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• СВЕТЛИ ПРИМЕРИ
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СДРУЖЕНОТО СЕЛ
СКО СТОПАНСТВО В НИШКИ РЕГИОНС ЕНТУСИАЗМА НА 

НЕПОВТОРИМАТА НМ МЛАДОСТ
СЪДРУЖИЕТО ДА НАДДЕЛЕЕ 

ЧАСТИЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ
Основните функции на СОСТ АИК „Ниш" и 

оъдружието в рамките на системата трябва да се 
развиват и укрепват чрез реализация на съвместни 
програми, високо делово сътрудничество, единна ра
звойна политика, доходно свръзване и високоразвити 
самоуправителни отношения.

Стотина сурдулшнки бойци вложиха няколкогодишен труд в издава-
ето на книгата „Сурдулица в НОБ" без да са взели един динар, 

тя излезе от печат, по собствено 
екземпляри

а когато
желание плащат принадлежащите им

От миналия брой 
тателите имаха

на вестника чи- — За нас достатъчна награда е 
фактът, че е тази книга успяхме да 
отървем от забравата ценни спомени 
за най-оветлия период в историята 
на Сурдулишки край. А с това, дето 
заплащаме принадлежащите ни екзе
мпляри по реалната им цена (1500 ди
нара), материализираме желанието си 
да създадем финансова база за изда
ване на нови публикации за НОБ и 
социалистическата ни революция —
подчерта накрая Трайкович.* * *

Примерът на сурдулишките бойци 
пленява с известния благороден дух 
на югославските комунисти от пред
военния, военния и следвоенния пе
риод. Пленява, но и бичува заспалата 
ни (социалиситческа) съвест. Защо та
кива примери са редки в това наше 
опасно кризисно време? Готови 
сме да се борим против кризата е 
висок (безвъзмезден) труд, способни 
ли сме да се откажем и от най-мал
ката си (не)заслужена привилегия 
полза на общия напредък?

Все докато не намйрим истински
те отговори на тези и много други 
подобни въпроси, трудно ще преодо
ляваме кризата, без оглед колко дъл
госрочни и краткосрочни програми и 
мерки ще вземем и колко и какви 
промени ще внесем в икономическата 
и политическата ни система. Затцото, 
искаме ли да признаем или не, кри
зата е в нас!

възможност да узна
ят, че тези дни излезе от печат книга- 
та „Сурдулица в НОБ”. Тази 
500 страници голям формат е плод

книга с

на няколкогодишния денонощен труд 
на стотина сурдулишки бойци, които 
не искаха да вземат нито динар за 
огромните усилия, вложени в това ва
жно издателско начинание.

— Силно беше желанието ни в 
чест на 45-годишнината от антифаши- 
ското въстание на югославските наро
ди и народности да издадем книга, от 
която бъдещите поколения ще полу
чават пълна представа за участието, 
страданията и героизма на население
то от Сурдулишки край в НОБ. Зна
ехме обаче, че за целта ни са нужни

данемалки средства^ а не искахме 
стоварим, цялото бреме върху стопан
ството. Затова решихме да не вземем 
нито динар за авторство и останалия 

— обяснява Любомир Трайко-

За да заживее пълноценно интеграцията на сел- 
окото стопанство в региона, МОК на СКС в Ниш тези 
дни утвърди десет най-важни и най-спешни задачи 
за (комунистите в Комбината и общините, 
трябва да бъдат осъществени, в периода до края на 
февруари 1987 година.

ли

коитотруд
вич, председател на Общинския отбор 
на Съюза на бойците.

в

(По-обширно на 3-та стр.) -•
Сурдулишките бойци безостатъчно 

решението си. С младеж
кия си ентусиазъм от партизанското 
време неброени дни и нощи подгот- 

за книгата. Издадоха

ЗАЩО НЕ СЕ МОДЕРНИЗИРА ФАБРИКАТА ЗА 
ГУМЕНИ НИШКИ В ДИМИТРОВГРАД?

изпълниха

НЕБЛАГОПРИЯТНИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА

вяха материали
я, като заплатиха само услугите 

коректора. А сега, 
сбъдна мечтата им и се опол- 

99-те

на
ко-печатницата и

гато се
зотвориха огромните им. усилия,

„Сурдулица в 
плащат

С години наред се пла- „Тигър" — Пирот, 
пира, но все още нс се 
реализира модернизира- лнзирането на тази зада- 
пето (на базата на латекс) ча говори директорът на 
фабриката за гумени ни- ООСТ „Димитровград" 
шки, работеща в състава Михаил Иванов, 
на сложната организа
ция на сдружения труд По-обширно — на стр. 6.

автора на книгата 
НОБ" по собствено желание

им екземпляри!
За причините за нереа-

Кирил Георгиев
принадлежащите

НАОТ„ДИМИТРОВГРАД"
ЕКСКУРЗИЯКРЪВОДАРИТЕЛИ

„НЕОБИКНОВЕНА" Как да 

открием 

Шпионин?Хуманноста не 

познава граници
БОСИЛЕГРАД

„Самоуправителна" 

злоупотреба на законаПод това загла
вие от днешния брой

ботяици в Кралсво дари
ха кръв.

По-обширно - на Ю СТР-

неот-На проведената 
давна двудневна 
зия, коятр 
характер, всичките 50 ра

екскур- в няколко продъл
жени# щс публику
ваме материали от 
д-р Никола Цветко- 
вич и Милорад Ко- 
зич, включвайки се 
и давайки ювой при
нос в акцията „Ни
що «е бива да 
изненада".

имаше трудов засега са ограничени. 
През изтеклата година на 
пример, работа получиха 
към 265 души, от които 
47 стажанти, а до края 
на настоящата се плани
ра Да бъдат приети 200, 
от които 52 стажанти, 
заемането на работа ста-

Трудрустроя1ването 
Босилегращока 
стана остър проблем.
За решаването му са не
обходими нови усилия, 
преди всичко на матери
ални оредства.

Възможностите за из
граждане па нови цехове 

Какви злоупотреби в 
ват — четете по-обширно на 4 страница.

в
община

ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ

Песента е име иа 
нейната младост^ ^

славеич оъзяателна млада 
от Сурдулица е при

пи
Сладкоггойиа като

ителство и с'гаР^ ^Стоянова 
активистка — Сузаиа

пълио ценност
(Чстотс на 2-3 стр.)

в живота. на » страницамер за Репортаж



НАС |И нГпс СВЕТА
СЪГЛАСНО РЕШЕНИЯ 
ТА НА ОСМАГА КОНФЕ 
РЕНЦИЯ

ВЪВ ВТОРНИК В МАЛУТО БЕ ПОГРЕБАН 
СЛМОРЛ МЛШЕЛ

ДОГОВОР НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НЕОБВЪРЗАНИ И 
НЕУТРАЛНИ СТРАНИ ПРЕД КОНФЕРЕНЦИЯТА 
В АВСТРИЙСКАТА СТОЛИЦА Велик син на своя народ Мисия на 

необвързаните 
страниС оптимизъм 

към Виена
• Прогресивният свят отдаде високо признание 

на Машсл за големия му принос в борбата за общо- 
изкорсняванс на апартейда 

обвинява расистите от ЮАР
В голям брой африкан 

ски страни тези днд се 
състояха миогобройни ма 
|цифсстации я 
солидарност е мозабик- 
ския народ и протестни 
митинги срещу южноаф
риканските расисти, за 
които все повече се твър
ди, че са най-непосрсдст- 
венитс
смъртта на Самора Ма
шсл. Многобройни вест
ници и високопоставени 
функционери изнасят же 
стоки обвинения по адрес 
на Претория, като приве
ждат сериозни доказател
ства.

африкански прогрес и 
• Африка все повече

В присъствието на де
легациите па над ЮОстра 
пи и няколко хиляди мо- 
замбийци и при най-ви
соки държавни и партий
ни почести във вторник 
бе погребан пострадали
ят в самолетна катастро
фа над ЮАР мозамбик- 
ски президент Самора Ма 
тел. В дигите след ката
строфата прогресивният 
свят отдаде високо приз
нание па Машсл за голс-

Дслегация на необвър 
заните страни, съставена
от външните министри 
на Зимбабве, Югославия, 
Индия, Перу и Алжир 
и посланиците на Ниге- 

Конго и Арженти-

знак на
Дълбока е увереността на деветте европейски 

необвързани и неутрални страни, че предстоящата 
Конференция за сигурност и сътрудничество в Евро
па ще допринесе за разведряването на международ
ната обстановка

рия,
на, започна мисия по за-

на известенпознаване 
брой правителства е ис 
ковете на 
човечеството за 
ване на апартейда в Юж 
ноафриканската рспубли-

лаенха да с.с съберат па 
договор и по време па 
Виенската конференция.

На Брионитс бяха обсъ 
дени и някои аспекти на 
сътрудничеството между 
необвързаните и неутрал 
ннтс страни в икономика 
та, хуманитарните и дру- | на апартейда в 
ги области. част на Африка.

Към края на - миналата 
седмица, десетина дни 
преди откриването на 
Конференцията за сигур-

виновници за две трети от 
премах-

ноет и сътрудничество в 
Европа, на Бройните се 
събраха външните мини
стри на Кипър, Малта, 
Австрия, Швейцария, Шве 
ция, Финландия, Сан Ма
рино, Лихтенщайн и Юго 
славия Да направят дого 
вор за съвместно действу 
ване на срещата във Вие 
на. Шефовете на дипло
мациите на деветте евро
пейски необвързани и не
утрални страни изразиха 
високо задоволство от до 
сегашното

мия му принос в борба
та за общоафрикански 
прогрес и изкореняване 

южната

ка.
Мисията на необвърза

ните започна с посещение 
в Рим и ще завърши с 
разговори с японското пр 
авителство в Токио. Меж-

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СИРИЯ СКЪСАХА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ 
СИ ОТНОШЕНИЯ

дувременно делегацията 
ще посети Брюксел (се
далището на ЕИО), Па
риж и Лондон.Тероризмът като повод

Новото изостряне на 
отношенията между Лон
дон и Дамаск получава 
все по-широки размери. 
Британците призовават 
съюзниците си от Запад
на Европа и САЩ да взе
мат същи решетия, а Си
рия търси подкрепа за 
себе си в арабския свят. 
Макар че „търсят твърди 
доказателства" за сирий
ската подкрепа на между 
народния тероризъм,стра 
ните от ЕИО изглежда са

Сирийският посланик в 
Лондон вече е събрал ба
гажа си и наскоро ще 
сложи катанец на сирий
ското посолство в британ 
ската столица. С подобна 
работа се занимава и бри 
танокият посланик в Да
маск. С една дума: бри
танско-сирийските дипло 
матически отношения са 
скъсани. Решението взе

готови да последват при
мера на Лондон. Рейгън 
открито хвали решението 
на Великобритания и „на 
пълно е готов да вземе 
същото решение!’. От дру
га страна, Либия вече при 
зова арабите да отгово
рят с контрамерки. Мне
нието, че британската ак 
ция е насочена. срещу це 
лия арабски свят, получа 
ва все повече привърже
ници от арабските с?ра-

АФГАНИСТАН

СССР оттегли част 

от войските си
сътрудничест 

во на тази група страни в 
полза на положителните 
процеси на „стария кон
тинент" ... Единодушно е 
оценено, че такива догово 
ри трябва да се провеж
дат и занапред. Малта и 
Кипър вече проявиха же
лание да бъдат домакини Лондон, мотивиран от 
на следващите две сре- „сирийската подкрепа на 
ши. Министр-дте се съг- ' тероризма".

Преди няколко дни е 
оттеглен и последният, 
шести съветщщ полк от 
Афганистан. С това из
цяло е изпълнено обеща 
ннето на Москва до края 
на октомври .да, оттегли 
част от войските <РГ от та
зи страна.ни.

............. ................................................................................................... .. ............. ...................«ММ»»»»»»»».............. .......

М-р НИКОЛА ЦВЕТКОВИЧ • МИЛОРАД КОЗИЧ фиден, особено зарад това че срещу него 
е по-трудно да се организира защита, от- 
колкото от класичння вид. Днешният шпи
онаж се стреми да намали илиКАК ДА ОТКРИЕМ ШПИОНИН? напълно
да заличи границите между легалното и 
нелегалното действуване в резултат от стре
межа на великите блокови сйстеми да ле
гализират разузнавателните си действия/ 
Основна доктрина на такова действуване 
е противника да убедиш, че против 
ва действуване 
отбранителна

ства и методи на разузнавателно действува 
-не, като същевременно се получават необ
ходимите данни. Днес, би могло да се 
же, има по-малко класични шпиони, но 
шпионажът става по-заоилен от когато и 
да било по-рано.

Дейността на чуждестранните

От днешния брой в няколко про
дължения ще публикуваме материали 
от м-р Никола Цветкович и Милорад 
Козич, отнасящ се до съвременния 
шпионаж. С това се включваме и да- 

- ваме свой принос в акцията „Нищо 
не бива да ни изненада?!’

ка-
тако-

«е съществува ефикасна 
система, от което следва да 

произлезте извода,- че и не трябва да му 
се оказва съпротива.

разузна
вателни служби, особено та водещите бло
кови страни, се характеризира във всеки- 

разузнавателна практика с тотали- 
тарноог в действувалето и събирането не 
само на поверителни и тайни

дневна Отношението между легалния и нелега
лния метод на събиране на разузнавателни 
данни днес е релативизиран до крайни гра
ници, така че е трудно да се определи къ
де престава една, а започва друга.

На метода на легално събиране на ра
зузнавателни данни в СФРЮ, освен према
хването на риска чрез класично действу- 
ване, благоприятствуват и някои други спе
цифичност на Югославия Това 
всичко, нашата

Как да познаем шпионин днес?
. Поради своето общественошолитичеоко 

и стратегическо положение, както и реди
ца други обстоятелства, Югославия постоян 
но е обект на изучаване на разузнавател
ните системи, особено на ония числящи се 
към водещите блокови страни, но и някои 
други малки съседни страни.

данни, но и 
на множество други сведения от всички 
области на обществено-политическия жи
вот иа СФРЮ. Съвременният шпионаж по- 
масово въвежда нови легални 
събиране на разузнавателни 
то до' голяма степен , 
на създаване на'класична

методи на 
данни, с кое-

се принизява ролята 
атентура. С ле са, преди 

отвореност към света като 
резултат на нашето необвързано 
любиво

гални методи в разузнавателната 
ое намалява или изобщо премахва 

• за открито вражеско действуване, до 
на известни страни, поне когато” г 
прос за Югославия, не е без значение.

Представата за шпионите от по-ранш
ните периоди или ония, които гледаме в 
криминалистичните филми отдавна е над
мината. При условия на широки междуна
родни съобщения и огромен прогрес на 
техниката и другите научни постижения, 
в много отношения се прилагат нови сред-

деиност 
рискът 

което 
става въ-

и мир_о- 
самоопределение и второ, нашето 

управително обществено устройство, което 
характеризира пълна свобода 
печата и голяма публичност в работата на 
нашите обществено-политически.

на словото.Такъв шпионаж' с легални средства не 
само че е по-всеобхватен, но е и повпер-

стопански.
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АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ 
В НИШКИ РЕГИОН НА СДРУ ЖЕНОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ТО „ПРОФЕСИОНАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА" В СЪСТА 

ВА НА ЕИ В НИШ ВЕЧЕ ИЗПЪЛНИ ГОДИШНИЯ 
СИ ПЛАН ПО ИЗНОС

Качеството „съкращава" 
годината

Стойността на изнесените стоки надминава 1,2 
милиона долара.

Трудовата организация 
„Професионална електро
ника'' в състава на Елек 
тронната индустрия 
Ниш вече . изпълни го
дишния си пла-н по из
нос. До края на деветме- 
сечието тази организа
ция е продала на чужде
странните пазари собст
вени стоки на стойност 
над 1,2 милиона долара.

I

Съдружието Да надделее 
частичните интереси

Основните функции 
иа системата трябва 

програми, високо 
ходно свръзване

на СОСТ АИК „Ниш" 
да се развиват иукрепват

и съдружието в рамките 
чрез реализация на съвмест- 

делово сътрудничество, единна развойна политика, до- 
и високоразвити самоуправителни

1111
итерз за купувачи от 
страната, около 700 за 
потребите на всенарод
ната отбрана м общест 
вената самозащита и ме
жду 500 и 1000 телеприн 
тепа за износ. Най-новият 
телепринтер „ТХ—35" е 
последна дума на техни 
ката. Вниманието на ку 
пувачите от чужбина е 
насочено и към апарата 
„факсимил", за автомати
ческо телефонно запис
ване и репродукция на 
текстове.

отношения
След интеграцията на 

селскостопанските'
н „зации от Нишки

въпроси. Мобилизирали 
са се и първичните пар
тийни организации в Ком 
бината.

Критичните анализи и 
оценки на състоянието, в 
сдруженото селско сто
панство в Нишки регион 
тези дни бяха си-нтетизи- 
рани на заседание на Ме- 
ждуобщинската^ конфе
ренция на СК в Ниш. Не
посредствен резултат на 
този синтез са десет най- 
важни и най-спешни за
дачи на комунистите в 
региона в борбата за пъл 
нпя успех на интеграция-

ските комитети на Съюза 
на комунистите трябва 
да дефинират конкретни 
програми, в които ще бъ 
дат набелязани задълже
нията на членовете и ор
ганизациите на СК за 
преодоляване на пробле
лите и противоречията, 
засягащи 
МОК на СКС

орга- в
реги

он в сложна организация 
на сдружен 
„Ниш", за която 
взха над 13,5 хиляди ра
ботещи, бяха

труд АИК
гласу-

направени 
начални крачки в осъще
ствяването на основната 
роля яа тази сложна си
стема. Началните 
обаче не бяха 
но „едри”, за да заживеят 
пълноценно
функции на Комбината.
А старите „граници", стре 
межите към монопол и 
егоистичното „теглене на та. 
чертата се
застрашат вложените в ЗАДАЧИТЕ И

СРОКОВЕТЕ 
До края на ноември 

т.г. първичните органи- . 
зации на СК в СОСТ 
АИК „Ниш" трябва да 
оценят осъществяването 

За комунистите в реги- на поетите задачи. С то- 
она това бе сигнал да из- ва трябва да бъде открит 
вършат нова мобилиза- процес на идгйно-полити- 
ция в собствените си ре- черко разграничаване и 
дове. Работна група, сфо да бъдат подведени под 
рмирана от МОК на СКС отгоборност членове на 
в Ниш, е изучила обек- СК. които нс допринасят 
тивнпте проблеми, тесни- за съдружието и чъзхо-

да на комбината. В гор
ния срок трябва да бъдат 
приети всички норматив
ни актове в организаци
ите, които досега не са 
реализирали тази задача.

До средата на лекем- 
гри 1986 голина -общин-

съдружисто. 
ще оцени 

колко и как е осъгцествс- ,.Професионална елек 
тропика" годишно прои 
звежда към 1000 телепри

крачки
достатъч на тази задача до 10 яну

ари 1987 година. 1
За да укрепне развой

ната функция на СОСТ, е 
необходимо развойният 
сектор на Комбината да 
ясерастне в Институт за 
изследване и развитие.

основните ЗАЕМАНЕТО НА РАБОТНА РЪКА В СР СЪРБИЯ 
БЕЗ ПОКРАЙНИНИТЕ

Планът ще бъде 
(пре)изпълнензаканиха да

До края на август на работа са приети 193 526 
нови работника

На заседание на Репу- отношение, 
бликанската самоуправи 
телна общност за заема
не на работна ръка бе 
изтъкнато, че до 1$рая на 
годината реално може 
да се очаква цялостно «з 
пълйение на плана по тРУ 
доустрояване в СР Сър
бия без покрайнините.
Оптимистичната прогно
за най-много се дължи 
на факта, че до края на 
август годишният план 
е изпълнен със 79,5 на 
сто. В този период на ра 
бота са приети 193 526 
нови работника.

Стажантите са 48 на сто 
от общия брой новоприе ' за трудоустрояване на 
ти в постоянно трудово 25 000 безработни.

интеграцията усилия и от 
критите от нея перспек
тиви.

Обединяването на фи
нансовите функции чрез 
създаване на Интерна бан 
ка трябва .да приключи 
до края на идния месец. 
Срок за обединяване на 
оборотните функции е 
кпаят на февруаои 1987 
година. Комунистите от 
ТО „Ветеринарен център" 
получиха' задължението 
да се изборят за пълното 
сдружаване на ветеринар 
ните станции. Ттйна е

Процентът 
на младите школувани 
кадри е малко по-голям 
— 52. Сред новоприетите 
най-многобройни са. ква
лифицираните и високо
квалифицираните работ
ници.

. В СР Сърбия без пок
райнините догодина тря 
бва да бъдат приети 220 
000 нови работника. От 
94 000 запланувани 
ботни места за стажанти 
64 000 места ще бъдат 
попълнени с вшиисти. В

НОВА МОБИЛИЗАЦИЯ 
НА КОМУНИСТИТЕ

ра-задачата за навременно 
и съдържателно инфор
миране в СОСТ. До края 
на годината трябва да 
започнат договори за съ
здаване на възпроизвод- 
ствени целости.

те места на сдружаване
то, причините за неиз- 
пълняване на утвърдени
те задачи, споровете и 
субективните 
В общинските

изоставащите краища на 
Републиката трябва да 
бъдат създадени условия

пропуски.
комитеуи

на СК са водени разисква 
ния по всички парливи к. г.

Легалните (или легализираните) методи 
на действуваме получават «а значението 
си ако се знае, ' че три изследването на 
нашите предели са включени най-разно- 
■страини технически и техиоложюи средства 
каквито са: наблюдаване, фотографиране 
и подслушвано чрез спътници, специални 
самолети и балони, радарни пунктове от

г.и научни разузнавателни действия да про
явяват търпимост във взаимна-щ разузна
вателна дейност и че те се стремят чрез 
продължителна употреба спрямо трети стра 
ни да я легализират, нито една страна до
сега, пък нм Югославия не приемат това 
за легални сродства на шпионаж. Малките 
страни трябва да търпят такова шпиони
рано, защото де разполагат със съответно 
фсдство на защита.

13 методите на легално разузнавателно 
"ействуванс ■ чуждестранни системи до голя 
ма степен, се включват в пропаганлро-ггб- 
серзивното действуване и индокснация с 
мел да се подрива и разруши обществена
та. политическата и икономическата систе
ма па Югославия. Разузнавателните систе- 
,ми именно затуй всестранно изучават и 
-събипат най-различни данни от Югославия, 
за да могат, след като ги ттринагодят, да
ем използуват за субверзивни действия.

Действията от субверзивен и подо
бен характер, между другото, ее про
веждат в рамките -на доктрината за 
„специална юойна”.

културни, научни и други институции, как- 
отлошение на нашето об- 

недостатъците и
то и критичното 
щество към слабостите, 
несполуките. Чрез изследователска и анали 

система на разузнавателните органи- 
възможност да бъдат запо-—тчна 

зации се дава
и бъдещите процеси в 

благоприятству-
зяати с текущите 
нашето общество. На това

недостатъчната издраденост на систс-
косто

■съседните страни и от морето, което сс 
наблюдаването, разузнаването,га и

мата на обществената самозащита, 
до известна степен е и резултат ■
„ото съблюдаване на опаснЬстта от легални 
методи на действуваме на разузнавателни

допълва с
взимането на проби от почва, вода, растс- 

чрез многобройни контакти.
от непъл

ния, сетне
анкети, научно, културно и техническо съ- 

Макцр чс е очевидно, 
чс между водещите блокови страни съще-
трудничество и др.рамките на това и на

углавно-г/равово
на данни чрез

организации, дори в 
недостатък на 
санкциониране при отлив

съответна „а! 1РП1В011 и до гово риструват тихомълком 
чрез сателитока електроника и някои дру-

легални методи.

„Свободна ЕвроРадио-станция
на" в Мюнхен: един от свропси
ските пунктове на ЦРУ

\
В следващия брой: 
ШПИОНАЖ ЧРЕЗ НАУ
ЧНО СЪТРУДНИЧЕСТ
ВО

’ ;
СТРАНИЦА *
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жв? ш зКиГг ГздкГ?,игЛо«ТиА илСУРДУЛИЦЛ.
ЖИЗНЕНОТОБОСИЛЕГРАД: ТРУДНО СЕ ПРЕМАХВАТ НЕПРА 

ВИЛНОСТИТЕ 1) ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО

Субсидирани жилищни наеми„Самоуправитепна“ 

злоупотреба на занона щиите наеми на кварти- 
ранг:;, чийто месечен до- 

начлен от семейство
то възлиза на 40 — 50 на 
сто от средния

Общинския синдикален съветПо инициатива па
в Сурдулишка община е подписано самоулравитслн.) 
споразумение, въз основа на Което щс се субсяди ход 

наеми на живущи в Общественират жилищните 
апартаменти.

месечен
Сдруженият труд не е в състояние да приеме по 

работници. Още по зле е, обаче, личен доход в стопанст- 
на общината в предзначително число 

косато самоуправителнитс органи защитават своево- 
на влиятелни лица, роднинските и приятелски

трябва да изпълнят „до
ходните" критерии и да 
нямат и не ползуват ви- 

други жилищни обс 
кти на територията 
СФРЮ.

С 25 на сто ще бъдат 
суб-.илирами

Споразумението пред- 
субсидираме 

'па жилищните, наеми с

В ОТО
ходната година. Правото 
да им бъде надомсстена 
от обществени източни
ци половината от жили/ц 
ция им наем принадлежи 
на живущите в обществе 
[чч к°тотири с месечен до 
уо'1 на член от семейство- 
вето който се „движи"

- между 30. и 40 процента, 
от средния месечен ли
чен доход в стопанството 
на общината. 75-процен- 
тг :а субсидия се пред- 
.'••'Ж.тз за обществените 
к аотицанти, които имат 
у сечен доход на член 
е — семейството между 22 

- 30 процента следния 
.'•/-'сс-щи личен доход 
, .... о 1]~, община-

ииждалисто 
връзки... ла и25, 50, 75 и 100 процен

та. За да получат и пол
зуват правото па субси
дии, кнартируващите

апартаменти

на
Трудоустрояването в Бооилсградска община ста 

ма остър проблем. За решаването му са необходи
ми нови усилия, преди всичко материални средства 

'нови производствени обекта, 
изграждане на такива засе

га са ограничени, следователно и за приема
не на увеличено число работници.

Колко е изострен този проблем потвърждават пя 
колко факти. Миналата година, -например работа 
получиха около 265 души от които 47 стажанти, а 
сега е запланувано да бъдат приети 200 души, от ко
ито 52 стажанти. В сдружения труд в общината рабе» 
тят около 1800, а работа чакат дори 1245 души. И 
докато от Нова година до края на септември работа 
получиха само 52 .но>д -работници (освен тях и 13 ста 
жанти) числото на нетрудоустроените се увеличи с 
още 220 души.

в об
жили-ществевиза откриване на 

Възможностите за

хоп*
в

ПРИЕМАТ РАБОТНИЦИ БЕЗ КОНКУРС
Обективните трудности -са налице и обществено- 

политическите организации и ОС полагат усилия да 
ги премахват. Трудно обаче се премахват субектив
ните слабости: неспазването на законопредписанията 
и на обществените договори,- различните злоупотреби.

— Злоупотребите като че ли станаха нормално 
казва Йордан Арсов, инспектор по труда

тз. Нз к-а-зтирантите под 
го-ч-щчгта" от а? на сто 

'■убсидиран
пелият им наем.

Сурдулина В Общинския синдика 
лен съвет изтъкват, че 
при раздвижването на 
инициатива за подписва
не на споразумение са се 
ръководили от големия 
брой работещи с низки 
лични доходи. Истински
те ефекти на акцията 
обаче ще бъдат известни 
след като завърши пода
ването на молби за суб-

явленне
към ОС. Особено се нарушават разпоредбите за кон
курсите, т.е. обявите. В това отношение на първо мя
сто е приемането на работници до 30 дни, без кон
курс — обява. В чл. 14 в Закона за трудови отноше

БАБУШНИЦА

Навременна подготовка
вия се казва, че поради спешност, т.е. когато няма 
време да се проведе процедурата на публикуването, 
работник може да се приеме на работа до 30 дни 
и без публикуване на конкурс-обява. Ползувайки тази 
разпоредба, по-добре казано злоупотребявайки я 
организации на сдружения труд и трудови общности 
приемат работници, а след това публикуват конкурси.

Инспекторът подчертава, че от началото на го
дината досега“ по този начин работа -са получили към 

. 10 души. Но, неотложността, за спешно приемане — 
„да не чакат машините" — не се чувствува в -стопан
ството, а в обществените дейности! Без оглед на зло 
употребите той казва, че е безсилен Да ги према
хва. Първо, трудовите организации спазват срока, 
т.е. -в срок от 30 дни след приемането публикуват 
конкурс—обява и второ, вместо да се борят 
роднинските, приятелски и други връзки самоупра- 
вителните органи ги — 
дават самоунр^вителна форма.

подпомогнати от щабове
те по селско стопанство, 
ще взимат навременни 
мепки за изпълняване на 
плана.

Общинската конферен 
ция на Социалистическия 
съюз в Бабушница прове
де тези дни заседание, 
на което беше обсъден 
отчета за жътвата, вър
шитбата и -изкупуването 
на пшеница от тазгодиш
ната реколта, кдкто и под 
готовката за засяване на 
есенници и пролетницн.

Отчетено беше, че об
що взето жътвата и вър
шитбата са премигащ: 
сравнително добре, но в 
изкупуването на пшени
цата има известни слабо
сти, както и това, че Ба- 
буишишка община, пора
ди вече известните приро
дни бедствия, (наводне
ния през юли), не ще бъ
де в състояние да изкупи 
предвиденото количество 
от 130 тона, а че изку
пената сума щсу бъде зна
чително по-малка.

сидии и решаването по 
Очаква се само да зава същите. Молбите се пода 

ват в Самоуправителната 
общност на интересите за 
жилищно дело в Сурду- 
лица.

лят нови дъждове, тъй
като влажността на поч
ват^ е слаба, о есенната 
сеитба ще започне.

М. А. к. г.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СК В СУРДУЛИШКА 
ОБЩИНАсрещу

защитават, като им

Трансформация на 

акционните конференции
НАРУШАВАТ ПРАВАТА И НА МЛАДИТЕ КАДРИ

Комисиите за приемане на нови работници и 
самоуправителните органи -нарушават правата на 
н-етрудоустроените и когато «е спазват предимството 
в приемането. Организациите и общностите почти Съгласно промените 

Устава на Съюза на ко
мунистите до 15 ноември 
т.г. трябва да бъде 
-кършена реорганизация

Ето и основното преди
мство на новите органи
зационни облици на .кому 
нистите в трудовите 
лективи и местните общ- 

на акционните конферен- ности, в които действуват 
ции на СК в

в
винаги готвят ранг—листи, но не спазват основният 
-критерий и ориемат не първия, но кандидат от сре
дата или края на листата. При това не дават абра- 
зложение .за „самоуправителната" ои сделка. От 
Нова година насам по този начин, са направени де 
-сетина такива- -пропуски. Същите обаче се премах
ват в Съда на одружения труд.

Тези които трябва да ги защитават засягат пра 
. .вата и на стажантите. Всъщност, не приемат ги през 

годината, а най-често п-рез ноември или декември 
или пък изобщо не ги приемат. Миналата година 
паради н-еприемане на шест стажанти пред съди
ята за нарушения се -намериха „Напредък", Горска 
та секция. Аптеката, Центърът за социална работа 
и Трудовата общност на професионалната служба 
на СОИ. Дали пак ще се случи така не е известно. 
Известно е, че трябва да бъдат приети още 39 ста
жанти.

из- ко-

В подготовката за осен
мата и пролетната сеитба 
беше изтъкнато, 
оча-юва 
2700 хектара да бъдат за 
сети, обаче едва ли ще 
могат да се очакват

повече първични партий
ни организации. За раз
лика от заключенията на

селскосто
панската трудова органи
зация „Власина-п-родукт", 
медицииокия център „Ми 
лентие Попович"

че се
заплануваните

акционните конферен- 
заключенията нации.

и мест
ните общности Йелашни

по-
конференциите на СК и 
конференциите -на първи 
чните. организации на СК 
Ще бъдат задължителни 
за всички членове и пър
вични

високи добиви от настоя
щата година, поради не-, 
.прилагането на -пълн-и аг
рохимически мерки. При
чина за това. са. високите 
цени на -изкуствените то
рове. Инак, основните ко
оперативни организации,

ца, Сувойни-ца, 
це, Сурдулица, Дика-ва и 
Ки-евац, Те ще бъдат тран 
сформирани в конферен
ции на СК и конферен
ции..,на първичните -орга
низации на СК,

Алакин-

организации на
СК.

В. Б.
С. М.
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ОБЩИНСКАТА
МИНАЛИТЕ КОНФЕРЕНЦИЯ НА 

ДЕЛЕГАТСКИ ИЗБОРИ
ССТН В ДИМИТРОВГРАД ЗА БАБУШНИЦА

Масовостта не изостана
Анализирайки четвър

тите делегатски избори 
делегатите на Общинска
та конференция .на Содиа 
ЛИСТИЧООКИЯ съюз в Дими 
тровград подчертаха, че 
масовият отзив на 
щите се и

РАЗГРАНИЧАВАНЕ 

С ШИШЕИзборите потвърдиха 
сока степен на 
но -политическа

ви- По време на 
четвъртите делегат
ски избори в трудо
вите организации и 
общности, и в мест
ните общности са 
избрани 135 делега
ции с 1014 членов$. 
От това число 216 
са жени, 121 младе
жи, членове на СЮК 
300, бойци 55. Отзи
вът на избирателите 
е бил около 94 на 
сто.

■акцион-
организи 

раност на всички субекти 
вни Класово проявяват необходимата 

за днешното време актив 
ност, за да се разреша
ват съществуващите про
блеми.

Явно е, че ще трябва 
да се потърси отговор за
що само 4°/о от членове
те -на Съюза на комунис
тите в Бабушнишка общи 

са селскостопански 
производители, ако се има 
в предвид, че та\и общи- „ 
на има предимно селско
стопански характер и на
последък прави сериозни 
усилия за интензивиране 
на селскостопанското про
ИЗРО^СТВО?

социалната 
структура на Съюза 
комунистите в Бабушнмш 
ка община ще бъде пред
мет на обсъждане на за
седанието на Общинския 
комитет на СК, което ще

социалистически си- 
начело нали СЪС СЮК. 

1е ряха твърде добре 
организирани и 
ни, на което до значител
на степен

труде- 
пражданите по 

време на четвъртите де
легатски избори в Дими
тровградска община недв
усмислено отразява реши 
телността в

проведе-

даде принос и 
засилената активност на 
всички се проведе тези дни. Из

вестно е че от общо 1874 
членове на Съюза на ко- 

само 6*^’

субективни сили 
общината. Напълно са 

уважавани приетите сро
кове в изборната проце
дура. В пълна демократи 
чна атмосфера избирате-

приемането вна делегатската 
катр съставна част на

система. му н петите 
или към 33°/° са работни
ци; 74, или 4°/о селокосто

навсе
кидневния живот на тру
дещите се и гражданите. лихе масово излязоха на 

изборите и избраха деле 
гати и членове на делега
ции в скупщ мийте на 
обществено - политичес
ките и самоуправителни 
общности.

Делегатите на. Общин
ската конференция рази
скваха и за проблемите 
в дребното стопанство в 
общината. Констатирано 
е, че то през последните 
години очебиещо- ста- 
гнира. През послед
ните няколко месеца 
положението се влошава 
поради пенсиониране на 
стяри занаятчии, или пък 
поради трудоустрояване
то им в трудовите орга
низации. От друга ртрана 
интересът сред младите 
за този вид Огрудоустроя- 
ване и изобщо за изуча
ване на занаяти е почти 
никакъв. Но, всестранно
то развитие на общината 
налага и в тази- област 
да се предприемат спеш
ни мерки.

панеки производители и 
т.н. От общия брой чле
нове на СК — 327, или 
17°/о са жени, 519, или 
27°/о — младежи и девой
ки и т.н.

^Е^НА^СКВ^ОСИЛЕГРАРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА

Партийната школа 

продължава с работа
За директор на Политическата школо 

Общинския комитет е избран Винио Андо
нов, преподавател в Образователния център

'Ште три комисии към ОК 
на СК: Комисия за поли- 

школа тическата, система, Коми
сия за обществено-иконо 
мически отношения и Ко 
мисия за развитие на об
ществено - икономически 
те отношения в областта 
на селското стопанство и 
село.

Осмият випуск на По
литическата школа към 
По л ити ч е ската 
общинския 

на СК в Босилеград ще 
започне тези дни и съ- 

посещават

комитет

щата
26 души, предимно хмлади 
членове. Всъщност, 17 ду 
ши са до 27-годишна въз
раст, а над 60 на сто са 
работници от материал
ното производство. Меж
ду тях 10 са жени. С те
зи няколко данни се за
познаха членовете на Пре 
дседателството на ОК на 
СК, които на проведено
то през миналата седми
на заседание подчертаха, 
не подготовките за започ 
гането нз Школата са про 
ведени успешно. 
ля_та

ще

Недостатъчен е броят на производителите
ДА НЯМА МЯСТО 
ЗА БЕЗДЕЙНИ

В първите шест месеца 
на годината в редовете 
на Съюза на комунисти
те са постъпили 53, а на
пуснали са ги 10 души (от 
крито 4 са изк/ючени, а 
6 са отлъчени или само- 
отлъчили се)..
МНОЗИНА НЕ СД ПОД
МЕНИЛИ ПАРТИЙНИ
ТЕ СИ КНИЖКИ

От общия брой —към 
300 не са подменили пар 
тайните си книжки, ма
кар че отдавна са изтек
ли всички срокове. На 
този въпрос вече се гле
да е по-друго око: това 
веце не сс отчита за „не
сериозно отношение", а 
като на идейно-политиче
ски въпрос. Защо? Счита 
сс, че сред членовете, ко
нто не са заместили пар
тийните си книжки с но
ви, е образа на др, Ти- 
то, са или на път да на
пуснат редовете иа Съю
за на комунистите или 
пък.проявяват крайна без 
отговорност. Зашото, не 
само в Бабушнишка об
щина, но и в' някои дру
ги общини, мнозина чле
нове които не са подме
нили партийните си• кни
жки, сс отлъчват или са- 
моотлъчват като все по-
рядко идват «а партийни престижът на СК 
събрания (или изобщо не истински авангард на ра- 
идват, не плащат редов
но членския ри внос), не

В работата на заседа
нието участвуваха и пред 
ставители на обществе
но-политическите орга
низации и Общинската 
скупщина.

Азбучна истина е, че, 
и досега в политиката на 
приемане■на нови члено
ве е имало известни про
пуски.

Много партийни орга
низации в общината в

м. я. А. Т.

първите шест месеца изо- 
бшо и не са приемали 
нови членове.

Занапред на този въп
рос ще се гледа като на 
крупен идейно-политиче 
ски въпрос и явно е, че 
няма да има място за 
лица, конто не са готови 
всеотдайно да се борят за 
курса на СЮК, или пък 
и при най-малко затруд- . 
нений губят дъх.

Ще се поведе борба за 
идейно-политическо раз
граничаване с всички 
ония, които в Съюза на 
комунистите са влезли от 
кармеристички или други 
чужди на комуниста под
буди, По такъв начин 

, броят на членовете на 
СК в общината мо
же и да сс намали, но. 
ще останат истинските 
борци за прогрес и прео
доляване на съществува-

ОТГОВОР НА ДЕЛЕГАТСКИ ВЪПРОСИ
Шко-

МОЖЕ И БЕЗ 

ТРЕТА СМЯНА
посешаваг 

курсисти от 12 първични 
партийни организации.

ще

Най-много курсисти има 
партийната организация 
у. местната общност в Бо 
силеград. а по /грима ду
ши организациите в цеха 
за производство на чора- 

. п.и, цеха за сушене 
овошия и зеленчуци и в 
местната общност в Ра- 
днчевци.

Членовете на Председа 
телството обсъдиха пред
ложението на Комисията 
за организационно изгра
ждане и развитие 
и кадрова политика при 
ОК и

Ма последната сесия на Общинската окуп- 
делегатите изслушаха и одобриха и отго- 

аптеката в Бабушница. Именно, гщ една 
па скупщината бил пов-

щима
кора па
от по-рашштте сесии 
дигнат въпроса за въвеждане на трета смяна в 
работата на аптеката.

За известно време въведохме и трета смяна 
- - - отговора, обаче излезе че е изли

шно Много рядко се случваше нощем някой да 
поиска лекарства. Едва през няколко мощи — 
идва по някой гражданин и слсд 19 часа да 
иска лекарства. Неудобно с да сс дежури 
ка-ва нищожна работа по цял нощ.

рошихме по ДРУГ
към Здравния

на

■— се казва в

по
за та- 
Зато- 

н а чии 1:
иа СК

въпросава иаптека
наложи като необходимо, па- 

им се окаже помощ, могат

сустроена
дом и там, ако сс 
циентите след като

вземат нужните лекарства.
намерено. А добре с и това,

поставения

за директор на
школаПолитическата

Винко щите трудности, а по та
къв начин ще расте и 

като

Андо- 
в образ 

център „Иван 
Босилегр-

избраха и да си ченов, преподавател Решение е
навреме е отговорила иа 

въпрос, за да могат и гражданите да
М. А.

аптеката 
делегатски 
бъдат запознати.

ователния 
Караиванов" в 
ад. Бяха избрани и члено
ве на неотдавна формира

ботимческата класа.
М. А-
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ФАБРИКАТА ЗА ГУМЕНИ НИШКИ ВОБЩЕСТВЕНО ПОЛИТИЧЕСКА ИНИЦИАТИВА 

ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА
ЗАЩО НЕ СЕ МОДЕРНИЗИРА 
ДИМИТРОВГРАД

НЕБЛАГОПРИЯТНИ 0БСЮЯ1ЕЕ1ВАПРЕДСТОИ 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

НА ТО „УСЛУГА“

и и а цялата гумар-организация, но
промишленост ИП.р . 

По-нататък М/ Иванов посочи, че 
мляко") също

планува, но вееГодини наред се
още не ог реализира, модернизацията 
(на базата па латекс) на фабриката 

нишки, която работи н със- 
сложната организация па

ска

латоксът („каучуковото
суровина (получава се от

„хсвся"), а продук- 
се произвежда, ще 

изключително на домаш- 
С други думи: суровината 

валута, а готовата

за гумени ка-е вносна 
учуковото дърво 
цията, която ще 
се пласира 
пия пазар.

тава па
сдружения „Тигър" — трудова орга
низация „Димитровград". С причини
те за тава изоставане ни запозна ди- 

трудовата организацияректорът на 
Михаил Итанов, ще се заплаща е 

продукция ще се продава за динари. 
При това на пример да се произ- 

нишки, необ-

къмООСТ „8 май" ще се присъедини 
конфекция „Свобода", ООСТ „Пскара" към 
„Сточар" и ще се учреди нова организация 
за комнуално-битова дейност _____

— Касае се преди всичко за стс- 
исбла! «приятни об- 1.300 тона гумениведат 

хотимо е всеки
пение па редица 
етпятелства в настоящия момент — 
заяви М. Иванов. — Идно от най-ос
трите (в предишните няколко, а и в 
настоящата година) е, че не се нър 

фабриката за

ден във фабриката да 
7 тона латекс, отно-се довезат около 

сно всекира е ООСТ „Търгокооп” 
(ТО „Сточар”) и да се 
учреди нова организация 
за комунално-битова дей
ност в общината Съще
временно бе прието и 
твърде важно заключение 
на изпълнителните тела 
на обществено-пол птиче 
ските организации: за 
реализирането на тази 
инициатива отговорност 
носят директорите на тру 
довитс и основните орга
низации, партийните сек
ретари и секретариати и 
председателите и изпъл
нителните тела на синди
калните организации в 
конкретните среди. Бе 
прието да се формира и 
координационно 
към Общинския синдика 
лен съвет, което да насо
чва дейността.

пети ден да пристига но 
40 тона. За-

В Димитровград се про
веде важно разширено за 
седание ца председателст
вата на всички обществе
но-политически органи
зации, на което отново 
се раздвижи инициатива
та за реорганизация на 
трудовата 
„Услуга", 
в тава отношение не е 
нова и датира от преди 
година и половина. Ново 
то е обаче това, че най- 
сетне тя конкретно и ще 
се проведе на дело.

Това е най-значител
ното заключение от спо
менатото заседание, в 
работата на което взе
ха участие директори- 

партийните се
кретари и председатели 
на синдикалните органи
зации от трудовите и ос
новни организации на 
сдружения труд на „Услу 
га", „Свобода" и „Сто
чар".

сд>п нйстсрча от около
необходимо в някое югослав- 

спеииалечтова е 
ско пристанище да 
танк-склад за латекс

ши модернизация на 
гумени нишки на базата на латекс с 
въпроса за внасяне на оборудването. 
Именно знае се, че такова оборудва
не у нас нс се произвежда и че тряб
ва изцяло да го внесем от чужбина.

има
а у нас такива

складове не са изградени.
Именно, поради тези причини де

ловият отбор на сложната организа- 
сдружения труд „Тигър"организация

Инициативата пия на
Пирот не се е съгласил и не подкре
пя в момента такова капиталовложе
ние, въпреки че след тази модерниза
ция биха били по-малко заети, а се

При наличието на сегашните ограни
чения на вноса, това е почти невъз
можно.

Наред е оборудването трябва да се 
закупят в чужбина и „знанията", от
носно да сс откупи лиценз. А това е 
доста скъпо. Разбира г» и „знанията", 
както и оборудването, трябва Да се 
заплатят с валута, която в момента 
недостига нс ермо на нашата трудова

постига високодоходна продукция. 
От казаното личи, че модерниза

цията на фабриката за гумени нишки 
в Димитровград чака по-благоприятни 
времена.

Ст. Н.

те. тяло СРЕЩА МЕЖДУ РАБОТНИЦИ НА „ТИГЪР" — „ДИМИТРОВГРАД" 
И ЕИ — НИШ

Задълбочаване на сътрудничествотоВ предстоящия едно
месечен период ще сс 
проведат и съответни до 
говори във всички трудо
ви и основни организа
ции, които да организи
рат и насочват партийни
те и синдикални органи
зации, да се изготвят не
обходимите докуемнти, 
всичко това трябва да 
приключи до 15 ноември.
Последният срок работни 
ческите съвети да прие
мат решения зя провеж
дане на регЕетендуми е до 
15 декември; но същеврем 
енно във всички органи
зации. По този начин оъв 
купната дейност трябва 
"а приключи ло края на ТЕЗИ ДНИ „ГРАДНЯ" ПРЕДАДЕ НА УПОТРЕБА 
тази година и -от след
ващата да се работи по 
нов начин, което е и път 
към укрепване икономи
ческото положение на 
стопанството в община
та. До края на годината 
в Общинската скупщина 
(или Изпълнителния 
вет) трябва да приключи 
и дейността за учредя
ване на нова организация 
за комувално-битова дей 
ност в общината.

от ТО „Димитрозград" 
направиха Еъзвратно по
сещение на приятелите 
сп в ТО „ЕРМО", рабо
теща в състава на ,.ЕИ" 
От Ниш. Именно работ
ниците на ТО „ЕРМО", 
която произвежда рент
гени и друга медицинска 
апаратура и перални, пре 
биваваха в Димитровград 
на 8 септември — Деня 
на освобождението на 
града от фашцзма.

Трудовата организация 
(ТО) „Димитровград", сто 
панисваща в състава 
„Тигър", вече години на 
ред поддържа приятелс
ки и делови връзки с гу- 
мапоката 
..Борово" от Борово, СР 
Хърватско. Подобни при
ятелски връзки са уста
новени и с работниците 
на Електронната индуст
рия (ЕИ) в Ниш.

което глггно ставаше на 
спортното поле, се раз
ширява и задълбочава п 
на делови план. При по
сещението си в Ниш де
легацията на „Тигър” — 
ТО „Димитровград" на
чело с директора Миха
ил Иванов води официал 
ни разговори с представи 
телите на „ЕРМО" за де
ловото сътрудничество в 
предстоящия период.

Срещата по традиция

На заседанието недву
смислено бе изтъкнато, 
че по време на засилена
та дейност на Съюза на 
комунистите през изтек
лия няколкомесечен пе
риод и поредицата засе
дания на Председателст
вото на Общинския коми 
тет със секретариатите 
на водещите стопански 
организации в общината, 
ясно са посочени и уста
новени слабостите и про
блемите в тях. Конкрет
но за услуга", освен су
бективните слабости, ос
новна -причина за лошите 
резултати и тазгодишни
те загуби е несъответна
та организация на труда 
в тази организация.

Изхождайки от тези 
становища единодушно 
бе заключено, че реорга
низацията на тази орга
низация е единственият 
път и начин нещата да 
се променят и всичко да 
се постави там, където 
му е и мястото. А това 
е: ООСТ „8-ми май" (тъ
качния нех! да се инте
грира с ООСТ „Младост" 
(ТО „Овобода"). хлебопе
карницата да се интегри-

на

промишленост

а

По повод Деня на осво 
бождението на Ниш — 
14 октомври, работници

премина в истинска дру
гарска атмосфера.Досегашното няколко 

годишно сътрудничество, П. Димитров

Горски път Белеш Боровско поле
Без каквито и да било 

забележки за качеството 
на извършените работи, 
тези дни съответна коми- 

съ- сия прие на употреба 
горския път Белеш —
Боровско поле на дължи ' 
на от 10 километра. Из
пълнител на работите бе 
строителната организа
ция „Градня", а инвести новозасадени борови 
тор ООСТ „Нишава" и ри. Същевременн-о

Регионалната и Републи
канската сямоуправител 
на общност на интереси
те по горско стопанство.

път свързва и няколко се 
лл. между които Белеш, 
Прача, Борово.

Н-еотдагиа и в местност 
тп „Манастирище" в ра 
йон Висок е завършен 
около три КИЛОМ“'Д*Я го 
реки път, който ще бъде 
свъпзан с. бъдещия реги 
окален път Моинци—Въл 
ковия.

Новопостроеният
Ще се ползува за зале-ся-

път

ване на горските площи
този район и отглежда 

»е на около 1000
в

хектара
го-А. Т.

Ст. Н.този
СТРАНИЦА С Братство V 31 октомври 1936



ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ еяКомунист
и на Съюза на комунистите в Сърбия Брои 1542 година ХШ1

** к Белград, 31 октомври 1986

ПОТВЪРЖДАВАНЕ В АКЦИЯТА
3 адачите, пред които се намира нашето общество е осъще

ствяването на Програмата за икономическа стабилизация 
откриха пространство за широко и засилено ангажиране на 

всички прогресивни социалистически сили. Дългосрочната прог
рама за икономическа стабилизация, утвърждаването на развой 
ната политика и по-нататъшното укрепване на отбранителната 
способност на страната търсят обединяване на всички усилия и 
активности. Затова в настоящия момент като първа задача пред 
обществото се поставя създаването на единен фронт «а социалис
тическите сили, ангажирани върху най-важните въпроси на обще
ственото развитие.

За Социалистическия съюз на трудовия народ, обществено- 
политическа организация с милиони членове, актуалният момент 

революция в Югославия значи връщане 
към онези принципи в организирането и действуването, които са 
вградени в самите основи на историчеокото му възникване. Роден 
като фронт на всички прогресивни сили начело със Съюза на ко
мунистите, Народният фронт, днес Социалистически съюз, 
и остана единствено потвърждение на широчината на югослав
ската революция. Неотдавнашните разисквания на Третото засе
дание на Централния комитет на СЮК за активностите на кому
нистите в Социалистическия съюз, както и публичната общопар
тийна дебата, която' ще започне тези дни, създават условия Социа 
листическият съюз да възвърне някогашния си авторитет, да мо
билизира и сплоти всичко в изграждането на социалистическото 
самоуправително общетво.

Обаче, новото място и роля на Социалистичесжия съюз не

ли без по-нататъшно преустрояване на сдружения труд и разви
тие на самоуправителните отношения цялостно. По пътя на ста 
билизацията в настоящия момент има още много препятствия и 
отпори. Касае се за останките от отчуждената мощ, които се опи 
тват да порицават създаването на новата, роля на трудещите се 
в изграждането «а нови производствени отношения. За това го
ворят и някои стремежи активността по формирането на прои
зводствени цялости в стопанството да се използува за монополи
зиране на отделни области, за цехови интереои и по-нататъш
но отчуждаване на дохода, от онези, които го създават. В сфера-, 
та на организирането според интересите съществува тенденцията 
да се запазят спечелените привилегии на различни професионал
ни с.цужби и управителни органи в разпределението на общия 
динар, както и опитът делегатското устройство на скупщината да 
се използува за различен 'натиск върху делегатите, за предлага
не на готови решения, за по-нататъшно поскъпване на отделни 
стоки и услуги.

на самоуправителната

бе *
Борбата за стабилизация не може да се постави на широка 

основа нито е възможно да се преодолее ниската производител-
аконост и да се осъществи динамично стопанско развитие — 

съществено не се промени сегашната обществено-икономическа 
позиция на работника в разполагането с дохода. Това е и основа 
за по-рационално инвестиране, за по-ефикасно сдружаване на 
средства и по-нататъшното увеличение на производителността на 
труда.

В актуалната политическа обстановка основният фронт на 
борбата е насочен към по-нататъшното 
целокупната политическа и стопанска система. В миналото най- 
вече проблеми за нашето общество възникваха тъкмо от нереше
ните основни въпроси на стопанисването, създаването и разпреде 
лението на дохода, сдружаването на труда и слабото материално 
положение «а сдружения труд. Обаче, не по-малко внимание тря
бва да се посвети и на по-нататъшното развитие на делегатския 

местната общност и ООСТ, през ре-

може да се осъществи около зелената маса или <р договор за раз
пределение на компетенциите. Фронтът на социалистическите 
може да намери същинското си 
мо в акцията: там където е решава по всички жизнени въпроси 
и интереси на трудещите се и _ гражданите, от основните органи
зации на сдружения труд, от местните и самоуправителните общно 

интересите, до по-широката общност.1

усъвършенствуване насили
историческо потвърждение са-

сти на
значение има фактът фронтовият ха- 

съюз да получи практическо поТ- 
обществото. Защото всички най- 

на становищата и решенията на

Точно затова огромно принцип в решаването, от 
публиката до федерацията. Следващият фронт на борба за ор
ганизирани социалистически сили се открива в областта на об
ществената самозащита, всенародната отбрана и в укрепването 
на съвкупната сигурност на страната. В последно време осо-бено, 
зачестиха нападенията на антисамоуправптелните и вражеските 
сили орещу самоуправителния курс, който следи нашата страна. 
С договорена и съгласувана акция на всички обществено-полити 

в рамките на Социалистическия съюз като

рактер на Социалистическия 
върждение в самата основа на 
важ-ш активности по провеждане 

на СЮК и в стабилизацията на огопанст- 
със собствения

средите където живеят и работят и с действителните 
които имат; че със собственото си ангажиране Да влия- 

стопаниоването, върху разпределението
жилища, общсствсно-

Тринадесетия конгрес сисе оценяват преди всичковото, трудещите.
пример, в
изгледи,
ят върху условията на

гичнитс доходи, изграждането на 
то хранене здравната защита и друго. Акциите, които при това 

г пбшествсно-политичсските организации за да бъдат по 
ВефикТаони трябва да бъдат обединени и договорени в рамките 
на Социалистическия съюз.

на чески организации 
фронт ще бъде направена още една значителна крачка напред 

единството на страната, нейния интегритет, 
отбранителните сили, особено чрез 

и политическото издигане на своите членове.

дохода и
към укрепване на 
сигурността, 
идейното ..

самозащитата и

Борислав Вучетич
упоа1<те1, на организирането и действуването на про 
социалистически сили в рамките па СоциалрСТичшо 

постоянно да се развива. За да може да юе н ос ги 
-- ° ост тоябва да се борим срещу много бардееспособност, гр ^ ^оразумсН1;1Я Местните общно

колкото се очакваш 
тях. А без по-шир 

ис може да станат на 
решаване ма труд

ресивнитс 
съюз трябва

ш

не такава 
ери. Но, има и несправяне 

още не са актинии толкова 
на работниците в 

:им те Защитати, например, 
Недостатъчно 
кото у част'ис 
стина основен 
щитс се и гражданите.

е влиянието 
на всички в работата 

облик яа самоуправителкото
Важно с да имаме предвид, мощ за по-успешно решаване на 

че миогобройните проблеми в отделни проблеми. Не само чер- 
областта н» социалната политнг веният кръст, но и редица други

г» 2=7<*■
средства и на гишетата , на дър- делни проблеми да сс решават 
жавните органи и специализира- на базата на доброволния обще- 
иитс обществени учереждсиия. ствсно-полезен труд.
Важна си съответната оргаш.зи- от самата материална помощ е 
„аност в Социалистическия съюз, чувството, че човек в трудности- 
Синдиката, Съюза на социалисти те не е сам. 
ческата младеж и други, т»ка че Еадмила Цветковнч,
с определени, конкретни видове ^^“"съпбня 

самоорганизираие и самопо- СС 1Н в . >1

Идеята за фронтов сяка 0т тях не бъде пряко аша-
да се осъществи успешно, а* всички свои 'първични ор
жирана в по-нататъшното и *а Съюза на 'комунистите,
ганизации. Първични повече да бъдат в центъра па
Синдиката, младежта гроц тт _ „0 и по-широко
всички събития » срад*^ «ля10 а та свързаност «а всички 

може да сс осъщссти

може

По-важно

—за даобществени активнос и.
_ „ т0.ца отношение представлява,

стабилизация ц и за „«.способността ....
попит за ™вао?НОиДСски Усшш. Тя не може да се опече-

на РК на
наБитката за наголям 

организираните



2 Комунист

Между прилива и отливаПОГЛЕДИ

с повече насочено към ре
активността на ш»р* 

често е извън кърго-

ция и инерция 
ководствата, докато 
вичните организации

Има такова нещо, но все пак хова 
решаващо. Изглежда вероятно, че се 

липсата на активност в тези ор-

ниточе вече няма
за колебания в

защото е очевидно, 
време, пито пространство 
предприемането на нужните и качествени 

стопанисването. И

Времето н условията, в които живеем 
не трябва да обясняваме, виждаме ги и 

За тях почти всичко е каза-чуветвуваме.
написано. Стигнахме не саМо до точ

ката на диагнозата на времето сегашно, 
но и до твърде убедителната и внушител
на прогноза за времето, което идва.

зора. 
не е

промени в системата и а 
ме само в пея.но и

касае за
ганизации на СК и техните членове и за 
нерешителността на същите да се изправят 

себе си и пред исканията на 
всичко, в собствените среди.

съвместното заседаниеБтор пример е 
на комисиите към Централния комитет за 
идейна работа и за информиране. Ма то
на заседание, което не мина без голям 01- 
звук и любознателност, но и без разнооб
разни коментари, се говореше първснстве- 

някои актуални идейни течения в

Общо е искането, плсбицистно изразе
но, особено в публичните разисквания 
повод 13-то заседание на ЦК на СЮК, по 
време на конгресите на Съюза «а комуни
стите, да не сс занимаваме вече е описва
нето на съществуващото състояние, но съ
щото да се мени и така да се спре и пре
насочи негативния ход на общественото 
развитие в отделни области. Това искане 
е не само дълг, но и предизвикателство за 
всички, преди всичко за Съюза на кому
нистите.

сами пред
но времето, преди 

За тях конгресите като че ли ис са нрове- 
ка го чс ли не съществуват .инициати

ви техните
дени,
ви в ръководствата 
проблеми трябва да решава някой друг. 
Нима упадъкът на производството в отдел- 

нима прекъсванията на рабо-

ио за
културата, които се' манифестират в сред
ствата за масова информация и в изда
телската дейност. Пяха анализирани отдел
ни приложения в печата и книги, които не 
може да издържат марксистки обоснована
та критика. При тона бяха споменавани и

на своите

и като че

ш колективи, 
гага в някои от тях, нима „книгите кавга- 
джийки" които ни затварят хоризонтите и 
вързват ръцете, нима текстовете, които ра
збиват единството и грздобно, не са доста- 

членовете на Съюза
авторите, които са изневерили 
предишни определения и убеждения. В то
зи контекст бяха посочени и отделни изда-Изпрлвен пред това искане и предиз

викателство Съюзът на комунистите в Сър
бия, по-точно — Централният му комитет 
с комисиите си и другите работни тела, 
раздвижи н води, особено в последно вре
ме, редица забележителни и по-дългосроч
но обмислени идейно-политически акции, 
конто са в средището на живота. За илю
страция ше посочим две-трн примера.

тъчна причина, че и 
на комунистите и тениите първични орга
низации — които с неучастието си 
всичко това същественд участвуват да 
размислят къде всичко това води и какво 
те могат да сторят да се промени състоя-

телеки организации и призвани и извикани 
програмните съвети в тях и първичните ор
ганизации на Съюза па комунистите. За 
тях, от. тези и подобни разисквания, про
изтекоха и конкретни задължения.

Трет пример е заседанието иа Коми
сията към Централния комитет за разви
тие на междунационалнитс отношения, чи- 
ято програмд за рг^зта бе оценена като 
начинание, което удучва целта „в центъра". 
Водени бяха твърде задълбочени и актуал
ни научно-политически разисквания, до
стигайки високото ранище на симпозиум в 
положителното значение ьм тази дума.

във

нието?
Трудно е да се отгатне защо е така и 

да се дадат общовалидни отговори и напът
ствия от страни. До тях може да се стигне 
само в тези среди с колективна, демокра
тична работа и договаряне на членовете 
на Съюза на комунистите и останалите тру
дещи се и граждани. Протакането с акци
ята, това е стар опит, е първата и реша
ваща крачка да се губят битките. Състоя
нието на колебание, на протакане и чака
не, по-точно своеобразния отлив, в който 
са попаднали отделни първични организа
ции на Съюза на, комунистите, реално за
страшава да ги отвлече на опашката на 
събитията. Разбира се, това същевременно 
бави акциите и инициативите, които Съю
зът на комунистите раздвижва и подтиква.

Неотдавна бе проведено Третото засе
дание на Централния комитет, на което се 
разискваше за идейно-политическите въп
роси на обществено-икономическото разви
тие на Социалистическа република Сърбия 
в предстоящата година и за задачите на 
Съюза на комунистите в Сърбия. Подгото
вката на това заседание, чрез предварител
но непосредствено съгледаване на състоя
нието в организациите на сдружения труд 
От страна на членовете на Централния ко
митет, и то в онези стопански организации, 
които в това кризисно време показаха ини
циативност и творчески порив в изнамира- 
ке на решения, след това участието в ра
зискванията на мнозина изтъкнати стопан
ски дейци и така нататък, даде възмож
ност, че с метода „два погледа в живота, 
един в книгата" да се формират и изкри
стализират определения и становищата, ко
ито имат и ахтуално или и дългосрочно 
значение. Те подтикват и направляват ор
ганизациите на сдружения труд, и не само 
тях, към по-бързо преустрояване „в хода",

- АКТУАЛНО

Тези и други примери говорят за пра
вата линия на идеите и акциите, които се 
раздвижват и водят в Централния комитет 
на Съюза на комунистите в Сърбия и в 
неговите работни тела. Безспорно е, че и 
те имат по-трайно значение, .облягайки се 
върху, живота и активността на комунисти
те. и техните първични организации, да ги 
подтикват и насочват. Но, и на малко по- 
внимателния наблюдател на политическия 
живот и събитията не' е тежко да види 
разреза между тази активност и активно
стта на отделни първични организации на 
Съюза на комунистите, предимно онези, 
които в разискванията бях^ споменавани. 
Последните още не се обаждат.

Може би за това допринасят отчасти 
и журналистите, чието внимание потради-

Ако тази статия засегне онези първич
ни организации на Съюза на комунистите, 
чиято активност не е по-широко известна, 
нека не правят забележка, а за утеха и 
помирение да си припомним за народната 
мъдрост: „Не се тревожи, ако съседът не 
ти забелязва добродетелите. Тревожи се 
ако ти липсват”.

Момир Бъркич

1 волие на групи и отделни хора, новете му
опортюнизма в борбата сре- по-внимателно прелистят ком- 

щу национализма и другите про- плетите на печата). Но, тазгоди
шни и поведения, което противо-. шният невесел опит 
речи на политиката и нормите в требата от 
нашето общество; вълна на жур
налистически приложения, с ко-

могли са, да кажем.зоставено признание на

Октомврийска награда ,на Бел радио и ТВ център — 
град за журналистика тази годи-

налага пода няма по-внимателен ана-нито текст, пито предаване,
. на не е присъдена. За жал, жу служили октомврийското приз- 

|>йто> зд присъждане на награди нанис на града. Ще има и хора, 
оценил, че тази година не е има- 

журналистически 
който заслужава такова

за лив — кой, как и въз основа на 
какво, решава за годишната на
града на Белград за журналис- 

се дава тика? Оотговооът е потребен за 
демократическото да не се компрометира награда- 

развитие на обществото и самоу- та 'преди и да е влязла в живота 
правлонието, издигането на бра- (установена е едвам 1984) 
тството и единството, на всички 
прогресивни и хуманни акции и

ито на примерите от актуалната 
обществена практика 
подкрепа за

които едно такова решение на 
резултат, журито (погрешно) ще свържат 

призна: с жестоката
ло

и оправданата,
ние. ТакоЕа заключение и реше- разбира се — критика (на слабо- 
ние при журито, чието мнозин
ство съчиняват тъкмо журнали- ването на редакторската полита* 
стите! ка в информативните средства,

на които излизат'точно в тозм град. 
една дейност „с особено общест- Но и такива, които ще забеля- 
вено значение" и

стите и несполуките в осъществя-

_лл11вг Може да се постави и въпро-
всякъД,е където се дей- сът: трябваше ли журито да се 

ж;п™еен разшири и с някой работник,
ипилджскир 0 аЧе’ Ие намери Домакиня, учител, офицер, кон- 
« Г' КОеТО да е ?/,СЛуЖИ' ду,сгор- пенсионер или с гражда-

Не ™?,НаГРаДа- нкн от-друга професия, койтоНе сме компетентни да оце- пряко

Така бе сторена неправда

на огромната зат, че журито е занемарил по- 
армия радетели на писаната и ложителните оценки за болшин- 
явната реч. Липсата на заслуже- ството обществени информатив
ното признание, освен това, без ни средства,' като важен фактор 
съмнение и в обществеността ще в най-широкия фронт 
има нежелателен политически от- низираните социалистически

ли. Положителни оценки лолучи- 
Налага се въпросът: възмож- ха десетки 

, но ли е в Белград, в центъра, рубрики в нашите 
който „произвежда" почти поло- радио и ТВ предаванията. То,ва 
г-т»ата от югославския тираж на бе вълна на критичен 
срички вестници и има развит тика на бюрократическото

чувствува Влиянието и 
на журито, значението на публичната реч.

в оценява- Те, може би и по спомняне, би- 
и значение-

няваме критериите 
от който е изхождал 
нето на стойността 
то на тазгодишната продукция на 
публичната

на о,р.га-
си-

ха се рошили за някое от стоти
ците приложения, изразявайки е 
това признание към цялата про-

звук.
хиляди заглавия и реч, казана в колон'- 

ките на печата или през вълни- фесия 
на радиото и телевизията 

говор, кри- то _та питаме

вестници и
а не само към отделен

ни- чопек в нея.
дали се касае за 

строгост или немарливостсвое- на чле- Саво Кържавац
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СЪБЕСЕДНИК: Д-р ИВАН СТОЯНОВИЧ

КОЕ Е НЕСЪВМЕСТИМОТО
Белгсал 'гКСЛЯ1 113 тазгоДишната Октомврийска награда

„ Н7КИ Д-РИва« Стоянович (за „Со-
Белград, член на ЦК на^СЮК °Р " Ик0Н0Мическия ФакУлтет в 

ВпЛ™ пЩ СЮК- в интеРвюто за „Комунист” каза: 
до днег почти нриемането на Стабилизационната програма 

пешака - ИНЗ" от една стРана в опитите с дребни мерки 
т крупни проблеми и от друга, в оплакванията,

на на програмните определения на 
СК, И СК бива обременен с „пар 

. тньороки" отношения, които ое 
установяват - измежду републики
те и покрайнините. Такива „пар- 
тньороки" отношения и демокра
тическият централизъм са несъв
местими.

В трудните ситуации общите 
интереси трябва да бъдат над 
отделните, а ние се намираме в 
едно такова положение. А тога-

да се

™ ™'Р"г.г
но шк ТП° ДаЖС И 0НеЗИ- К0И1° ТВЪ^ “ занимават с икономика и политика ’.

че

На конгресите и конферен
циите състояли 
дина СК не

во на югославския пазар би сру- ■ а 
тило настоящите

ва поведенията, в които всеки 
„тегли” към себе си не врдят . 
към добро. Преди всичко СК 
цри такива обстоятелства трябва 
да „укрепва" редовете. И то СК 
на"всички равнища —'■ от ОСТ 
до републиките, покрайнините и 
Федерацията.

Добре ли сме организирани 
за реализирането на Дългосроч
ната програма за икономическа

ченият децентрализиран. стабилизация? Не е ли време
Децентрализираният етати- колкото се може по-рано да се

кризата. Тъкмо сега зъм се позовава на самоуправ- политическата надстройка, организираме, така че прецизно
се намираме пред необходимост- лението, а всъщност го узурпира включвайки тук и ръководствата да бъдат установени ролите и за-

от работниците и техните трудо- на СК в организацията на сдру- дачите за всяка обществено-по-
Реалният валутен курс и ре- ви колективи, налага се като ба- жения труд. Това е пътят за за- литическа организация, за все-

алната лихва повече бяха резул- риера на свободното възстановя- душването на етатизма и разви- ки отделен орган, всяка институ
ция и обществено-политическите 

етати- общности — за осъществяването

се през 1986 го-
се „отказа” от Дъл- затваряния, от ОСТ — до репуб- 

госрочната програма за икономи ликанско-покрайниноките. По то- 
ческа стабилизация. Дали СЮК, зи начин ще бъде премахната 
като водеща обществена 
способен да обезпечи

икономически ■

сила, е една от главните причини за ико- 
политиче- номичеоката криза. Пазарът не е 

ски условия за осъществяването имунен от многобройните злини, 
на тази Програма?

,— От приемането
но още повече злини има тогава, 

на Стаби- когато пазарът бива изтласкван 
от етатизма, па и от така наре-лизационната програма малко е 

строено за нейното реализиране. 
Все още не започнахме да изли- 
заме от

та от коренни промени.

тат иа условията, продиктувани ване на икономически връзки из- тието на самоуправлението, 
от страна на международните мо-. между организациите на сдружс- Децентрализираният 

зъм антагонизира народа и ра- на икономическата стабилиза- 
класа на Югосла- Ция? Прп такива обстоятелства 

вия, техните исторически стреме- въпросът за отговорността в про-
договореното мо- 

от же да се поставя по съществен 
на начин. Не налага

нетни институции, а резултат на ния труд.
— Защо толкова често репуб- ботническатапоследователността в реализира

нето на Програмата за икономи- ликите и покрайнините се дого-
ческа стабилизация. сплотено. И съ- веждането наварят за най-различни неща, ко- жи Да живеят 

Няма да излезем от кризата ето непосредствено трябва да щият този етатизъм е един
най-значителните източници
национализма — сепаратистичес- но Да бъде установено кои ор 

на Стабилизационната — Все докато републиките, ™ят и ун-итаристичеокият. ,ан» са най-отговорни,,
програма каквото беше досега, покрайнините и общините са Няма по-важна работа от трябва- да насочват провеждане- 
Обратът в отношението на СЮК „опекуш,” над „своите" иконо- реинтеграцията на югославската ™ на диис, да синхронизират 
към провеждането на Програма- мисти, икономиката ще бъде та- икономика и обществото, върху и коорднт.рат процесите в тази 
та за икономическа стабилизация кава, каквато е сега. СЮК тряб- самоуправителйи основи на ра- ^ота Чувствува ли се, обаче, 
не с осъществено; а това беше ва да елиминира тези „опекунст- болниците и трудовите колекти- ™ мож5
и искът, който и работниците по- ьа" защото те са виновни за «и. Тази „работа преди всичко вякои
ставяха в общопартийното рази- всички несполучливи инвестиции, трябва да завърши СЮК. * централизъм.

които днес представляват обще- Все докато политиката доми- 
ствен баласт „Опекунството" на нира до такава степен над ико-
обществено-политичеокитс общ- номиката, политическият волунта ™вник на социалистическото са- 

Времсто от приемането на пости над икономиката - това Р«ъм над икономическите зако- Затова-срещу не-
Стабилизационната програма до- с пътят за бюрократизация и «иож™ 0т кризата с невъ3' Но държава и етатизъм - 

главно измина от една сгра щатизация а «е ц>т за разви . ^ „ договаря. това. не са две думи', за означа-
се3 раз0р“тСкрРупни Ж днес мето трябва да останат пезамени- ване „а едно явледие.

нямаше да има ни половината 
съществуващи вече несполучливи' решения. Но,

уо споразумения и договори, то- 
гава те трябва да сс изпълняват.

ли се прециз-ако нз практика и по-нататък е правят организациите на сдру- 
същото отношение към провеж- жения труд? 
дането които

екзане върху предложените зак
лючения от Тринадесетото засе

ни ЦК на СЮК.
Етатизмът най-големият про

дание

сега

ми инструменти за взимане на 
когато се стигнеа от друга страна в аплаквамия- Кардел, великият - критик на 

етатизма, в Насоки за развитие 
на политическата, система на со- 

рсализирансто на ре- Циалнстическото самоуправление

съпротивлс-
на стабили- инвестиции.

Историческа, но и непосред
ствена с задачата-на СК да руши Ис може
източниците и пунктовете на бю- тенията постоянно да сс подла- добре оценява, 

и етатизация га на подги споразумения и до- 
и обществото, говариния. 11е може времето да 

особено минава само в споразумяване и
се договаряне. Това с особено дс- 3» -развитие на самоуправително-

1тс то социалистическо общество' .

та, че съществуват
ния в провеждането 
зацията. С дребни мерки круп
ните проблеми не могат да се ре
шават, това е ясно

които твърде малко се за-
че според него

вите думи, „държавата и държа- 
важно.

даже и на
ромратизация 

па икономиката 
Това трябва да,прави

когато тези пунктове
ропубликайско-покрай структшшо когато

стига. А понастоящем обстанов-

онези.
нима-ват е икономика и политика.

С времето стана все по-очеви-
изменения в иконо- днес,

вната принуда са условие -

времетоднО, че до 
миката 
промени
ма, но 
те в

без намират в
иииските организации и ръковод

на Съюза ра комунистите.
Накъде ще ни отведат осем

те „самодоволни" икономики?
икоиомиче- решаване.

няма да се стигне 
в политическата 

също така, че лромени- 
СЮК са

Ако делегатите в скупщинитесисте- ката е именно такава, чс редица 
икономически проблеми, сс нуж- па обществсмо-политичеоките об 
даят от бързо и ефикасно рзз-

ства
предпоставка за

политическата системш ^ ^ _ криза _
конфликт, ^ политическа, обществена.

оощесгво • Стопанската и политическа си
стема трябва да меним така, че 
радикално да бъде отнета власт- 

онези, които не

щности наистина ..застъпват инте
ресите на народа . и фаботничес-

иципитсна демократическия цен- ката кла'са' тогава. т|зи скушци- 
трализъм, демократическата пра- ™,[ са държавно _. рамоуправи- 
ктика във вземането на решения телни, а не са,,. статистически.

центъра за Ако делегатите са отчуждени от 
на работническата 

тогава такива

онези в
Главният СЮК пс смес да напуска при-

днес съществува в 
който СЮК трябва да реши е 

и само-онзи измежду етатизма 
управлението. Могат ли да 

. открият най-здравите опорни то
чки на етатизма и главният 
за реафирмиране 
лението?

— Изтласкването

-създават и отговорност към
провеждане па тези решения. Съ 
щсствуващият „съюз” между ор
ганите ма СК и изпълнителна

та и а
стойност, за да не могат, да рс- 

и пол-
интсроситс
класа п народа, 
окунщннн «с -*»•• еайоуправител- 

статнетнчецки. „Държа-

шават за разпределението
чшГГтатимз”0 ще ^а^уби “моята управителните органи па дъ-ржап 

' обществена осно- пата власт обременява органите 
на СК с упра.вително-изпълнител 

ли функции, което с противно

на самоуправ- на-
■ни, а састоко-на е материална -и

Мкоиомичорката и политиче- 
сип трябва да сс пресели

и пазара 
етатизма. 

па единст
вото производство 
главният 
Правото

(На 4-та сгр.)ва.източник иа сказа създаваме
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косовоКогато властта изневерява
каза именно, че н Косово е „за 
стрзшси лсгалитстът на ш!ЗС1та, 
който трябва възможно по-бързо 
да се възвърне", Мнозина с по
мери подкрепиха 
обаче Мстуш Бадабан, делегат

хората и службите, коитопия с 
им оказват помощ.Отчетите за твърде слабата работа на управителните и 

п Косо по атмосферата на недо- 
осиовел дълг с да укрепват

правосъднитс органи показват, че 
вертгс са създали и онези, чийто
това доверие — без изтъкнато между другото аа съвместното за иоомс на голямата
седание на Координационния отбор за мсждуп«ционалти огноше- Д ь- срслс-
ния и Секцията за политическа система към РК на ССТ11 и Сърбия политическа активност във сде

раци ята, Републиката и Покрай- 
Косово, в сравнение с 

имаме увели
чснис броя на изселените.

потвърждават и свс-Това 10
тази оценка,

Косово, заяви че тази оценка 
, Балабан не бе 

както направи Ша-

от
верпе. Защото, без пълно довс- (НИцата, отПървите разговори тази есен 

за 'събитията в Косово, подтик- рис >в институциите на системата миналата година, 
отчетите на работните в опази част ма страната, която 

групи, които посетиха тази наша с под удара на контрарсволюци- 
автономна покрайнина и прегле- ята, не е възможно да се води

на успешна борба против албански 
твърде те 'националисти и да се спре из-

е прекадено остра 
и за това, чс

нати и от останалите, а а се ос-ИОКИЧ и
при това някои мерки на порва изявлението на един 

|'ържсвата, които би трябвало да крвйнииски функционер за 
•принесат за спиране на изсел- чс са „кукувици" всичкц онези 

напето, са недостатъчно обмислс- авторитетни сърби и черногорци. 
Посочено бе, например, за-

по-
това,даха дори 3-1 хиляди дела, 

пърово място изтъкнах»
■слабата работа на тамошните уп сглзансто. 
равителни и правосъдия органи.
И това, ме без основание: ако 
сърбите и черногорците, за 
защитят себе си и своите осмей-, предприемат за нормализиране

състоянието в Покрайнината

които се изселват и оставят своя 
Балабан бе за това, че

Ако тук нищо нс сс промени пи.
да — останалите мерки, коцто са запрещение на продаж- народ.конното

ба на къщи и земя, С тази мер- сега „да не сс хващаме за всяка
ал- наства от похмтителството на

банските националисти и преден ще останат без желания
ти от и; търсят помощ от държав- Пред този проблем сме и изпра- сс спир» изселването загова, 
ните органи, а тази помощ не вони: от една страна, приемат сс хората продават и купуват къщи

— с това се губи заключения в най-висшитс орга- м |1М0Т Г)сз завсрКа На подписи- вуват. 
по ни, програми за стопанско сътру-

дума". По такъв начин и тук се 
показа, че териториалните нюан
си в оценките и нататък същест-

сфскт. ка. Ос казано на заседанието, нс
че

им се окаже
доверието в онези, на които
правило най-вече се вярва. Ако дничестзо л}ежду общините, след 
хората са изправени пред пети- това мерки за връщане ма изсс-
яата, че и представителите на лоните, забранява сс купопрода- р»та се изселват, а държавата гу- 

системата" не ги защищават от жбата на къщи и земя, обаче от и население и данък, 
националистите, тог»за желание- друга страна, не сс оказва същи

нска зашит» от иай-обнкновени-

тс в съда. Къщите, следователно, 
и при забрана, сс продават, хо- Инак тов» заседание бе орга

низирано по позод отчета за 
провеждане Заключенията 
Скупщината на СР Сърбия за 
спиране изселването на сърбите

на

то за напускане на една такава 
среда е ясно.

На заседанието на двете ра
ботни тела в Републиканската ко и черногорците и з» Заключени-зака-те хулигански нападения, 

ни и натиск, така чс и този пъг 
В Косово се случва и това: в най-остра форма се показа, чс нференция на ССТН някои оцен 

ки предизвикаха спорове. Докла 
дчикът н» заседанието Драган

ята на Председателството на 
СФРЮ и. Председателството на 
ЦК на СЮК за Косово.

отчетите за остарелите и нере- хор»та не живеят от програмите 
шените съдебни дел», за немар- 
ното отношение на органите 
управлението към исковете 
гражданите за „фаворизирането 
на двуезичното" при настанява
нето на р»бота, толерантното от-

и заключенията на органите, ко-
Н’1 —' лко оперативни били те, но жи- Шапонич, републикански секре-на Б. Радивойшавеят от всекидневните отноше- тар за правосъдие и управление.

(От 3-та стр.) те републикански, покрайнински легатски скушцини. Много пове- 
и ОСТ-овските железници да има че отколкото държавата, срещу

нощение при узурпирането на 
обществена земя от страна на
албанците ~и т.н., говорят за то- вата" която съчиняват делегати, ме наистина единствена югослав- тези процеси трябва да се про-
ваГче сърбите и "черногорците които застъпват интересите на ска система на железопътните тнвопоставл Съюзът на комунис-

- губят доверие в онези, които би работническата класа и народа, съобщения. В една такава оисте- тите.
трябвало цай-вече да ги защи- трябва да изпълнява ролята сив ма самоуправителното положе-

■стопанското развитие.
Но, за много неща Съюзът 

може да бъде на комунистите трябва да про- 
при карва пътища. Не само Съюзът

ние на Заетите,
Да не се залъгваме, че днес ммого по-здраво отколкото

щ»ват.

Това специално усложнява в югославските железници нпр. съществуващите разцепления в на комунистите в своите органи,
състоянието в Покрайнината, та- е много застъпено същинското ж.п. — транспорта. Единството но и в своите първични органи-
ка че сега няма по-пряка зада- социалистическо самоуправле- на югославските железници ни- зации. И в тях нпр. постоянно
ча — бе каз»но на неотдавна ние. Социалистическо самоуправ- как не може да укрепва някакъв трябва да се задава въпросът за
проведеното съвместно заседание ление е само онова, което една- ои федерален етатизъм. Посоч-- използваемостта на така нарече
на Координационния отбор за кво е. засипвано както ‘върху ин- вам железниците, а подобни при ните вътрешни резерви __ за по-
междунационални отношения и тересите на работниците в този мери има много — в 
Секцията за политическа систе- или онзи трудов колектив, така съобщения, електростопанството,

■ма към Републиканската конфе- и върху интересите на общество- водното стопанство 
ренция на ССТН в Сърбия — то като цяло.

пътните голямо производство, за по-голям 
износ, за по-голямо пестене, за 
по-голямо заемане на работа, за 
защита на работниците с най-

и другаде.
— Не са ли всички тези за- 

Не е ли от' полза за милио- тваряиия несъвместими със соци-•задача по разчистване на отно
шенията в органите на властта, ните наши хора, без оглед от алистичсското 
з» разграничаването и утвържда- коя са националност, югослав-
ването на отговорността на всич- оките железници да фуикциони- която заплащаме с дезинтегра- резерви остават неизползувани 

създаване на атмосфера на недо е ли по-добре вместо настоящи- държава

ниски лични доходи, за усъвър- 
шенствуване разпределението спо 

цената, ред труда и пр. .Много от тези
самоуправление ?

— Твърде висока е

да осуети — 
«а самоуправителни де-

поведение.
Весна Юговнч
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звонци

ШУРЩЪТ КРОИ СТАДАТА Туризмът и 

електростопанството 

— основа на развитие
Може &и 

дото на
и по-рано ста 

кооперация „Ер
ма на Църни връх 
да стаце по-голямо, оба
че поради .недостиг на 
храна —у заплануваната 
бройка ст 1000 
500 кози още

щеше

озце и 
не е дости- Тези дни председателят на водоцентрална на 

на Общинската 'скупщина Ерма в Тр. Одоровци, 
и председателят на Об- 
щинокия комитет в Ди
митровград Слава Тодо
ров и Младен Димов по
сетиха местните общнос
ти Трънски Одоровци и 
Куса врана, като на мяс 
то се запознаха с пробле
мите в тези две дерекул- 
ски села.

гната.

В „Ерма" ни осведомиха, 
правят

съгласно определенията 
нц Ппротока, Бабушниш 
ка и Димитровградска об 
щини. Вече се готви про 
ект за вододентралата. 
Решение’ по този въпрос 
е взето през юни настоя
щата година на среща с 
представители на трите 
общини и представители 
на .Нишки регион, елек
троразпределителната си 
стема на Сърбия и дирек 
тора на строящата, се 
край Пирот водоцентрала 
„Завой".

Тази акумулация ос
вен за производство на 
ток може да се използу
вала напояване на Пирот 
ско поле. Освен това ще 
се създадат добри усло
вия за развитие на тури 
зма в този край, изобил- 
ствуващ с природни кра
соти.

Естествено, жителите 
на Тр. Одоровци и Куса . 
врана особено много ин 
тересува какво ще стане 
със съобщенията, които 
са или нередовни, или 
стават с големи трудно
сти, след срутването на 
скали и земя в ждрелото 
на река Ерма преди няко 
лко години.

Съобщенията по доли
ната на р. Ерма и днес 
стават с голям риск и тру 
днссти поради напукнали 

■ те тунели между Попнов 
оки манастир и, Тр. Одо
ровци.

че напоследък се 
сериозни усилия 
личаване на площите с 
фураж. Вече

за уве-

е извърше
на комасация на 150 хек 

■тара, придимно ливади и 
пасища, които след при
лагането на разни агро
технически мероприятия, 
може би още от

Недоимъкът на сено намалява овцете

създадени сравнително 
добри условия за работа.

Всеки зает на фермата 
има свободен ден, обез-

време да потърсят помощ.
Основното; стадо на ов- 

цефермата на Църни връх 
ще се попълва от собстве 
ното възпроизводство, ка 
то пълният брой от 1000 
овце трябва се достигне 
до 1988 година.

За създаването му, ка- 
кто и за създаването на 
фуражна база на 150 хе
ктара ще бъдат изразход
вани над 30 000 000 дин.

Жителите на Тр. Одо
ровци и Куса врана бяха 
запознати и с плановете 
за бъдещето развитие на 
този край. Изтъкнато бе
ите, че основа на бъдеще 
то развитие на Тр. Одо
ровци и Куса врана е в

идната
доста-

коопера-

печена е им е топла заку 
ска и изобщо по-добра 
храна, а и личните дохо- 

надминават

година, ще дават 
тъчно сено за 
тивните стада. ди вече 

50 000 динара.Инак днес положение
то им -не е завидно. През 
лятото „Ерма" беше при
нудена да купува сено в 
Драговита, Поганово и 
ЛР. отдалечени с десетки 
километра села и да го 
докарва на ф?рмата на 
Църни връх. Не е труд
но да се пресметне кол
ко ще струва това сено 
ако се има предвид, че 

• един килограм са плаща
ли по 20—25 динара. Ако 
към тази сума се причи
слят и транспортните ра
зходи. които не са малки, 
тогава е ясно, че отглеж 
дането на овцете е стру
вало доста скъпо на коо
перацията. Сметката ще 
изглежда съвсем по-дру
гояче слел създаването 
на собствена 
база.

Овчарите 
1^ъх вече не- са изолира
ни от света: имат телеви
зионен апарат, ток, дори 
и телефонен пост, така 
че при нужда могат на-

на Църни

туризма и електростопан- 
стгото. Назрели са вече ус 
ловията да се реализира 
идеятаМ. А. за изграждане

С«празни»екраниПРЕСЕКА

ят в Основното училище 
в Звонци Урош Миланов, 
инак нашушковчанин. Но 
малка е ползата от това. 
Ние в Нашушковица оча 
кваме телевизията да из 
пълни обещанието си и 
да дойдат специалисти, 
които да предложат мяс 
то, на което да ое пост
рои препредавател, или 
усилвател, впрочем те 
знаят какво трябва да 
се направи. Защо екра
ните да си стоят празни, 
а ние да се съдим, защо 
то и освен това. че загу 
биха спора, от Телевизия 
Белград пак ни прашат

казва Ми-Десетина години вече сметки... 
ланов.

Друг въпрос, който в 
Нашушковица е нале
жащ, е поправката на пъ 
тя от селото до шосето 
Бабушница — Звонци.

— Още летошните по 
ройни дъждове отвляко
ха чакъла и пясъка. Ве

нашушковчани водят сп
ор с Телевизия Белград. 
Телевизията търси да 
плат пат абонамент, а на- 
г ушковчани отказват да 
направят това, защото 
са с „празни" екрани. И 
без оглед на факта, че 
отсреща е Асеново кале 
с телевизионния препреда 
гател, стотина нашушков
чани, притежаващи тв— 
апарати", нямат карти
на".

че се организираме да 
обезпечим достатъчно ко 
личество чакъл и пясък, 
а сега когато вече изми
на и полската и сезонна
та работа предстои 
да организираме акция 
в местната общност — 
сподели Миланов.

фуражна

ниТрябва да се отбележи 
и това. че на овцеферма- 
та на Пърни връх, на 
ято работят 13 души, са

— Ако може да ни слу
жн за утеха, спечелихме 
делото с 
по ад. казва преподавател

Телевизия Есл-ко- А. Т.

ОБЩНОСТ В СЕЛО ДОЛНА ЛИСИНА

из ДЕ“™р^щдВАТ СЕ КОМУНАЛНО-БИТОВИ ПРОБЛЕМИ
заяви Христов, сащс започнем с работа, Училището дала нс

общ-
вежда, а и сега както 
запланували редица активности от област
та на всенародната отбрана и обществена-

Местната общност в Долна Лисина см 
местно с другите 
организации в селото и 
щиноки органи успешно разрешава кому- 

битовите проблеми. Селото с слс.<- 
махали .има го

материал, а местната
с работа. Тук се 

всяко домакинство да участ- 
2 трудодни, а ако с необходимо

обходимияобществено-политически
компетентните об участвувапост 

договорихме та самозащита.
Да кажем и това, че в местната общ

ност в село Долна Лиоина са съвсем довол 
ни от изкупуването на добитък, което в 
другите местни общности преди всичко в 
Долногглъмински район, представлява от 
делен проблем. Това всичко се дължи на 
„присъствието на теха-шя район на селско
стопански организации от Враня и Сурду- 
лица, които оовен „Напредък" тук имат из
купвателни пунктове. Това е още едно по
твърждение, чс конкуренцията в селското 
стопанство има и положителни

Поради тава не без основание е и-ници 
актив ата на отделни местни общности за от 
.криранс па подобни изкупвателни пунктове 
от други селакастопаноки организации 

райони на общината.

вула с но
и повече. Времето ако позволи до средата.

ноември очакваме същата да приключи 
•— изтъкна Христов.

нално-
трисЬицирано. До ровенето 
ден за движение път. Със снабдяването и 
изкупуването нямат по-големи проблеми 
И т/р Но въпреки това, местната общност нс
И доволна от осъщественото. Тсзид^ка^о
ни увелом!И председателят на местната ког 
фс2:«”« »».«"«*-«»•>„*
РИС ХРИехиО/ Щ училищната сграда. 
— довеждане «а вода в учили

можахме Д> ее ,о,«.ор« с
и те да участвуват •вися. сега 

направихме и сто тези дни

на

общност дов местнатаОсвен това
края яа настоящата година са запланували 

разпилият 'няколко махленски пътища 
Именно, както подчерта Христов, заплану
вано е разширяването на пътищата до м*1- 

Сслищс, Паньевица и Леска, за ко 
сто обезпечаването на епедства, с които 
трябва Да участвува местната общност, е 
в ход.

е м "Л

халите:
резулта-

Илициативата ти.
В хрд са и подготовките за акцията 

Нищо не бииа да ни изненада акция, 
тази местна обищвг/^чс някол- 

твърде успешно,-се прове-
...I

и в ос
м. я.,ио те 

нитс органи 
този договор

която в 
ко години поред таналите
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ЖкУЛТУ РА ^ П Р □ С В ЕТА:^ И ^
^|>ЛОПО ВЪПРОСИТЕ ИА ОБРАЗОВА 1 ИЛ мото 

1) СУРДУЛИШКА ОБЩИНАот ПАНАИРА НА КНИГАТА В БЕЛГРАД

Необходима е по-крепка 

връзка между училищата 

и сдружения труд
ВНУШИТЕЛЕН ПОКАЗ НА КНИГАТА

та част на речта си д-р 
И по Врандстич.

Инак и този 
традиция посетителите на 
Панаира иа книгата има
ха възможност Да си ку
пят желаните заглавия с 
20 на сто панаирно нама
ление. Експозициите на

ва възможност за култур
на еманципация на всяка 
нация, а със своето раз
нообразие обогатява об
щата съкровищница 
културните ценности на 
всички югославски наро
ди и народности. Обекти-

Тридесст и първият Ме 
ждунаоодон панаир на 
книгата в Белград, който 
на 23 октомври т.г. в 
най-голямото хале на Бел 
градската панаирна чет
върт откри председателят 
на Скупщината на СФРЮ 
д-р Иво Врандстич, но ре 
дица показатели превъз 
хожда всички досегашш 
панаири на книгата. Пре 
ди всичко на тазгодиш 
ния панаир на книгата

ПЪТ но

ОК на СК, нана Па образователното де седанис на 
ло 1! Сурдулишка Общи- косАо бяха обсъдени ак- 
на вече няколко години туалнитс въпроси и нро- 

стабилност. Че- блеми на образованието 
и възпитанието за тери
торията на Сурдулишка 
община.

По-нататък бе изтъкна-

нсдостига 
стите
иитс дрограми, 
образователната система, 
предизвикаха много диле
ми. В основното образо- та слабата връзка и съ 
напие е постигнато пъл- трудничество между учи-

недостатъчното

вното научно степенуване 
на културното наследство шините и много чужде- 
и постоянното подобрява странни изложители при

коваваха е часове вмима-

изменения на учеб
па и на

не на условията за разви
тие иа културното и худо
жественото творчество п

името па посетителите. 
Издателство „Брат-

лищата, 
сключване на проезетни- 

работнипи в работата 
ся местните общности и

I но обхващане иа децата. 
1 Такова обхващане обаче 

не е постигнато в основ- 
! него образование на де- 
; пата е нарушено разви

то

политлчес- 
както

обществено
;<:"г.с организации.тис и на възрастните.

Кдии от проблемите е •< нздетгатьчяото сътруд- 
нелчет.тгъчната оборуде шг-'остзо между ооганиза 

-те- на сдружения трудкост на училищата, липса 
га учебни средства, п училншата.

Крепката връзка между- 
училищата и сдружения 
труд е една от най-важ
ните цели на реформата 
на средното образование. 
В документите за рефор
мата организациите на 
сдружения тРУД подучи
ха твърде важна роля. Тя 
хна задача е всъщност да

та
училищна мебел, препода
гатели и пр.

— Тежкото материал
но положение, в което сд 
намира образованието, а 
е тов.а и работниците в 
него, зле се отразява вър-

ство" иа тазгодишния Па
на книгата е най-

участвуват рекорден брой взаимното проникване на 
издателства от страната културните ценности ще 
и чужбина. В него участ- допринася за всестранно- 
вуваха 200 домашни и то развитие на национал- 
723 чуждестранни изда- ните култури и укрепва- 
телства от 62 страни. Друг не на съдружието на вси- 
характерен белег е: от 23 чки наши народи и наро- 
до 29 октомври между , дности и техните култури, 
щандовете с над 100 хи- , Затова по:крепкото свър- 
ляди заглавия течеше не зване на нашето общест- бройни посетители, 
скончаем поток от посе
тители и тази година без 
спорно ще бъдат попра
вени всички досегашни 
рекорди.

На тържественото от
криване в приветствената 
си реч д-р Иво Вранде- 
тич изтъкна
на книгата, като вестите- 
лка и боркиня за мир и 
прогрес, за взаимно опо 
знаване и сближаване ме 
жду народите.. По този 
начин книгата 
най-здравата спойка меж 
ду минало, настояще и 
бъдеще". В присъствието 
на изтъкнати творци, кул 
турни, научни и общест
вено-политически дейци 
и многобройни любители 
на,писаната реч, книгата 
бе окачествена като „фе
номен, който продължава 
и. вечно ще трае, чиято 
сила и влияние нараст
ват паралелно с духов
ния и материалния про
грес на човечеството”.

Посетителите «а Пана
ира на книгата можаха 
да видят едно изключи
телно тематично разно
образие, високи образци 
на съвременна полигра
фия, богатство на офор
мление и пр.

— Овободното разви
тие на националните кул
тури -в нашата страна да-

наир
новите си издания, марк- 
сическа литература, най- 
новите броеве на 
ние „Мост", есстник „Бра

списа-
ху самите просветни ра
ботници, а и върху сами
те ученици. Това би мо
гло да има катастрофал- плануват специалностите 
ни последици за бъдеще- и бооя на професионал

ните кадри, да обезпеча
ват условия за професи- 

то положение на просвет- спално обучещте и прак- 
ките работници даде гор
чивите си плодове — от
бягване на младите да 
се школуват за препода
вателски професн_ш Ако 
спешно не се предприе
мат мерки, може да се

тство" и детския вестник 
„Другарче" също привле
че вниманието на много-

ня-
то на цялата наша общ
ност. Дълго поцценяване-

кои от които за пръв път 
се запознаваха с издатсл- 

- телството на българската 
народност.

ео, за неговата интегра
ция върху социалистичес
ки самоуцравителни ос- 
ноеи, за премахване на 
културните и икономичес 
ките бариери, за напре
дъка на културата, наука 
та у съвкупното творче
ство, е от решаващо зна
чение, а в това ролята на 
издателската дейност, с 
публикуването и разпро
странението на книгата 
има особено значение — 
изтъкна в заключителна-

т:-ка и да създават усло
вия за образование с гг 
б-з откъсване от работ
ното място.

В нашата община са по 
лагани усилия реално да 
се видят потребностите 
на организациите от ма
териалното производство 
за кадри. Обаче не ви
наги се е стигало до не- 

сътрудниче- 
ство, което отрицателно 
се отразява върху плани
рането на кадрите. Пора 
ди това се идш до несра- 
змерно съотношение меж 
ду професиите, за които 
се подготвят учениците и 
конто търси стопанство-

След закриването на 
Панаира на книгата, ос
тава да се сведат комер- 
ческитс резултати, но ос
тава впечатлението, че 
значението на Панаира 
не е във финансовите ре
зултати, а в обогатяващо 
то съдържание, тази го
дина изключително рцз- 8 КРая на трудовия век обходп.мото 
нообразно и многолико. | почти е забравено — спо 

. !■ дели Владимир Стояно-

значението

случи много училища да 
останат без учители. Из
глежда, че на естествена
та замяна на този кадър

„става

Ст. II. , пич ка неотдавнашното за
ГОСТУВАНЕ НА СКХД „МЛАДОСТ" В КЮСТЕНДИЛ

Успешно представявне на 

босилеградските самодейци то.
Съгласно Протокола за на културата на град Кю колективи, това бе първо 

крайгранично - сътрудни- стендил. Тук босилеградс то самостоятелно госту- 
чество между Босилеград ките самодейци се преде ване и самостоятелно пре 
ска община — СФРЮ и тавиха с концерт. Най-ма дставление на босилегра- 
Кюстендилския народен яките, самодейци от I до дския самодеен колектив 
съвет — НРБ, а в- рамки IV клас се представиха с Безспорно това е крачка 
тена сътрудничеството в китка пионероки танци, напред в развитието на 
областта на културата а учениците от V до VIII самодейността в Босилег- 
в миналата сряда СКХД клас с изворни танци от радска община Босилег- 
„Младост от Босилег- Босилеградски край. Про радекгпе самодейци в те
рад гостува в град Кюс- грамата . бе допълнена „ ' жду сдружения труд и сре
тендил — НРБ. Самодей- със сблистрчески изпъл- “ " концерта бя- дните училища в обши
тото културно^художест- йения на народни песни А ■■ ?^вТСТвх?адн •’ 0 ната безспорно трябва да 
вено дружество „Млайо- За от^еля^Г.МН0Г0
ст" от Босилеград госту многогодишното (&!' -• - ДОИЧРИ**»*....Ц<*й!. потвърдиха и брой-
ва'на Културввя театър ‘'«обители на народния ^ ,учасгници в разис-
към профсъюзния .дом кванията.

Изискванията и целите 
не са цялостно осъщест
вени, нито 
дума за производствената 
практика .а практическо
то , обучение. Поради то
ва, както бе подчертано 
на заседанието на ОК на 
СК, сътрудничеството ме-

когато става

волни. М. Я. С. Микич.•>
/СТРАНИЦА I
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Младежа трибуна * Младежка трибуна
С К У ПШ И Н ИЦИК пол И т1л чг'Ж В ДЕЛЕГАТСКИТЕ

ПРИЗМАТА Ф°РУМИ
БОСИЛЕГРАД

ПРЕЗ

Ученическата кооперация 

разшири дейността сиПолитиката е мъжка 

дейност, напи? Досега учениците купуваха в кооперацията си 
тетрадки, моливи, гуми и подобни помагала, а от 
тази учебна година и необходимите учебници и на
ръчници

учебна година работещи-' 
те в нея. ученици се гри
жат за 
ване
трибуция на вестниците 
и списанията, за крито 
са се абонирали ученици
те и училището.

Ученическата 
рация понастоящем раз-

I От 25 младежки 
органите и телата представители във форумите,
ганичятт “ обществено-политическйте ор1-аниззщш само 5 са девойки. Още
в Общинската скупщина и скупщините 
равителните общности на интересите

редовното полу 
и навременната дйс

ча-

по-малко ги има 
на самоуп- Само две години бяха 

достатъчни на ученичес
ката кооперация „Ра
дост" при основното учи
лище „Георги Димитров" 
в Босилеград напълно да 
оправдае съществуване
то си. Понабрала през 
изтеклия перйод пари и 
опит, тази своеобразна 
ученическа търговска (и 
не само търговска) орга
низация успя и да разши 
ри дейността си. Досега 
учениците купуваха в нея 
само тетрадки, моливи, 
гуми. боички и подобни 
помагала, а от тази уче
бна година и необходими 
тл учебници и наръчни-

Радко Димитров, ръко
водител на кооперация
та, ни уведоми, че този 
път учебниците само са 
пренесени от градската 
книжарница, за ла бъде

^'осиЛегРа:Д°ка общийа е валидна общою- 
гославоката констатация: младежта е на иерифер-и- 
ята на обществените събития и процеси. Защо? Мо 
же би младежта няма достатъчно представители в по 
литичесхите форуми, 
управителните органи? Или 
достатъчно активни и

коопе-

полага със средства и 
книги на стойност от надулеснено купуването им.

Занапред обаче учебници 400 000 динара. В нейния 
те и наръчниците ще бъ-

делегатеките скупщини -и само-
пък ги има, но те не са 

да обезпечат ие- фонд ще бъдат внесениподготвени 
тинската позиция на младежкия интерес? дат поръчвани от издател 

ствата, като се използу
ват подлаганите от изда 
телите благоприятни ус
ловия. По този начин 
трябва да бъдат увеличе
ни оборотните средства 
кя кооперацията.

Ош» слно задължение

и парите, събрани от 
продадените количества 
шипков плод и стара хар
тия. както и от друга 
видове обществено-поле
зна дейност., Средствата 
ще се ползуват за екскур 
зии, награди и помощ на 
дена от бедни семейства 

е поела ученическата ко- и на деца без родители, 
операчия ..Радост". Имен 
но, от началото на тари

Председателят на ОК на ССМ Иван Бзрски каз
ва, че Общинската конференция и Председателство 
то й ще се- опитат час по-скоро Да отговорят на гор
ните въпроси, за да бъде намерен пътят „към цен
търа на живота". За начало е изготвен статистически
преглед на младежките представители във форуми
те, органите и телата на обществено-политическите 
организации и в Общинската скупщина и скупщини
те на самоуправителните общности на интересите.

м. я.ци.

ВСЕКИ ПЕТИ ПАРТИЕН СЕКРЕТАР Е МЛАДЕЖ ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ: СУЗАНА СТОЯНОВА

Песента е име на нейната младостВ състава на Общинския комитет на Съюза на 
комунистите са 5 младежа и 1 девойка, а в комисии
те на ОК действуват 3 млади комунисти. Един мла
деж и член на МОК на СКС в Лесковац и член на 
Председателството на МОК. От 61 секретари на пър
вични партийни организации 14 са млади.

Седем младежа и 2 девойки са членове на ОК на 
ССТН. Една от двете най-Бажни изпълнителни функ
ции в конференцията — секретар на председателство 
то — се изпълнява от младеж. В комисиите и секци- 
ите са -включени 18 младежи и девойки. В МОК на 
ССТН и РК на ССТН има по 1 младеж -от Босилег
рад ско.

Сладкопойна като славейче, талантлива за строителство и спорт, 
трудолюбива, дружелюбна и съзнателна млада активистка, Сузана Стояно
ва от Сурдулица е красноречив пример за пълноценност в живота
Без нея са немислими „Сре 

щите на селата" („Боря се за 
моя квартал Юорковица"), пра 
зничните тържества („Револю
ционните песни ме трогват до 
дън-душа"), програмите в рам 
ките на крайграничното сътру 
дничество („Пях в Перник, се
га се ]'0'№я за път в Кюстен
дил") и останалите културно- 
забавни -манифестации. Нищо 
чудно — Сузана и официално 
с златен глас па Сурдулица.
Въз финалния преглед на съ
ревнованието „Златен глас на 
Сурдулица '86" е . спечелила 
първото място с прочу-вствено 
изпълня;, ис на песента „Ето ти 
сърце яа дланта".

на традиция в строителството 
— дядо й е прочут майстор, 
а татко й е строителен инже
нер — й е помогнала да ре
ши голямата дилема — музи
кално или строително учили
ще. Сега тя е най-добрата че- 
твъртоклаоничка в паралелка
та за ниски строежи в образо
вателния център „Милентие 
Попович" в Църна тра-ва. 

Вбянн — Доволна съм от избора 
Ниш си. Строителството е широка

-V!'* «V;данаИ в Общинския синдикален съвет секретар
В съвета са избрани 4 

чле-но-ве на М-сжду-
Председателството е младеж, 
младежа и 2 девойки. 2 млади са 
общинския синдикален съвет в Лесжо-вац.

*

поле за креативност и винаги 
и навсякъде перспективна про
фесия.СКУПШИНИТЕ: САМО 3 ДЕВОЙКИВ

Стоянова е една 0т. най-та- 
лантлгевите хандбалистки и ба- 
окстболисти в общината. „ОбиСг.^д делегатите на Общинската скупщина само 

5 -са от редовете на младежта и в-сичкитс са младежи. 
Млад работник е и представителят на Босилегрлдока 
община а Съвета на общините па Скупщината нч С- 
Сърбия Зн-ачичтелно по-голям е броят на младежи
те и девойките -в делегациите на трудовите колективи
и местните общности.

казва тячам и тениса
но за този спорт тук не съще
ствуват условия".

Весела и дружелюбна, Сузана е 
много популярна сред съучениците си 
в Църна трава и сред сурдулишката 
младеж. Но не този, а друг факт об
яснява честото й избиране в младеж
ките ръководства: като активистка 
ССМ и Фериал.иия съюз най-съзнател- 

довередате й задачи.

Значи, новите иарости хи
тове са твоята „специалност"?

— И да. и не. Обичам -всяка хубава 
музикц, пея и стари, и нови народни 

слушам забавнипесни, а -най-много 
композиции -— обяснява Сузана.

казва:общност доЕдно старо нравило 
титлите ос стига по дълъг и тежък 
път...на интересите за оенот I ^ зашига ,са избрани 

чеока култура ^иа а ЦД члеИа на -изпълнител 
9 младежа и 3 девоиюъ * Младсж с и дсле

в републиканската СОЙ за физи

ческа култура.

В
\

— Моята титла (макар че това и 
кой знае каква титла) с корона

но изпълънява
ис е
иа десетгодишното ми другаруваме с 
песента. Като второкласничка започ
нах да пея в училищния хор, а вече 
седем години съм член на КХД „1 
май:"’ в Сурдулица,

Казано на ез-ика -на днешните мда- 
ггоколония, Сузана е тоилодолока 

(по ба-ша й) — гормолисицока (по ма
йка й) „копродукция". Богата семей-

— Ние. младите, искаме да се бо
за по-хубаво бъдеще на нашето 

социалистическо об 
тава е и -наше бъде-

рим
са-моуп равителн о
щосггоо, защото 
ще, -но често «и се мзиречва егоизмът 

личните интереси у възрастните, 
който все повече убива човещината.

общностит самоуправителните
заемане иа .

СОЙ за жилищно-комунал

В скупшините
защита и

работна ръка има наза здравна 
по 1. а в скупщината 
на дейност 2 младежа.

-па Д-и
к. г.

к. г.
СТРАНИЦА »
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РЕШЕНИЕ МА СКУПЩИНАТА НА СОИ ЗА
КУЛТУРА И ФИЗИЧЕСКА КУЛ■«колко сой » ОБЩВСТВЕНИДКЙНОСТИ^НМА ОБРАЗОВАНИЕ,

ТУРА В ДИМИТРОВГРАДПОВДшГсРЕДСТВА ОТКОЛКОТО ПОЗВОЛЯВА 
ТРББЛЕНИБ Надвзетото да се върне 

на стопанствотоКанво с излишъка
всички, дали до края па годината да 
сс намалят размерите иа облаганията, 
дали от облагания да ее „освободят , 

стопански организации, 
стопанисват в крайно трудни

Очаква сс тези дни, след официа- 
дсветмссечнитс ба- 

въпроса да дадат
почти шест 

динари 
общността за

лно приемане на 
ланси, отговор иа 
делегатите на окупщшште на СОИ п 
на Общинската окупщина в Босиле
град. Всъщност, тс щс вземат реше- 

13-те милиона динара, колкб-

панството
милиарди стари
могат и
образование, култура и 
физическа култура 572 
милиона

Но за да не се повтори 
излишъкът пак да се по

за други цели,

Според закошгонредли- 
о същественият 

самоуп раки
ен пи ята,само онези
излишък в 
телните общности на ин
тересите трябва да ссвър 

откъдето е и 
на стопанството.

които
условия или пък да се „кърпят дуп
ки'' в организациите, финансиращи 
ее от тези СОИ.ние за

то повече средства от позволеното та- 
потребленис (в

стари динари.
не там,-

обсъждането 
недоумения. За-

Сигурно е, че при 
на въпроса ще има 
що то без оглед излишъка, в някои 
обществени дейности материалното 

добро, Всъщност,

взет
I I а практика това най-че
сто ме сс провеждаше на 
дело, защото 
намиран начин събрани
те повече 
позволеното да се разпре

згодншно съвместно 
сравнение с миналогодишните разхо
ди) са сс намерили в касите на, само- 

общности на игггере-
харчи

с Скупщината на самоупра 
вителната общност за об- 

култура и фи

винагиуправителните 
сите за ооновно образование, култу
ра, физическа култура и за здравна 
защита. Да припомним след изтекло-

ноложенне не е от разование,
зичсска култура прие ре- 

3 088 000 динара
голяма е разликата между размерите 

позволеното съвместно потребление 
п разходите, т.с. инфлацията. Личните 
доходи в основното образование,' на
пример едва сега са подобрени,

най-низките в Репуб-

средства
и а шетше

да бтшат върнати на сто
панските опганизаиии, съ 
образно участието им във 
финансирането на дейно
стта на споменатата об
щност. Зя някои трудо
ви организации това 
е малко, макар «<■ сума
та не е голяма. Така на- 
г,г>-*м"г ТО „Димитров
град", като организация 
с най-много заети, отде
ля дори 50,62 на сто от 
сослствата. събиращи сег

делят на ползуващите те
зи средства. От юли 
сек влезе в сила ново за

ел о-

осковното деветмесечие в касата за 
образование са „блокирани" около 2 
милиона динара, в културата към 1,8 
милиона, в здравната защита около 7 

(наистина

мо
но

все още сд сред 
ликата. Средният личен доход иа пре
подавателите възлиза около 8(1 хиля
ди динара. В здравното дело е още 
по-зле. Покрай другото, не само, че 
личните доходи са сравнително низки 
мо отношение на други области и сре
ди (средният личен доход на лекари
те едвам ли надминава 90 хиляди ди
нара), но сс очаква и — загуба. Още 
по-трудно би било ако всички тези 
СОИ не получават допълнителни сред
ства от републикански източници.

кон опреди иса ние, 
ред което осъщественият 
излишък в самоуирави- 
телнитс общности се от

вее . ощемилиона
неофициално) и във физическата кул 
тура 229 хиляди динара.

неКакто казва Спаско Спасков, пред
седател на Изпълнителния съвет на 
ОС в Босилеград при обсъждане на 
въпроса ще се води сметка да не 
обеднява сдруженият труд в община
та, преди всичко стопанството. Това 
ще се има предвид и при изготвяне
то на планове за идната година. По
точно, ще се спазва становището на 
РК на ССТН в Сърбия да не се на
малява участието на стопанството 
общия доход. Сега трябва добре да 
се изучи (и вземе решение) какво да 
се прави с повече събраните средства 
в тези СОИ — дали да се върщат на

деля на отделна текуща 
сметка и отива в Репуб
ликата за предварително 
уточнено предназначение.

Тъкмо това законопред 
писание е причината от
самоуправителната
пост на 
разование, култура и фи
зическа култура Републи
ката да вземе пет мили
она и 720 хиляди динара 
излишък, осъществен през 
пъреото полугодие. Тези 
средства е трябвало на
време да бъдат върнати

общ-
интереситс за об-

в споменатата самоупра- 
вителна обшност, ..Свобо 
ла" 11,25

Уважавайки това обаче нд. бива 
Да се губи от предвид и положението 
в стопанството, което едвам се справя 
с трудностите, най-често с нови кро

на сто и т.н.
А. Т.

в

дити. В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ 
ЩИНА СЕ УВЕЛИЧАВА 
ЧИСЛОТО НА СОЦИАЛ 

НИТЕ СЛУЧАИ

В.Б.

КРЪВОДАРИТЕЛИ ОТ ТО „ДИМИТРОВГРАД" НА 
„НЕОБИКНОВЕНА" ЕКСКУРЗИЯ.

на димитровградското сто 
панство. Защо това не е 
напоавено и какво е мо- 
жало с тези средства да 
сс направи да са остана
ли в общината. Отделен 
е въппос чия е в този 
случай
Но по всичко

Помощта не 

изоставаХуманността не познава граници
На проведената неотдавна двудневна екскурзия, 

която имаше и „трудов" характер всичките 50 работ
ници в Кралево дариха кръв. Разширявайки сътруд
ничеството още повече се сближават.

Трудовата организация то посетиха Крушевац, 
„Димитровград'' в Димит Кралево, Гуча, Шумари- 
ровград вече няколко го- це'край Крагуевац, Жи- 
дини е най-добрата ор- ча и Върнячка баня бе 
ганизация «а сдружения момент димитровградски 
труд в страната по кръво те гумарски работници 
даряване. В тази димит- още веднаж да потвърд- 
ровградска организация ят на дело хуманността 
има над 700 кръводарите си; Всъщност, когато бя- 
ли, които през последни- ха в Кралево в Завода за 
те години в тази област транефузия към Медицин 
въведоха няколко нови- ския факултет дадоха 
ни. Именно,, досегашно- ценната си течност. С ръ 
то няколкогодишно и твъ ководители на този за- 
рде успешно сътрудничес вод водиха разговори за 
тво със Завода за транс- по-нататъшното 
фузия на кръв от Ниш, 
те разшириха сътрудни- зи акция да получи тра- 
чество и с други .институ 
ции. Всъщност, разширя 
вайки сътрудничеството 
те още повече -се сближа 
ват с други. Сега те у- 
становиха сътрудничество 
със Завода за транефузия 
към Медицинския фа
култет в Кралево. А раз
ширяват го на' няколко 
начини.

Неотдавна проведена
та двудневна - екскурзия 
на 50 работници от тази 
организация .няколкокра
тни кръводарители, кои-

показаха, че хуманността 
не признава никакви об 
щински и регионални 
граници.

С новия си метод на 
действуване те не само, 
че още веднаж издържа 
ха изпит по хуманност, 
но потвърдиха че не без 
оонование са първи в стра 

Л. Димитров

В селата в Босилеград, 
отговорността, ска община, с нзключе- 

личи, че ние на Босилеград, Райчи 
става дума за изчакване ловци и Радичевци) все 
С.тано 'и този път наме- повече има остарели се
рии начин да изхарчим мейства, които търсят со 
излишъка"), което е не- цнална помощ и грижа, 
допустимо. Защото, ако Поради това и броят 'на 
е могла самоуправител- тези, които получават 
ната общност за здравео- различни видове социал- 
пазване да върне на. сто- на помощ ежегодно се 

__ увеличава. Според анали 
за, който бе обсъден и 

Я на последната сесия на 
Общинската скупщина в 
Босилеград се изтъква, че 
през първото полугодие 
на настоящата година 
социална помощ са ползу 
вали 167 души, за което 
са изразходвани над 
5 052 380 динара. От то
ва 120 душа си получа
вали от 9000 до 13 000 

машинен техник за неопре динара постоянна социал
на защита, а 43 времен
на. Същевременно през 
този период 34 души за 
76 деца са получавали де 
токи добавъчни, за което 
са заплатени 3 846 450 

в трета смяна да е динара.
В Центъра за социална 

работа изтъкват, че все 
още не са им известни 
всички социални случаи.

ната.

САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕ 
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИ 
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА V

Комисията за работа и трудови отношения на ООСТ 
„СД" — ЕИ Ниш давасътруд

ничество и се очаква та-

Обявадиционен характер.
Начинанието на 

гумарски работници 
вънреден, т.е. образцов делено време а) 
пример. Те показаха как 2) ЕДИН СТАЖАНТ — 
хубавото може да се свъ

за приемане на:
1) ДВА СТАЖАНТА —

тези 
е из-

прецизен механик, метало- 
стругар или машиношлосер за неопределено време

рже с полезното, как ек УСЛОВИЯ; Под 1 — средно машинно училище и по- 
скурзиите, които най-чес неже ще работят в трета омяна да са мъже с отбита 

военна повиност, а под 2) — КВ работник метална 
специалност и понеже ще работи 
мъж с отбита ,вюенна повиноет.

Молбите се изпращат в орок от ооем дни от деня 
на публикуването до Комисията за работа и трудови 

вид и значението на да- отношения на ООСТ „СД", ЕИ Ниш 
дената кръв — която .най- , Непълните 
често спасява животи. Те се разглеждат.

то имат туристически ха 
рактер, могат да се обо
гатят с нови 
ния. Примерът е за под 
ражение ако се има пред

У? съдържа-

и неподадени в срок молби няма да
М. я.

СТРАНИЦА 10
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Физическа кушура Щисма на читатели]та
ОЩЕ ЕДНО МНЕНИЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НА АН 
ГЛИЙСКИ ЕЗИКФУТБОЛ: НИШКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Победа „По неволя промених 

професията си"в последните минути
■>А. БАЛКАНСКИ-'

3 0 ^-<^ЛАДИНАЦ'’ (Малошище) успяваха да пробият за
щитната стена на гостите. Другарю редактор.

центьГтрк"РазД!; 26 Т0МВРИ 1986 Спортният
теренът полуппя3 ЗИТ6ЛИ 3°° ДуШИ- Времето облачно,
Станков в 74 м 1^М щ И1ПР1т' ГолмайстоРи: Александър
(ЗоГж-Лт, { ] И ДраЕан Дончев « 77 и 84 м.
срещата Велила рВеМ 1<арТОНИ ИЯМаше- Съдия срещата Велизар. Радич от Ниш __ ев с още два^ красиви . .цици, На които преподавах английски език през учеб- 

гола сложи край на игра- - Ната 1963/64 година, а мнозина от които мен обви
та. Победата можеше да ’ ниха за закри,вгш,ето „а езика разбира се' те

и по-убедителна, много'малки, за да мйгат да разберат някои неща а 
обаче домакините никак аз и тогава се опитах да им отговоря чрез Вашия 

вестник, но не зная по каква причина писмото ми не 
бе публикувано.

Именно след като завърших немска и английска 
тите. т°в?1 {^баче не на- филология на философския факултет в Белград и 
малява блясъка на тази отбих военната ои повинност, бях помолен , от най- 

отговорните лица в Димитровградска община и от 
основното училище „Моша Пияде" да преподавам 
английски език, който за пръв път трябваше да се 
изучава при нас. Като всеки млад човек, който обича 
родния си край, макар че имах работа в Белград, 
прибх предложението и през учебната 1963/64 годи- 

д С. на започнах да преподавам английски език в основ
ното училище и немски език в гимназията. Ученици 
те наистина показаха отлични резултати, което побу- 
ди голям интерес и при децата от по-малките класо
ве, така че голям брой от техните родители се, инте
ресуваха през учебната година при мен и изразиха 
желание да ги запишат следващата, учебна година в 
паралелка е английски език.

Но в началото на учебната 1964/65 година от
говорните от основното училище ми съобщиха, че 
между учениците „не съществува интерес" за англий 
ски език и с неговото изучаване се прекъсва.

на
твърде добър.

„А- БАЛКАНСКИ": Ми 
лко Соколов 7,
Димитров 7, Стамен Пе
шев 7, Милован Тодоро- 
вич 8, Новица Алексов 8, 
Славча Димитров 7 (Раша 
Тодоров), Александър Ста 
нков 7, Кръста Кръстев 
7 (Тошко Соколов), 
ран В. Христов 7.

. Футболистите 
Балкански"

бяхатерен, Обаче този път до бъде 
победата се стигна далеч 

.по-трудно, отколкото ли-
Синиша

не успяваха да намерят 
решение как да разкъсат 
защитната стена на гое

на пръв поглед. Фут
болният отбор „Омлади- 
нац” от Малошище игра 
класически бункер и твър 
де дълго успяваше да за
пази .непокътната своята 
мрежа. Домакините през ' Балкански" на 2 ноември 
цялото време играха до
бре, създаваха голови по
ложения, но никак не

чи

заслужена победа.
В следващия кръг „А.Зо-

„А.на. т.г. ще се срещне с от
бора „Единство".продължават 

победната серия на свой

КРАЙГРАНИЧНО СПОРТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ТЪЖЕН ПОМЕНПоражение на шахмати
стите и тенисистите

На 8 ноември 1986 
година се навършва 
ЕДНА ГОДИНА 

от смъртта на на
шия мил и никога 
незабравим

В рамките на крайгра
ничното сътрудничество в 
областта на спорта меж
ду общините Димитров
град (СФРЮ) и Драго
ман (НРБ) в Драгоман 'на 
23, октомври 1986 г. гос
туваха димитровградски 
те шахматисти и тениси
сти.

диха с 3,5 :2,5, .въпреки 
че най-реално щеше да 
бъде, ако срещата бе за
вършила наравно.

И по тенис на маса до 
макините бяха по-добри 
и победиха с резултат 
5:3, макар че колкото сре 
щата наближаваше края 
си димитровградчани бя 
ха все по-добри. Всичко 
това обаче не бе достатъ 
чно да се догони убеди
телното водачество на до 
макините.

' Опитах се да получа по-подробни сведения по 
този въпрос, но никой от компетентните «е ми даде 
убедително -обяснение, така че тази случка бе пър
вото разочарование, което доживях в родния си град. 
Затова смятам, че и тогава нечии лични интереси 
надделяха обществените и както някой -се поигра с 
моите ученици, така се поигра и с мен, като някой 
ме оста.ви без работа. Стоях шест месеца, незает, а 
след това по неволя промених професията ои.

Като специалист по езици, може би най-добре 
познавам ползата от тях. При днешните условия на 
жи.вот п комуницнране, всеки човек, който е завър
шил средно или виеше образование, а не познава и 
ие говори пито един чужд език, не се -смята за доста 
тъчно образован. Във всички културни среди се го-

И в ДЕете дисциплини 
по-успешни бяха домаки
ните. Шахматистите игра 
ха на 6 дъски и в напъл 

равноправна 
домакините за : 
ха по-добри, като побе-

Никола Ц. Николов
от село Трънски 
Одоровци

Димитровградско 
На този ден в 11 

часа ще посетим 
гроба му на гроби
щата в Трънски Одо 
ровци и ще поло
жим цветя. Каним 
близки и познати да 
пи се придружат.

Опечалени: 
Семейство Николови

борба 
нюанс бя

но
ворят поне два чужди езика, а в някои страни чуж
дите езици сс изучават и с цел за по-добра отбрана 
на родината в случай на каквато и да е опасност.

Изтъкнал бих за пример и похвала комбинат 
„Тигър” — ТО „Димитровград", в който е открит 
курс по английски език и смятам, че в нашия град 

сили да се открият подобни курсове

Д. С.

никога иепрежалима 
съпруга, майка, дъщеря, сестра и леля

ш
На нашата скъпа и

Венета
№ШшЖ Марянски

има условия и 
и по останалите сзйци, като се даде възможност и наI по-възрастните да допълнят своите-знания.

Васил Каменов 
ул. „7 юли" бр. 18 

Димитровградмедицинска сестра от 
с. Жслюша 

Димитровградскошф.

На 31 октомври 1986 година се 
ДЗЕ ГОДИНИ 
от смъртта

навършват
Гг-'ь.

на 2 ноември 
и ю часа в 

Жслюша

на нашия мил и никога непрежалимЩ в неделя 
Й 1986 година 
Ч гробищата на с.

I'
Тодор ЗлатановЪ

от е. Лукавица
Ма 31 октомври ще посетим вечния му дом 

в гробищата в Лукавица и ще положим цветя. 
Времето минава, но никога не ще заличи спо- 

на Твоя благороден лик и човечност. Винаги

_Димитровградско, Ще ДаД®” -
ШЕСТМЕСЕЧЕН ПОМЕЛ

и приятели да присъотвуКачим роднини

ват ОПЕЧАЛЕНА ФАМИЛИЯ: .
ОПЬЧАЛЬ Даниела, майка Зан-

Г^™Г^баиДиЬ,гдо, сестра Росица и

■ *■<?.

• I мена
щс живееш в нашите мисли.

Опечалено семейство 
ЗЛАТАНОВИ

останали роднини.

СТРАНИЦА И
1986Братство • 31 октомври



МЛ'0,Р: • сатира • завава Ш
й;Зъзнейки в една кръч 

ма, разположена па Р- 
По, един пооститсл раз
казва:

НАШЕНСКИ ИСТОГИЙКИ

Урок за делегат
Един млад активист, днес на отговорен пост 

в Димитровградска община, разказва за първия 
сн делегатски опит отпреди няколко години.

Като член на политическия актив за първи 
път отишъл в Тръноки Одоровци.

Щом слезнал от рейса посрещнал го пада- 
Стоянча от Одоровци познат

— Такава гъста мъгла 
никога не ,бях виждал! 
По едно време разбрах, 
че не мога . повече да ес 

Под- Скърчавнят 

два пути плача
придвижвам така. 
мрях велосипеда си 
мъглата и стигнах 
дотук.

па
леч известният 
като „Бирникът" и го завел в кафенето.

— Дете, я сипи една ракия па момчето! Си
пи една и на мене — викнал па кръчмаря и 
като пийнал, казал на новопечения делегат.

— Синко,’ ако си някоя клечка, тогава говори
записвай.

пеш

11о време па прием си 
лно деколтираиа дама се 
пада да седне до един 
свещеник.

Дамата се притеоиява 
от тоалета си и иска из
винение от своя съсед.

— Моля ви, госпожо, 
не се притеснявайте — 
отговаря свещеникът. — 
Аз живях двадесет годи
ни между диваци...

и обещавай. Ако «е си мълчи си и си 
Ние досега имахме един делегат, конто много 

обещаваше, а нищо не изпълняваше, на като
Ка напраните Сизовсте нали у скупщинете 

греба да има, ко сс каже, оди све структуре. По 
тия ключ и мене мс избрали за делегата. Ни 
знам кой ме йс предложил, ни кига. Дали за- 

писмен или због друго 
делегат У СИЗ за образо- 

културу,. што

ни
му теглихме една...

Сега не смее да дойде тук. Та и ти випма
!вай! — това що несъм много 

незнам, ете са сам 
ваиие, културу и онуя ДРУгуту

Новопеченият делегат, запомнил този урок 
от „Бирника" и ден днешен повечко сп залпова, 
а не дава празни обещания. А. Т.

:
играю лопту.

Ли сам си од село много и не 
седницс, само чат-пат.

Тека и тува скоро 
град, а за скушцинуту бейо и 
ме виде едно момче що работи у СИЗАТ и

идем на

ШИШРОСТТА ПРЕЗ ВЕКШ№ случайно се намери У 
забоварил, ама

УЧИТЕЛ, който обучава, без да е вдъхнал у 
учениците си желание да учат, кове 
желязо.

студено рече:
Шивач пита клиент:

— Искате ли да ви 
ушия към този костюм 
лва панталона?

— Не. Боя се, че ще 
ми бъде доста топло...

— Айде бай Манчо само ти ни фалиш за
X. Ман вейину.

Нема надека, отидо. И добре че отидо што 
иначе немаше да разберем дека 572 милиона 
оди нашият СИЗ узела Република. Толко оства- 
рен вишак кой требало да се върне на нашуту 
привреду. Ама нали с.мо гнидави и се прави.мо 
много итри, другарити из Републикуту турили 
руку на парете и готово! И све по законат.

После разбра дека одговорните из общи- 
ну навреме (т опоменули да върну парете што

ДЕТЕ без възпитание е по-нещастно от кръгъл 
сирак.

Арабска

ЩОМ думата не бие, и пръчката «яма да по
могне.

Сократ

След дълга раздяла се 
срещат двама приятели.

САМО истински правдивото е непоклатимо като 
скала. су вишак там одека су дошле, па после ако 

требе че нмаю очи да траже пак. Некои руко- 
водиоци на СИЗОВЕТЕ послушали ама некои 
нестели и 572 милиона одлетели.

Са сн я онака по селсЬи мислим дека с 
тея паре смо могли да нагласимо барем два ка
бинета у основнуту школу, ка Ьу опразне овия 
оди усмереното. Или с тея паре комуналното йе 
могло да купи барем половин казпюн за Ьубре. 
Я мислим дека тия народ што йе одваял тея 
паре че се сложи с това, оти оне вечи одвойене 
та одвойене. А тека за нас, за общинуту ни- 
киква вайда. Оно наш народ не каже джабе 
дека „сстнснут” два пути плача.

Бетховеи
— Как живееш, Фран-

сис?тойТЕАТЪРЪТ може да се сравни е любовта 
| иска добро' настроение, здраве, сила и младост.

А. Дюма—син
— Живея на село и от

глеждам овце и кози.
— Колко овце имаш? 
— Една.
— А кози?
— О, те са по-малко...

ЗА ДА пишеш правилно, трябва да се научиш 
да мислиш.

Хораций

КРАТКОСТТА е сестра на таланта.
А. П. Чехов

— Рустем, защо се при 
биращ вкъщи толкова къ 
сно?

— Играхме на кешдук- 
тори, мамо а влакът за 
къоня с цял час!

ХУМОРЪТ и сатирата за обществените недъзи 
са като упойката и хирургическият нож за ган
грената.

Тека и моят СИЗ. Неми йе само ясно има 
ли некой винован за туя работу или нема.

Това несу малко паре.А. С. Пушкин
яин»и»тж»ттж1И111ижц<4»
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