
ШшстНо , С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството 
нашите народи и народности
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Централният комитет на СЮК за действуваше на комунистите в Социалистическия съюз

САМО СПЛОТЕНИ МОЖЕМ ДА НАДДЕЛЕЕМ КРИЗАТА
на Центгшл^н^о Т„’° 0КТ0МВРИ се "Роиеде заседание .... пия. не смеем да бъдем ССТН — РАБОТНО
на Централния комитет на Съюза на югославските • б
МунГтпте "агоКОеТ° СС Ра3"СКВа 33 задач,,тс на *»• със скъсай мрежа,
мунистите в Социалистическия съюз и беше открито
двумесечно публично общопартийно обсъждане на
проектостановищата на ЦК на СЮК за действува-
нето на членовете и организациите на СК

МЯСТО, БЕЗ РАБОТНО 
ВРЕМЕ

Битката за днешния, 
вероятно съдбовен етап в 
развитието на самоупра
влението, за излизане от 
кризата, трудно ще спе
челим дко ССТН най-сет
не не ст?де влиятелна и 
наистина масова творчес
ка сила. Това беше осно
вна мисъл от станалите 
слец уводното изложение 
на Франц Шетинц.

— Считам, че ни днес 
каза д-р Богдан Трифуно 
вич, не е малък'броят на 
комунистите, дори и на 
ръководствата, които не 
схващат, че широкото обе 
диняване и ангажиране 
на хората върху платфор
мата на ССТН — е една 
от главните цели на СК

Трябва решително да 
се разплащаме с всеки 
национализъм, както то
зи който злоупотребява 
чувствата на принадлеж
ност и любов към своя 
народ, така и към онзи 
който се опипва да насо
чи положителния югосла
вски патриотизъм на хо
рата против федеративно 
то самоуправително ус
тройство на нашата мно
гонационална общност. 
Това д голяма задача на 
Социалистическия съюз 
на всички равнища на не 
говото действуване, а от
делно на равнището на 
федерацията. Към тази 
задача трябва да приспо
собим и съдържанието 
на делегатските отноше
ния на Централния коми 
тет на СЮК и неговото 
Председателство в Съюз
ната конференция на Со
циалистическия съюз в 
Югославия.

в осъще
ствяването на конституционната роля на ССТШО.

Уводно изложение по този въпрос направи Франц 
ШЕТИНЦ, член на Председателството на ЦК 
СЮК.

На Съюза на комунис
тите не е необходим Со
циалистически съюз ни 
като трасмисия, ни като 
алтернатива. На трудещи 
те се и гражданите е не 
обходима най-широка ос
нова за тяхната общест
вено-политическа актив
ност в социалистическата 
самоуправителна система, 
защото тяхно конститу
ционно право, а следова
телно и отговорност, е 
да уреждат собственото 
настояще и бъдеще. Та
къв
съюз е условие СЮК да 
осъществява своята идеи 
но-политическа позиция 
в обществото — изтъкна 
между другото в уводно
то си изложение Франц 
Шетинц.

тът от гиналото. Парти
ята винаги беше силна, 
когато беше силен и 
Фронтът като . движение. 
Опасно е продължи 
Шетинц — когато отдел
ни организации и обли- 

действуване 
ССТН се затварят и по
дражавайки СК и власт-

Франц Шетинц
от преобемните органи
зационни и процедурал- 
ни формалности.

Ци на в

та. все повече стават пар
тийни, отколкото 
Партия.

ВИНОВНИЦИТЕ ДА СЕ 
ПОСОЧВАТ С ИМЕ 
И ПРЕЗИМЕ

самата

Такъв ССТН става ка
рикатура, противополож 
ност на себе си. Така гу
би и всички елементи на 
фронта и угрозява ефи
касността на действуване 
на политическата систе
ма на социалистическо са 
моуправление.

и условие за демократи
зация на обществото. На 
ндор Майор изнесе, че в 
Тезисите за действуване 
на органите и организа
циите на СК в ССТН пи
ше; че комунистите тря
бва много по-силно да 
наблягат върху основно
то определение та Пар
тията да престане да бъ
де държавна, а държава
та партийна. -

Проблемът за взаимно
то отношение на СК и 
Социалистическия съюз, 
според Вукашин Лончар 
може да се сведе на въ
проса: какво да се напра
ви, та Социалистическият 
съюз да не бъде, партия.

Загрижващи размени 
взима неспазването наза-Социалистическият
коните и предписанията, 
дори и самоуправително 
постите задължения — 
изтъкна Шетинц спирай
ки се върху някои проб
леми днес. Слабо се сто- 

Съюзът на комунисти- написва с обществените 
подчерта

Председателството пре
длага след настоящето за 
седание въз основа 
предложенията и забеле
жките да се изготвят про 
тктостановища за действу 
ването на членовете и ор
ганизациите на Съюза на 

и комунистите в1 Социалис
тическия съюз и да се 
пуснат на публично об

менно разгласяват, че дър съжданс. което да про- 
които ^камата се разпада. Тря- дължи до средата на де

бна да насърчаваме хо
рата — каза. Шетинц — 
при утвърждаваме на пре-

слабоститс, това цд \2 ОКТОМВРИ В НИЩ БЕ ПРЕДАДЕНА НА

ССТН примери 
присвояване, 

престъпност, мито, коруп 
ция и под. и това нещо 
налага по този въпрос да 

поведе по-сериозна 
сметка. Сред нарушители

те в
Шетинц — най-пряко сс 
свързва с всички социа-

средства, има 
па тяхноНито една, колкото и 

да е революционна и де
мократична организация, 
не може- и не 
нашата система Да заме-

самоуправи- 
— върху дс- 
основи. Само

ли сггически 
тели и силисмее в
мократичии 
това може да
можност за сътрудиичсс- тс сс намират често

комунистите с ония, които най-ммого 
•искау помощ, а същевре-

сс
даде въз-от-ства самостоятелната 

говорна роля на трудещи 
самоуправи- ГгУО на 

ония, от които сс разли
чават по някои идеологи
чески възгледи, а 
заедно с комунистите са 

защищават со-

те се като 
тели . . • Социалистическа 
та мисъл и акция 
да бъдат монопол 
на една организация 
трябвд Да станат собстве
ност, воля и съзнание на 
работническата класа и 
трудещите се.

не бива
нито

На 3-та стр.уксМврн.но
готови да
циализма и самоугтрави- 
телиата демокрация. При мисите и
тона е необходимо да да изнасят аргументира- УПОХР17Ба НОВА АЕРОГАРА 
има повече истинска кре като поискат

по-малко не- или отзоваваме.
Социалистическият са

мара- юз с редовното внасяне в 
повече дневния ред иа такива и 

подобни въпроси, а пре
ди всичко на въпроса за 
кнкретиата
ако има храброст, да по

вече сочи виновниците по име 
а и презиме, като по такъв 

ще си завоюва

Т-

— Построяването на

отказ

ФРОНТЪТ НА ФОРУМИ 
НЕ Е ФРОНТ

Говорейки за устрой
ството на Социалистичес- 

Шстинц между

ативиост, а
но-аиологстика; Ваздушна 

връзка „ 

със света

нужна
малко, бих казал, 
ден социализъм, 
реализъм .и по-малко иде 
ализания «а постигната
та степен на развитие, по- 

по-мрл-

нишкото летище е при
мер, който показва, че и 
в трудни времена сь.е за- 
дружност и усилен труд 
могат да се постигнат ви
соки резултати — изтък
на Милутин Милошевич, 
подпредседател на Репуб- 

изпълнителеп

кия съюз 
другото подчерта, че и 

Содиалис-
отговорност.

изворност, аразвитието па 
тичбския съюз съндествс- 

Съюза на
вече

напреписване
Пъти

неосъщественото, "ще по-голям авторитет
да бъ и значение, каквото свое 

като жи- временно имаше Народ------
гт ответни облици/а пият фронт. В борбата, 

преди в™ ш<0 освободени против незаконните явле-

ко написаното,но влияе върху 
комунистите, които 
развития фронт

стобез
би сс ликаискня

съвет
Тсжището

работа трябвабюрократ'-

При 
опИ-

натадс и секциите,
(На 6-та стр.)блемитс на 

съвременния свят. 
то1;а с твърде важен



НАС |И УГпо С В Е ТА
ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В САЛВАДОРКАТАСТРОФАЛНО

РЕЙГЪН В РЕЙКЯВИКСЛЕД СРЕЩАТА ГОРБАЧОВ — Безпощадна битка 

срещу смъртта
Неуспех с примеси 

от надежда
Нямаме вода, нямаме лекарства, нямаме хра- 

салвадорският президент Дуарте, при- 
общност да окаже соли-• СРЕЩАТА В РЕЙ

КЯВИК Е ОЩЕ ЕДНО 
ПОТВЪРЖДЕНИЕ, ЧЕ В 
ОТНОШЕНИЯТА МЕЖ
ДУ ВЕЛИКИТЕ СИЛИ 
ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ДО
МИНИРАТ БЛОКОВИ
ТЕ ИНТЕРЕСИ
• САМО ЕДНА „СВЕ

ТЛА ТОЧКА": ГОТОВ
НОСТ НА ВАШИГТОН 
И МОСКВА ДА ПОТЪР
СЯТ В ЖЕНЕВСКИТЕ 
ПРЕГОВОРИ РЕШЕНИ
ЯТА И СПОРАЗУМЕНИ
ЯТА КОИТО НЕ БЯХА 
ДОГОВОРЕНИ В. РЕЙ
КЯВИК

■р.
I на" — заявил 

зовавайки международнатагГнг гаЬ
дарна помощ1ШЩ Ш На първата следзсме- 

•гресна миса под открито 
небе в центъра на града 
салвадорският

Артуро Ривера и

& В миналия петък ката
строфално земетресение 

Сан Салвадор,<1 ш
/-у,- сполетя 

столицата на малката цен 
тралиоамериканска стра
на Салвадор, В понедел
ник (три дни след земе
тресението)

архиепи-щшМШс скоп
Дам ах казал: „Седем го
дини бяхме глухи и дано 
нещастието ни накара да 
станем разумни". Това е 

поръчение 
национално- 

осЕободителните сили да 
прекратят безумната вой
на, за да се постигне на
ционално помирение. Ме
ждувременно на фронто- 

гражданската вой-

столичните
обявили листавласти са

от 920 лица, загубили жи- своеобразно 
катастрофата, режима иЯЩИВ гота си в

Сред жертвите най-голям 
е броят на децата. Мате- 
риалние щети не са из
числени, но салвадорски- 
ят президент Хосе Напо
леон Дуарте заявил, че 
са унищожени или тежко 
повредени почти всички 
сгради в центъра на гра
да и в пострадалите ква- ОБЩИНСКИ ИЗБОРИ 
отали. Преценява се, че в ГЪРЦИЯ 
над 100 000 жители са 
останали без покрив над ЦЗЦЦШ1ЯВЗ

политическото 

влияние на
лям брой (живи) салва- ПАГОН 
дорчани, а спасителните ИМиШ1

| Рейгън и Горбачов в Рейкявик
Изненадан от бързото

говорени в столицата на 
Исландия, но е голям 
прос може ли тази един
ствена „светла точка" да 
разгони мрака на увис
налата и над преговори
те в Женева сянка на 

войни”? Ако

вете на 
на е завладяло несигур
но примирие.

съгласие на ръководите- ОХНошенията между ве
лите на САЩ и СССР да 
се срещнат в столицата 
на Ирландия, загрижени- 
ят за бъдещето си свят, 
сега вече това е съвсем 
ясно, положи нереални 
надежди в срещата Гор
бачов — Рейгън в Рейкя
вик. Създадените илюзии 
за някакъв „твърд” дого
вор между Белия дом и 
Кремл да се постигне кон 
кретно споразумение за 
обуздаване на надпрева
рата
преминаха в голяма разо 
чарованост от пълнйя не
успех на „северните" пре
говори.

въ-сили продължа- 
доминират блоко- 

интереси. Това съз-

ликите
ват да 
вите
нание, може би, е и най- 

полза за света 
Рейкявик.

голямата
от срешатц в 
Именно, сега е напълно 
ясно какво занапред мо
же (реално) да се очаква 

подобни

„звездните 
на този въпрос в скоро 
време бъде даден 
вор, по-различен от 
рицателния, тогава среща 
та в Рейкявик и н$' би 
била тотален неуспех или 
по-точно — би била

главата си.
Броят на жертвите не 

е окончателен. Под ру- 
шевините се намират го-

от такива или 
контакти между предста-

отго-
от-

вители на двете велики си 
Наистина Вашингтон 

и Москва веднага прояви 
ха готовност да потърсят 
в женевските преговори 
решенията и споразуме
нията, които не бяха до-

ли.
екипи не са в състояние 
да спечелят тежката бит
ка с времето, макар 
полагат 
усилия.

във въоръжаване Десницата засега 
предимство в Атина, Со
лун и Пирей, а в 
градове живее половина 
от населението в страна-

има
не- че тезиуспех с примеси от наде

жда.
свръхчовешки

таВместо „твърд" дого
вор—твърда 
раздора”. Рейгън и Гор
бачов" не успяха да прео 
долеят бариерата на по
следния завой към успе
ха - американската „стра
тегическа 
инициатива", известна ка 
то .„звездни войни”. Обя
снявайки неотстъпчивост
та си по този въпрос, 
американският 
дент Роналд Рейгън зая
вил, че САЩ „са длъж
ни да .защитят света от 
тиранията на съветските 
ракети". Генералният се
кретар на ЦК на КПСС 
Михаил Горбачов също 
е пределно ясен: „Дока- 
то Рейгън не промени 
становището си по въп
роса за „звездните вой
ни”, трудно може да се 
говори, за посещение във 
Вашингтон".

„ябълка на ИЗ ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 
ОН ЗА ИНДУСТРИАЛНО РАЗВИТИЕ

Частичните резултати 
от първия етап на об
щинските избори в Гър
ция показват, че поли
тическото влияние на 
управляващото Всегръцко 
социалистическо движе
ние (ПАСОК) значително 
е по-слабо в сравнение с 
изборите през 1982 годи
на. Тогава ПАСОК спече
ли дори 65 на сто гласо
ве и установи собствена 
власт в 175 от общо 276 
общини.

„Нова демокрация", во 
деща' партия на десница
та, засега има предимст
во в Атина, Солун и Пи
рей, а в тези градове жи
вее половина от населе
нието в страната. Левица 
та (ПАСОК и двете ко
мунистически партии) 

■ обаче се надява, че във 
втория етап на избори
те, който ще се пррведе 
в събота и неделя, ще от
несе окончателна изборна 
победа и ще запази вла
стта си в болшинство об
щини-

Противоречиви прогнози
отбранителна

страните, които „губят” 
са в Северна Африка и 
Западна Азия и това от 
2,3 на 2,1 на сто през 
1987 година, в Средна 
Азия (от 7 на 6,9) и в Из 
точна Европа размерът 
ще бъде по-малък от про 
гнозите — 3,4 на сто.

Сред развиващите се 
страни най-голямо уве
личение през 1987 годи
на се очаква на Индийс 
кия подконтинеят (от 4,1 
на 4.8 на сто) и в Латин
ска Америка (от 3,2 на 
3,6 на сто). Когато става

Без оглед спадането цената на нефта и лихви
те, изгледите за дългосрочно по-стабилно и по-равно- 
мерно развитие на световното стопанство са неиз
вестни-

Спадането на цените на 
нефта и на лихвите мо
же да бъде подтик за 
световното стопанство, но 
изгледите за неговото дъ 
лгосрочно по-стабилно и 
по-равномерн-о развитие и 
занапред са. неизвестни 
— казва се в годишния 
отчет на Организациите 
-на обединените нации 
за индустриално разви
тие (ЮНИДО), оповестен 
във Виена. Прогнозите 
за икономическото' раз
витие през 1987 година 
обаче са по-оптимистич 
ни отколкот-о се очаква- сравнение с

през 1980 година — сега 3 на сто, в САЩ (от 2,3 
на регионите в света да 
ват следната

прези- увеличението в развива
щите се страни през тази 
година ще възлезне 3,1 
на сто, а през 1987 —
3,4 -върху увеличаването 
на този ръст ще влияе и 
спадането на лихвите. С 
оглед дълговете на тези 
страни . докато страните, 
които изнасят петрол — 
поради намаляването на 
цената му — очакват на 
маляване на стопанското 
развитие с 0,1 процент.

Целокупните ефекти 
на намалените лихви и на 
цената на нефта —

прогнозите

дума за развитите стра- 
най-голямо увеличени.

ние може да се очаква в 
Западна Европа (от 2,7 на

Исландската америка- 
но-съветска среща на най- 
виооко равнище е още 
едно потвърждение, че в ЮНИДО

в

ше.
Според оценките на 

размерът на на 2,5) и в Япония (от 
4,3 на 4,5 на сто).картина -.
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б^новацКпрешево^и^едведжаВАНЕТО насърбите М ЧЕРНОГОРЦИТЕ от
ОБЩИНИТЕ

Да се промени посоката на преселването
Изселването, което все още трае може пя го

тиеГна "еТГшГ об~“°-икономиче«о "разви 
тези общини и с възвърщане на нарушеното

=Ии с!и. ~ И 33 — ™твауГГУТС°

нея да разширяват дей
ността си тук, с което ще 
се намалява числото на 
нетрудоустроените. Още 
повече ако се има пред-' 
вид-, че трудоустрояване
то на сърбите и черно
горците може най-ефика
сно да действува върху 
спирането иа изселване
то им.

Освен икономически
те причини обаче все

още има случаи на из- на действуване и действу 
селване поради наруше- ва притаено. Положение- 
ните междунационални то в тези три общини до 
отношения в тези общи- голяма степен е обусло- 
ни, нарушеното доверие, вено с обстоятелствата в 
несигурността, 
следствие на непосредст
вен натидк от известно 
число албанци, които дей 
ствуват от позициите на 
албанския национализъм 
и иредентизъм. Иреден- 
тата сега меня методите

С досегашните и САП Косово.дорипред
приети мерки и акции на 
Съюза На комунистите и 

обществено-

работни места 
граждащите се обекти в 
Прешево. Сега в трите 
общини работят 
10 470 души. Обаче 
малко и числото на тези 
които търсят работа — 
около 6500 души. Незае
тостта се увеличава и по
ради високия 

Имайки предвид, 
бе изтъкнато

в новоиз-
— За да се подобри 

положението в тези об
щини — изтъкна Йовано 
вич, преди всичко, за да 
се подобряват междуна- 

отношения

останалите 
политически сили са 
стигнати известни

около 
не епо-

резул-
таги в намаляването на 
изселването, но те 
още не са 
Затова е

ционалните 
трябва Да се създават ус 
ловия за съвместно жи
веене на младите, чрез 
другаруване в училището, 
местната общност, спорт
ните и културно-художе
ствени дружества, трудо
вите акции. Бе подчерта
но, че и държа.вните .ор
гани и инспекциите тря
бва още повече да се ан
гажират в укрепването на 
доверието и сигурността. 
В обратен случай ще се 
разисква за последиците.

все
достатъчни, 

и необходима 
_ още по-решителна, интен

През 1984 година от тези три общини са 
се изселили 721 лице, а през миналата година 
543 сърби и черногорци, а от началото на го
дината до края иа май около 250 души. През 
1984 в тези общини са се досслили 148, лани 
314, а през първите пет месеца ра тази година 
120 сърби и черногорци.

Изселването не е започнало само след кон- 
трарсволюцията на Косово. Албанският нацио
нализъм се чувствува и по-рано. През 1961 го
дина например в община Прешево е имало 
10 046 сърби и черногорци, а през 1981 4400 
души. Подобно е положението и в Буяновашка 
община. Преди 20 години 80 на сто от насе
лението са били сърби, а сега са 34 на сто.

наталитет. 
както 

в разисква
нията, че незаетостта е 
един от най-тежките про
блеми изход трябва да 
се търси в откриването 
на нови стопански цехо
ве. Известни програми и 
идеи има, но не във венч 
ки общини. Повечето ра
зискващи подчертаха, че 
е необходимо икономиче
ски силни организации 
от републиката, и извън

знг.на и конкретна актив
ност на всички субектив
ни сили, както 
три общини, така 
гиона и Републиката. Още 
повече ако се има пред
вид, че трябва Да създа
ваме условия За съвмест
но живеене и

в -уези
и в ре-

занапред, 
да се върне голямо чи
сло от изселените, тук да 
дойдат да живеят и рабо 
тят и хора от други кра
ища, т.е- да създаваме 
условия, с които ' проце
сът на изселването да пре 
насочим в процес на до- 
селване. Това всъщност 
между другото бе подчер

В. Б.

Само сплотено можем да надделеем кризата
тано на проведеното пре
ди няколко дни заседа
ние на Междуобщинска- 
та конференция на СК в 
Лесковац, на което бе ра
зисквано за изселването 
на сърбите и черногор
ците от общините Буяно- 
вац, Прешево и Медвед- 
жа, т.е. за спирането му.

В уводното изложение 
на Сима Йованович, из
пълнителен секретар на 
Председателството 
МОК на СК и в разисква 
нията бе изтъкнато, че в 
тези крайно икономичес
ки изостанали общини 
със сдружаване на труд 

помощта 
на Републиканския фонд 
за насърчаване развитие
то на изостаналите край-

реч на заседанието на ито се изявяват в обще- 
Централния комитет на ството.

Не можем повече да

(Ог 1-ва стр.) Узелац, запазването на 
състоянието в което ко
мунисти и иначе са до
минантни във форумите 
На ССТН; критикуват фо
румите в СК, а пък ко
мунистите във форумите 
I а СК приемат или раз
виват такава критата, а 
пито едните.1; нито други
те не променят 
не е много' убедително. 
Випко Хафнер посочи, чс

да не се стреми да бъде 
партия, а Съюзът на ко
мунистите да не стане 
ССТН? На нас ни е необ

Съюза на югославските 
комунисти Миланко Рено 
вица, председател на Пре тнката 
дседателството на ЦК на 
СЮК между другото из
тъкна, че битката За все
общото обществено преб- гражданите с основание 

да правят забележка на ко-

се примиряваме с прак- 
инициативите от 

базата най-често да се гу
бят в обобщени форму- 
лации. Трудещите се и

Социалистическиходим
съюз, който няма да бъде 
обект, а субект в полити
ката и фронт на акция и бразованис не може 

води сам Съюзът ,на кому 
пистите, нито пък сам 
може да я спечели. Тази 
битка могат да спечелят 
само работническата кла- практика на формализъм 
са, всички трудещи се и 
граждани, организирани 
в най-широкия демокра
тически фронт на социа
листическите сили начело

мунистите задето не поде 
мат конкретни акции, та 
в работата на ССТН да 
се промени разширената

нещата,конкретни пцрграми, а не 
фронт на форуми, какъв- 
то с днес.на

I
ПРОВЕРКА НА АКТИВИСТИТЕ и приказки.

Общественият момент
. . . Необходимо е в Социалистическия съюз е такъв, че налага от 

изясняване на думи и 
опневапе на положението

коренно да се изграждат становища по начин, 
който дава възможност 
гражданите, а това е истинска основа и за раз
граничаване спрямо антисамоуправителпите и 
антисоциалистическитс алтернативи.

Хората сега върху собствената си кожа тря- 
какво е фронт и какво би

за равноправие наи средства и с
със Съюза на комунисти
те като водещ идейно-по
литически фактор.

Активността на Социа-

да се мине към конкрет
на акция-

Необходимо е да се 
развива обществена прак 

лнстичсския съюз трябва тика та Съюзът на кому
нистите като част на фро
нта при мобилизация на 

ху тези задачи с нспо- широк кръг трудещи се 
и граждани явно да се 

срещу

петща през последните
са реализирани 

. към 140 различни прог- 
които и ня-

бна да почувствуват 
било ако го няма.

На проверка е образът на активиста, фрон
товака и на оня, който не е член на Съюза на 
комунистите, бих казал широчината на бореца 
за по-успешно действуване иа делегатската си- 

общсството изобщо изтъкна Ф.

години
да бъде още по-конкрет
на и по-дслотворна. Вър-оами, всред

обекти.колко стопански 
В Мсдведжа например 

открили НИТЕКС
срсдствсните си и творче
ски акции СК трябва да противопоставя 
обезпечи политическо и
акцпонно единство и съв- тели и и антисамоуправи- 
мсстпо действуване на телни поведения, несъвме 

СК трябва да бъде само "си-ч,ш Социалистически ^ими с характера и съ- 
малцииство в работнице- «или в обществото. Не тцината на нашето само- 
ската класа, крто нейн може да се търпи пасив- управително социалисти- 
иай-съзиателен пред- но отношение на членове често общество. _ 
стааж а никак масова по те на органите и органи- Действувайки в Социа- 
литичеека организация. зациитс нп СК, нито пра- листаческия съюз, кому- 

ктиката заключенията па пистите, органите и орга
низациите на Съюза на 
комунистите трябва да ос 

на лушват гласа на труде
щия се човек.

цех са
от Ниш, „Термовент" от 
Белград, „Здравйе" от Ле 
скован, в Буяновац СИМ- 
ПО от Враня и „Първи 
май" от Пирот, а в пЛе' 

Зай-

боички антисамоуправи-стема и 
Шетинц.

съ-Социалистическият
ВСС10И комунист тряюз за

бва Др бъде работно мя- 
без работно време, и 

грржда-

шево „Кристал" от
комби-чар. Памуковият

„Заваривач" от Вра- 
фабриката за обув

ки ЧИК от Куманово.
общини през 

открити

стонат, 
ня и

обикновеният
трябва Да има право 

да каже иа всеки от нас 
в лицето дали сме кому
нисти па мястото си, или

В мин
ССТН най-често да биват 
безжизнени, да не се ко
ренят върху анализа 
жизнените проблеми, ко-

НЕ Е ВРЕМЕ ЗА 
ПРИКАЗКИ

тези три 
този период са 
3315 нови работни места. 
Това число наскоро 
се увеличи с около

нс.. ще сиВ заключителнатаМиланизнесеКакто800
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взяДЕЙНОСТТА НА СК В ДИМИТРОВ! РАДСКА 
ОБЩИНА

ИЗСИНДИКАЛНА АКЦИЯ ПО СНАБДЯВАНЕ НА 
ТРУДЕЩИТЕ СЕ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА 

СЪС СТОКИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ КазахаНови форми на денствуване 

и организиранеИ улеснение, 

н „евтиния"
СК па следващото сиОбщинският комитет на

заседание ще приеме решение за формиране на нар 
тийни конференции в но-големите организации „Ди
митровград", „Свобода" и „Сточар“ и в местната об
щност в града.

Договарянето и обеди 
писаното на активности
те в осъществяването па 
водещата роля па Съюза 
па комунистите в Димит
ровградска община заиа 
пред ще дойдат до по-пъ 
лна изява. По-точно е 
формирането на конфе
ренции в известно чис
ло трудови организации 
и местни общности ще

Общинския комитет на 
СК в Димитровград и Ко 
мисията за уставни въп- 
роои неотдавна предложи 
ха тези нови форми на 
действуванс да се органи 
зират в ТО „Димитров
град", „Свобода", „Сто- 
чар" и в местната общ
ност в Димитровград. Ре 
шенис за формиране на 
конференции, т.е. за но
вите форми на организи 
райе и действуванс ще 
вземе ОК на СК на след
ващото си поредно "за
седание.

Освен със захар, олио, месо и други стоки, 
община могат да се снаб-трудещнте се в тази 

дят и с по-евтшш дърва за отопление при вьз-
В110СКИможност да ги платят с шест месечни

Снабдяването на труде
щите се със стоки от 
първа необходимост но 
благоприятни ценн в Сур 
дулншка община става 
най-резултатен вид защи
та на жизненото равнище 
на заетите е най-ниски 
лични доходи. И тази 
есен, благодарение на ви
соката ангажираност на 
Общинския синдикален 
съБег и първичните син
дикални организации в 
трудовите колективи, мно
зина работещи в община
та са се снабдили със 
значителни количества 
по-евтини стоки. В домаш

ми спестени пари, труде
щите се са иЬлзували 
още една благоприитно- 
ст: всички стоки са пла
щали с две или три ме
сечни вноски.

Имайки предвид, че ра
зходите за отопление пре 
дстазяват „голям раздел" 
в семейния бюджет, ОСС 
и синдикалните организа 
цип са положили големи 
усилия да помогнат и в 
това отношение, 
трудещите се могат да 
купят по-евтини дърва за 
отопление при възмож
ност да ги платят е шест 
месечни вноски.

Младен Димов

Логиката 

на предпри
ятията за 

пътища

се създадаг възможности 
за ново организационно 
действуванс — от раздви 
жването на въпросите до 
тяхното реализиране.

. А. Т.Председателството па

Сега
В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В БОСИЛЕГРАД " 
СКА ОБЩИНА С решение на Скупщи

ната на СР Сърбия от 16 
април 1986 година е ут
върден начин за обезпе
чаване на средства, стро
го предназначени за из 
граждане на пътища 
недостатъчно развитите 
краища. С това решение 
се създадоха предпостав
ки за по-бързо разреша
ване на ннфраструктурни 
те проблеми на тези'край 
ща. Считам обаче, че е 
необходимо да се изос
три отговорността и да 
се въведе по-силен обще 
ствен контрол над употре 
бата на тези средства, по 
неже те се насочват към 
целта така, щото се да
ват на предприятията за 
пътища, които имат моно 
пол в пътното стопанст- 
ес, а работят по логика 
та ,,не е важно колко се 
уработи, важно е да се 
похарчат средствата".

Именно затова съм на 
мнение, че в становища
та на ЦК на СКС, отнас
ящи се за ускореното ра 
звитие на изоставащите 
краища, трябва да се 
внесе задължението на 
членовете на СК, в скуп- 
щините, телата на Фонда, 
и професионалните служ 
би ва се ангажират мно 
го повече за рационална 
та употреба на въпрос-'^ 
ните средства и за пови 
шено влияние на сдруже 
ния труд върху насочва
нето и ползуването на 
същите.

(Младен Димов, пред 
седател на ОК на СКС в 
Димитровград, на третото 
заседание на ЦК на СКС)

Формирани акционни 

конференцииНа въпроса: как коментирате „злобните" 
забележки, че Синдикатът се -е превърнал в сна- 
дбител на работническата класа, в ОСС в Сур- 
дулнца отговарят:

— По този въпрос се създава излишно на
прежение. Синдикалните ръководства и органи
зации знаят, че положението и жизненото рав
нище на работническата класа може да се по
добри преди всичко с по-висок личен доход. 
Обаче възможностите за това са малки. Затуй 
ние се ръководим от правилото: да помогнем 
колко можем и как можем.

в
избран СТАНИША ЙОР 
ДАНОВ.

Досега акционна конфе 
ренция е формирана в 
трудовата организация 
„Босилеград", която обе
динява активността на 
петте партийни органи
зации и първите резулта 
ти На този вид действува 
не вече се на лице. В 
Общинския комитет на 
СКС в Босилеград ни уве 
домиха, че тези дни ще 
бъдат Формирани и акци 
онни конференции в Об
щинската скупщина, в 
местните общности Дол 
на и Горна Любата и Гор 
н?. Ли син а.

Няма съмнение, че с 
реализирането на конгре
сните решения, т.е. с обе 
диняване ~ активностите 

на две и повече партий
ни организации, се създа 
ват далеч по-благоприят
ни условия за по-съдър 
жате.пна и резултатна ак 
тиркост на комунистите.

Съгласно приетите кон
гресни становища и ре
шението на Общинския 
комитет на СК в Босилег 
рад, през миналата сед
мица първичната партий
на организация в местна 
та общност в с. Бистър 
в училището в това село 
формираха акционна кон 
ференция. На учредител
ното с_ъбрание комунисти 
те в селото обсъдиха и 
няколко актуални въпро
си от интерес за двете 
партийни организации. 
Впрочем, това е и основ
ната цел на формиране
то на конференцията, ко 
ято' занапред ще действу 
ва и обединява активно 
стта на комунистите в ме 
стната общност- 

На заседанието на кое 
то присъствува и предсе
дателят на- ОК на СК, 
Иван Василев, бе избра
но Председателство от 5 
души, а за председател 
на Председателството бе

Синдикалната акция по 
снабдяване продължава. 
Във „второто й полувре
ме" трудещите се с най-ни 
ски лични доходи имат 
възможност да -се снабдят 
с по-евтини овощия и зе
ленчуци: ябълки (по 100 
динара за килограм), фа
сул (450), картофи (44), 
консервирани крастави
ци, ориз и т.н.

ните запаси на голям 
- брой работнически семей 

ств3 досега са „поместе
ни" 74,5 тона захар по 
170 динара за килограм, 
15 200 литра олио по 360 
дин/кг, 6,2 тона свинско 
месо по 700 дин/кг, 800 
кг месо от домашни пти
ци и по-малки количест
ва мед, еурокрем и дру
ги хранително-вкусови из 
делия. Освен голямото
улеснение при - снабдява 
нетЬ и значителните су- К. г

© ДНЕС В СУРДУЛИЦА

Съвещание с партийните секретари
Днес (17 октомври 1986 г.) в Общинския 

комитет на СКС в Сурдулица ще се 
съвещание със секретарите на първичните орга
низации на СК в Сурдулишка община, 
то ще стане дума за досегашната идейно-поли
тическа дейност на първичните партийни 
низации и за задачите им >в 
риод,

проведе

на кое-

орга- 
предстоящия пе-

В подготовката за съвещанието секретари
те да били длъжни да направят преглед на 
дейността на първичната си организация е осо
бен акцент върху реализацията 
на ОК на СКС.

Помощта на Синдиката при снабдяването 
стоки не е за подценяване

с по-евтини на становищата
____ к г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СК 
РОВГРАД ЗА (НЕ)ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТП 

КОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ °
в димит

НА ИКО 
в ОБЩИНАТА

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ОБЩЕСТВЕНИ 
ПЛОЩИ СЕ НАМИРАТ В ЧАСТНИ РЪЦЕ

НЕРЕАЛИЗИРАНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ Ниши без „сзйбия“
В повечето трудови организации все още ие са

конкретността Си не гарантират борбата 
вяване политиката за икономическа стабилизация 
успешно и последователно да се провежда

факт: в повечето и в по- 
големите трудови орга
низации в общината не 
са изготвени и акционни 
програми за осъществява 
не на икономическата ста 
билизация, а в онези в 
които и съществуват с 
обобгцеността си, т.е. не 
конкретността не могат 
Да гарантират спешна и 
последователна борба за 
премахване на труднос
тите.

Констатациите, 
ме добри

По време на . новото зе чертано, че Горската сек 
млемерство в Босилеград ция и ООСТ „Напре- 
ска община — което бе дък", които са собствени 
извършено през 1973, го ци на въпросните имоти 
лямо число обществени трябва Да изучат въпро- 
площи минаха в частни 
ръце: обществени ниви, 
ливади и гори са менили 
собственика си поради не 
знание.или вина на коми 
сиите, които не са води
ли сметка за обществено При това бе подчертано, 
то имущество; някогашни че и всички останали ко 
собственици на тези имо- мпетентни органи и служ 
ти, техни наследници или би повече да се ангажи- 
близки се разкаяли и ги рат и отчуждените обще 
вписали като свои, а една ствени имоти да ее вър 
част от тези имоти „без нат на организациите, 
каквато и да е причина” 
направо са присвоени.

а в 
и не- 

за осъвцест-

Очаква се предстоящо
то заседание на Общин
ския комитет на СК в Ди 
митровград, на. което ще
бъдат обсъдени актуални мическата стабилизация 
те идеино-политическм въ не се осъществява док- 
проои в осъществяването рай, когато се подчерта
на икономическата поли- ва, че заключенията са 
тика в общината да бъде „били добри, 
преломен момент в дей- 
ствуването на комунисти 
те. Това бе подчертано и 
на проведеното на

са за площите си преди 
всичко къде се намират, 
колко е повърхнината им 
и да търсят присвоените 
площи да им се върнат.

гите — от тези в произво 
дствените халета до 
новете на Председателст
вото. Сега, когато иконо

чле-

„има- 
заключения, 

които не се реализират" 
сигурно ие са достатъч

но че не се 
реализират, налага се да 
се търси отговорност. За 
това по всичко личи, че 
и на заседанието на Об 
щинския комитет няма 
Да се приемат нови закл 
ючения, но конкретно да 
се обсъди кой е виновен 
за нереализирането им 
и кои са носители на су
бективните слабости.

На заседанието на Пре
дседателството бе изтък
нато, че комунистите все 
още не схващат сериоз
но ролята и задачата си. 
Положителните стопанс
ки резултати са повече 
резултат на инфлацията 
отколкото на организира 
но действуване на кому
нистите. Докъде стигат 
субективните слабости по 
твърждава и следният

Н‘И, акс
повикат на отговор

ност тези които е тряб
вало да ги реализират. 
Членовете на Председате 
лството изтъкнаха, че про 
веждането на икономиче
ската стабилизация е мо 
мент за идейно-политиче 
ско разграничаване сред 
членовете на СК. Затова 
се очаква предстоящото 
заседание на ОК на СК

и е се9-ти
тм. заседание на Предсе 
дателството на ОК на 
СК когато бе обсъдено 
действуването на комуни 
стите и приносът им в 
осъществяването на ико- 

стабилиза-

Колко обществени пло
щи са минали в частни 

За съдбата на тези об ръце? На въпроса е тру 
ществени площи, .те. за дно да се отговори защо 
защитата им досега в то все още, няма пълни 
общината са проведени данни. Според някои не 
повече заседания и дого официални преценки тономическата 

ция. Обсъждайки въпро
са Председателството

вори, организирани по ва число възлиза на око 
инициатива на Социалис- ло 16 хиляди парцели, 
тическия съюз. Изпълни- Без оглед дали това е то 
телния съвет на ОС, об чно или не, едно е сигу 
щинския обществен про рно — числото не е мал 
курор. Общинския съд, 
имуществено-правовата 
служба, общинското гео

тръгна
те на заключенията 
т.е. как се 
взетите му 
през април тази година. 
Тогава. Председателство 

то подчерта, че особена 
роля в осъществяването 
политиката за икономиче 
ска стабилизация тряб- 
бва да изиграят комунис

по следи-
си.

реализират
становища да даде подтик в разгра 

ничаването, което е от 
решаващо значение за 
по-нататъшното действу 
ване на комунистите и за 
икономическата стабили 
зация.

ко. Това потвърждават, и 
следните фактап в Долна 
Ръжана има 195 общест
вени парцели, от които 
54 са вписани на чуждо 
име, а в Барне от 300 об 
ществени парцели около 
70 са менили собствени
ка си. Това всъщност са 
села, в които общинско
то геодетеко управле
ние е извършило контрол 
на площите. Как и кога 
тази задача ще бъде за
вършена в останалите се 
ла и в Босилеград не е 
известно. Според предпо 
ставката на геопетското 
управление, което така 
да се каже единствено 
работи в откриването на

детско управление и пр.
Преди три дни по въпро 
са разискваха и делегати 
те на ОС. И сега бе под-А. Т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Многостранни
акции

Съюзът на синдикати
те, относно Общинският 
синдикален съвет и Пред 
седателството му, съвмест 
но със Съюза на комуни 
стите и неговите 'тела, от 
април т.г. разгърнаха 
оживена дейност в някол 
ко насоки. Безспорно ед
на от най-важните е: ана 
лизът в провеждането 
на мерките за икономи
ческа стабилизация и за 
дачите на първичните ор 
ганизации на Съюза 
синдикатите и на СК за 
тяхното претворяване на 
практика.

синдикатите до края на 
октомври трябва да се 
допитат с трудещите _се в 
своите стопански органи 
зации и трябва Да се из 
яснят дали ще се приоб 
щят в създаването на об 
щински фонд на солида 
рност или пък такива фо 
ндовс ще създадат в соб
ствените трудови органи
зации.

Паралелно с тази ак
ция синдикатите полагат 
усилия окончателно да се 
приемат основите за съз 
даване на доход, както и 
усвояване на мерила за 
разпределението на дохо 
да, относно чистия до
ход и средствата за лич
ните доходи.

ка. Димитровградчапи 
тоя път ще участвуват с 
пиесата „Зона Замфиро 
па". Тона право тс извою 
елха миналата година на 
районния преглед иа са 
модейиитс театри в Пи
рот.

най-целесъобразните ре
шения за цялостно ползу 
ване на разполагаемите 
сили и ресурси.

Същевременно се раз 
глеждат и останалите ас
пекти на трудовите ор 
ганизации: въпроса за

тези площи, за завърша- 
ване на задачата са необ 
ходими още пет години.

Изхождайки от досега
шните резултати, преди 
всичко на кадровата и 
техническа способно

ст на управлението, труд 
но е да се повярва, че за

и а

кадрите, защита ма стан 
работниците. ФОНД НА СОЛИДАР 

МОСТдарта на 
съгласуване яа норматив 

актове с общсстве-
Досега във всички сто 

пански организации в 
Димитровградска общи
на са водени изчерпатсл 
ни разисквания за сегаш „СРЕЩИ НА ДРУГАРСТ 
ното им състояние и са

ните
ците договори и пр. дачата ще се завърши и 

з.а десетина години. Още 
повече ако се има пред
вид неефикасиостта и

Общинският синдика
лен съвет п рамките на 
защита на стандарта 
работниците е раздвижил 
инициатива за създава
ме на фонд на солидар 
пост за територията иа 
общината. Освен защита
та на жизненото равни
ще на слабоплатсиитс ра 
ботиици, този фонд ще 
се ползува за помощ на 
инвалиди на труда и пен
сионери. Такова предло 
жснис е доставено 
всички стопаноки органи 
зации. Първичните орга
низации на Съюза

В заключение, може дана изтъкнем, че акциите на 
Съюза на синдикатите и 
останалите обществено- крайна .сметка безотговор
политически организа- костта на Горската сек
ции, са насочени към съ 
здаване ма условия (чрез 
интеграция, преустройст 
по и пр.), които да дове
дат до по-стабилиа стопа 
иска дейност и съответно 
до повишаване иа жизне

ВОТО" в
приети заключения във 
връзка с преодоляването 
на обективните и субек 
ивните трудности и про

Наред със споменати
те акции, които имат тра 
ен характер, Общинският 
синдикален съвет шишето 
ящем се подготвя за уча 
стис на традиционните 
„Срещи иа другарството 

работниците от СР 
Тази

ция и „Напредък" в раз
полагането с обществено • 
то имущество. Досега те 
зи две организации, осо 
бено последната, към то-

пуски в стопанските ор
ганизации. Едновременно 
с това е раздвижен въп-

интеграционни- мароса за 
те процеси, относно пре 
устройството в сдружава
нето („Услуга",

година ва имущество се отнася 
ха като към нещо, което 
е — чуждо!

Сърбия".
Димитровград ще участ 

прегледа На са- 
който

иото равнище на труде
щите се в общината.

иа
вува на 

„Мета- модейните театри, 
др.), п(с се състои 

октомври в
21 и 22 

Бела Палаи-
В. Б.а Ст. II.лац", „Свобода" и иа

се търсяткато при това СТРАНИЦА 5
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стопанство • II
в КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" ✓ I

КАЧЕСТВОТО НА 

ПРЕДЕН ПЛАН
Въздушна
връзка

• пършЧн„гВ «ргиизлции нлра< се*
НО-ЕДИНСТВЕНО 
ВОРНОСТ И УВОЛНЯВАНЕСЪС

производственици, брига 
дири и междуфазови кон 
трольори, грижещите се 
за пласмента и доставка 
та и 'всички останали тру 
дещи се, 
необходима е строга тех 
ническо-технологическа 

дисциплина, качествен тр 
уд и висока степен на от 
говорност на всички ета
пи в трудовия процес.

В разискванията конкре 
тно и с госта остър тон 
е посочено, че досега при 
лаганите „наказателни" 
мерки срещу нарушите
лите на трудовата дисци 
плина и носителите на 
некачествена продукция $ 
не са дали желаните ре
зултати. Впрочем тези на 
казателни мерки твърде 
рядко са Еъзлагани, а и 
след възлагането им със
тоянието не се е същес 
те;но изменило, но пак 
се повтарят старите про
пуски. При някои работ
ници небрежното отно
шение към трудовите за
дължения е станало об
щоприет стил на работа.

Следва да се отбележи, 
че на събранието са по
сочени конкретни имена 
на бригадири, междуфазо 
ви контрольори, техно
лози и пр„ които с безот 
говорното си отношение 
и небрежност са преки 
виновници, че в произвол 
ството се допускат серио 
гни пропуски. Изтъкнато 
с, че те могат и трябва 
да окажат необходимото 
влияние За подобряване 
на качеството на продук
цията.

Накрая ПО на СК са 
приели едно-единствено 
зеключение: срещу нару
шителите на техническо

Често пъти в конфек 
ция „Свобода" и досега в 
центъра на вниманието е 
бил въпросът за качест
вото на произвежданата 
продукция. Върху 
въпрос с разисквано на 
всички равнища: от пър 
личните организации на 
Съюза на комунистите и 
Съюза на синдикатите, 
работническия съвет до 
събранията на трудещи
те се.

Този път на последното 
съвместно събрание на 
двете първични партийни 
организации (на произво
дствения цех „Младост" 
и на трудовата общност) 
въпросът за качеството 
на произвежданите изде 
лия е поставен с цялата 
си острота. Това е про
диктувано и от писмото- 
сюгжестия на обединение 
то-износител на конфек
ция „Центротекстил", в 
което се казва, че трудо 
вите организации, произ 
водители на конфекция, 
«пято продукция е лошо 
качествена, ще се отчнел 
япат от списъците на из 
носители и че понастоя
щем пет^-шест такива ор 
ганизации вече са отчне 
лени.

И в уводното изложе
ние на секретаря на ПО 
на СК в „Младост", и в 
разискванията на участ
ниците е посочено, че 
трудовата организация 
досега е имала добри за 
ключенця за подобряване 
на качеството на издели
ята. Набелязани са реди 
1'а мероприятия, но пол 
зата от тях не е била го 
ляма, понеже не са били 
претворени на практика. 
Ето защо този път недву 
смислено е посочено: не 

тобходимо е да се изостри 
отговорността при всич
ки, а трудовите задълже
ния да се изпълняват ка 
чествано. Още повече, че
конфекция „Свобода" 

над 70 на сто от целокуп 
ната си продукция изнася 
на чуждестранни пазари.

За качеството на изде
лията са отговорни всич 
ки договарящите 
зводството (моделите, 

ще ое произвеждат), 
подготвящите 
набавчици

и прибори за произ
водството, чертожници,

света
От тържественото откриване на летището: „Боииг 
737" на аерогара —1 Ниш Следователно,(От 1-ва стр.)

В присъствието на над 50 000 тру
дови хора, граждани, представители 
на ЮНА, младежи и пионери общест
вено-политически и стопански дейци 
от Нишки, Южяоморавски и Т-имош- 
ки регион на 12, октомври т.г. в 
Ниш бе предадена на употреба нова 
аерогара. На новопостроеното нишко 
летище пръв кацна новият „Боинг — 
737" на Югославския аеротранспорт.

На тържеството говори Милутин 
Милошевич, подпредседател на Из
пълнителния съвет на Скупщината на 
СР Сърбия, който между другото ка
за, че бързото развитие на град Ниш 
и на цялата югоизточна част на 
републиката наложи да бъде построен 
обект, чрез който тези краища ще се 
свържат със света и по въздух. По
строяването на нишката аерогара е 
пример който показва, че и в трудни 
времена със задружност и усилен 
труд могат да се постигнат високи ре
зултати.

В продължение на речта си Мило
шевич изтъкна, че е настанало време, 
в което знанието и науката не може 
да смени никакъв физически труд. 
Най-много напредват, онези страни,

този

които бързо въвеждат новини н про
изводството, онези, които сс облягат 
върху науката и си служат със зна
ние.

След това Бранислав Иконич, пред 
ссдатсл «а Скупщината иа СР Сърбия, 
пресече лентата и по този начин офи

Иа 26 октомври т.г. ЯТ офи
циално ще включи нишкото ле
тище в зимното разписание на 
полетите: 4 полета седмично до 
Белград, а по-късно и един по
лет до Любляна. В близко бъде
ще от Ниш ще политат самоле
ти и до останалите аерогари в 
страната и света. Цената на би
лета до Белград е 6730 динара.

циално пусна в действие нишката ае
рогара, в чисто построяване досега са 
вложени над 1,2 милиарда динара, а 
допълнително трябва да бъдат вложе
ни 500 милиона динара.

Тържеството в Ниш приключи с 
величествен аеромитинг, в който уча
ствуваха представители на нашето въз
духоплаване и повече аероклубове от 
тази част на Сърбия.- Т. Петров

БАБУШНИЦА

Анализ на загубите
От 12 основни органи 

зации на сдружения труд 
в Бабушнишка община 
— четири са имали загу 
би в края на първото ше 
стмесечие. Това са „Цър 
ни връх" С 14 249 000 ди 
нара, ООСТ „Полиестер" 
7 390 000 и „Ткачница" 
10 744 000 динара после 
дните две влизат в съста
ва на сложната органи-, 
зация на сдружения труд 
„Лужница", а към тях се 
е приобщила и коопера
ция „Любераджа" със 
183 000 динара. Тъй ка
то някои от посочените 
трудови организации и 
в предишните години ра 
ботеха със загуба, или 
на ръба на доходността, 
то по предложение на 
Изпълнителния съвет на 
Общинската скупщина — 
в началото на ноември на 
стоящата година Съве
тът на сдружения труд 
ще организира ~ заседа

ние на което ще се извър нася и на сесиите на Об 
ши щателен анализ на щинската скупщина е, 
направените в първото 
шестмесечие загуби и на- 
белязат мерки за по-ус 
пешно стопанисване зана 
пред.

че в химическата проми 
шленост „Лужница" ще 
е необходимо да се извър 
ши преустройство на ор 
ганизаиията. Счита се, че 
са направени много осно 

В рамките на този ана впи 
лиз ще бъдат пооочени 
причините, които са дове 
ли незадоволителни ре
че някои основни орга
низации на сдружения 
труд, които са показа
ли н езадоволителни ре 
зултати, и 
работили
най-често поради недои
мък на възпроизводстве 
ни материали и суровини 
и пр.. Обаче налице са и 
редица субективни . слабо 
сти и пропуски, които съ 
що ще бъдат изнесени и 
пооочени в анализа.

Онова, което е видимо 
на. пръв поглед, а което 
от известно време се из

организации, някои 
от които днес се .явяват
като спънка в производ
ствения процес. технологическата дисци

плина занапред няма да 
се прилага досегашната 
система от наказателни 
мерки: предупреждения, 
парични глоби, премест 
ване на друго работно 
място. Работата на оне
зи. които не я изпълняват 
добросъвестно и качестве 
но ще се оценява, а кога 
то се прецени, че онези, 
които не изпълняват тру
довите си задължения от

Също така, в предстоя 
загуЩия анализ, освен 

бите, ще бъдат 
и причините за създава
нето на склад готови про 
изведения (особено

по-рано са 
със загуба,

изучени

в хим.
промишленост „Лужни
ца", а залежали стоки
имат и някои други осно 
вни организации, като по прои-
такъв начин са „замрази 
ли" значителни

ко
иго говорно и качествено ще 

моделите; бъдат уволнявани, отно 
сно ще бъдат отстранява 
ни от трудовата органи
зация.

средства, 
вместо с тях да работят. «а материа

ли
М. А.

Ст. Н-
СТРАНИЦА 6
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^ ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
и на Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1540 година ХЬШ

Белград, 17 октомври 1986
ФРАНЦ ШЕТИНЦ

АКТУАЛНО

КАКВО ТРЯБВА ДА МЕНИМ ТЪРЖЕСТВА И
И ма няколко причини за раздвижване на 

по-широки партийни разисквания за действу- 
ването на членовете и органите на Съюза на 
комунистите в Социалистическия съюз.

Първата причина е в това, че Социалисти
ческият съюз не действува адекватно 
слената роля, чрез неговите облици на работа 
не се осъществява, в достатъчна степен, 
критическото утвърждаване на общата 
ческа и обществена акция. Има, разбира се, 
и положителни примери, чиито опити би тряб
вало всички повече да ползуват. Социалистиче
ският съюз не обезпечава винаги нито постоя
нно демократическо общуване между най-широ
ките обществени слоеве и органите на самоуп
равлението и властта, нито пък тези слоеве 
успяват Да вършат най-широк демократически 
контрол над всички обществени функции в об
ществото. Тези връзки, впрочем, главно още ид
ват от Съюза на комунистите и органите на 
властта към органите на Социалистическия съ
юз на рудовня народ и оттам към базата на 
обществото, а премалко са съответните „импул 
си" „отдолу".

Следователно, тук не може Да се работи 
нито с дребни поправки, нито с козметика. 
Необходим е радикален завой тъй като със се- 
гашната„ преобладаваща практика се намалява 
отговорността на другите фактори във фронта 
на социалистическите сили .за успешното раз
витие на обществото, а същевременно се стига

и движение. Опитът ни учи, че най-големите 
трудности в най-тежките времена Съюзът на 
комунистите успяваше Да преодолее преди вси
чко благодарение на здравите връзки с народа.

Затова и смятам, че в сегашните тежки 
времена най-голяма опасност не е в това, че 
се озовахме в стопански и други затруднения. 
Далече по-голяма е опасността ако изпуснем 
навреме да мобилизираме всички творчески по
тенциали в обществото върху успешното обуз
даване на негативните, преди всичко дезинте- 
грационните процеси и тяхното пренасочване 
към социалистическа перспектива.

В развитието на концепцията на Социалис
тическия съюз много повече и много по-смело 
трябва Да се ангажира и научната мисъл. Без 
това всички наши усилия ще завършават в 
практицизъм. Критично-теоретическото мнение 
в Социалистическия съюз трябва да се потвър-

От Враня тези дни стигна ве
стта: делегатите на Общинската 
скупщина приели решение, годи
шнината от освобождението на 
своя град вместо всяка да се 
празнува всяка пета година! Вест 
кратка, но може да се каже ка
то поръка твърдЬ важна не само 
за този град. Не е случайно, че 
такава вест стигна тъкмо от гра
да, в който отдавна се размисля 
и — покрай другото — води сме
тка за това кое колко струва.

Народ сме и страна със сла
вно и бурно минало.' Оттам и 
потребата от време на време да 
се спрем върху това минало — 
по-далечно и по-близко — да ви
дим как сме започвали, какво 
сме били, какво сме искали и 
къде сме тръгнали. Разбира се 
— и къде сме днес и за какво 
бъдеще се борим. Това нарича
ме приемственост и на револю
цията и на нашето съществува
ние. Тази приемственост отбеля
зваме и така, че си спомняме за 
значителните събития и личнос
ти от нашата история, които от 
време на време ознаменуваме.

Но, поставя се въпросът да
ли това правим по 
мярка, които са във функция на 
таченето на тези 
придобивки, които създаваха на
шите предшественици. И, особе
но, да;Гп това го правим по на
чин, който тези събития и лич
ности ще доближи до нашите 
млади поколения?

Може Да се каже — не ви

на зами-

демо-
полити-

ждава и като градивна практика в демократи
зация на обществения и политическия живот.

Ролята на Социалистическия съюз трябва . 
да бъде по-значителна и поради укрепването 
■на нашата отбранителна мощ, сигурността и 
стабилността на обществото. Социалистическият 
съюз трябва и днес да бъде най-широк облик 
на политическа активност, от което и могат да 
се създават ефикасни облици по всенародна 
отбрана и самозащита. Така както по време на 
войната без Народоосвободителния фронт не 
можеше да има единство и партизанска побе
да, така и в настоящия момент без Социалис
тическия съюз «е може да има успешна стаби
лизация на нашето стопанство и в развитието 
на самоуправлението.

Това са няколко от причините поради кои
то Съюзът на комунистите открива разисква
ния за своето дсйствуваие във фронта на ор
ганизираните социалистически сили. Тези рази
сквания раздвижваме съзнателни и убедени, че 
на нашето общество не е нужен Социалисти- 

съюз като алтернатива па Съюза на ко- 
траномисия. На 

ССТН с потребен 
най-широка основа за общественю-полити-

до нежелателното и твърде опасно срастване на 
партийните и държавните органи, до бюрокра
тизиране на отношенията вътре в Съюза 
комунистите и до отдалечаване на същия от 
действителните интереси и потреби на трудовите 
хора и гражданите. Срастването на държавата и 
партията трябва решително да 
всеки конкретен случай, а не само принципно 

членовете на Съюза на комунистите да

на
начин и с

стойности и
разбиваме във

а сред 
изкореним колебанията и неактивността, кога 

задачите им във фронта на ор чсски
муниститс пито като негова 
трудещите се и гражданите 
като
ческата им активност в социалистическата

тяхно е кон

то се касае за 
ганизираните социалистически сили.

Друга причина за откриване на тези разис 
квания е фактът, че такъв какъвто е Социали
стическият съюз на трудовия народ засега по
литическата система е

наги.
Защото много от нашите тър

жества. са рутинни и без съдър- 
тържествата

са-
моуправителна оистема, защото 
ституцисилно право, следователно и отговорност, 
да уреждат своето настояще и бъдеще.

Централния комитет, 
желае откриване на дебата за коиститу-

най-чувелвителното му 
неефикасен. Без жанне, много от 

стереотипни. Ако са такива, а 
още и по-чести, тогава са дей
ствително прескъпи. Младежта

място и го прави още повече
дсйствуваие на Социалистическия съ- 

може, разбира сс, успешно Да действува
система.

съответно 
юз не

Със заседанието па
не сс
ц-и-оимата позиция /па ССТН или да сс правят 

заключения или становища за чекмедже-
делегатската нито скупщинската

сегашната общсствс- аги и не възприема като свои, 
това доказва с незаинтересова
ността си за тях. Ето защо мла
дежта първа и постави въпроса 
за по-богато съдържание и по- 
обмнелени форми на заключите
лните тържества в Деня на мла
достта. Върху тази тема младеж
та ангажира най-широката об
щественост- 

Трябвало би, 
тържествата и 
да сс . поведе разговор преди 
всичко в Социалистическия съюз, 
а и всякаде къдсто се организи
рат — и от гледна точка на съ
държанието им, време на прове
ждането, а и икономическата ста
билизация. И това, без съмне
ние, би било подтик за нас да

нито
Ясно е, също -ка^от ^ ^ д(жат0

политическата система, в коя- 
трябва да има делегатската 

много по-високо рав-

пови
тата. Искаме дебата за себе и искаме себе си да 

Когато казваме „себе" мислим преди
СЮК, а П

на криза никак не 
ефикасността 
то ключово място 
система, не издигнем на

меним.
всичко па Централния комитет па 
на всички членове па СЮК-

Ето защо, във всяко разискване по 
тема всички трябва да изхождаме от

тазинище. съюз трябва 
на мно-Яоно с, че Социалистическият

за функциониране
в сянка" (Кардел), ра- 

или партий- 
за пуб-

въпроса 
съдържанието па спояхада създаде условия 

гобройните „правителства 
збира сс, не във вид на опозиция 
ни формули и монополи, но
лично изнасяне на съответни за 0_
предложения, които трябва Да „..ложеиияТа 
пълнеше или пък корекция «^предложегшя^

— какво Да меним в 
работа, в своите вътрешни отношения, в мето
дите и стила на дсйствулзз 11то._

Преизпитвайки и критикувайки ссбс си 
начин никак не желаем да отричаме нн- 

иито способността иц 
някои искат да представят, но точно 
Търсим по-голямо политическо и об-

изглежда, за 
чествуваниятаместа поалтернативи и

такъв 
то ролята 
как това

комунистите,

на държавнитеи решенията
ните, изпълнителните съвети . • - потпебни и

ПубЛИ™ГзИ0п"ишното развитие 
“и—ноския съюз трябва да осъщест
вим нужни предпоставки за 
съвкупната енергия и гаор''с°™°Шчм 
хора в техните разновидни и д

противно.
щсствеио ангажиране па комунистите, но ,це за
това да бихме имали монопол в Социалмстичс- 

съюз, но афирмирайки всички негови об
работи, да съъздадем условия за обеди 

всички организирани социалистичсс-
ския 
лици на 
ияваме ,*на

сили и всички трудещи сс и граждани.

наобединяване
на трудовите 

облици (На 2-ра стр.)ки
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Д-р Зоран Пянич!

Време за спешна Ш т
Шт

Шза аптиинфлациошгата политика, 
резултат па тогавашните позна- ЩШШШ. 
пия. Вече н кря на 1983 година МрШ1 

икономисти

1 КДаваме подкрепа на предло- чени като първа Фаза и имахме 
жението, съдържано в тези сто- решително политическо заключе- 

„Всички ние същата да приключи до иа- 
стопанската система, чалото на есента, до първите есе- 

дни на 1983 година. Сега сме

новища, което гласи: ние няколко души 
стигнахме до заключение, че па- щ 

инфлация не е инфлация Ц 
свързана е щ 

голямото потребление, от Щ

■р. упромени в
предвидени с Дългосрочната про- наш 
грама за икономическа стабили- в есенните дни 8а 1980 и едвам 
зацня и другите предпоставки за са ни предложени 
първата фаза в провеждането на промяна. Особено тревожи това, 
тази програма трябва да се из- че Съюзният изпълнителен съвет 
вършат без по-нататъшно прота- възнамерява тези тсзиси да нус 
кане. Заедно с това всички ос- не на разисквания в републики- 

стопанисва- те и покрайнините, очаквайки че 
следващата година тряб- конкретните резултати, произтек- 

ва да бъдат познати на стопанст- ли от тези размеквания може да 
вото до края на тази година"- се оформят едвам за шест мссс- 

Съюзният из- ца — някъде през пролетта на 
пълнителен съвет даде предло- 1987 година, 
жение за борба против инфла
цията, оценявайки я като инфла- нудено да действува, то трябва 
цня на разходите и предлагай- да има някои критерии за оцен
ки съответни мерки, някои от ка на своята активност. Във нсич- 
присъствуващите доставиха
председателя на Съюзния нзпъл- дели как нашето 
нителен съвет другаря Бранко знае условията на стопаиисваие- 
Микулич въпроса дали е това в то. Това което се дава в матери- 
униоон с Дългосрочната програ- ала за резолюцията с малко и 
ма за икономическа стабилиза- скромно и се отнася само за 
ция. Неговият отговор-бе, че е в Три комплекса — на произво-дст-

шата
от класически тип,тоз-иси за ш
■пгърде
носно е търсенето, макар че съ- Щ 
щсспиуна и това, пито е инфла- 
ция па разходите, макар че съ- * 
ществува и влиянието па разхо-

иифлация със лям инфлационен удар и ако не 
се предприеме нещо нашето сто
панство наистина ще попадне

:

танали условия на 
нето в дитс, но това е

системен- характер. Тона изявле
ние, че пашата система възпро
извежда инфлацията, бе посрсщ- твърде тежко подожение.Когато в юли
мата с остро, осъждане от стра
на па отделни челни политици.
Това нещо и пай малко не ни 
обърка, ние й по-нататък набля
гахме върху това и най-после пък и политическата система та- 
доживяхме пълна слтисфакция, кава каквато е, не може да по- 
загцото в материалите на Съюз- нссе бремето на преструктуиране

то на своето стопанство ,и произ-

ЗАСТРАШЕНА АКУМУЛАЦИЯПонеже стопанството е при-
система,Нашата стопанска

на ко това трудно може да се опре- 
стопанство ще

ния изпълнителен съвет пише:
че .......увеличението на инфла- водство. Ако имате едно
цията може да се спре само с зирано стопанство, било мерено 
крупни промени в целокупната с производствен критерий или с 
обществено-икономическа смете- териториален критерий — някои 
ма, развойната политика" и т.«. икономисти дори употребяват 
Ако ние това не разберем, ще много силния израз, че всичко

атоми-

унисон, макар че някои мислят ,ВОто за. износ, относно за изно- 
че има разлики и че същите са са, за агропромишления ком-

повторим грешката, която сега- това, което се развива у нас е 
шният Съюзен изпълнителен съ- „федерален социализъм", израз- 
вет направи в юни и юли тази 
година.

последица на различното четене плекс и за туризма, 
на Дългосрочната програма за 
икономическа стабилизация.

Преведено на обикновен език, 
това значи, че трябва да обезпе- 

Сега, след 4—5 месеца, по- чим средства за набавка на су- 
лучихме нови материали от Съю- ровини и други потребни мате- 
зния изпълнителен съвет. Един риали от чужбина за да се по- 
материал се отнася до насоките държа производството на сегаш
на икономическата политика, от- цото равнище, да обезпечим на- 
носно изготвянето на резолюци- шите фабрики обезателно да бъ- 
ята за 1987 година, а другият дат покрити с прилив на валут- 
има заглавие „Основни насоки за Ни средства през 1987 година, от 
изменения на стопанската систе- друга страна да обезпечим и 
ма" с подзаглавие „Тезиси". Те- достатъчно храна за населението 
зи материали вярно възпроизве- и — единствено туризмът се яв- 
ждат това, което даде,Дългосро- ява като някакъв излишек, че с 
чната програма за икономическа неговото насърчаване да стиг- 
стабилизация.

Но, има един съществен 
факт. Когато бе приета Дълго- и че аргументът който се приве- 
срочната програма за икономиче Жда _ че аК0 За бързи проме- 
ска стабилизация, тези промени ии На стопанската сист.ема, бих- 
в стопанската система бяха озна-

дглен по общини, по покрайни
ни и републики — едно такова 

Как инфлацията у нас дълго стопанство не може и това мал- 
траеше, а края на миналата го- ко акумулация да събере.

Ще взема за пример колкодина, определени институции, с 
иредтекст че се борят за стой- нашите решения бяха лоши, ма- 
ността на динара — бяха с Кон- кар с най-добро намерение по-
ституцията задължени да напра- сочени, категорията на дохода, 
вят това — предложиха така на- коята без съмнение има пълно 
речената .алтернативна страте- оправдание. Желаеше да се ка- 
гия. Тръгна се от становището, же, че вееш! трудов колектив 
че нашата инфлация е инфла- трябва да получава дохода си 
ция на разходите, че най-голе- - според резултатите на своя труд 
мият удар на разходите идва от така както това оценява стоко- 
лихвите 'и все по скъпите валути, вото стопанство и пазара, и вто- 
че трябва да се
финансови разходи с надеждата, на трудовия колектив, 
иг по-малкият натиск на разхо
дите. ще доведе до по-малко уве- па
личение на цените. Това са тези 11 на разширеното. Обаче, 
антиципираии цени и антицнпи-1-пт то-ва в Закона за 
рани лихви: по този модел взи Ял 
ма се движението на цените е#! 
изтеклите три месеца, а в пред-И^дин последователен 
стоящите четири месеца се пред-)! 
вижда по-малко покачване на); 1в света, 
пените, и следствие на това и по- социалистически 
малки проценти

нем до нови валутни средства. 
Мисля че това е недопустимо намалят тези ро, че цялостта на това остава

.той да 
се покаже като носител не само 

простото, възпроизводство, но
ме приложили познатите акции 
на така «ар. Спешна или съкра
тена процедура, това не би било 
на място, защото такива проме-

„ „ ни искат твърде сериозно обсъ-организираме такива тържества,н * 1 ждан-е — не може да се прие-които със съдържанието си биха „ тт д 1” ме. Нашето състояние е таковаобогатявали нашия съвременен
обществен живот. Има много ^ Г 0 И П° С-Ъ,фаТе'
примери, които показват, че е - ДУРа да се Действува,
възможно да се постигне това 
(октомврийските
Крагуевац и Кралево, покрай ос
таналите) и които може да бъ
дат поука и за други. В разра- сто. Ние 
ботката на самата идея

ние
сдружения 

"руд изведохме една невъзможна 
знетрукция. Вместо

(От 1-ва стр.) взи
да имаме 

ред, познат 
стопанства 

от капиталистически или
във всички стокови

тип, че същест-
иа лихвите. Ед- .чува амортизация и материални 

по време се мислеше да бъде и разходи в производството, прес
но-бавно намалението на стойио- метнати лични доходи, 
стта на динара, което бе изоста- или загуба, ние почнахме 
г-еио. Тоза не тръгна, но това ко
ето Съюзният изпълнителен 
вет направи в юни и

СИСТЕМНА ИНФЛАЦИЯ печалбатържества в
от до

хода,, пък от него изведохме чи
стия доход и накрая получихме 
нещо, което наричахме 
доход.

Инфлацията възлиза на 94 на 
икономистите имаме 

и в обичай Да кажем,, че тя е синте-
■съ-

юли много 
прилича на него, поне когато се 
касае за лихвите.

остатък
подготовката на конкретните тър тически показател на осичк-и ло- 
жества, желатеАно е, творческото ши страни на едно. 
ангажиране на старите и млади- С други думи, инфлацията е 
те от всички специалности и про- един допълнителен данък за вси 
фесий: работници, художници, ч:ки поради несполучливите реше 
спортисти, на воички радетели е ния в стопанския живот. Ако то- 
инициатига. Тези тържества мо- зи. допълнителен, данък не е ед- 
же да бъдат по-хубави и наши, накъз — предизвиква нови го- 
народни, само ако са резултат леми икономически и 
на ентусиазма, който ни и носе- затруднения-

На й-качественатастопанство. част от сто
панското развитие, взето по стой 
ност. акумулацията бе дегради
рана. Впрочем, бяхме 
то стопанство в света, 
своята стопанска 
имаше израза „загуба", 
и „печалба”. На един такъв до
ход воички увиснахме, всички об 
ществено-политически организа
ции. всички общности на 
росите, държавата в

С цел да се проведе това аз 
взето отпосочих едно сведение, 

един добър икономист, който 
числил, че в юни и юли са прие
ти 42 закона, уредби : 
ръки за да се подържи 
1№о от

единствено 
което в 

терминология 
но не

из-

и препо- 
предви- 

изпълните- 
на цените.

социални

Дългосрочната програма за
зи години, които сега ознаме- икономическа ' стабилизация

своите сепарати съдържаше още 
Саво Кържавац един. елемент — онази програма

Съюзния 
лен съвет увеличение 
По-късно бяха приетише точно през онези дни и оне-

още 11 си
стемни закони, значи общо 53 
големи актове. Нищо - 
вено, ние се намираме

в инте- 
същннекиянуваме. не е нап-ра- 

пред го- (На 3-та стр.)



Комунист 3

Промяна в качеството а икономията
Може

са приети предлоГенГе заклю Гг™ сам5Управле«ието, 
чения и встъпителният доклад п ™ ° икономически сми/ьл' 
на другаря Йович и че е оказа 6 п°-Успешн'0. обще-
ня пппкпрпа Нп ' е оказа- ствено-икономическа система на
номическатя и пт*рпг-КУРС ° ИК°" работничеката клаг.з да обезпе- 
кя Гегя ии На П0ЛИТИ’ - и и историческо самопотвърж-

я р дстол далеч по- дение и материален прогрес,
значителна и по-трудна част от 
работата че тозц политически . 
курс, тази изложена идейна ос
нова да се осъществи на прак
тика, трудовите хора и гражда
ни през следващата година да 
ги почувствуват като промени 
системата, промени в поведение
то, промени от безделие 
труд, от пилеене към

преди става дума за единствената юго
славска икономическа система, 
както и промените, които ще про 
веждаме в СР Сърбия, от такова 
са естество, че разгръщат пер
спектива преди всичко, защото, 
същността им е в подтикването 
на способните колективи и от
делните лица, в подтикването 
на ефикасното организиране и 
решаване, подтикването на успе
шната работа и икономия, а за
едно с това и .в премахването на 
безделието, фиктивната и безус
пешна работа, неоправдателната 
социализация и потребителство. 
Накратко, определяме се да

П л ан ом е рн ото откр и ван е н а 
процеса за увеличение съдържа
нието на домашната работа, осо
бено на домашните знания в про 
изведенията за износ, подразби
ра и че не бива да се робува на 
зададените схеми за участието 
на отделни региони в нашата ра
змяна, по-свободно да се ориен
тираме към онези пазари, на ко
ито съществува реална възмож
ност за осъществяване на износ
ния доход, много повече откол- 
кото сега да разчитаме върху по- 
сложните облици на сътрудниче
ство — върху съвместни влага
ния, кооперирането, техниката.

в

към
пестене,

от нерационално към рационал
но стопанисване и по

зии. А това означава, че не мо
гат например, промените, с кои- укрепваме икономическата моти-този на

чин да се постигне по-голяма 
стабилност в трудовите и жизне
ни условия и по-висок стандарт. 
Без това, идейното и политичес
кото определение на Съюза на

то се желае да се спречи пре- Еировка и икономическата отго- 
то пя ван сто на обществения ка
питал в доход, а след това в 
харчене, или промени, с които 
се желае икономически да се за
щити употребата на обществе- некомпетентни интервенции, не

нужно свърхизходната евиденция, върху

ворност, върху която се изграж
да успешно развитие, а не адми
нистративна държава, нейните

комунистите, колкото и да е пра
вилно, остава недоисказано, не- 
революцпонно, фраза, защото 
на практика няма влияние върху 
по-нататъшното самоуправител- 
но развитие.

Икономическото . положение.

деловото и останалото сътрудни- ния капитал и неговото 
чсство. Просто казано, и наше
то производство трябва да

оплодотворяване, да се провъз- която се гради бюрократическа- 
се гласяват за нападение на дохо- 

причисли 17>м съвременната тен- да. Такива мерки, каквито са реал 
денция за разделение на труда

та йерархия.
ната амортизция, релните разхо- (От заключителното
дИ, реалната акумулация, пред- Слоб Милошевич на Трето- 
гтавляват атака върху фиктивния

програми, със специализиране за доход, и трябва, и налага се да то заседание на ЦК на СКС за
отделни части. Крачка в това нап бъде атакуваи ‘ в борбата за идейно-политическите
раЕление трябва да бъде направе реален доход. на обществено-икономическото

слово нана съставни .части, елементи, под 
в големисистеми. За влаганиякоето днес обширно е анализи

рано и чиито обш знаменател по 
казва, че е трудно, не указва 
върху усъвършенствуването на 
материалните сили и обществе
ните отношения, а върху техния 
упадък. А няма развитие яа са- 

икономически

въпроси

яа .вече в следващата година. Промените, за които се за- развитие на СР Сърбия в 1987 
когато година).Промените, които вече дълго стъпваме, 

време желаем да извършим, са ^^ 
защото

следователно.

и радикални.моуправление в 
упадък, 'няма нито развитие на ТЯхната същност е в промяната 
социализма без развитието на на качеството в 
самоуправлението. Това е наше- такъв качествен

Зато-

крупни (От 2-ра стр.) има и добри и лоши организа
ции, обществено оправдани и об-

пак
икономиката. А
завой е възмо- смисъл на думата, всички, които ществено неоправдани, все

реални можахме и доведохме до такава обществените дейности по свои- 
до атака срешу това, с което разпо- тс възможности не са изпревари

лата стопанството.

върхуто настоящо определение. жен единствено
ва нашата непосредствена актив- предпоставки в икономията, 
ност трябва да изрази способ- които в нашите условия е възмо- 
ността на Съюза на комунисти- жно Да се стигне единствено ако, 
те за скъсване с практиката на 
колебание и протакане в прове- ВОдство, 
ждането на Дългосрочната прог- стоков производител, върху ико- 

стабили- номическитс критерии за успеш-

лн цялото стопанство.
И на края Да завърша със 

следното: преди няколко дни ръ
ководството на Словения органи
зира среща о, журналистите с 

в цел да запознае по-широката юго 
действителното намаление на об- славска общественост със стано- 

г лно битката за са- изменението иа стопанството. Ко вищата на тази република. Това
Следовател , означава По-добра икономия може да тто говоря за това, имаме пред- с много добра работа. Тогава

моуправление, а , За п0^ осъществи само онзи, който съд- ,вид, .,с когато се говори за взи- другарят Кучан каза. дословно 
че онази същинс а ско бовно за пея с свързан и Лесно- маисто от стопанството твърде посочвам: ^Нашият интерес е
добро обществено- гичсската средствено мотивиран позицията често сс антагоиизират двата го- дефиниран; други 
положение па Ра трябва си в процеса на производството леми дяла иа нашия съвкупен сто тръпват в разисквания без
класа днес преди вси ^оми_ максимално да използува за ооб- живот — стопанството й остана- дефинирано становище, и това 
да се бие на терена и отиоше- ствсии и обществени ■ иптсрсои. л,.1ТС нестопански дейности. Осо- изглежда много еластично, а на- 

икономическите акти. д интервенциите па държавата, боно в последно време е създа- шето поведение изглежда много 
икономическата в^ючва колкото те и да са същински, дС|[а атмосфера, като чс ли об- твърдо”. Той

политика. С тук могат да имат само второсте щсстаснитс дейности — образо- начга„ да отхвърли забележката, 
бъде иамале- нейна роля, ролята па подкре- 
необходимите па, а не творческа, 

систе-/

ОБМИСЛЕНО ОБЛЕКЧАВАНЕсе разчита на стоковото произ- 
самоуправителя като

Тази спешност, освен- то
па, трябва да се изяви ирама за икономическа 

зация. но и безуспешно.

изглежда че-

ката,
ния и 
ка, която следователно 
и икономическата 

не трябва да

искаше по този

пашисто, отчасти науката, здрав- чс Словения се противи на про-
това
но значението на иото дело, културата и други — мените в нашата обществено ико 

Поради тора Съюзъг па ко са онези, които отнемат от сто номи-ческа и политическа систе- 
Т^СзГсоцимис^Рск^са- панстоото. неговия нормално сне- ма. Доколкото 

а води чрез
Дългосрочна-

политическата
застъпваме.
в крайна

промени в 
ма, за
и тези промени 
са неопходими

Но,
които се ми е познато, от 

1982 когато бяха приети Изход-
линия

поради челен доход.коятомоуправление,
- осъществяване на

тз програма за икономическа ста дсщитс сс в образованието, нау 
подкрепа

именно
На друга страна, при тру- нитс основи за Дългосрочната

програма за икономичеока стаби- 
бешеИЗВИНЕНИЕ билизация, Да оказва ката, културата, здравното дело лизания, Сърбия винаги

в укрепването иа факшге па^ро^ ^ въздаде впечатление, чс са ис върху позициите на тези доку- 
алната икономия въ^ са]МО представени като хора, кои- мети. И непрекъснато' отстоява 
'подаване на разходите и ефек- то пречат на стопанското разви- на тези позиции. И тези рази- 

реалиигге параметри па сто- тис, нс саМо като онези, които сквания не са нищо друго, 
написване, реалното изказване са СД1,Ш ВИд „експлоататори", но доказателство, чс Сърбия по въ- 
на разполагането с обществения че са и 11С,келателии. Ако се взе- просите за общественото, нконо- 

с^изгражда^върху ме, чс и тези иестопаноии дей- мическото развитие

печатница 
егземпляри от

По вина на
та някои 
съкратеното издание 
„Комунист" брой 1-539 от 

т.г. са изле
нотитс,

10 октомври
зиали с 
и 4 страница.

Молим читателите за

1неотггечатани
капитал, са 
развитие да
здрави основи, вместо на илю-

има - свое
пости, както и в стопанството, становище.извинение
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Рейкявик, но и апартейд
Великите сили и конфронта- 

им нс са виновни за всич-
ма-ла всеобщата икономическа 

шиисрия или поне увеличавала 
престижа и служила за държав
ни цели — става непроизводи
телно. Джордж Орвел е 
че скъпите оръжия са тирански 

мало-

С гласуването в Сената се 
маляват противоречията между 
добрите и лоши новини в амери- 

политича. Доб-

на- цията
ки въоръжени стълкновения на- 

факт, че
в РеПриветстауаайкм срощзта

йкявик, значителна и по провеж- 
изобщо не трябва да вред по света, но е 

малко о'г тези стълкновения са 
настанали без прякото 
срсдствсио участие на едната или 

велики сили. Съдбата на 
световния мир, който никога не

дането си, 
се съмнява че Рейгън и Горба- 

да укрепват мира. 13ъ-
канската външна 
рите вести досега главно се от
насяха до Рейгъновия договор с 
Горбачов крупните думи за разо
ръжаването да се претворят по- 

скромни дела. Неблагоприя- 
най-

считал,
или по-

чов искат
прос е само дали са, и ако 
готови колко са готови да отстъ
пят от схващането си че мирът

оръжия, защото служат 
бройните да владеят с многобро 
мпитс, Те могат да вършат тира 

имат.

са де сте

стадене бил пълен, до голяма 
зависи от съвстско-американски- 
тс отношения, но барометър за 
детаита, по-точно за съвместното 
съществуване, са нс само тези 
отношения, но и поведението на 
всяка държава спрямо всяка дър 
жава. Тъй като великите сили 
широко действуват навред по 
света, световният мир най-много 
зависи именно от техното пове
дение навсякъде и по всяко вре
ме. Просто казано, За съдбата 
на .чипа се решава на релацията 
Вашингтон — Москва, но и в 
Средния изток, Централна Амери 
ка, Афганистан, Кампучия и на 
— африканския юг. Така от Рей- 
кябик логично се стига и до 
апартейда.

не в
тни вести имаше повече, а 
лошите бяха онези които посоч-

на тези които гипия и
Сигурно е, чс в Съветския съюз, 
който разполага с гю-малко сре
дства от американските, 
дите правят значително затруд
нение, или до],и ме дават възмо- 

благо-

1Шсе укрепва с увеличаването 
собствените сили. 13 това схваща
не великите сили бяха абсолютно 
съгласни. Ако се 
те са се сложили да преговарят 
за равномерно, балансирано на
маляване на ядреното оръжие и 
преносните системи (точно така, 
а не да сс казва с еуфемизми, 
каквато е „контролиране на въо
ръжаването") това ще предста- 
лява признание, чс равновесие в 
способността за унищожаване ве 
че съществува и че се отказват 
от застъпването за „маргинално 
надмощие". Този стремеж с де
сетилетни поместваше по-високо 
стрелката в надпреварата във въ
оръжаването. Участниците в сре
щата в Рейкявик, разбира се, би 
могли да разчитат на силното 
положително реагиране и в Лъ
щи, и в света ако не само с ду
ми, но и с дела покажат, че са 
готови стрелкащ Да насочат на
долу.

ваха презрението или поне рав
нодушието на 
„третия свят". Решението за на
маляване на икономическата по
мощ на Зимбабве, уж поради вер 
бален деликт на тази млада, а 
вече значителна независима стра
на, и сложното вето от страна 
на президента върху не 
особено радикалните 
срещу южноафриканските расти- 
сти се нареждаха в делата, кон
то затрудняваха отношенията на 
САЩ и необвързания свят, а 
след това подгряват твърденията, 
че необвързаността е 
САЩ. Онези две милиарди годи
шно за щета, колкото според 
предвижданията ще има Прето
рия вследствие озаконените аме
рикански санкции, не са без зна
чение, но още по-важно е, за 

. което съществува шанс, да се 
премахнат недоразуменията ме
жду Вашингтон и стремежите 
на по-голямата част на човечест
вото. Колкото да са силни Съеди
нените американски щати това в 
крайна линия може да бъде по- 
важно За тях отколкото За това, 
често подценявано болшинство.

Трябва да се изучи с какво 
са били мотивирани сенаторите 
когато са потърсили да не се 
приложи Рейгоновото вето, дали 
и те, и членовете на Представи
телния дом преди тях, са имали 
предвид разположението на изби
рателите си или това са прави
ли въз основа здравия си разум. 
Ако това се наблюдава от гледна 
точка на положението и по-на
татъшното развитие на междуна
родните отношения това много 
не е и важно, впрочем както и 
това дали е разклатен престижът 
и влиянието на президента Рей
гън, Важно е оповестеният реа
лизъм за оживяване на диалога 
със Съветите да се разшири , на 
не по-малко важния „останал 
овят".

разхо-иотнърди, чеВашингтон към

жиост да се реализират 
родни обществени програми. По, 
и по-богатите Съединени щати 
всс пр-трудио се справят с бюд
жетните си дефицити, а прогно
зите за близкото бъдеще не са 
докрай оптимистични. Ако нуж
дата за избиране — парафрази- 
райки старата поговорка — ме-

толкова
санкции

жду масло и ядрените ироектили 
улеснява споразумяването, тога
ва в това наистина няма 
лошо.

нищопротив

И американците, и русите 
трябва Да разберат, че човечес
твото е заинтересовано за по-до- 
бро разбирателство между тях, 
по възможност и за сътрудниче
ство, но — да бъдем откровени 
— се бои от споразумение, кое
то пренебрегва интересите на 
трети страни и в което не би би
ли включени тези трети страни. 
А „трети страни" — това е це-

Нарсд с предвестията За въз
можни подобрения в американо- 
съветскнте отношения не бива 
да пренебрегнем поуките от пре
дишния детант, който към края 
на седемдесетте години западна 
! дълбока криза именно поради 
влошаването на тези отношения. 
Този детант За съжаление бе те
сен и географически, и по съ
държание. Такъв, какъвто беше, 
той остана на европейска поч
ва, а по съдържание бе сведен 
само до малко по-качествено съв 
местно съществуване на велики
те сили и на оформираните от

Безсъмнение е, че през по
следно време значително нараст- 
наха съпротивите на сегашните 
и на евентуалните ядрени запла
хи. Катастрофа на сегашните и 
на потенциалните ядрени запла
хи. Катастрофата в Чернобил) ко- лият свят. Съветският външен ми 

нистър Шеварнздзе селкото и да е малка в сравнение 
с онези, които би, могли да "се 
случат) нашир из света увеличи 
съзнанието, че буквално седим 
на взрив, когото слабо контро
лираме и който всеки ден може 
да се претвори в дим. Днес яд
рените боеви глави на аварий
ната ядрена подводница (а вчера 
на самолетите, които се срути
ха) не се активираха. А утре? 
Обаче покрай всеки револт и 
страх трябва да се предприеме 
още нещо, кое,то фаворизира 
опитите да се намалят складове
те на скъпото оръжие и евенту
ално да се намали неговото по
нататъшно производство- Може 
би се е
ница зад която това производ
ство — която дълго е подмазвт-

застъли
за „интернационализация'' на
съветско-американските прегово
ри. Той не обясни по-подробно
какво подразбира под това, 
самото споменаване на тази идея 
е интересно и насърчително. Ко
лко и да са влиятелни, великите

тях военни съюзи. Широките из- 
въневропейски простори

но и
видяха

съвсем малка полза от детанта, 
който не бе проектиран, а още
по-малко бе осъществен, като 
универсално начинание. Конфрон 
тацията между 
понамаля само

сили не могат сами да уреждат 
световните обстоятелства, а и 
оветът, поучен от многобройни- 
те досегашни опити, не би ги 
упълномощил за това. Следова
телно пожелаваме им 
преговори в Рейкявик, но искаме 
и повечко 
ция" на усилията

великите сили 
по дължината

на веропейската граница 
техните сфери 
продължи с ненамалена 
кост вън от тази област, за 
се върне като бумеранг 
в Европа,

между 
на влияние, но успешни

жесто-
стигнало до онази гра да „интернационализа- 

за изнамиранеотново
на истински мир.

главен и отговорен редактор наКомунист дания на в-к „Комунист" Влайко* Кривока- дседател-*л ^Р“фунович' » заместник—пре 
пич, заместник главен и отговорен редак- * Д'Р Драгиша Павловия- 

С указ на Президента на Републиката ВуЧет“4’ главни и отговорни ' ма„ ДРв* на редакДията: Белград, Площад
от 22 декември 1964 год. „Комунист" е удо «„нскито” на Републиканските и покрай- ” I1, телеФ°ни: Ден-
стоен с Орден народно освобождение, а с х издания: Дубравко Цурач (Босна л ‘ л до 069 11 Нови Белград, „Бу-
указ от 30 декември 1974 год. с Орден бра- Реджен ХайоТлахГ1>КпИР (Сърбия>' ” * ~ ' ТелефоН: «27-793,

Реджеп Хаирулаху (Косово), РИСт0 Лазаров Издава НИРО „Комунист".
Директор на НИРО „Комунист": Вито рко МихалевиГ^(Хърватско)'^атиГн^”’ хъп Шчата се всеки четвъртък на сърбо- 

мир Сударски, главен и отговорен редактор сел (Черна гора), Калман Петков™ „ и, т.е хърватско-сръбски (кирили;
на всички издания на „Комунист": Влайко водина)'. (Бои- Да и латиница), словенски, македонски и ал
Кривокапич. Председател на издателския съвет на гапти 3 съкРатен« издания на бъл-

Урежда единна редакционна колегия: „Комунист" за изданието за СР Съпйия. ' унгарски' словашки, румънски, ру-
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  11 италиански езици.

тство и единство със златен венец.
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В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН СЕИТБАТА НА ПШЕНИЦА ЗАКЪСНЯВА

СУШАТА СПИРА МАШИНИТЕ
883 •' *ШМ МНШШШШ

ЗА ЕСЕННАТА СЕИТБА В СУРДУЛИШКА ОБ 
ЩИНА СА ОБЕЗПЕЧЕНИ ДОСТАТЪЧНИ КО 
ЛИЧЕСТВА ТОРОВЕ И СЕМЕНА

Още небето да „проплаче"Всички подготовкикоопепатикр ~ Са завъРШени. В Регионалния 
кооперативен съюз подчертават, че без оглед твъо- 
дата почва сеитбата трябва да Д Р

Дълготрайният

соката им цена, което де- 
стимулира Частните сел
скостопански производи
тели. Именно, те обезпе
чават малки количества, 
което значително намаля 
па добивите. Има доста
тъчно трактори, но как- 
то и предишните години 
и сега са малко сеялките.

Когато се касае за под
готовките трябва да се

През тази есен в Сур- 
дулишка община с пше
ница трябва да бъдат за 
сети към 450 хектара.

Според оценки на Пред 
седателството на Общин
ската конференция на 
ССТН задължените за 
есенната сеитба субекти 
са извършили добра под 
готовка за качествено 
осъществяване на сеитбе 
ния план. Обезпечени са 
достатъчни количества из 
куствени торове -и качест

вени семена. Достатъчен 
е и броят на тракторите 
и прикачните машини с 
изключение на сеялките. 
Потребностите изискват 
техният брой да бъде 
гю-голям.

Селските труженици в 
Сурдулйшка община се 
надяват, че наскоро и 
небето ще „проплаче", за 
да бъде използуван пъл
ноценно оптималният ср 
ок за сеитба.

започне

™ I Е~ —
производители в Южно-
на да гарантират 

успешно провеждане на 
моравски регион* даде въ- - сеитбата — казва Свето- 
зможност без трудности мир Остоич, секретар’ на 
да съберат царевицата. Регионалния 
но не им позволява 
започнат
пшеница. И докато те 
кат да завалят дъждове 
в Регионалния кооперати 
вен съюз в Лесковац под 
чертават, че все пак вре
ме за чакане няма и че 
есенната сеитба трябва да 
започне. Още повече ако 
се има предвид, че е най- 
добре пшсцицата да се 
засее в предвидения срок 
за това
октомври. В обратен слу
чай добивите ще бъдат 
по-малки.

кооперати- 
да вен съюз. За сегашната 

. н^ сеитба са необходими «ад 
11 хиляди тона пшеница.

сеитбата
ча-

ПШЕНИЦА НЯМА ДОСТАТЪЧНО
Според плана от селскостопанските произ

водители трябваше да Се превземат 33 хиляди 
тона пшеница. Досега обаче в региона са изку
пени около 20 хиляди тона. Без оглед, че из
купуването все още трае планът не може да се 
реализира. Имайки предвид, че'и миналата го
дина не бе реализиран — бе запланувано 33 
хиляди, а изкупени само 16 хиляди тока — сега 
е запланувано догодина в региона от ппоизводи- 
тепите да се превземат, т.е. изкупят 26 хиляди 
тона.
ЦАРЕВИЦА В „ИЗОБИЛИЕ"

Частните селскостопански производители, 
кси.то не искат да продагат пшеницата си, сега 
се намират пред един сериозен въпрос, който 
все поЕече ги измъчва-, кс-му да предадат царе
вицата? А царевица, така да се каже. имд в 
„изобилие". Бе запланувано добивите Да възле
гнат на 170, а те достигнаха 240 хиляди тона. 
Производителите, които отглеждат вее по-малко 
добитък нямат и помещения за съхраняването 
на царевицата. Дават я, но никой не я търси!

к. г.
ДИМИТРОВГРАД

ИЗКУПУВАНЕТО - СПОРЕД ПЛАНА
За разлика от предиш- вършена-

От тези площи, запла-ните, тази година изкуну 
ването на пшеница в Ди нувано е да бъдат изкупе 
митровградска община 
минава според плана и 
почти е завършено. От 
заплануваните количест
ва до 23-ти миналия ме

от 5 до 2й
ни 619 тона пшеница, ко
ето представлява и задъл 
жение на общината към 
региона. До 23-ти септем 
ври изкупени са. 568,5 то 

сец, вече са изкупени 91 на или 91 на сто от пла
на. От частните селско-

През тази есен, според 
есенната и пролетна се- 
акционната програма за 
итба през икономическа
та 1986/87 година, на-.те- 
риторията на региона с 
различни житни култури 
трябва да се засеят над 
40 хиляди ха площи, от 
които с пшеница към 38 
хиляди ха. Очаква се 
най-много площи да бъ
дат засеяни в Лесколаш- 
ка община — 13 500 ха, 
след това във Враня — 
5133, Войник 5 хиляди, 
Буяновац 3350 ха и т-н. 
Най-много площи с пше
ница Ще засеят селско
стопанските производите
ли — над 36 хиляди хек
тара.

Приключиха ли подго
товките за провеждане

на сто.
стопански производите- 

На територията на об ли са изкупени 298,5 от 
щината .през миналата заплануваните 305 тона. 
есен са били засети 1005 На обществения сектор 
хектара, от които 105 на са изкупени 270 от запла 
обществения и 900 хек- нуваните 314 тона. Поне 
тара на частния сектор. же все още има лица, ко 
По време на жътвата на ито не са предали нае- 
частния сектор са комбай ма за комбайниране, ечи 
нирани 900 и на общест та се че и планът на из- 
веиия 90 хектара засети купуване в общината ще 
с пшеница. Ако се има бъде осъществен напъл- 
предвид, че на 12 хекта но. 
ра пшеницата беше уни 
щожена от градушката, сете за тази есенна сеит 
а на три при прокарва ба, трябва да бъдат засе 
пето на каналите за хид- ти с пшеница 990 хекта- 
ромелиорационната сис- ра от които 900 на част- 
тсма в Смиловско поле, ния и 90 на обществения 
тогава излиза, че жътва сектор, 
та стопроцентово е за-

подчертае, че са набаве
ни и резервни части - за 
машините, - особено за 
тракторите от домашно 
производство. Трудности 
обаче могат да мастанат 
ако продължи сушата и 

■ако в твърдата почва те
зи машини често остават 
в дефект.

но тъй като няма доста
тъчно атестирано семе на 
селскостопанските произ 
водители 
да сеят и меркантилна 
пшеница, но под условие 
да бъде първо качество, 
казва той. Необходими 
са и около 20 хиляди то- 
га минерални торове и 
същите нс са под въпрос. 
Обаче под въпрос е ви-

препоръчваме
Що се отнася До плано-

А. Т.В- Б.

Може би сега е ударил дванадесетият час 
— и този въпрос да започне да се разрешава. Имен
но, п Бабушнишка община с в ход преустройство на 
земеделските кооперации в една селскостопанска ор 
гаиизация с основни земеделски организации, ка- 
кто ги нарече председателят на Общинската скуп
щина. Ведно с това преустройство, което на Бабуш- 
кица като община трябва да даде възможност за 
но-големи капиталовложения в -интензивиране на 
селското стопанство — бй трябвало да сс обсъди и 
аровдацията и кома-сацията на площите. Нали тези 
искове чуват и завеждащите отдели по селско

органи в общината и

И на последната сесия на Общинската скуп- 
Бабушница беше поставен въпрос за уедря 

Именно, касае се За
1дина в това, чспане и а площите.
«астнитс селскостопански производители притежават 

малки части, площи в които механчза-изделени, на _. .
цията едва ли може да действува. Наи-голяма 
п,15 ха, изнесе между другото един делегат.

нива с

положение при жътва па пшеии- 
такаваПри такова 

комбайнът едва ли
нива а колко струва преместването от парцела до 
напиела9 И нс става въпрос само до юомбаиииранс- 

^ е и сеитбата, пък и обработката с други 
машини, мотокултиватори, шсо сс 

на царевица или др. култури.

може да влезе вцата

сто-ш м панство и др. компетентни 
време с да действуват. Наред с това би трябвало да 

пообмисли и за огромните безстопанствени иму- 
— площи, които мнозина изселили се хора

селскостопански 
касае за производство се

Удребнеиостта па площите, покрай минерални

е на прага есенната сеитба —
поставя с пълната си актуалност. А къде е 

Ясно, в аромдацията и комасацията на 
ново, обаче, само се 

сесия на Общинската скупщина 
по селскостопански

щсствя
са подарили или отстъпили на кооперациите, а днес 
за тях никой не се грижи. Обаче всеки см взима от 

нещо, като от свое без да му мисли, защото
не само за

пва
гато
значи сс 
решението? 
площите.
повтаря от сесия До 
разбира се, когато се разисква 

въпроси), - а на практика 
НИЩО положението да се мени.

въпростози тях по
никой и не го закача. Това се отнася 
ниви (които обикновено не се обработват), но и за 
ливади, пасбища и гори.И това не с нищо■

селскостопански организаВ дълг иа новата 
ция сс вменява значи и тази задача.

ие се предприема почти М. А-
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■# ПРОСВЕТА#Ш8ЙМ1ЙЕЕ И

РОПНИЯ СИ ПРАЗНИК
ПОДГОТВЯ СЕ МОНОГРАФИЯ ИЛ ДИМИТРОВГРАД

Разгледани са лагерите 23 ГОДИНИ С ИМЕТО 

НА ИВАН КАРАИВАНОВДжура Златкович,
Републиканския отбор 

иа СУЬПОР — и то на
пълно обективно".

Изхождайки от това 
бъдещата Монография 
па Димитровградския 

край трябва да бъде и 
своеобразен учебник за 
подрастващите поколе
ния, важно четиво, поне 
же живите свидетели „си 
отиват", а с тях изчезват 
и спомените за нашето 
богато минало. Да не го 
горим за мпогобройните 
документи, които не се 
пазят, така че публикува 
■пето на Монографията 
е единственият начин да 
се запази истината за 
този край.

Именно поради това, 
както посочиха почти 
всички разискващи, ос 
порванитс и непотвърде- 
нитс данни и факти, нето 
чните сведения, отново 
да се преразгледат, за да 
се утвърди истината и 
Монографията да бъде 
достоверен документ за 
събитията, които никой 
не може да оспорва, 
тази насока бяха дадени 
редица предложения, ко
ито редакционната коле 
тия безспорно трябва 
да вземе предвид, като на 
прага необходимите ко 
рекции. Договорено е 
колкото се може по-бър 
зо книгата да се подгот- 
еи и да излезе от печат-

Участниците в разис
кванията отдадоха приз 
напие на авторите на Мо 
кографията Сърбислав 
Златкович, д~р Гаврило 
Виданович и д-р Цветан 
Басов, които са положи
ли доста усилия и труд 
Да подготвят материали 
те за Монографията. 
Инак в разискванията, 
оовен. Джура Златкович, 
взеха активно участие и 
Велимир Костич — Баеш, 
секретар на бившето нар 
тийио повсремство за Пй 
ротоки окръг Димитрие 
Сгефанович — Нишавац, 
член иа тогавашния Ок
ръжен комитет за Пирот 
ски окръг, Мича Попо- 
вич, член на Председа
телството на Междуоб- 
щииския отбор на СУБ- 
НОРв Ниш 
Републиканската 
За традиции и признания 
и Марищ<о Баняц, иредсе 
дател на Междуобщинс- 
кия отбор на СУБНОР 
Ниш,

члентелното им приемане, по 
неже (а това ес потвърди 
и в разискванията) 
място и за значително съ 
кращаваие иа материали
те за събитията в ръкони 
са иа -Монографията.

На 6 октомври т.г. в 
Димитровград се състоя 
заседание на редакцион
ната колегия за издава
не на Монография на 
Димитровградския край- 
Освен авторите и члено
вете на редакционната 
група, присъствуваха н 
представители на общсст- 
вено-политнчсскпте орга 
низации и Общинската 
скупщина, а също така 
и живи бойци — непос
редствени участници 4 в 
революционните събития 
от близкото минало на 
нашия край.

Участниците на заседа 
нието изтъкнаха, че пре 
дложеннте материали за 
Монографията безспор
но не означават и оконча

иа Караиванов за разви 
тието и укрепването на
международното работ- 

движение и со

па И тази година на 6 ок 
томври, както в предиш
ните години, преподава 
тели и ученици на сред
ношколския образовате
лен център „Иван Карай 
нанов" в Босилеград чес 
твуиаха патронния си пра 
зник. Чествуването бс тър 
жестнепо, по скромно в 

икономическата

има

ническо 
циализма, за равноправи
ето между отделни

Б периода на про
на

роди, 
словутата 
Ииформбюро, Караива
нов решително се опреде 
ля за становищата на 
ЮКП е твърдото убеж
дение в правилността на 
Титовия път за урежда- 

международните

Д-р Гаврило Видимо- 
вич, един от авторите па 
Монографията, изтъкна, 
че целта е била да 
остави траен документ 
за събитията в този край, 
конто ще вдъхновява бъ 
дещите поколения. „До- 
като други пишат дебели 
книги, често фалшифика 
цип, от които бъдещи из 
следователи ще черпаят 
данни, ние все още закъ 
снявзме. И трябва и ние 

изтъкна

резолюция на

се
духа на
стабилизация.

Тържеството, в голяма- 
Културния 
директорз.т 

Ганче Ва

та зала иа
нс на 
отношения.

В чест иа патронния си 
празник, члено_вете на 
ученическите секции при 
СОЦ „Иван Караиванов" 
се представиха с подбра 
ка културно-забавна про 
грама, съставена от пес
ни, хора и рецитали. Ос 
вен това се проведоха и 
редица, спортни състеза
ния, между които и фут 
болна среща на средно 
школския отбор и отбо
ра на ФК „Младост" от 
Босилеград.

дом, откри 
иа училището 
еилев, който привстствува
гостите и присъствуващи 
те. За революционното 
дело, възгледи и дейност 
на международния рево 
люционер и близък съра 

Тито
да пишем

тзик иа другаря 
Иван Караиванов, чиетоДОБРИТЕ ЧИТАТЕЛ име училището носи вс 
че 23 години, говори пре 
подавателят по история 
Стоян Величков.

В късото, но съдържа
телно слово, Величков се 
спря между другото и 
иъпху жизнения п револ 
юиионен път и принос

НА ДОБРОСАВ
230 жители на Радосин 
— 120 са членове на би
блиотеката.

„Има петел на сърце
то", се казва за трудолю 
бив човек, ранобудник. 
Тази лужнишка поговор
ка е записана в книгата 
„Радосинска хроника" и 
пълното й значение мо
же да се отнесе за Добро 
сав Миладинович от село 
Радосин.

В м. я.
ПО ПОВОД „МЕСЕЦА НА КНИГАТА"

— Планинците обичат 
— казва той — Да четат 
книги от Народоосвобо- 
дителната война, за Сте 
па Степанович, Радомир 
Путник и др., но най-мно 
го се чете книгата „Лоши 
времена" на Гюра Златко 
вич, в която има много 
страници и на жителите 
на с. Радосин, За Добро 
сав Миладийович ще зна 
ят и идните поколения в 
Радосин. В неотдавна из
лязлата „Радосинска хро
ника' 'на Славчо Игаято 
вич, майор в пенсия с 
записано и следното: „До 

бросав
(1919) земеделец и печал 
бар, член па СКОЮ от 
1943 година, участник в 
Народоосвободителната 
борба като боец на Сед- 
ма сръбска бригада, взво 
ден командир, член на 
ЮКП от 1949 година е от 
личен с Медал за храб
рост, Няколко пъти е 
бил избран за прелседа 
тел на местната общно 
ст в Радосин. Дал е гол
ям принос.в събирането 
на материал за написване 
на хроника на с. Радосин.

За такъв човек и тряб
ва Да се чуе по-далеч от 
родното му място.

СРЕЩА НА ДОБРИЦА ЕРИЧ 
С 1500 СУРДУЛИЧАНЧЕТА

@ Пред учениците от основните училища стихове от 
Ерич прочете и известната югославска актриса Неда 
Арнерич ф Популярните естрадни дейци Мини и 
Саша Субота изпълниха детски песни, компоннрани 
на стихотворения от Д. Ерич.

Културната манифеста
ция „Месец на книгата" 
в Сурдулишка община 
започна десетина дни пре 
ди официалното й нача
ло (15 октомври). На 8 
октомври в Сурдулица го 
стува известният югосла 
веки детски поет Добри 
ца Ерич, който посети но 
вата народна библиотека 
„Бора Станкович" и се 
срещна с 1500 ученика от 
основните училища в об 
щината.

— Литературното че
тене в голямата зала на 
Народния университет, 
с Добрица Ерич в „глав
на роля", бе едно от 
най-големите културни 

събития в нашата общи 
на през 1986 година .-— 
казва Добрица Николич, 
директор на Народния 
университет в Сурдулица- 
— Интересът на ученици 
те от основните училища 
бе толкова голям, че се 

четенето да бъ
де репризирано още два

Ако не беше такъв. До 
бросав Миладинович ня
маше да се ползува с 
името на добър домакин 
и деен обществено-поли
тически деец в своето се 
ло и в общината. Това 
си е завоювал с отноше
нието си към труда. До 
бросав Миладинович сред 
първите възприема нови
ните в селското стопанст 
во, сред най-активните е 
когато. се касае за някоя 
комунално-битова акция 
в селото, твърде активен 
в културната дейност в 
Радосин. Последното Ми 
ладивович не веднаж е 
потвърдил при организи 
рането на разни тържес 
твени събрания, честву- 
ване на забележителни го 
дишнини. Той е библиоте 
кар на доброволни нача

пъти. Срещата на Ерич 
с учениците бе внушител 
на, истинска среща на ве 
лик детски поет и искре 
ни поклонници на негово 
то дело с непосредствени 
разговори и голяма вза 
имна обич.

Събитието увеличиха 
Неда Арнерич, известна 
югославска актриса, и 
популярните естрадни де 
йци Саша и Мпня Субо 
та. Неда Арнерич проче 
те стихове от Ерич, а бра 
тята Субота изпълниха 
детски песни, компонира 
ни на негови стихотворе
ния.

Миладинович

В течение на „Месеца 
на книгата" народната би 
блмотека „Бора „Станко1 
вич" и Народният уни
верситет в Сурдулица ще 
организират повече кул
турно-литературни мани
фестации, с които ще бъ 
де популяризирана бла
городната роля на кни
гата.

и член на
комисияла.

Каза ни Добросав, че 
не му трудно и от ядене 
да стане, дето се казва, 
За Да отиде в библиотека 
та и да даде книга. От

в

наложиТомислав Андрсевич А. Т. К. Г.
СТРАНИЦА 8
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Младежка трибуна * Младежка трибуна *■
НЕЗАВИДНО МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТИТОВИЯ ФОНД В НИ 
ШКИ РЕГИОН10 ОКТОМВРИ

Само на Синдиката ли е тази 

институция?
Исторически ден

Тези

Г™' Га™ “Т2
~ 10 октомври ММанифЧестаци.итеЛабяха
възможност „а младите да си спомнят 
рическия ден преди 67 
ската „Приморска 
революционна

Синдикатът направи много за афирмацията на благородните цели на 
Титовия фонд и за укрепването на материалната му база, но недостатъчно 
му съдсйствуват останалите субекти, особено основателите и младежката 
организация

За незавидното материално поло 
женме на Титозия фонд в Нишки ре
гион достатъчно казват следните фа
кти: само 2 от 15 общини в региона 
имат положително съотношение на 
обезпечените и необходимите средет 
ел, а в касите на останалите 13 общи 
ни липсват над 9 милиона динара. Не 
достигат на средства е Най-голям в 
Ниш- а най-малък в Бабушница. По
ради това най-вероятно ще бъде • на
мален реално възможният брой сти
пендианти от „тринадесетото поколе
ние'', които трябза да бъдат избрани 
тези дни.

Знае се, «о пак да повторим. Ма- / 
тсриалните проблеми на фонда не са 
„резултат" на някакго отрицателно от 
■ношение на трудещите се и гражда
нките към тази институция със светли 
традиции и благородна обществена 
роля. Много приказки и празни обе
щания. а малко конкретни акции за 
омаооряЕЗне • ма фонда с индивидуал
ни и колективни членове — това е 
основната причина.

За да се преодолеят споменатите 
проблеми — бе изтъкнато на състоя
лото сг тези дни заседание на Изпъл 
нителния отбор на Скупщината на Ти 
то сия фонд в Нишки регион — на

за исто-
години, когато в загреб- 

улица" е основана 
организация на

единна 
напредничавата лага се да бъдат осъществени две спе 

шни задачи. Основателите трябва да 
изнамерят възможност за покритие 
на разликата между необходимите и 
обезпечените средства, за да могат 
редовно да се дават отпуснатите сти
пендии. И второ, по-бързо и по-орга- 
низирано да се обсъди и приеме пред 
ложеното самоуправително споразу
мение, което предвижда събиране на 
средства с помощта на определен про 
пент върху дохода на организациите 
и личните доходи на индивидуалните 
членове. Изпълнителният отбор на 
Скупщината на фонда вече обсъди то 
Еа споразумение и го изпрати на раз
глеждане в общините.

И в тази акция най-много се анга 
жират синдикалните организации и 
ръководства. Ясно е обаче, че те не 
могат Да я „носят" сами. Крайно е 
време да се „събудят" и останалите 
субекти на грижата За дейността на 
Титовия фонд. Това най-много се от 
нася за основателите на фонда. А от

югославска младеж.
По повод годишнината 

тския център в“Загреб бе 
ба нова библиотека 
изложба. На

на СКОЮ в Студеи-
предадена на употре- 

а в Стари грДд бе открита 
тържествено заседание на Град

ската конференция «а ССМ в Загреб бяха дръ-
ЧеН^Ра»™ награди „Седем на СКОЮ”. секретари

РАЗШИРЯВАНЕ НА АКЦИЯТА „МЛАД РАБОТНИК 
— САМОУПРАВИТЕЛ" В ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА

Интерес и в 

конфекция „Свобода"
АКЦИЯТА „МЛАД РАБОТНИК — САМОУПРАВИ 
ТЕЛ" ВЕЧЕ ГОДИНИ НАРЕД УСПЕШНО СЕ ПРО 
ВЕЖДА В ТО „ТИГЪР—ДИМИТРОВГРАД"

В досегашните години единствено в най-голяма 
та трудова организация „Тигър—Димитрозгрзд" твъ 
рде успешно се провежда младежката - акция „Млад 
работника — самоуправител". Нещо повече ^ всеки 
месец, когато се отчитат резултати по петима най- 
добри млади работници в акцията се възнагражда
ват с по 5000'динара. По това тази трудова. органи
зация е единствената в Нишки регион.

Председателството на ОК на ССМ в Димит
ровград тези дни раздвижи инициатива в тази акция 
да се включат и младите производственици от.вто-

организация в Димитров 
Още в

може свободно да се каже, че интерес Съ
че огромното

младежката организация се очаква да 
стане истински „съратник" на Синди 
ката в борбата за пълноценно осъще 
ствяване ролята на Титовия фонд.

М. Д.

ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СРЕДНОШКОЛСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА ССМ В БОСИЛЕГРАД

За по-всестранна изяварата по големина трудова 
градска обшина — конфекция „Свобода . издигане и марксическо- 

то образование на мла
дите и дисциплината и 

Еъзпитателно-образовате 
лният процес заемат цен 
трално място в програ
мата. Не по-малко вни 
мание, ще бъде посвете
но и въужу културно-за
бавния и спортен живот, 
за да бъде обогатен с «о 
ви съдържания. Заплану 
вани са няколко култур
но-забавни изяви, , реди: 
ца спортни състезания, 
литературни вечери, изло 
жби и пр. Не ще изоста 
не и активността на сред' 
ношколската младеж в 
областта на доброволния 
младежки труд и опазва 
пето на жизнената и гру 
лова среда.

Следва да се отбележи, 
че и тази година, както и 
досега, средношколската 
млаисж активно ще сът
рудничи с войниците— 
младежи от граничното 
поделение, както и със 
селската младеж и орга
ните и телата на Общин 
ската конференция на 
ССМ в Босилеград.

спортен живот, за всена
родна отбрана и общест
вена самозащита, за иде 
йно-политическо и марк- 
сическо образование, за 
информиране и за идей
но-теоретическа актив

ност.
Освен това на изборно 

то събрание, на което при 
съствуваха и отговорни 
за младежката активност 
преподаватели, делегати 
те обсъдиха и приеха и 
акциониа програма за 
настоящата учебна годи 
па, в която са запланува 
пи редица активности.

И дс йно-политичеокото

В образователния цеи 
тър „Иван Караиванов" в 
Босилеград тези дни се 
проведе изборно събра 
■ние на Средношколската 
конференция на ССМ. На 
събранието бс избрано 
Председателство от 9 ДУ' 
ши. За председател с ед
ногодишен мандат бе из
бран?, ЯСМ Й1-1А ВАСИ
ЛЕВА, учоничка от тре-

началото
щестЕува. А когато се има предвид,

конфекция „Свобода" са млади намнозинство, в 
възраст под 30 години, кма основание да се очаква 
масово включвано на младите в акцията. Прибавим 
ли към това, че наскоро трябва да започне с рабз 

(в който главно Ще бъдат настанени ната нозият цех 
работа млади хора), тогава с и разбираем иитсрс 

на ръководството на трудовата о;:- 
материално и морално да подкрепи ак

сът и готовността 
ганизация 
цията. да се афирмиИнак целите на тази акция са:

постигат производствени и гру 
и'тяхната афирмация, като 

на самоуправлението и по-дей 
в обществено-политическите ор 

обаче е да се подобри оргп 
насърчат младите към ра-

ти клас, а за секретар съкоито
както

рат младите, 
дови резултати, 
участници, в процеса 
ното им включване 
ганизации. Основното

що с едногодишен ман- 
М И РЯ НА АНГЕЛО-дат

ПА, ученичка от четвърти 
На събранието бя-клас.

>:а избрани и комисии: 
за културно-забавен н

труда, да се
новаторство, да сс увеличи пропа

на труда както и да сс подобри тру- 
1 и-ско-техяолоричеека дисциплина, а 

любов към трудовото

низанията на
■ цнонализании и

годителиоетта 
; оката и 
(ред младите Да 
км зззние и п,>

техни
се насажда

качеството и колиза оценка саКритериите
' чсстеото на труд,

резултатите в трудовата и техно

,о: « =«»"“ ;Г." 1
ЛИТС общСС12-Ь"О ПШ 1 октомври до

Инак ати"а \: обаче да отбележим, 
идущата година. Веди ята Млад работник-
„Тигър—Димитров! рад „ялата делова
самоуправител ' лродьлжа-а Р , конфекция

-1 без прекъсвания. сс Ст. XI.
„Свобода" да тръгнат тю този

на

1 май 
чс в

...—го-
Заоидии младежки потенциалидина
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БАБУШНИЦА

здравеопазването?Нма ли цяр за
предложение зц сдру/капаие и обедип 

самоуправитслните общпос 
здравно осигуряване в Пирот, 

една

На този въпрос в момента в Ба- 
бушнишка община едва ли някой 
може да ви даде положителен отговор. 
А работата е стигнала дотам, че по
ради големи загуби в здравеопазване 
то — болните от тази община не ис
кат да приемат в болниците в Пирот 
или Ниш, случва се да се отказват 
здравни услуги на военни инвалиди 
във Военната болница в Ниш и дру
гаде. Причината е една: джиро—смет 
ката на самоуправнтелната общност 
за здравна защита е блокиран. Само 
в първото шестмесечие на настояща
та година е цаправена загуба от 35 
милиона динара. Като към тази сума 
се добави и загубата от изтеклата 
дина, възлизаща на 70 милиона дина 
ра, или общо над 100 милиона дина
ра — толкова тежко бреме и 
по-развита’ община от Бабушиица не 
може да понесе-

Какво се предприема за да се 
смекчи положението?

Най-отговорните ръководители в 
Бабушнишка община са запознали с 
положението и регионалната, и репу 
бликанската общност за здравно оси 
гуряване. Скупщината на СР Сърбия, 
искайки помощ, но засега такава не 
идва. Тези дни Бабушница направи

яване на 
ти за
Димитровград и Бабушница в 
общност, с цел да се осъществи 
рационална тази служба, но предло
жението не. намери отзвук. Може би

по-

и поради това, че положението в здра 
веопазваисто и в тези общини в Гор
но Погшшавис не е розово.

До изгеетиа степен може би по
ложението ще се подобри е въвежда

ИЗ ДЕЙНОСТТА ПА СОИ ЗА ЖИЛИЩНО 
КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ 15 БОСИЛЕГРАД

запето на нонм, по-високи размери 
здравно осигуряване, а преди всичко 
с интервенция па но-пгироката 
пост. Освен това, е въвеждането 
по-голямо' икономисвано па лекарства 
и др. материали ще бъдат направени 
значителни спестявания, по въпросът 
търси по-цялостно решение.

Започва строеж на 

нови апартаменти
общ

на
го-

много
ст в Босилеград, Симеон 
Глигоров, на проведено
то през миналата седми 
да заседание на Скупщи-

Най-сстмс, след някол
когодишно разтакано, до 
края ма този месец в Бо 
силсград |цс започне из 
граждане на нова 
ствсиа жилищна сгра
да. Това между другото 
изтъкна изпълняващият

Съю
за на синдикатите и другите общес-

Първичиата организация па

тясно-политически организации в 
Здравния дом в Бабушница обсъж
дат организираността на здравната слу 
жба в общината, кадровата обзаведе 
ност, покриването на терена, както и 
ефикасността при оказване на меди
цинска помощ .на населението, с цел 
да се изнамери по-рациопрден модел 
за здравната служба.

обще пата на тази самоуправи 
телна общност. Локацията 
и необходимите средства 
от около 90 милиона са 
обезпечени. Сега се търсидължността секретар на 

Общинската СОИ за жи .намирането на изпълни
тел на работата, но и тук 
както подчерта Глигоров, 
проблем няма да има. 

Инак, новата общест-

лищно-комунална дейноМ. А.

Самоуправнтелната 

общност за трудо- 
устрояване-Боснле- 

град
Обявява

Изпълнителният отбор на Скупщина
та на Самоуправнтелната общност на 
интересите за жилищно-комунална де 
йност в Босилеград публикува

девет месеца — за работа в цеха за 
сушене на овощия и зеленчуци в Бо
силеград
УСЛОВИЯ: Квалифициран гостилни- 
чарски работник — трета степен про
фесионална подготовка.
С молбата кандидатите трябва да до
ставят: диплома за завършеното учи 
лшце за КВ гостилничарски работник, 
кръщелно свидетелство и удостове
рение от СОИ за трудоустрояване за 
броя на точките.

Обявата е открита осем дни от деня 
на публикуването, а молбите с необ
ходимите документи изпращайте на 
адрес: Фабрика За фармацевтични и 
химически стоки „Здравйе" Лесковац, 
Влайкова 199 (до Общия сектор). Не
пълни и неподадени в срок молби ня
ма да се разглеждат.

вена жилищна сграда 
ще има 8 апартамента и 
повечето от тях ще бъ
дат предназначени за ка 
дри в стопанските орга
низации в общината.

Освен това до края на 
годината тази самоупра- 
вителна общност, както 
бе изтъкнато на заседа
нието, ще се застъпва и 
за разрешаване на реди
ца комунално-битови про 
блеми, преди всичко за 
разширяване, а на места 
и прокарване на 
махленски и селски 
тшца, при което местните 
общности 
га ще участвуват с 50 на 
сто-

Конкурс
ЗА ИЗБИРАНЕ И НАИМЕНОВАНИЕ 
НА СЕКРЕТАР НА СОИ
УСЛОВИЯ: Освен предвидените усло 
вия в законите кандидатите трябва 
да изпълняват и следните:
— условията предвидени в самоупра- 
вителните общи акти на СОИ,
— да имат най-малко полувисша учи 
лищна подготовка, относно най-малко 
шеста степен професионалност и тру 
дов опит до 3 години,
— да имат професионални, органи
зационни и други трудови способнос
ти за изпълняване на' функцията,
—11 да изпълняват останалите условия, 
предвидени в разпоредбите за кадро
ва политика в общината и
— да не съществуват законни огра
ничения за изпълняване на функци
ята.

КОМИСИЯТА ЗА ТРУДО 
ВИ ОТНОШЕНИЯ НА 
ООСТ „ФАРМАЦЕВТИ 
КА" ЛЕСКОВАЦ ДАВА

Обява нови.
пъ-за приемане на един еле 

ктротехник за определе
но време, поради времен 
но увеличаване обема на 
работите, до шест месеца 
в Цеха за преработка на 
овощия и зеленчуци в 
Босилеград:
УСЛОВИЯ: Квалифици
ран работник (електро 
специалност) — трета сте 
пен професионалност.

Обявата е открита осем 
дни. С молбата кандида 
тите трябва да доставят: 
диплома за завършената 
трета степен професиона
лна подготовка (електро 
специалност), кръщелно 
свидетелство и удостове
рение от СОИ за трудо
устрояване за броя на то 
чките.

Молбите с необходими 
те документи се достав
ят на адрес: Фабрика 
за фармацевтични и хи
мически произведения 

„Здравйе" Лесковац, Вла 
йкова 199.

Непълни и неподадени 
в срок молби няма да се 
разглеждат.

както и досе

СЪВЕТЪТ НА ОСНОВНО УЧИЛИ 
ЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ". На заседанието, 

гатите на 
обсъдиха 
колко решения, сред по

отделно

деле 
Скупщината

и приеха и ня-
Конкурс птоС молбите кандидатите прилагат 

биографични данни, както и данни за 
трудовия стаж, заверен препис на 
дипломата и други необходими доку 
менти за изпълняване на условията.

Ко-нкурсът е открит 15 дни от 
деня на публикуването му, а решение 
за избирането ще се вземе в срок от 
30 дни след приключването на кон
курса.

внимание 
заслужава решението за 
възстановяване на мини-

За един преподавател 
непълно работно време от 4 часа 
мично (152 часа годишно) за опреде
лено време през учебната 1986/87 
дина, за работа в централното 
по училище в Босилеград.

по история с
сед

мални технически норма 
тиви за поддържане на 
общестевните

го-
основ- апартмен- 

ти от страна на квартиру 
ващите в тях. Става ду
ма за редица поправки, 
които досега бяха в ком 
петенция на самоуправи- 
телната общност: боядне 
ване, подмяна на брави, 
стъкла,

УСЛОВИЯ: Необходимо е кандида- 
_тите да изпълняват условията съгла
сно Правилника за професионална 

профилите за препода
вателски кадри в основните

Непълни и неподадени в срок мо 
лби няма да се разглеждат.

Молбите се подават на адрес: 
СОИ за жилищно—комунална дейно
ст Босилеград, Добри,5~4дски поток бб 
(до Комисията за избор и наименова
ние на Скупщината на СОИ).

подготовка и
училища

и да притежават морално-политичес
ки качества за работа във възпитател
но-образователното

всички видове 
санитарни уреди и пр. за 
които досега самоуправи- 
телната общност при ни 
зък наем от 908 до 3000 
динара, колкото понасто
ящем средно заплащат 
квартируващите в общес

дело.

Конкурсът е открит 8 дни от пу- 
оликуването му.

Молби с необходимите 
изпращайте на следния

Основно училище „Георги Дими 
ров , Босилеград. Непълни и непода

дени в предвидения срок молби няма 
Да се разглеждат.

Комисията за трудови отношения на 
ООСТ „Фармацевтика" Лесковац дава

документи
адрес:

таените жилищни апар- 
тменти), отделяше значи
телни средства.

за приемане на една ГОТВАЧКА—СЕ
РВИТЬОРКА за определено време, до

М. Я.
СТРАНИЦА 10
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Идеята та изучаване на 

английски език не е нова
ФУТБОЛ: РЕГИОНАЛНА ЛИГА — НИШ

. >л вдл»„с™“в®у?0с^о6еяа
КУТИНА) 1:0 (1:0) ..ЬУДУЧНОСТ (ПЪРВА

Димитровград, 12

През второто полувре
ме гостите бяха "по-доб
рият отбор. Постоянно 
атакуваха, но не успяха 
Да създадат изгодно голо' 
во положение, от което

Повод да се обадя с това писмо е стати
ята, публикувана във в-к „Братство" от 26 
септември т.г. под заглавие „Кой се преструва 
на „англичанин", в която се изтъква нуждата 
от изучаването на английски език в основно
то училище в Димитровград- 
Желая да се осъществи намерението' за 

изучаване На английски, като още един заладное 
вропейски език в основното училище. Но нека мо
ето писмо послужи и като предупреждение да не 
се повтори случилото се с изучаването на англий
ски език преди повече от двадесетина години. Не

октомври 1986 г.
Спортният център „Паок" ™

тсйг: ,* м™-
и Сърджан Стаменкович 
срещата: Славиша Лазич

В оомия

да изравнят резултата, 
от „„А. Балкански" През този период на до 

от „Будучност". Съдия «а 
от Поповац — добър.

ше добра
голове. Обаче след 
лко изтървани голови по 
ложения Христов и Стан 
ков не успяха да постиг 
нат голове от няколко ме 
тРа (когато бяха напъл
но сами), положението се 
измени. Гостите превзе
ха играта и също създа 
доха няколко голови по 
ложения, но за щастие 
не отбелязаха нито един 
гол-

макивите почти нищо 
не им вървеше отръки. 
Играеха разпокъсано и 
не успяваха да консоли
дират редиците ои.

кръг на пър
венството в регионалната 
лига Ниш футболисти 
те на „Асен Балкански"

игра и доста 
няко

Д. с зная дали на автора на статията и на другите от
говорни лица в общината е известно, че през уче
бната 1963/64 год. в основното училище в Дими
тровград се започна с изучаването на английски. 
Аз съм един от това поколение' ученици, които с 
голяма любов и ентусиазъм започнаха да учат 
езика и които с нетърпение очакваха часовете по 
английски, за което немалка заслуга имаше и пре
подавателят Васил Каменов. От около 40 ученика, 
които бяха в паралелките с английски език над 30 
завършиха V клас. с отличен и много добър успех, 
а слаби бележки нямаше. Но това, което се случи 
по-къоно и до днес не ми е ясно. Именно, в на
чалото на следващата учебна година (1964/65, ко
гато вече тръгнахме в VI клас ни съобщиха, че 
английски език вече няма да се изучава и че от 
тази учебна година ще учим руски език. (Друг

основното

едвам успяха да забеле
жат минимална, но заслу 
жена победа. Още 
то начало на

БОСИЛЕГРАД: СПОРТ
НИ СЪСТЕЗАНИЯ В 
РАМКИТЕ НА КРАЙГРА 
НИЧНОТО СЪТРУДНИ 
ЧЕСТВО

в само
играта

(6 м.) Зоран В. Христов 
открадна една топка от 
защитата, на гостите и 
от няколко метра улучи 
мрежата на „Будучност". 
Самото начало обещава

Победа на кюсте
ндилските 

спортистиСКРЪБНА ВЕСТ
С тъга и дълбока скръб осведомяваме ро

днини и приятели, че след кратко и тежко 
боледуване нашата скъпа и незабравима съп
руга, майка, свекърва и баба

В рамките на крайгра 
ничното сътрудничество 
между Босилеградска об 
щина — СФРЮ и Об
щинския народен съвет 
на град Кюстендил — 
НРБ, в миналия вторник 
в Босилеград гостува спо 
ртното дружество „Велбъ 
жд" от град Кюстендил.

1 Всъщност кюстендилски
те спортисти бяха гости 
на спортното дружество 
„Младост" от Босилег
рад, които години вече 
наред в областта на спо 
рта и физическата кул
тура сътрудничат, прове
ждат различни спортни 
състезания и по този на 
чин дават свой принос за 
задълбочаване, и разшир 
яване на междусъседски 
отношения между двете 
крайгранични общини, а 
ведно и между двете съ
седни страни.

В рамките на това сът 
рудничество се проведо
ха състезания по - футбол 
■и шахмат. И в едното, и 
в другото състезание, го 
стите от Кюстендил по
казаха мо-добра подготве 
мост и извоюваха победи. 
Футболният отбор „Вел
бъжд" сс наложи с ре 
зултат 4:0, а шахматисти 
те С 3:2.

чужд език тогава не се изучаваше в 
училище, освен руски).

Не зная дали някой може Да си представи 
как се чувствувахме тогава, но зная, че не помог
наха нито нашите молби и плач, нито протестите 
на родителите ни- Някой се поигра с нас като прие 
такова решение, а ние и сега не знаем защо стана 
така. Но в основното училище и днес постъпват

Стойна Влацева 

Яначкова
почина на 14. X- 1986 

година на 78-годишна въ
зраст. Нейното благород
но добродушно сърце, ис
креност и всеотдайност, с 
което ни озаряваше през 
целя си живот остава на
веки в нашето съзнание.

така и принуждават децата да учат руски език. 
Миналата година малцина успяха да запишат де
цата си в паралелка, в която се изучава френски 
език, защото било прието решение повечето от 

език.децата да изучават руски
Освен че нося един тъжен и болезнен спомен 

училище, често съм принуден про-от основното 
фесионално да търся помощ от други дина да ми 
превеждат от английски, френски или немски език, 
защото някой ми отне възможността аз сам

Нейният светъл образ остава за нас не
забравим и примерен, а нейната обич и по

дажертвование към нас — вечен дълг. 
Опечалена фамилия: съпруг Владе, синови Ми 
ле, Савко и Васил, дъщери Елисавета и Станка, 
снахи Олгица, Лиляна й Дежка,

науча един от тези езици.
Накрая да изтъкна и това," че имах възмо- 

отида на специализация в чужбина, нозет Тоша 
внучки, братя, сестра и близки род-

жност, да
не уопях, защото не изпълнявах само едно усло- 

.вие: не Познавах нито един западноевропейскивнуци и
НИНИ.

език.
Георги Николов

завършил осн. у-ще в Димитровград
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 19 октомври 1986 година сс ДО ЧИТАТЕЛИТЕнавър-
шава
ЕДНА ГОДИНА
от смъртта на нашата мила и никога непре- 
жалима

Редакцията на в-к „Братство" понастоя
щем призовава всички читатели на страници 
те на вестника Да изнасят свои мнения, ста- 

по всички въпроси.новища и предложения
ги вълнуват. Едновременно могат крикоито

тически да се спират върху отрицателните яв
ления, които са в остър разрез с нормите 
поведение на социалистическия морал и ети- 

както и конкретно да се посочват ноенте- 
тези явления, които нарушават зако-

Надежда 

Александароеа 

—баба Нада

на

ка.
лите наСпортното дружество 

„Велбъжд" в рамките4- 
на крайграничното сътру
дничество гостува и в Лс 
сковац, където се състеза 
ваха по футбол, тенис на 
маса и джудо със, съотве 
тиитс отбори на спортно 
то дружество „Дубочйца" 

баскетбол с баскет
болния отбор „Здрав- 
йе".

попрсдписаинята.
Редакцията от своя страна поема задъл

жението да даде гласност на всички критиче
ски и

в 11 часа 
дадсм едногодишен 

гробища в

На този ден
други писма. При това умоляваме оне

зи, които решат да ни се обадят, да напишат 
пълното си име и презиме и точния адрес, 
за Да бъдем в състояние (ако е нужно) да на 
правим, допълнителни справки с читателя, ко
йто ни пише-

Желаем занапред 
чество да укрепва далеч повече.

РЕДАКЦИЯТА

ще
помен на 

с. Лукавица.

присъствувати познати да

ВЕЧНО СКРЬБЯЩИ:
Верка и Дарка, зетьове, 
многобройни роднини

Каним близки 
на помена. и по взаимното сътрудни-

Петър, дъщери 
останалисин М. Я.внуци и

СТРАНИЦА 11
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ПРЕДАНИЯ ЗА ЗЛИДОЛ 
ЧАНИ

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Лошо мерил даскалът С борина ще 

ме търсиш
■ ■ ■

Това станало преди петдесетина гбдини и 
село Звонци. Там учителствувал даскал Велко със 
съпругата си Лалка. По това време храна и реди
ца други стоки се разпределяха, тъй като се чув- 

голяма оскъдица. Така на всяко дома- Първите колибки, пос
троени в село Злидол 
преди много години ня
мали прозорци. Това би
ли най-прости землянки 
в средата па които се на 
мирало огнище около ко 
сто се грели хората; на 
него се нагрявали подни 
цитс за печене па хляб и 
връшника. Па единия 
край в огнището се варс 
ло гърне е ядене; в огни 
щето се печели картофи, 
а около пето се сушели 
мокрите от валежите дре 
хи и опинци.

10 Огънят, който лумувал 
от огнището служил и 

: за осветление. Налагали 
се обикновено борови пар 
чета, „борина". На „бо
рина" се правели и седе 
нки и др. увеселения ве
черно време. Тази светли 
на използували и терзии 
те, които главно нощем 

: ушивали дрехи, седейки
• „коъстато" на рогози.
> Оттам е създадена и
; поговорката: С борина 
; ще ме върсиш, но няма 
; да ме намериш.

ствуваше
кинство се полагаха но 5 килограма брашно. Но чалъматВелко си мислел, че като на даскал, му се полага
малко повечко.

Когато взимал брашното в магазина, бил 
малко на градус. Взел брашното и си го занесъл' 

къщи. През нощта обаче, дали на майтап, или 
някой му взел от брашното 2 килограма. Като 

видял, че брашното го няма, на сутринта, Велко 
взел, че го измерил и се уверил, че е „получил" , 
само 3 килограма-

— Ако, ако — започнал сам да си дума, 
вземи Велко 3 килограма, и бъди благодарен... а 
че ти тук им учиш децата, кой тс нита...

Й. Миланов

Овия дни гледамо по тслевизиюту, че
тмо у вестници и слушамо на радиото кико 
йсдън специялист из далечну Яионию Шинго, 
ни показуйгс кико се работи. Требеше да ни 

нскойи смо се забъкнули и ка

в
не,

покаже, ещо 
йе за оратсгьс — никой неможе да ни надо- 
рати. Ама ка дойде да се работи — е тегая 
опре на твърдо; свак би сакал да кръшка, 
А работата си стойи.

Он каже;
— При вас млого се губи време у при 

премаше на машинете. Това време оди три— 
четри саата — он смагьуе на 3 минуте! — По
сле — каже Шинго — чини ми се да греши
те ако мислите дека с големе серийе оди йе- 
дно произведенийе — може да се надвие.„ 
Нейе тека — Требе шкартат да се сведе на 
най-малечку границу.

Рече човекат, и това чумо, дека су на
ши люди млого добри работници, само ка’ ра- 
боте с волю.

Ийй гпРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
ПОДПРАВКАТА струва по-скъпо от самото ястие

Японска

КОЙТО пада по своя вина, не плаче.
Башкирска

ВСЯКО време ражда овоите герои.
Арабска

Млого убаво и паметно орати! Не мо-
же нищо да му се порече.

Ама он не знайе (са може и да йе ви
дел) дека при нас има млого добри работни
ци, ама има и чивияре... И тия чивияре, че
сто пути кваре работете-

Друго има, извинете ме ако грешим, и 
некон специялист», койи млого—млого се 

не претързаю оди работу.
Ако они не даваю убав пример кико 

по-добре може да се работи, кико що прави 
японацат, тегая и ония поди гьи не работе 
добре...

ПРИВЪРЖЕШ ли коня към магарето, ще се ра
звали нравът на коня.

Каракалпакска

ГОРДЕЛИВОСТТА заминава на кон, а се връща 
пешком. С. Евтимов

Италианска

ПО-ЛЕСНО е да държиш в ръцете си пет слона, 
отколкото една лисица.

Лукиан
Та очу да кажем я японцатога разбирам 

тека: свак чъвесно да си гледа работуту, муж 
би да запне що се каже, и тегая че имамо 
напредък. А това значи и работно време да 
се користи кико требе, и шкартат да. нестане 
— и све че си буде на свойе место. При това 
мислим и награ5уван>ето требе. да буде према 
работуту, — Кой кико работи, тека да буде 
и платен. Колко я разбра — и японацат ка
же дека тува йе чалъмат.

ХИТРОСТТА е като дребна монета — с нея не 
може да се купи много нещо.

И- Гончаров

ДЯВОЛЪТ може да използува за своите цели 
и Свещеното писание.

Шекспир
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