боклуците, така че за
страшават със замръсване и плодо
родните ниви. и хубавите прелели. 
В това може да се убедите веднага 
щом напуснете града. На завоя над 
казармения район, в непосредстве
на близост на резервоара, снабдя
ваш града и околните селища, с 
питейна пола се разтоварва бок
лук (?П и санитарната инспекция и 
компетентните органи не реагират. 
Наистина преди тук имаше табел
ка. с която сс забранява изхвърля- 
не на боклука на това място- Сега 
и такава табелка на ппепуппсжпг- 
нио няма. Но с табелки въпроса не 
гс решава.

документи се

Асфалтовият път, а от неотдав
на частично прокараният водопро
вод. както и непресъхващия и чи
стия извор с хубава планинска пи
тейна вода ..Люля", многобройните 
долинки и ридища. обраснали с го
ри. наистина привличат все по-го 
лям брой любители на живот сред 
природата. При това ..Козаоица" 
може би е най-слънчевата планина 
в околността на града: от изгрев 
до залез, слънцето постоянно огря
ва планината, така чс зиме тук 
снегът окопнява най-напред, през 
лятото е свежа, а есени привлича 
с диворастящите си плодове и до
бре обработените ниви.

Всичко това е 
..Козарипа" наистина ла 
ва вилна зона (дори и 
„закери" по скатовете 
вото спира дотук.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 30 юни 1986 година се навършиха 

ПЕТ ТЪЖНИ ГОДИНИ 
от смъртта на нашата мила, обичана и нико
га незабравима майка, съпруга и баба

Елена
МихайловаСъщото положение с С ПЪТЯ. ми 

нанаш край вишневите насаждения 
на „Сточар". И тук се изхвърля бо 
клук. въпреки усилията на ..Сто
чар" ла зашити насажденията. И 
така редом до върха па планината: 
навсякъде разхвърлен или разтова
рен
ната орела е 
ма ва
игото тс са илвегтни па всички.

компетентните

Геровапредпоставка 
стане хуба 
градът се 

й!). Но хуба-
с. Болевдол, Димит 
радско (30 юни 1981боклук. Замръсявансто на окол- 

безпазбопно. Тук ня- — 30 юни 1986 г.)воъха паЗапочна лошото: на 
„Козаоица" се изкарва целокупни
ят боклук от града и постоянното 

високият пушек, ко-

грвопим за последиците, за-
С неугасващи чувства на скръб пред Нейния 

светъл и благороден лик се спомняме за не
изменената й обич към нас и за великото 
й трудово дело.

Благодарим Ти, майко!
Поклон пред светлата Ти памет.

Очевидно с, че 
в общината с призиви няма да урс- 

Необходими са
му изгаряне и 
йто се стеле наоколо с непоиятни- 

минавашите 
ей-ссга

дят този въпрос- 
строги наказания ооешу замърсите- 

Ошс повече.
тс миризми, озадачава 
през Димитровград, сякаш лите па природата, 

че кай пътищата и в други посоки
също 

Следовател- 
необхолими. 

Ст. И.

Мнозина с по-ще изригне вулкан- 
лигравка казват, че ш

„свой Везувий"!
Боклукът трябва някъде ла

безспорно. Но

Димитров- Вечно скърбящи:
съпруг Манол, синове Сава, Милорад и Иван, 
дъщери Благина и Олга със семействата си. 
та си

(напр. към „Къгщи-на бара") 
сс разтоварва боклук.град има

се
но, спешни мерки сатова е 

по-полхолятцо място в
извозва — 
нима няма
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унмьр • сатира • забава
Група туристи оазглеж 

дат старинен замък, от 
който са останали само 
стените с пробои — сле 

от стрелба с ооълия. 
Момченце гшта баща ои:

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

„Изпарила“ ■ • ■

С Денчо воденичаря от село Звонци е свърза
на следната историйка. На младини бил добър сто- 

когато остарял, обичал да си попиива-

ли

Нече рукупанин, но
Баба Депа мъка мъчела как да запази от ракията, 
та когато им дойдат гости — да ги почерпи с хуба
ва дамашна ракия.

И взела веднаж. след като
бутилки първак и. без той да знае.

жито. Но като

— Татко, това ли е мя 
кълето мама се естото, 

учила да кара кола? • • •
изпекли хубава ра-

гикия. няколко
сложила в хамбара, в един поесек с

веднаж Денчо ги ..открил”.
Ти му навираш колач на руку, а оио рита — 

обичай Да каже мой ДеДа, нита ДеЧ* се 
иеслагаоше със синовете и снаете му. Нещо подобно 

дешава и с „Църни вър" у Бабушни-

имашетърсел нещо.
Оттогава Денчо често-често се отбивал „по ра

бота" в хамбара, като си пийвал от ракията.
Веднаж. когато им дошли гости. 1 

се развайкала:
— Ах, почакайте, за момент, ще ви донеса от 

нашата ракия. Аз си водя сметка...
хамбара и намерила

Съпруг чета вестник, а 
жена му бродира. Изпсд 
наж тя казва:

— Престани с това „да 
скъпа”! От половин час 
ме съм казала нищо.

овия дни се
баба Депа чу-

Пет-шес године вечима сви иай-одговорни л,у- 
олщииуту тьрчаше на све страие, по све оп-ди у

щипе и региони, само и само да иайду радну ор- 
би се нагърбила да ги прихвати и 

уйедиии с «.и, та некико да се пойде напред: 
отвори хотелат у Звонску баню и да се да-

пълни 
Сръбнала от

Като отишла в
бутилките, взела да опита ракията, 
едната — вода. от другата — също. .-Ив трите 
дядо Денчо бил налял вода. И оше оттам започна 
ла да го кълне, а той и отвърнал:

— А бре. жено. нали сто пъти съм ти казал, 
че ракията ако стои дълго, става вода! Защо не ме 
слушаш, брей? ! М- Андонов

ганизацию коя 
да се 
да се
де тласак на -гуризмат уошце... И до съга зало- 
слените у „Цъни вър" не беоше много активни, 
у туя акцию ама са га зачучу.ъише. Тия дни се 
проведе референдум с хотелското предузейе „Србия” 
из Пирот за уйединяване. И док пирочанци оче — 
бабушничани — нече!

Две приятелки се опла 
кват от мъжете си.

— Принудена съм вся
ка сутрин ла нося кафето 
в леглото му!

— 0. скъпа, това е ни
що! Ако продължава та
ка, аз в най-скооо воеме 
ще бъда длъжна да нося 
леглото му до кафето

гпМЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕш
Гласали против!

Дръво, което наоодът проклина, ще изсъхне.
Абхазка Па вечима неколкоИ кой са да им помогне 

године сваку годину „Църни вър" работи със за- 
губу. И ланску годину — при н»и беше църно.IВласт, основана на страх, е нетрайна. След 

време страхът се превръща в омраза.
Шекспир

:
: Кикво миел е да работе — не знам. Сами да 

могу да найду средства колко треба да би почел 
хотелат у Звонци да работи, това на сви йе ясно. 
Са ритаю, нече ни да се уйединяваю, ка им се на
вира колач на руку...

„Църни вър” йе малечък колектив и дали че 
може сам да излезне накрай с муЬете и със загу- 
буту за ланску годину, а и тая им не иде бъш ро
зово. ..

:
Най-добър владетел е този. който умее да 
владее себе си. Я

Арабска
ИНТЕРЕСНО

Тялото може да живее в теснота. но сърце-

Най-селеното 

море в света

то не.
Камбоджанска

Досега сви се надаоше — ако се найде парт- 
нер, с койега да се уедине — дека може да буде 
нещо...

Народ, който е поробил друг народ, кове ве
риги за себе си.

Мъртвото море е най- 
соленото море в света — 
шест пъти по-солеио от 
океаните- Водата в океа
ните съдържа от 4 до 6 
процента сол. докато во 
дата на Мъртвото море 
има 23 до 23 процента.
В неговата вода има тол 
кова минерали, че на къ
пещите се в него глава
та и рамените винаги са 
над водата.

Маркс
Са, щом ритаю и нече да ,лвливам’' руку коя 

им се пружа — че мора сами да шшваю.
Да ли че испливаю, кой знае?
Не съм никакъв пророк, ама ми се чини дека 

™я що нече сарадгьу и що су били против рефе
рендума!', не мисле добре на колективи! на „Цър- 
ни вър". Боим се да не буде при н»и йош по-цър- 
но.. .

Каквато дума кажеш, такава ще получиш в 
отговор-

Омир

Думите трябва да бъдат само дрехи на мис
лите, точно по мярка.

Ж. Ренар
Нече помощ — а сами не су кадър!...
После два дъна се збралн — и решили да се 

удруже... Некон у „Църни вър” си нграю дрндучку.
Юздата на езика е главата.

Руска
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