
Вря-тсп!о С указ на пр 
СФРЮ Йосип Б]_
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо- 
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РАЗВИТИЕТО ПРЕЗ 1987 ГОДИНА В СУРДУЛИЦА СЕ ПОДГОТВЯ ШИРОКА ПОЛИТИ
ЧЕСКА АКЦИЯ

НАЧАЛО НА ПРОМЕНИ За всестранна защита на 

обществената собственостВ Скупщината на СФР Югославия 
делегатите през изтеклата 
лучиха проекта на плановия документ

имаха

през идната година. Единствено изгле 
жда по този начин могат да се из
пълнят всички очаквания от стопан
ството. Имайки в предвид състояние
то в

седмица по-
Подробно се изучават всички видове заплахи за об
щественото имущество, за да бъдат намерени най- 
ефикаони защитни мерки

за идната година, а при това 
възможност на 29 октомври и 
чуят два уводни доклада — на Янез 
Землярич за проекторезолюцията 
политиката на осъществяване на Об
ществения план на Югославия 
риода от 1986—1990 година в 1987 
година и на Милош Мплосавлевич за

да стопанството, загубването на 
темл в развитието и повишението на Страница 4

за външно-икон-омичеоките 
Съюзният изпълнителен съвет оценя
ва, че при тези условия е нужно по- 
съществено да се мени развойната на
сока на страната, икономичеоко-еисте- 
мните решения и по-цялостно и по- 
офанзивно да се утвърждават основ
ните задачи в икономическата полити
ка за идната година. В проекторезо
люцията за идната година като ос
новни задачи се предлагат: 1. съживя 
ване на стопанската активност, особе
но ръстът на производството и услугите, 
предназначени за износ, които ше до
принесат за повишение на валутните 
приходи и ускоряване на структурни
те и техноложките промени; 2. п-о-чув 
ствително повишение на ефикасността 
на стопанисване в страната и произ
водителността на труда; 3. съществено 
прияизяване на инфлацията." (Янез 
Землярич).

задължения,
СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТВАТА НА СФРЮ И НА ЦК НА СЮК НА 
22 и 28 ОКТОМВРИ В БЕЛГРАД

в пе-

ЗА ПО-РЕШИТЕЛНО 

РАЗОБЛИЧАВАНЕ НА 

АНТИСОЦИДЛИБТИЧ ЕСКИТЕ СИ!

законопроектите, с които 
промени в стопанската система.

се внасят

Заслужава да се изтъкне, че наред 
с изготвянето на резолюцията за об
ществено-икономическото развитие на 
страната в идната година се разисква 
(и ще се разисква) и за промените в 
стопанската система. Тъкмо изходът 
от тези разисквания за промените е 
много по-важен от това какви разме
ри ще бъдат утвърдени в отделни па
раметри на развитие в идната година. 
Във връзка с това, обнадежд-ва и но
вината, така да се каже, в метода на 
работа. Изглежда, че тежището все 
повече се слага върху инструментите 
и механизми на икономическата поли
тика и стопанската система, но ивър-
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Имайки предвид и твърдата ре- 
шеност на Съюзния изпълнителен съ
вет да не се отказва от въвеждането

*ху това дали производството, износът, 
вносът, общественият продукт, жизне- 

заетостта и т.н. би

N...

в На ония, които изиграват законите, блоки
рат и саботират осъществяването на политиката 
на СК няма място в Съюза на комунистите и на 
отговорни постове.

Необходима е по-силна политическа акция, 
която да обезпечи единство и приемственост в 
провеждането на Дългосрочната програма за ико
номическа стабилизация и по-ускорени промени в

на реални икономически категории и 
доколкото последват нужните похва 
ти, както се предвижда на линията 
на програмата за стабилизация, това 
сигурно би водило към скъсване с до
сегашната практика, която Милош Ми 
лосавлевич обрисува като: „Нереши- 
мост и бавене, в предприемането на 
частични мерки, промени на 
ската система при твърде чести непри- 

.1 щипи и компромиси, които ле ни при
движваха напред, както и отлагането 
на провеждането на основните опреде 
ления «а Дългосрочната програма кър 
ху някои съществени области на сис
темата са основни характеристики на 
времето, което е аюд нас. Поради 
нашата н©приемственост и онортюни- 

икономичеокото положение се

ното равнище, 
трябвало да растат така или иначе. В 
полза на такава констатация идва и 

Съюзният изпълнителенфактът, че 
съвет при предлагането, относно при
емането на юнските и юлски 
приятия предупреди, че обуздаването 
на неблагоприятните стопански проце- 

възможно без съответни про- 
стопаноката система на стра-

меро-

си не е политическата система.
Пълния текст на съобщението на двете председа
телства поместваме 
„Комунист".

стопан-меяи- в
ната. И ето, че наред с проекторезо
люцията в Скупщината на СФРЮ при 
стигат и предложения за прокарване 

съюзни закони, чиито иро 
предвидени с „Тезиситс

съкратеното издание на

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА ЦК НА СК 
В СЪРБИЯ

ДИМИТРОВГРАДпроекти на 
мени са
основните насоки на промените

система". Касае се за оснон- 
в стоп а нока
за промени

за
в сто-

Сдружаватпаноката 
ни насоки на промените 
та система. Става дума С ПОГЛЕД 

НАПРЕДобщия доход и дохо- 
му, в систематав системата -на 

да и разпределението 
на изчисляването на амортизацията и 
ревалоризацията, санацията и према- 

организации на сдружения 
и кредитната сис- 

за обществения кон- 
н премахването на 

и монополис-

сесзъм
влошаваше и покрай известния ръст По-обширно в съкратено

то -издание на „Кому
нист"

производството и недостатъчно ия- 
на износа".

нахването на
в монетната разения ръст по-силнитруд,

тема, в системата 
рол на цените и 
-нелоялната надпревара 
тичяо споразумяване, в дан » 
стсма и данъчната политика, в систе
мата на планиране,' както и виасяне- 

олределени промени, с които се 
в-ьпроси в стоко-

РЕПОРТАЖ ОТ МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТО
Как ще се реоргани
зира „Услуга"? С ко
го ще се сдружат 
основните и органи
зации?

Критично, самокритично■■■
то «а
уреждат съответни 
оборота и услугите с

Както личи, става въпрос
би трябвало да създадаг 

стопа/н идване

(Не)доволпи ли са работниците ца „Балкаи-Компас" 
от постигнатото през изтоклйте девет месеца

чужбина.
за по

четете на стр. 4Страница 10хвати, които 
простор за по-ефоктишто



наЕПИ УI по СВЕТА
върховен комендант на 
въоръжените сили.
• ДЕЛЕГАЦИЯ НА СКУ 
ПЩИНАТА НА СФРЮ, 
оглавявана от иредседатс 
ля на Скупщината Иво 
Врандечич в началото на 
седмицата пристилна на 
тридневно посещение във 
Венецуела, Главна тема 
на разговорите: възмож
ности за подобряване на 
двустранните отношения,
• В БУКУРЕЩ започна 
редовно заседание на Съ 
вета за икономическа вза 
имопомо щ. Делегациите 
на страните—членки на 
СИВ се оглавяват от пред 
седатслите на правителст 
сата. На заседанието при 
съствува и делегация на 
СФРЮ, водена от Янез 
Землярич.
• В ПАКИСТАН 
последните дни 
големи вълнения, които 
отнесоха животите на ня 
колко десетки пакистан-

ВЪВ ВТОРНИК В АВСТРИЙСКАТА СТОЛИЦА ЗА
ПОЧНА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА СИ1УР110С1 И 
СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА

Накратко
• 40-ГОДИШНИНАТА 
ПА ЮНЕСКО, организа
ция на
санис, наука и 
Iези дни бе ознаменува 
па почти във всички стра 
ни. През изтеклите 4 де
сетилетия ЮНЕСКО да
де голям принос за опаз 
валето на ценни паметни 
ци на световната култура 
и оказа значителна 
мощ на голям брой стра

Между желанията и р 

действителността *
ООН за образо- 

култура,

Конференцията във Виена ще има изгледи за 
ако нейните участници, а преди всичко 

великите сили. преодолеят изклю

по-
успех само 
представителите на 
чителността и проявят готовност за договор по най-

• РАИФ ДИЗДАРЕВИЧ ни.
• ЖОДКИМ ШИСАНО 
(47) досегашен министър 
«а външните работи на 
Мозамбик и член на По
литбюро на ФРЕЛИМО е 
избран за нов председа
тел на мозамбикската па
ртия, Според конститу
цията на тази .страна пре 
лседателят.на ФРЕЛИМО 
автоматически е и прези
дент на Републиката и

Сътрудничеството 

еленова на 
сигурността

чувствителните въпроси.

че Конференцията въвВъв вторник в столица 
та на Република Австрия Виена няма бъде под
ло тържествен начин бе 
открито четаъртото поред 
заседание на Конферсн-

чинена на американежо- 
съветските отношения, през

станахаОбстановката в света и 
Европа налага Конфсрен 
цията във Виена да бъде 
квачка напред в развити 
сто на европейското сът
рудничество и в създава
нето на условия за усъ- 

тряб вършснствуване на сигур

да гге бъде превърната в 
ново, поле, на което САЩ 
и СССР шс премерват си

цията за сигурност и съ 
тоуддичество в Европа.
Делегациите на 35 стра
ни от Европа и Северна лите см. Колкото и да са 
Америка се оглавяват от важни за съдбата 
министрите на външни- . света, “ отношенията меж 
те работи.

В първите дни на засе 
данието на трибуната се

ци.на

НИШКИ РЕГИОН (СФРЮ) — 
СОФИЙСКИ ОКРЪГ (НРБ)

ду великите -сили 
ва да бъдат елемент на 
процеса от Хелзинки, а 
никак негов опекун. Досе ката сигурност

ността на нашия конти
нент. Пътят към истинс- 

минава Лвудяевни разговори в Ккшизредиха външните мини 
стри, изнасяйки оценките 
на своите страни за със
тоянието и проблемите 
на европейската сигурно
ст и сътрудничество и ста 
новищата и предложени- нейните участници, преди изграждаме европейската

през сътрудничеството.гашната история на про
цеса недвусмислено пока Защото сътрудничество- В понеделник и втор

ник в Ниш се водиха ра 
зговори между партийно- 
стопански делегации на 
Нишки регион и Софийс
ки окръг.

В сърдечна и конструк 
тивна атмосфера бяха об 
съдени актуалните проб
леми в стопанското сът-

ха, че сътрудничеството в 
тези области е под равни 
щето на действителните 
възможности и проявиха 
готовност да положат ма
ксимални усилия за пъл
ноценно използуване на 
същите, понеже това е от 
интерес и на Нишки ре
гион, и на Софийски ок 
ръг. '

зва, _че Конференцията то укрепва взаимното ра 
във Виена ще има изгле збирателство, а това е ос 
ди на успех само ако нова, на която трябва да

ята им за по-нататъшно всичко представителите сигурност и доверие, — 
на великите сили, преодо заяви съюзният секретар 
леят изключителността й на външните работи Ра- 
проявят готовност за до нф Диздаревич пред Теле 

Европейската общесгве- говор по най-чувствител- визия Загреб на тръгване 
ност искрено се надява, ните въпроси.

усъвършенствуване на 
процеса на разведрява
не в Европа.

рудничество и стокообме 
на. Делегациитеза Виена. оцени- К. Г.

М-р НИКОЛА ЦВЕТКОВИЧ * МИЛОРАД КОЗИЧ ристите с данни и им дава допълнителни 
сведения и преценки.КАК ДА ОТКРИЕМ ШПИОНИН? (2) за да може сцена
рият да оохване всички обективни и субек
тивни аспекти на анализираната 

През последните
тема.

години бяха обрабо- 
тени сценарии на тема „Испания" (докол
ко новата демокрация е в състояние 

■ се противопостави на останките от фран- 
кизма и фалангата), „Католическата 
ва в Полша" (с всички 
тази тема: влиянието

ШПИОНАЖ ЧРЕЗ НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО да

черк-
известни аспекти наагента на Американската разундвателна слу 

жба или учени до неотдавна участници 
„научни програми", занимаващи се с този 
проблем, щс посочим някои американски

Използуването на науката в разузнава
телни цели е известно ат по-рано, но през 
последните години такава практика взима 
широки размери и се изявява като метод,
без който разузнавателната дейност е не- ‘институции, чието съществуване и дейност

са известни в света, а чиито „изследвания". 
Развойните програми за разузнавател- облечени в научна одежда, е почувствувала 

ни цели се включват във вече съществува- и Югославия, 
щите научни институции, или се създават
нови научноткомерчески корпорации, кои- АНАЬУ513 ОР МА81США1, БЕРЕМЗ   Изслед
то,Л научното изследване се облягат върху вания и анализи на националната отбрана)

: вфф съществуващите изследователски цен- ... вероятно е най-важната и най-известната 
тфове, а нерядко ,се създават чрез обединя- научна корпорация, работеща за нуждите 
ването на нови изследователски екипи, ко
ито с цената на големи награди, довеждат 

А ?‘К: от университетите и подобни центрове та-
кива кадри. Америкавоката разузнавателна 
.служба най-често прибягва към ползуване- 
то на традиционни .институции, на първо 
място, университетите, които с името си, 
пр,и настъпване към трети страни, предиз
викват най-малко подозрение.

От публикуваните материали на бивши

в върху масите, анти- 
комуиизмът, папата от Полша и под.), 
„1 енералният секретар на ООН" (влияние, 
сила и възможности тази личност да на
руши стратегическите интереси на САЩ), 
„Албанците — югославска национална гру 
пация" (като възможен фактор на неста- 

идност в Югославия и света изобщо).
рамките на темата „Югославска на

ционална групация", през април 1975 годи- 
на по Лондон оката телевизия се излъчва 
„воагана игра на тема:- изучаване на въз
можностите дали след вълненията и бунта 
на албанската

мислима.

КОРПОРАЦИЯ РАНД (КЕЗЕАСН АИБ

на националната отбрана в САЩ (Санта 
Моиик — Калифорния).

Нейната специалност е 
на сценарии' като оредство

групация в Косово ’е могла„написването 
за стратегичес

ки анализи и преценки, цри което се под
бират актуални теми, които след 
обработват от всички аспекти, 
данни за темата, която е предмет на сце
нария. Разузнавателната служба е тази, ко
ято определя темите,, обезпечава „ецена-

да се намеси Албания и да започне ново 
стълкновение с Югославия, което би могло 
Да прерастне в 
(дори стълкновение от по-широки 

и от световни) размери. 
пгпъ<^ТЕМАТА' ДЕвелпомент КОРП
'Е°!^0РАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИС- 
, МАТА), е една от водещите оветовнк 
фирми в областта на коммтюторските сне

то в а се 
известните
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^ЗзГ^лзНВиУн?ЩИНС™ РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ 
РЕГИОНА ПРЕЗ ИДВАЩАТА ГОДИНА

ЗАЩО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СК в ЮЖНОМОРАВСКИ 
РЕГИОН НЕ СЕ АНГАЖИРАТ В СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИЯ СЪЮЗ?

По-голяма изява на общия интерес
Разиоквайки за 

тието на Нишки

Нензучена лекция по 

политическо действуванеразви- Радиша Кръстич, под- 
„„„„ . регион председател на Скушии-
ГаГХ|дНбщ^^а^ "рТе«ое«а^а и“" МОкТа 
на Междуобщикоката ре- ССТН в Ниш особено
гаонална общност напро внимание трябва да се 
воденото на 28 октомври обърне а да се
заседание подчертаха, че 
в планирането, т.е. разви
тието по-голяма изява 
трябва да получи съдру
жието и общият 
рее. Всички общини 
се развиват равномерно, 
а по-големите 
организации: със собстве

но да се изнамират про
грами, които още повече 
да тлеонат целокупното 
развитие на тези общи
ни. Нови развойни прог
рами са необходими и на 
Бабушнишка община — 
подчерта председателят 
на ОС Славолюб Милади 
нович. Националният До 
ход тук е с 39,4 на сто 
по-малък от същия в Ре
публиката, а трва е до
статъчно условие За пол- 
зуване на средства от 
Фонда за насърчаване ра 
звитието на икономичес
ки изостаналите краища. 
Бабушнишка община, ка
за той, е открита за вси
чки стопански организа
ции, които искат тук да 
разширят дейността си. 
— Освен това, изтъкна 
Слава Тодоров, председа
тел на ОС в Димитров
град, акцент трябва да се 
сложи и върху други об
ласти. Една от тях е не
обходимостта от по-уско- 
рено развитие на местни
те общности. В тях тряб
ва да се създават условия 
за завърщане на млади 
хора. И инфраструктура
та, особено пътната мре
жа, е значителен фактор 
във всеобщото развитие. 
Ако тя не се развива, ще 
започне да пречи на сто
панското развитие.

Голям брой членове иа СК не могат или не ис
кат да разберат, че задачите им в ССТН не са вто- 
ротостепеннни и третостепенни

Междуобщиноката конференция на СКС в Лес- 
ковац наскоро Ще обсъди ангажирането на членове
те на СК в дейността на Социалистическия съюз и 
съгласно становищата на ЦК на СЮК ще утвърди 
конкретни задачи за комунистите в Южноморавски 
регион пб този въпрос. В подготовката за заплану
ваното заседание на тази тема са водени многоброй- 
ни разговори, въз основа на които са направени 'из
води във връзка с причините за недостатъчното ан
гажиране на членовете на СК в ССТН.

Дейността на Социалистическия съюз в местната 
общност е качествена и Широка когато >се обсъждат 
комунално-битови и други жгизненотрептящи въпро
си. Тогава и членовете на СК са на равнището на 
комунистическите си задължения. От тези конста
тации лесно се стига до два основни извода. Каче
ствените съдържания са ооноино условие за масовото 
участие на членовете на СК и всички (социалистиче
ски насочени граждани в акциите на ССТН. Кому
нистите обаче, забравят, че именно те трябва да 
бъдат гласни носители на грижата за качеството на 
съдържанията в дейността на фронта. Именно те 
трябва да дадат решаващ принос за преодоляването 
на форумната работа, която е в остър разрез с ос
новната роля на Социалистическия съюз в общест
вото.

на няколко клю
чови области: микроелек
трониката, машинострое 
нето, химическата, гумар 
оката, теоктилната и дър- 
вообработвателната про
мишленост, енергетиката

инте-
ще

и на селското стопанст
во, особено на първично
то производство. Не по- 
малко внимание ще се

стопански

ни средства й със средст-
РеПубликанкия обърне и на дребното 

Фонд за насърчаване раз 
витието на

ва от
стопанство —

икономичес- ' зи програми, от които 
полза да имат повече хо
ра и които могат да оси
гурят работа за повече 
нови работници. Отправ- 

плано
вите служби за некачест
вен и непрофесионален 
подход в планирането, де 

създават условия и по- легатите подчертаха, че 
големите стопански орга- е крайно време конкрет- 
низации да имат икономи 
чески интерес за откри- доустрояването 
ване на цехове в нераз
витите среди, на терлто-

но на оне-

ки изостаналите краища 
ще положат усилия по-ус 
корено да се развиват не
развитите и крайгранични 
общини. При това, както яйки забележка до 
подчерта Божидар Йо- 
цич, председател на Ску
пщината на МРО, ще се

но да се планира и тру- 
през

1975 година например, в 
региона имаше 24 хиля-

Членовете на СК никак не успяват да се освобо
дят от лошата традиция Да третират като второсте
пенни и третостепе1Нни задачите си в ССТН. У голям 
брой способни и афирмирани обществешо-лолитичес-. 
ки дейци от сдружения труд и други структури съ- 
щсст ува стремеж към политическо профитиране. 
Име:г. о, те не дават „ни пет пари" за дейността на 
ССТН в средата си все докато не наближат избори. 
Тогава се „размръдват" с ясна цел: да атерират 
функционероко кресло.

Недостатъчното ангажиране на членовете на СК 
от сдружения труд в дейността на ССТН в местната 
им общност е пряко последствие на

първичните организации на СК да оценяват и 
дейността на членовете си в средата, в която живеят.

рията на региона да не ди, а сега над 42 хиляди 
се удвояват мощностите, нетрудоустроени. При то- 
т.е. да не се изграждат ва в планирането, следо- 
нови обекти ако същест- Еателно и в развитието

повече трябва да се вк
лючи Нишкият универси
тет, т.е. науката.

вуващите не се ползуват 
докрай.

във

В планирането на сто
панското развитие, което 
е условие за развитие и 
на обществената надстро 
йка, както подчертаха

Когато се касае за по- 
ускорено .развитие на не
развитите трябва да се 
подчертае, че е необходи

непотовността
па

К. Г.В. в. Ш1 1 I :' ■ -
....................................

при тежки условия” (диверсантскитеми. Основна дейност й е да обезпечи 
програми (идеи, текстове, проекти, език и 
др.) за компютри, върху които работи 
„труст от мозъци", съставен от най-големи 
експерти по компюторските системи. Зада- 

разузнавателните служби ни най-мал- 
незначителена: „развитие на систе- 
включване я компюторските систс-

отнооно за Пентагон.
Създаването на Института на ИДА, с 

кадри, студии, и друга научна и технолож- 
ка помощ, дадоха възможност още и Фор- 
довата фондация, както и петдесетината 
водещи университетски учени, включвайки 
и няколко лауреати на Нобелова награда. 
За значението па институцията и характе
ра на изследването красноречиво говорят 
темите, като например: „Промяната иа 
климатическите условия при военни потре-

ствието 
командоси) и др.

ИНСТИТУТЪТ ЗА БОЕВИ ДЕЙСТВИЯ 
НА СУША (-ШЗТ1ТБТЕ РОК БАЙО СОМРАТ*)
във Вирджиния работеше между другото, 
и върху студията за Югославия и нейното 
участие в една „бъдеща" европейска вой
на. Бюджетът на тази 
1971 година възлизаше на 2 милиарда до
лара.

ча на 
ко не е институция през
мата за
ми «а други страни", естествено и тогава, 
когато някоя страна не иска това. Гази. вече с годиниНякои от институтите 

дават стипендии на учащи се от разни стра
ни, използувайки ги за всеобщ анализ на 
стремежите на младите 
делии отрани, както и за индокринация и 
по-късна „опора" на стипендиантите, с ко
ито като по правило се поддържат връзки 
и по-нататък. Такава е и „Хюбъртовата ин
ституция за война, революция и мир 
Стенфърд, чиято основна преокулация е 
комунизмът «1 борбата против комунизма 
„чрез миролюбиви промени". Този инсти
тут работеше върху студиото „Ролята иа 
войската в комунистическа Югославия”, чи- 
йто автор е А. Рос Джонсън, бивш специ
алист на Юридическия факултет в Бел
град (ползуващ Хюбъртова стипендия). В 
студиото е разработена ролята иа ЮНА в 
различни периоди и предвиждания за бъ
дещата роля на войоката в Югославия, осо
бено в периода след Тито.

(В следващия брой: АНКЕТИРАНЕТО 
— СЪВРЕМЕНЕН ШПИОНСКИ МЕТОД)

изпълняваше пад хиля-корпорация досега
Д3 3ИНСТИТУТЪТГЗА ОТБРАНИТЕЛНИ 
АНАЛИЗИ (Ш8Т1ТБТ РОЯ БЕРАМСЕ АМ- 
БУ5Е8 — ША) е създаден през 1956 година, 
официално от страна «а Университета в 
Масачусетс, но с оглед на задачите, които 
има положително се знае, че се касае за 

разузнавателни цели.

би" (предизвикване на суша, изобилни ва
лежи и под.). „Установяването на власт в поколения в от-войиа" и под.стопанството след ядрена 
След множество протести навред по САЩ, 
включвайки и студентските демонстрации, 
досега в сътрудничество с Института ИДА 
,са прекъснали 12 университети в САЩ.

УРЕДЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЧОВЕШКИ 
РЕСУРСИ (Н11МАМ КЕЗЕСЖСЕ8 КЕ8ЕАКСН 
ОРР1С - НБМККО), създаден и рамките ма Уши 

Джордж Вашингтон 1в'ьв Вапганг- 
може ленкъоно да стане самоютоя 

институция във Вирджиния. Занима-

в
институция, имаща

шш верситега 
тон, за да
телиа
ва се с изучаване иа поведението на чове
ка (методи на обучение, мотивировка, мо
рал), а резултатите от изучаването да се 
използуват в рамките иа разработката на 
отделни, варианти иа психологическата вой
на. Някои от темите, с които ое занимава 
са- Използуване на музиката в комуиисти- 

цропагамда", „Как да се подобри 
в дей-

-;::.
Ау

'Л'< 'ШФу
ШШж** ** - -

■

чеюкалга
ефшашоютта иа малките групи

И наблюдаване 
в ИспанияАмерикански център за 

и подслушване
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II СУРДУЛИЦА СЕ ПОДГОТВЯ ШИРОКА ПОЛИ 
ТИЧЕСКА АКЦИЯслгмпЕГРАЛ- КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ КОНГРЕСНИТЕ СТАНОВИЩА 

““отА 1« НЪЗПИТДНИБТО И ОБРАЗОВАНИЕТО

За всестранна защита иа 

обществената собственостНеобходимо е по-качествено 

обучение-
видове зашиха 
изнамерят най-

Подробно се изучават всички 
за общественото имущество, за да се 
ефикасните защитни мерки.взаимнитеса нарушени 

отношения, недостатъчно 
се ползува;» съществува
щите нагледам средства, 
малко се ползува ириро-

телният процес иредста 
влява важен (и сложен) 
фактор в общото разви
тие и че в самоуиравител 
кого преобразяваме 
възпитанието

Тези дни в1 Босилсград- 
ска община е в ход ожи 
вена дейност 
на комунистите. Обсъж
да се осъществяването 
на конгресните станови
ща и заключения, 
това вниманието се наоо

тези. проблеми са включе 
всички субекти, има

Отрицателните прояви 
в обществото не могат 

премахват ефикас 
вее докато не се оголи

нив Съюза щи компетенции и задъл 
тази област —л-> се жения в 

от Секретариата на вътре 
шиите работи до самоуи 
равителнитс раб отничес,- 

в организа

на но
и обраво дата като цагледно сред

ство и въобще обучение 
то в природата. Послед
ното' е оообено важно в 
обучението но запознава 
нс на природата и обще
ството в долните класове.

Имайки предвид, чс.об 
щото състояние ма въз
питателно-образователна 
та система в общината 
нс с на задоволително ра 
вннщс иа заседанието бе

некоренът им и докато 
се разкрият обстоятслст- 

които им благонри- 
—до

При ванисто изключително ва 
жен фактор представля
ва по-нататъшното свърз- 

на ваше на сдружения труд 
и другите субекти с уни

ката,
ятствуват, и накрая 
като не се изведат пред 
лицето на общественост
та конкретните им носите 
ли. Без това острата поли 
тичсска и морална осъдл 
и форумните призиви на 
борба срещу тези проя
ви остават напълно безре

ки контроли 
циите на сдружения труд 
и трудовите общности. 
Те са-получили задълже-

чва към понататъшните 
задачи и активности 
всички субекти. С такава 
цел на 29 октомври т.г. 
по инициатива на Предсе ма на сдружения труд. 
дателството на Общнгн- Б планирането на целоку 
ския комитет на Съюза п-ния възпитателпо-обра- 
на комунистите в Босилс- зовлтелсн процес е необ 
град се проведе съвмест
но заседание с директо-

лищата, в единната спете
листо да изучат, всеки от 
свой аспект, по кои начи 

се обсебва обществе
ното имущество, кои об 
ществсни звена са „най- 
лабави" в защитната ве 
рита, кой и как обезсил-. 
ва политическата акция 
на СК в тази област. 

Резултатите от 
всестранен анализ наско
ро ще бъдат претворени, 
в задълбочени политичес
ки оценки за състоянието 
на обществената собстве 
ност в Сурдулишка об
щина и в конкретни мер 
ки и задължения за всич 
ки субекти на защитата й.

ни

последователноХОД1ГМО 
да сс внедрява марксист
ката и самоуправйтелна 
насоченост. В това отно
шение от особено знаме

зултатни.
взето решение тези дни 
да сс проведат събрания 
ма първичните партий
ни организации във вси 
чки просветни ведомст
ва, иа които обстойно да

рите н секретарите на 
първичните партийни ор
ганизации на възпитател-

Ръководейки сс от този 
основен аксиом на борба 
та за социализъм. Пред
седателството на ОК на 
ССТП, мри пълно съдейс 
твис ог ръководствата 
на останалите обществе
но-политически одтганиза 
ции в Сурдулина преди 
известно време избра ка 
чествсно нов подход към 
проблемите на защитата 
на обществената собстве
ност. В изследването на

тозиние е ролята на препо- 
Затова занап

ред трябва да сс обърне

-но-образователнпте ведо 
мства в общината. Освен давателя.
тях присъствуваха и ръко

обществе по-голямо внимание вър-водителите на 
но-политическнте органи ху идейно-политическото 

и марксическо образова 
ние и професионалната

се анализира целокупната 
досегашна активност, пре 
ги всичко на комунисти
те, и въз о_рнова на това 
да сс изготвят съответни 
мерки и предложения за 
преодоляване на състоя
нието.

зации и представители на 
Общинската скупщина, 
както и други отговор- подготовка на просвети

те работници. Наред с 
това е необходимо да се

ни лица залължени за 
възпитателно-образова
телната дейност в общи създават и по-добри ус

ловия за работа, както и 
за подобряване на мате-

К. Г.ната. м. я.
IВстъпително изложе

ние изнесе ИВАН ЕВТИ 
МОВ, изпълнителен секре 
тар на Председателство
то на ОК на СК в Боси
леград, а в разискванията 
взеха участие: Владимир 
Стоичков, Добри Ранге- 
лов, Стойне Иванчов, Ра 
нко Каранфююв, Иван 
Василев. Любен Ранге- 
лов, Ганче Василов, Симе 
он Глигоров и Лазар Ста 
менков.

риалното положение — и 
в основното и в средното 
училище материалното по 
ложение 
рнение с други дейности.

Бяха обаче набелязани 
и редица субективни при 
чини, които по един или 
друг начин неблароприят 
но се отразяват върху въ 
зпитателно-образовател- 
ния процес. Както бе из 
тъкнато има 
работници, които безотго 
ворно изпълняват 
обществена, задача. В ня 
кои училищни колективи

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОС В БОСИЛЕГРАД ЗА ДАНЪЧНАТА 
ПОЛИТИКА ПРЕЗ ИДВАЩАТА ГОДИНА

Очакват се по-високи облаганияизостава в сра

Тъй като по този на
чин общинският бюджет 
ще остане без значител- 
ни средства, членовете 
се застъпиха този размер 
да остане на тазгодйфт. 
ното равнище. В обратен 
случай средства: ще се 
търсят от републикански 
източници.

На 29 октомври т.г. чле 
новете на ИС на ОС в Бо 
силеград покрай друго
то обсъдиха Проектопрс 
дложението на обществе 
пия договор за данъчната 
политика през идващата 
година. Маоия Якимова, 
директор иа Управление
то за обществени прихо 
ди подчерта, че облагани

ята ще се утвърждават с 
единствен обществен до
говор и че известно увели 
чение се предвижда поч
ти на всички общински, 
републикански и съюзни 
облагания. Изключение е 
само общинското облага
не върху 
стокооборота и услуги — 
от 6 на 4 на сто.

просветни

дохода отВ изложението и разис 
кванията се изтъкна, че 
възпитателно-образова-

тази

М. Я.

КОМУНИСТИТЕ В „УСЛУГА" ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ Съвместното събрание 
на трите първични дар:, 
тийни. организации е пър 
вата крачка в реоргани
зирането на „Услуга", то
ест към по-сигурното бъ
деще на сдружения-труд 
в -общината. Вече са фор 
мирани делови групи, ..ко 
ито да изготвят проекти 
за икономическата, оправ 
даемост на сдружаването; 
Главната роля ще изигра 
ят самоуправителните ор
гани в организациите. Те 
наскоро ще обсъдят про
ектите. Ако им дадат зе- 
,лен сигнал през средата 
на декември ще се про
ведат референдуми втру-

Сдружават се с по-силни
0 Формирани са делови групи, които да изгот

вят проекти за сдружаване 0 Рефереидмите за из
ясняване на работниците ще се проведат през де
кември

■ Комунистите -в трите 
първични организации на 
СК в трудовата организа
ция „Услуга" в Димитров 
град тези дни дадоха пъл 
На подкрепа на инициати 
вата на ОК на СК за ре
организация на трудовата 
организация. Когато се 
определяха за това кому 
нистите имаха предвид, 
че ТО „Услуга" е изкуст
вена творба, че по-нататъ 
шното й
след време ще дойде под 
въпрос. Още повече, че 
в състава си има три, съв 
сем. различни основни -ор-

укрепването бопекарницата със „Сто- 
чар", т.е. с основната му

осъществи
на сдружения труд в об
щината. Всъщност, изход организация на сдруже- 
гютърсиха в сдружаване: нйя труд „Търгекооп", а 
то — тъкачният цех да „Комуналац" да се фор- 
се свърже със „Свобода",ганизации на сдружения . 

труд: тъкачен цех 
май" — за производство 
на килими, „Комуналац" 
— за комунална дейност, 
преди всичко за снабдя
ване на града с питейна 
вода и за поддържане на 
чистотата и „Хлебопекар
ница", .която освен с про
изводство на хляб се за
нимава и с търговия.

Давайки подкрепа на 
инициативата за реорга
низация, комунистите при 
еха и няколко станови
ща, с чието осъществява
не на практика ще се

мира като самостоятелна 
трудова организация за 
комунална дейност.

„8 т.е. с основната й орга
низация „Младост", Хле-

довите и основни органи 
зации, когато работници
те ще кажат крайната си

съществуване

А.Т.
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ЗА ОБЩЕСТВЕНИ

Все още
г-

ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

на периферията
Шш ,-шта . ■ -* И ПОКАНИ 

НЕ ПОМАГАТ
Въпреки досегашните 

ангажират 
всички сфери >на об

ществено-политическия и 
икономически живот в 
общината, достатъчно чи 
сло жени няма в делега 
циите и
обществено-политичес-

усилия да се 
във ! II :ж V.- :

Вече няколко години пред ръководните хо
ра на Социалистическия съюз и на Съюза на 
комунистите в Димитровград се поставя досега

. .|Ц|скупщините на
неразрешим въпрос: как да сс активират граж
даните в местната общност на града? Защото 
истиноко събитие е ако на събранията на мест
ната общност се съберат стотина души и ако 
същото не се отсрочва.. Правеха са каквито ли 
1не опити, събираха подписи за събрания, из
пращяха се специални покани до всеки граж
данин ... и какво ли още не. Нищо не помогна.

Това се повтори и на последното 'Събрание 
на местната1 общност, проведено на 30 октом
ври, От изпратените посредством трудовите ор
ганизации над 1000 покани, едва дойдоха само 
34 граждани! А на дневен ред беше предложе
нието на програмата за капиталовложения в 
местната общност от средствата на самооблага
нето. При призива на новото, четвърто поред 
самооблагане, гражданите в пиомена форма бя
га осведомени. за изразходването на средствата 
от предишното самооблагане, беше им доста
вена ориентационна програма за по-нататъшни
те капиталовложения, бе им казано (написано) 
че постоянно ще бъдат осведомявани и че зана
пред без тяхно съгласие няма да се строи. Сега 
се поставя въпросът: Какво още трябва да се 
направи за да благоволят ГРАЖДАНИТЕ да 
дойдат на събрание. Нима има по-важни въпро
си от градската канализация, водоснабдяването, 
уреждането на улици и други комунално-битови 
проблеми!

Какви хора сме ние? Не идваме на събра
ния а сетне „най-компетентнтно" критикуваме 
всичко и всеки! При всичко това почти полови
ната от членовете на Съюза на комунистите в 
общината са в местната общност на града. Къде 
са те? Колкото и да искат, пенсионерите не мо
гат всичко.

ката и самоуправитслни- 
те общности, на интере
сите и в

л*

самоуправител- 
ните органи и тела в тру 
довите организации. До 
ри и там където ги има, 
не се включват в събития ШтМ%

живот
скупщина са били служе 
бнр отсъствуващи. не зна 
чи, че други лица в тях 
няма. Затова ни се стру
ва, че бе оправдана от
правената критика За не
присъствието на събра
нието.

Едногласно за нова пр’е 
дседателка на Секцията 
през следващите две го
дини е избрана БОЖАНА 
ДАВИДКОВА, работнич 
ка в ТО „Димитровград", 
а за секретар МИЛКА 
ЙОВАНОВИЧ, заета 
Общиноката скупщина.

та и в разрешаването на 
проблемите на Малко са включени в обществено-политическия

комическата . стабилиза
ция. Това е ооновната 
констатация от отчетно- 
изборното събрание на 
Секцията за обществена 
дейност на жената в Ди
митровград.

Положението трябва 
да се мени. Въпрос е 
как, когато на заседание 
то, освен жените, присъс 
твува само председателят 
на Общинската конферен 
ция на Социалистичес
кия съюз. Ако челните хо 
ра на останалите общес 
гвено-политически орга
низации и Общинската

съотве
тен начин. Именно, те 
все още се занимават с 
второстепенни въпроси, 
каквито са организиране 
на изложби, екскурзии и 
Други подобни манифес
тации, 
воизбраното 
во на Секцията основна

Затова пред но-
ръководст-

задача е жената да ста
не фактор, конто най-от 
говорно да взима участие 
в решваването на всички 
въпроси от интерес за об 
ществено-икономическо- 
то укрепване на община 
та, а особено в реализа
цията на целите от ико-

в

А. Т.
ПЛАНИРАНЕТО НА ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО

Кафенетата не са малко, нали?
чертаваше, че на общината са необ
ходими занаяти, които изчезнаха или 
изчезват, че трябват работилници за 
поправка на електрически уреди и пр. 
в града се откриваха малки търгов
ски магазини и гостилничарски ра
ботилници. И вместо в дребното сто
панство работа да получат повече ду
ши, с което да се намалява числото 
на нетрудоустроените, в тези самосто
ятелни „обекти на дребното стопан
ство" работят по сдин-двама души.

Без оглед дали сс к»сае за разви- 
то.ва стопанство в обществе- 
частния сектор трябва да се 

бюджетната по 
обшитите не бива и зана

Сега когато в общините се плани-
година А. Т.ра развитието през идващата 

един въпрос «е бива да не получи 
как догодина (идължимото внимание 

занапред) да се развива дребното сто
панство? Въпросът, разбира се, не е 
нов, но не без причина го актуали- 

Зашото, без оглед обществе-

БАБУШНИЦА

Към 1 милиард от 

самооблагане?
зираме.
ните определения, плановиците не ви
наги имаха достатъчно слух за гшано- 

на тази област.во развитие
Това стопанство повече стихийно, 

(не) развиваше По друг начин едва ли 
ще можем да обезпечим 
средства за да продъл
жим започнатите кому
нално-битови акции — из 
граждане на междуселс- 
ки пътища, довръшване 
на образователния цен
тър „Бук Караджич" и 
спортния център. В план . 
са следните пъттца: Звон 
ци — Ракита — Бучи дел 
на дължина от 11 км и 
Грънчар — Врело, на дъл 
Ж1ина от 5 км.

На неотдавна проведе
ното заседание на Пред
седателството на Общин
ската конференция на 
Социалистическия съюз в 
Бабушница изцяло беше 
подкрепена инициативата, 
дадена в Общипоката ску 
тикна в Бабушница. за 
въвеждаше на местно са
мооблагане за комунал
но-битови акции.

отколкото планово се
тието «аикономическиособено в малките и 

изостанали общини. Компетентните в 
Босилеградска община, например, по
точно в Секретариата за - _
финанси, урбанизъм и комунална дси 

си повечу говореха 
трябва,

ПИЯ или
подчертае следното
литика па 
пред да бъде в центъра на внимание 
то а предимство Да се даде на прои

зашаятчийст

стопанство.

шост в докладите 
какво дребно стопанство ни 
но не предприемаха мерки така и да 
се направъ. Всъщност, голяма бе про
пастта между дамите и делата, Дока- 

официални събрания сс под-

зводственото и услужиш
— това което трябва на повече хо- 

където работа Да получат 
работници. Частни магазини и

В. Б.

во
покера и 

чето
кафенета има достатъчно.

то на По този въпрос сега 
става допитване в местни 
тс общности и до края 
на настоящата година тря 
боа да стане известно; ще 
може ли о идната година 
да се разчита на ново три 
годишно местно самооб
лагане, с които да се из
граждат пътища и доиз 
граждане ша спортния

ПРОМЕНИ В „СТОЧАР"КАДРОВИ Размерът на самообла- 
би бил: 2% ВЪРХУгокоол" за директор ид- 

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ, 
икономист, 
в ТО „Димитровград”.

Кадровите промени са 
получили подкрепата 
Координационното 
за кадри ирр Общинска
та конференция ца Соци 
алистическия съюз, а съ
що така и от работиичес 
китс съвети ца трите ос- 
поиш и организации 
сдружения труд в »СТО- 
чар". Т-

Засега начело па орга- 
и занапред ос 

досегашният й ди- 
ДИМЙТЪР СЛА-

гаието
лични доходи и 5 на сто 
върху кадастралния 
ход. В този период би 
трябвало да съберем към 
100 милиарда динара, от 
която сума :— 
да се изразходва в мест
ните общности, 30 на 
за солидарно 
не па пътища и 
спортния център,

С цел да се преодолее 
незавидното положение в 
селскостопанската трудо 
ва организация „Сточар , 

се под

ванизанията 
тава

досега зает ДО-

ректор 
ВОВ. В основната орга- 

сдружения 
Нишава" директор 

ВЕЛИН ИИКО

макакто и кадщжо да нанизания тялоорганизация, 
са лякои кадрови 

Именно

сили тази 60 на стотруд
ще бъде 
ЛОВ юрист който и доое 

' „Сточар .
на ко-

приети център.
— За необходимостта 

самооблагане

тези стопоомони. 
промени в ръководната 

трябва да до 
за качествени

нзгражда- 
10% за

бил зает в от местно 
не бива ни да говорим — 

РАТКО МЛАДЕНО

гас
В оргашизр-циита 
гшеоамтите директор ще 

ЙОВАН ВЛАДИМИ

структура 
принесат и 
промени в сто па моката Де 
йност и изобщо в оегаш- 

положенис на тРУ" 
довата организация.

казва
БИЧ, председател на ОК 
на ССТН в Бабушница.

па
бъдеров селскостопански

ООСТ „Тър-
м. я.спе

ното а вциалист, СТРАНИЦА I
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ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 
КВАРЦ В БОСИЛЕГРАД

ОТО 111ЙНОТВО • НПОИЗВРА) ьо * саА»ом1ша1^ение
РЕПУБЛИКАНСКИЯ ФОНД ЗА НЕРАЗВИТИТЕЗАСЕДАНИЕ НА

БЕЗ ПОМОЩ НА 

РАБОТЕЩИТЕ СЪС ЗАГУБИ
С ДОБРИ 

ПЕРСПЕКТИВИ
общини и улесненията, 
които се дават на сдру
жаващите средствата, тря 
бва да подбудят по-гол- 
ям иитррес за влагания в 
неразвитите.

Фондът през тази го
дина за инвестиции е одо 
брил 33 нови кредити за 
изграждане на стопански 
обекти п неразвитите об
щини, чиятд проектосме
тна стойност е по-голяма 
от 13 милиарда динара, а

ф Дори 80 на сто от стопанските обекти са по- 
последнитс пет години ф Стопански

степен ще намали и броя 
на нетрудоустроените 
общината. Ръководителят 
на трудовата единна Си 
мон Глигоров ни уведо
ми, че проектът е в за
ключителен етап, обезпе
чават се средства и изгра
ждането му най-вероятно 
ще започне в началото 
на идущата година.

Инак, през деветте ме
сеца на настоящата дело
ва година трудовата еди
ница за експлоатация на 
кварц в Босилеград от от
критите кварцови залежи 
в общината извади око
ло И 000 тона кварц, а 
до края на годината, спо
ред плана, трябва да бъ
дат извадени още 5—6

Няколко години вече 
трудовата единица за ск- 
оплфтация на кварц 
Босилеград, отчита срав
нително 
ски резултати. С мощни
те си машини и съоръ
жения
принос и в обществено- 
икономическото и стопан
ско развитие на община
та. Имснн/з, през минала 
та година с машините си 
учас^ува в "разширяване
то на пътя от Бистър към 
Назърица, а тази година 
в прочистване и разши
ряване на пътя от Църно 
щица към село Дукат. 
Освен че открива и гот
ви за експлоатация но
ви кварцови залежи, ме
ханизацията на тази тру
дова единица ведно раз
ширява и прочиства мах
ленските пътища в някои 
местни общности. В ход 
е и изготвяне на проект 
за изграждане на цех за 
производство на паста, 
която ще се употребява 
при обработка на метали. 
С това тази трудова еди
ница, стопанисваща успе
шно в състава на „Елек- 
тробосна" от Яйце, не са
мо че ще разшири про
изводството си, 
увеличи и броя 
тите, което до значителни

встроени през
организации, които рпботят лошо ще трябва сами да 
търсят изход ф Със сдружени средства построени 
413 обекти

1)

добри стопан-
На стопанските органи- Резултатите на сдружп- 

зации, които раоогит със ване на труд и средства 
загуоа последователно между развитите и нера- 
през последните две го- звнтитс Фондът оценява, 
дини, няма да се оказва като незадоволителни, 
помощ за саниране на по Наистина от 1971 до 1986 
ложението. изключение годшта със сдружени сред 

ствд са построени 413 сто

дава определен

ще бъдат организациите,
които са в прооно произ
водство. такова енергич- 

предупреждение 
приел 'пондът за нераз
витите, на състоялото се 
тези дни заседание.

ено

Причината е проста: 
няма пари, а значителна 
част от средствата, пред
назначени за инвести- хиляди тона.

— Производственият 
ни план, подчерта Глиго
ров — обусловят няколко 
факти. Най-важният мо
же би е неподходящите 
терени до кварцовите за
лежи, поради което доста 
време и средства отделя
ме за прокарване на пъти

ции, отиват за покритие 
на превишанията на обе
ктите, които се изграж
дат и върху загуби.През
изтеклите девет месеца 
207 организации на сдру
жения труд са работили пански обекти, най-много 
със загуби на обща стой в Южноморавски, Нишки 
ност ооем милиарда дина и Подунавски региони, но 
ра. (През 1985 година за- тези резултати не съот- 
губите възлизаха две ми- ветствуват нито на потреб така 432 милиона динара
лиарда динара). Още по- ностите, нито на същест- безвъзратно с предназна-

.. вече тревожи, че две тре вуващите, условия. Въпре чение, което е определе-
ти от" организациите сто- трудните икономичес- !'о с критериите на Репу-
панисват на ръба на рен- ки обстоятелства в цяла. бликанския фонд за не-
таоилността, без акумула
ция И по-добро бъдеще. та стРана- счита се че 

суровините в неразвитие. Ето някои от причини
те: 80 на сто от всички 
промишлени цехове в не
развитите региони на 
Сърбия са построени през 
последните пет години и 
са в период на уовояване

той участвува с 4,6 ми
лиарда динара. На орга
низациите на сдружения 
труд са одобрени също ща до тях. . _

Понастоящем в тази 
трудова; единица работят 
46 души, а средният им
личен доход за деветте 
месеца в настоящата го
дина възлиза на 65 000 
динара.

но ще 
на зае-

развитите.
(Т. М.) м. я.

ИЗХОДЪТ Е В СДРУЖАВАНЕТОкюментай
Строителната организация „Изградня" в Боси

леград няколко години паоед ее ореща с редица 
(през проблеми. Стопанисването на ръба «а рентабилност

та и честите загуби са главната й стопанска характе-

се помощ да окаже Общинската скупщина и само- 
управителните общности на интересите. Обаче ако 
този дефицит може така да се погаси, дефицитът в 
поведението не може, поне не чрез санационна про
грама !

на производството 
1985 са пуснати в дейст
вие 365 стопански обек- Ристика. През първите шест месеца ш тази година 

загубата възлезе около 28 милиона динара. Сега по- 
а ложението е още по-трудно. Според деветмесечния ба

ланс загубата възлиза над 40 милиона динара!
Тази организация, както и всички други строи

телни е изправена пред една обективна трудност — 
вследствие икономическата криза

Изхождайки от материалните 
организацията и ограничените възможности 
ме изграждане на нови обекти в общината — 
стоящем строи амбулантория в Дукат 
станция в Бранковци —

ти). Втората причина е възможности на 
да пое- 

пона- 
и здравна

недостигът на, кадри, 
след това голямата за- 
дълженост (кредитите уча
ствуват в новите капита
ловложения с 90 на сто, 
докато само 10 на сто от ограничени, следователно и възможността за обезпе

чаване на работа. Но, тук са налице- и повечето су
бективни слабости. О б щ е ств е н о -п о л ити ч е оки те 
низации и самоуправители-ште органи с бездействува- 
нето си „създават условия" и се чувствува неоргани
зираност в работата, не се пести, чувствува се леятяй- 
ство, съществуват неоправдателни отлуоки по болест. 
Цехът заплащат не само работниците

доходи, но и общината като цяло.
Трудещите се в тази

налага се да се тър
сят нови, по-сигурни и дългосрочни решения. Имай
ки предвид икономическите закономерности и обще
ствените определения, както и факта, 
не успя да се наложи в

инвестициите са

средствата са от акумула
цията ;на ОСТ) й много- 
брбййй надвишения • на 
обектите," който се строят.

едно... от заключенията 
на Фонда е: стопаноката 
дейност на ОСТ, които 
работят със загуба, да се 
подложи на задълбочен 
анализ, ® който ще учас-

че досега тя 
конкуренцията с други 

строителни организации, изход трябва да се търси в 
сдружаването с някоя друга, по-силна 
Наистина неотдавна бе

о.рга-

организация.
раздвижена заинициатива

сдружаването й е с„Новоград1ня'' от Враня. Но 
циативата повече е на „политическо равнище". Без 
оглед дали това ще бъде е тази

ини-с низките силични
или е други орга

низация, инициативата трябва да получи самоупра- 
вителен и икономически интерес. Без това проблемът 
няма да се реши, без този интерес сдруженият 
труд не може да укрепва на по-широки простори.

На края, всяка община няма и не трябва да има 
собствена строителна организация. Особено ако об
щината не може да. й безпечи работа, ако тази ор
ганизация не е в състояние да създава средства за' 
'възпроизводство и още по-зле — ако „яде" дохода 
на други.

организация и общинските 
общественошолитически организации и Общинската 
оку.пщина не рядко сг намираха пред въпроса: как
во .да правят? Търсеха се. но не винаги се намира
ха прави решения. Не намираха се поне 
то да гарантират икономическа сигурност 
и ,на

твуват делегати и специа
листи на Фонда за нераз
витите. Едва тогава, до- 
колкото причините за ло
ша работа не ■ са от субе
ктивно естество, такива

такива, кон
на заетите 

месецорганизацията. Напоследък, преди един 
•и директорът аи „подаде" оставка.

Сега, когато се касае за посасване на загубата, 
санационна

програма въпросът частично7 ще бъде решен. Очаква
организации могат да ра 
зчитат на помощ.

някакво решение ще се намери. Чрез

В. Б.
СТРАНИЦА (
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ПРИРОДАТА ДАЛА ПОЛИТИКАТА ВЗЕЛА
3 есеш!атГТсеитбаН'Ут«ЖД0Ве донесоха “«ого трудност на 

редица проблеми -а редн° ? първите бразди се повтарят 
агрокпмпле Д - Заради ксшто с години селското 

използуването н^ СТ‘“'™1рат- Ключово място между тях за- 
затвореност на компаративните предимства. Частичната
Правехме я югославсжи пазар достига своя връх.
ните сЬеуди Н ' ’ КОето не са смеели Да правят и средновеков- 

Ф УД На едя земя искахме да произведем 
южни овощна, ранни култури, до жито,. гРоздеД захарно цвекло...
икономепнпЛ.3 ТкЗИ обста"овка признаването на икономическите 
ваш™ само обикновена приказка, която не действу
ваше приспивно и на малките деца Използуването 
вите предимства стана теория 
ние в практиката. Най-добро 
ните съотношения

От друга страна, редица години производителите нямаха 
сметка да събират домати по полята в Македония. Подобно бе 
и в други краища нд страната, на една страч^а пропадаше береке
тът, а на друга имаше нередовно снабдяване, 
ните, и др.

стопанство и 
ема подивяване на це-

Тези примери недвусмислено говорят за потребата на .дале
че по-задълбочено съгледаване на компаратив1Н)ите предимства 
югославски план. Сега е може би и най-изгоден момент за това, 
когатб се сее за предстоящата жетва. Безспорно, че това не е 
нито лесно нито просто. Опитът с взаимното договаряне 
области в

навсичко от

в други 
да възни

кват там където най-малко ги очакваме. Нищо необикновено не 
са и разискванията, които връщат топката в началото, 
яват и някои квази—теоретически трудове, които доказват 
настоящия момент не съществуват компаративни предимства, че 
са и разискванията, които връщат топката в началото, че се появ- 
лите страни, които въпреки неблагоприятните 
ловил произвеждат ранни зеленчуци, с което изпреварват и стра 
ните с благоприятни природни условия. Това е точно. Обаче, за
бравя се един съществен факт колко 
такова производство.

Не са потребни някои особено

страната потвърждават че проблемите могатна коми арати® 
която трудно намираше при ложе 

потвърждение за това са установе
на цените на селскостопанските произведения, 
— недостатъчното снабдяване на пазара. Оба- 

че, дали в настоящия момент дойде „ножът под гърлото" «а ав- 
таркията? Трябва ли хлебни

че се пояз- 
че в

или още по-добре

климатически ус-жита да се произвеждат всякаде? Всс 
по-очевидно е, че земята, обработваемата 
фактор и на сближаването, единството 
ки предимства, с които разполага нашият климат.

На последното заседание на Централния комитет на СК 
в Македония, посветено на проблемите на селското стопанство и 
агрокомплекса, специално бе подчертан въпросът за използува
нето на компаративните предимства но в една по-друга светлина, 
в рамките на цялата страна. Поръката на това заседание най- 
кратко може да се сведе на следното

и хранителната, става
и използуването на всич- воичко е вложено в едно

научни знания да може да 
се узнае какво значи компаративно предимство в земеделието и 
производството на храна. Въпреки че е на първо място, климатът 

единственият и решаващият фактор. Неправ едно минаваме 
покрай това, което е сторено досега в селското стопанство, обаче
необходимо е този климат да се използува още повече. На -----
място, тук са многобройните, недостатъчно използувани професи 
онални кадри. И не само това. Компаративно предимство е и огро 
мната механизация и системите за поливане, 
огромни обществени средства.

Максималното ползуване на производителните мощности 
селското стопанство не е възможно в условията на разделеност. 
Видяхме, впрочем, докъде ни доведоха такива делби. Затова край 
но време е по-дълбоко да се проникне в развойните програми и 
съвместно да се използуват собствените потенциали, предимства и 
възможности. Това е и същината на изтърканото вече изречение, 
което се повтаря във всички наши документа — „развитие със 
собствени сили". А такова развитие.без съмнение, е най-осъщест-

Йован Бешевскн

не е

всяко тесногърдо призова
ване на компаративните предимства води към по-нататъшно затвар
яне на югославския пазар и значи нерационалност и неикономи- 
чност в стопанисването. А колко сме неикономични и нера-циона 
лни в досегашната работа най-добре говорят самите данни. Са
мо една четвъртина от общите селскостопански имоти в СР Ма
кедония е засета с култури, за които тази област има компарати 
вни предимства. На останалите площи са засети култури които не 
дават съответни резултати, главно житни култури за обезпечава
не на достатъчни количества жито и храна за животните. А доби
вите от тях и в най-добри временни условия дори и при поливане 
са далече под ония в житородните краища «а страната. Само до
бивите от пшеницата са по-малки за една трета от средните юго
славски добиви.

първо

в които са вложени-
в

вимо в селското стопанство.
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Политическа петардаАКТУАЛНО
встс и действуването на идейни
те противници в своята среда, 
тогава поповото обвинение може 
да се отнася само до своите ръ
ководства — Централния коми
тет на СК в Сърбия и Покрай- 
пинокия комитет ,на СК във Вой- 
иодина.

Няма намерение, нито сме 
призвани да . защищаваме нито 
тези, нито което и да е друго 
ръководство, особено не от забе
лежката, че дават подкрепа на 
политическите противници. Тях
ното политическо и обществено 
ангажиране е явно, пък и досе
зите на това ангажиране — и ка- 
тЪ информация и като резултат 
— са достъпни на всеки наш гра
жданин. Вижда се какво тези 
дни, седмици и месеци става и 
на идейния фронт, на който СК 
в Сърбия и СК във Войводипа 
поведоха много и решителни ак
ции. Тази борба — знаеше се и 
се показва — с твърде тежка и

сложна. Тя търси голяма упори
тост, търпение и политическа 
Мъдрост. Затова и рецептите за 
лесно разплащане с идейните 
противници, които ни предлага 
Изпълнителният секретар, не от
говарят на политичеоките и иде
йните принципи на Съюза на ко
мунистите, следователно,и непри 
ложими са в нашата демократи
ческа практика.

секретар критично настроен към пашата 
от (и своята) обществена практика 

форум, и, особено,
това което става в неговата срс- 

в СР Сърбия и в нейния 
САП Войводипа. Но

Един изпълнителен 
на Съюза на комунистите,

самокритичен къмтрибуната на партиен 
явно хвърли своеобразна петар
да на откритата гюлитичеока сце да 
на. На самото място никой 
реагираше, да я угаси, така чс 

витае и пече

не състав в
той трябва да съзнава своята от
говорност за публичната дума. А 
нашият Изпълнителен секретар 

отговорно. Той об-
нейният дим още 
очите Такива политически петар 
ли пи замъгляват хоризонтите, не се постави 
раздухват нежелателни .страсти и випява, прави чудни аналогии и 
раздухват _ предлага отдавна 'надминатите и
“щу дейегвителните ' про- за днешните обстоятелства' ису- 

-гивници на нашата революция И плевим*< ред ^ публици.
нашата страна. Освен това, те ^ пмфай другото, той казва,
по правило както . чс иашитс дейни и политически
— предизвикват не само умсст А е биха могли
пия глас на критиката, но и I пд^ат с ,,истииата и с 
жлъчни реакции, които н д Р ухткп постигнаТо в последните

четири десетилетия, ако нямаха 
секретар подкрепата, премълчана и полуя- 

, „„„ „„ ’ „и- вна, на някои наши институции
» п~.

Макар че споделяме огорче- 
ността ца Изпълнителния секре
тар поради появата на „мемо
рандума" — този чудовищен по
литически памфлет, пълен с на
ционалистическа отрова и семе 
на раздора —, не можем да се 
съгласим, че и в Сръбската ака
демия на науките трябва да се 
изпрати специална мшшцсйска 
част да „разчисти положението". 
Не, защото това би могло да

(На 4-та стр.)

сто

да

насят към нормалния демократи
чески диалог и разясняване.

На изпълнителния

жности и го
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ЗА ПО-РЕШИТЕЛНО РАЗОБЛИЧАВАНЕ
социалистически си- "01®^гте застои в развитието 

МЛЗИЛИ' наЛсистемата на социалистичес- 
' самоуправление за натрап- 

снои идеологически
и за
класа, наро-

Ппелседателството на СФРЮ Ния враг в дсйствувансто си, ко- , „зир_аиите 
и 1тДвседателството «а ЦК па лкото и да са хетерогенни и иде- Ли в обществото Да 
, ,к, нз съвместни заседания на ологически и политически и вза >ат зарад ®>"У В
м и’ 28 октомври, председател- импо противопоставени, имат съ- ефикасно преодолява! е

“ Сипан Хасани и Ми- щитс цели: оспорване и ра у- труднонията по пътя па соц.
Реновица и в чиято рабо- шаване па системата па социали- етическото самоу^ави

та участвуваха и най-висши деи- етическо самоуправление, отри- питие на нашата схрана.
Ци от федерацията и председате- чапс на водещата идсинв и по- Своя "''иашето общество 
лите на председателствата на дитическа роля па Съюза па ко своята рвобода ' ди ,стария свят и
социалистическите републики и мупистите в осъществяването на ще отбраняват и укр Р .,|!0Люцията срази и
социалистическите автономни по- непосредствените и траини ип- всичко със социалист д]а ЛИтират реакционните
краинини обсъдиха основните тсрсси па работническата класа мократичсско Раз“' шн0 и техните носители, пРедстав™
хапаиеоистики на политическо- и обезценяване на исторически- дългосрочна цел с по-нататъшно ^ иашето общсство като неде
безопасното положение в обще- тс. придобивки и перспективи па пазвитце на социалист мократично, тоталитарно, цеспо
“о с отделен обзор върху ^сй кашата социалистическа рснолю- общество, което " луЧливо и- безперспективно, тс
етвуването на десницата и ДРУ цня. Те еднакво отрицателно и ||0СТ и политичсска безопасиед^ ,/ я7 че рсволюцията и не
гите антисоциалистически и анти- дсструктшшо се отнасят спрямо ,щс основава върху оомоожда ^ нсобхздима че тя е ис-
гямпуппавителни сили придобивките от пашата револю- пето на работническата класа еска несполука и че е оила

На заседанието беше конста- ция с тази разлика, че едните останките на наемното отноше- ^ остава насилие над така на-
тшзано че 13-ият конгрес на твърдят, чс революцията с била ||ис и преодоляването на класо _ б жоазен демократичен

шение стратегическите цели на дадена. материалното и духовното т чс резултатите с това връ-
революция и непосред- Основните и тракни условия Ство на всички членове на обще ^ към старото общество би

настоящия ра- за разобличаване и премахване ството чрез непрекъснато раз , 5ъдат повторна при
ма това тяхно действуване с ус- ширяване и задълбочаване на в'атизадия на обществените сред-

дсмокрация, За прои3вод>гво,

и по
на за- кото

пане на
и по- 

влияниевъзгледилитичсскиствувани от 
ланко

работническата
поколение, 
искат ДЗ възвърнат 
отношения,

сред 
и Да н младото 

Тези дилипът
които 

да реаби- 
идеологии

това, нс

нашата
ствените задачи в 
звоен етап. Поради още недоста
тъчната дееспособност и реши- кореното развитие па произвол социалистическата 
мост на субективните социалисти- ствените сили въз основа на об- а което обезпечава и 
чески сили да се провежда лини- ществената собственост, властта свободи и права на трудещи 
ятя на Конгреа след Конгреса ма работническата класа, социа- Се и вдажданите
„ стигна до засилено настъпле- листическото самоуправление и За целта трябва да сс развива „,пгтпанр
ние на гражданската десница, на все по-голямото използуване на политическата система на социа- ^ „ неравноправния

тстматич- потенциалите на науката и съв листическо самоуправление, пре Р р„ППГми Прави
ременния научно-техноложки про махвайки и променяйки в него плурализъм н нд

всичко онова,, което
Това, следователно, предпо- извращава развитието на самоуп- 

ставя и единна, решителна и офа равителните обществено-мконо- 
нзивна идейно-политическа акция мически отношения, в които сдру 

Оценено е, че върху полита- ка Съюза на комунистите и на жените работници наистина ще
ческо-безопасното положение всички организирани социалис- владеят с разширеното възпро-
най-неблагоприятао въздейству- тачески сили върху по-нататъш- изводство. А при това не бива да дефетизъм и пред
ват икономическата криза, заето- ното развитие на политическата се занемаряла и подценява фак- ни еуфории. десретизъ. Р д

развитието на социалистиче система на социалистическо само тът, че съществуват и действуват разсъдъци,
самоуправление и още не- управление, основано върху вла- в съвременния свят и в нашата Осооено се нападат равнопр 

сериозни стта на работническата класа и страна едли, които открито и вието, братството и единството
контрареволюци- равноправието на народи и наро- прикрито се борят против обще- на народите и народностите и

нападки в Косово. Това дноти в югославската социалис- ствения прогрес и които се за- конституционните решения в на-
оообено се изявява в твърде из- тическа общност, стъпват за връщане колелото на шите междунационазни отноше-
разените диспропорции в стопан- Двете Председателства под- историята назад, било по-посока ния. В отделни наши народи и 

материалните отноше- чертава, че най-ефикасен път- за на капиталистическите, било по народности се разпространяват и
“ крупните струк- борба против антисоциалистиче- посока на държавно-собствениче- разширяват тезиси за тяхната

обезправеност и застрашеност
Борбата за свободно и без- тази и такава социалистическа 

положение, препятствено развитие на наше- Югославия и се апелира, отрича-

свежданешироки в наемна клапа работничеството
експлоатация, действуване- 

то на повече
са на

политически пар
на националните

ционалистическите и 
но-бюрократични сили, 
по-рано,
шата революция, се 
с по-голяма или по-малка

които и именно да се съживят изабавя ,1ли се опитбъб всеки етап на на- грее. величаят цялата история на раз
паднали обществени формации с 
всички реакционни митове, с на
сърчаване на национални и рели 
гиозни разделения и омраза, на
ционалистически партиии и тех-

огласяваха
жес

токост и отвореност.

ят в
ското 
преодолените всички
последствия от 
оняите

ството и
ния изяло, т.е. в
турни нарушения, в намаляване- ските сили е по-ускореното и по- ските решения.

износа, принизяването на ефикасно преодоляване на теж- 
ефикасността на стопанисване, кото икономическо

изоставане, в Необходима е по-силна политиче- то общество е част от борбата и йки класовата борба, на нацио-

в
то на

технологическото
отслабването на материалното по ,0ка акция, която да обезпечи един усилията на движението на необ- нално обединяване и т.н. нацио- 
ложение на стопанството, нереал Стсо и приемственост в осъщест- вързаните страни и на всички нално помирение. В този смисъл 
ното общо и съвместно потреб- вяването на Дългосрочната про- прогресивни и демократични си- отделни националистически гру- 

сериознйТе слабости в грама за икономическа стабили- ли да се надделява кризата на пи, колкото и да имат противо- 
.разпределението на личните до- зация и по-ускорените промени световните икономически и поли положим националистически про
ходи, което намалява мотивиров- в политическата система, намира тически отношения и развитие, грами, се договарят за т.н. трета 

работа и творчество, във щи ое в насоките, набелязани в международната общност да се Югославия, или дори за създа- 
високия размер на инфлацията и Критичния анализ и Решенията освободи от блокови заплахи на ване на национални държави из- 
увеличение на незаетостта. Та- На 13-из конгрес на СЮК. По- расови, религиозни и културни вън югославската федерация, с 
кова състояние, в' което се. въз- решителната и единна идейно- разделения, от Всички облици на прекрояване на границите, пре- 
произвеждат етатистически и те- политическа борба за програма- гооподство, експлоатация и под- махването на отделни републики 

, хнобюрократически монополи, .та на СЮ.К, а срещу антиоощиа- чинение. и покрайнини и тн
администриране и волунтаризъм листическите сили, - особено сре-, в редовете «а воички органи- На политическата сцена все 
на всички равнища на обществе- щу национализма, трябва да об- зирани социалистически сили, в по-агресивно се натрапват и бур
но организиране, както и пропу- лекчи тези задачи по-бързо и политическата система на социа- жоазно-догматични сили които 
СКИ.и слабости в действуването по-ефикасно да се осъществят, листическо самоуправление и се застъпват за централистичес- 
на организираните социалистиче- В тази борба е необходимо ясно пред най-широкото обществено ко-етатиетическа система и ^ни
ски сили, открива простори за за- да се „разграничи линията на мнение е необходимо, неотлож- таристични решения И те 
силено и по-агресивно действува-. противопоставяне на антисоциа- но, енергично и във всички оре- по-открито 
не на национализма и на всички листическите • и антикомунистиче- ди Да Се организира и непрекъс- тема търсейки твъпвз пък, 
антисамоуправителни и антисоци ски сили и идеологии', имащи за „ато да се води широка идейно- държавата команлуваша поля на 
алистически сили в страната., А цел да дестабилизират нашето политическа дейност чрез аргу- Партията и етзтистичегкПюоо- 
то се насърчава и от ония реак- общество, от онова, което се за- ментирано и ясно разобличаване кратическо 
ционни кръгове е чужбина, кои- белязва ц в практическата поли- на целите и методите на действу области 
то желаят в СФР Югославия да тика се нарича респект към оп- ване на гражданската десница и щения 
се промени общественото устрой- равдателната критика а. недовбл- бюрократично-догматичните си- Конгломепап 

. ство й нейната независима и не- ство на трудещите се и' вражда- ли. които са все по-организира- листичеоки и антгямоупптв.ггед
ните с положението, в което се „„ „ по-агресивки в своето на- ни сили „ съзнания Хс вече 

Всички структури на вътреш- намираме, а кОитб търсят орга- стъпление, при което умело из- стихийно и организирано сс

■ение, в

ката за

все
нападат нашата снс-

на

уреждане на всички 
>н^ обществените отно-

обвързана политика.



Комунист 3

НА АНТИСОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ СИЛИ
Да се вредят в своеоб- една част на мирните, еколожки- вителн.а демокрация — е подчер- те и акциите, нд, гражданската де- 

■ опоз логиЗеска и политиче- те, духовните и др. движения, тано ма заседанието на двете сница и другите, антисоциалисти- 
■ ■ иция на Съюза на кому- натрапвайки им своя патронат. Председателства—-трябва да бъ- чески и. антисамруц|раЕителни си- 
, '-чист 6 И °^ганизиРаиите соци- Така също, все по-засилено из- де способна делотворно да дей- ли. Необходимо .е в цялата стра- 
3-1 ически сили на нашето об- полздоат вероизповеданието и ствува и да завладява нови про- на.при единни критерии на иде- 
щество, титовоката стратегия на религиозните организации и ма- стори, инак под псевдолозунга йно-политическа квалификация 
нашата революция. Програмата нифестации, за да внедряват свои за овобода ще я застрашават и и постъпка да. се води идейно- 
на , с обществени и полити- оценки и становища и да си подкопават именно ония сили, политическа борба и да се пред- 
чески похвати и промени на ко- създават нови укрепления. Това които по своята най-дълбока об-, приемат конкретни а^ции, поли-
ловоза 'на социалистическото са- илюстративно показват и явле- ществена, класова и идейна съ- тичеоки и законни мерки за да.
моуправление. нията на злоупотреба на черква- щина са антисвободолюбиви, ан- може всяка антисоциалистичес-

Формулирани са и отделни та в политически цели и оглася- тидемократични и антисоциално- ка дейност, която напада придо- 
платформи на. отделни граждан- ването на клеронационалистичес- тачески. В тази насока трябва да бивките от социалистическата ре- 
ски групацйи на се ангажират всички оили на волюция, свободата и 

Все повече от антисамоупра- Съюза на комунистите и всички мосттд й необвързаността на
соицалистически шата страна, равноправието, брд

незавиои- 
на-

десницата, 
ционалисти и догматично-бюро- 
кратически сили,1 които се разра
ботват и в разни „комитети" и 
„комисии" Или от името

на- ки лозунги и претенции.

вителните сили и техните глаша- организирани
•■л ое отхвърля маркоизмът ка*го сили, всички субекти на полити- тството и единството на нашите 

на от- революционна теория и Марксо- ческата система на 
делни научни и културни инсти- ва мисъл се провъзгласява не са- ление, 
туции и сдружения и се изнасят мо за остаряла, но и за отговор- 

петиции, съобщения и меморан 1на за сталинизъм, тоталитаризъм, на Съюза на комунистите и дру- чена и обезвредена, 
думи, на отворени и затворения мнима недемократична природа гите организирани социалистиче- 
трибуни, в една част от ревиал-щи някакъв провал на 
ния печат, в

самоуправ- народи и народности и върху си
стемата на социалистическото са- 

В обществото, а и в редовете моуправление, да бъде разобли-
в

Отделни задачи имат.комуни- 
социализ- ски сили пошашироко проник- стите в средствата за масова ин- 

списания, книги, ма. Критиците на марксизма от наха еонафски схващания и илю- формация, които са длъжни на- 
тенденциозни студии и т.н. тези позиции, от които, някои до згаи за някаква си овръхкласова време да информират най-шиоо-

Като виновници за съвремен- вчера се представяха за един- природа на демокрацията като ката общественост За идейната и 
ната югославска действителност, ствени тълкуватели и пазители на нещо, което е изнад обществото класовата същина на действуване 
която рисуват с най-мрачни цв.е- автентичността на марксизма и и неговите класови противоречия на националистическите и всич-

носители на леви тенденции, днес и идейни и политически стълкно- 
открито изнасят свои идейни и

ки антисоциалистически сили и 
да допринасят към разобличава-

Бакарич и други политически определения .за връ- Укрепването на властта на ра- нето на техните тези и амбиции, 
щане към буржоазни обществе- ботническата класа и отварянето не позволявайки тези демократи

чни трибуни да се използуват за 
наистина ще поеме нападки срещу ■ революцията и 

конституционната система.
Двете Председателства под-

тоас, антисоцмалистическите си
ли открито нападат и клеветят 
Тито, Кардел, 
водещи личности.на революцията 
и социалистическото изграждане 
в нашата страна.

В тази връзка се прави опит 
у а нашата самоулравителна соци 
алистическа система да се натра
пи тип на западния граждански 
печат и негови модели на бур
жоазно разбиране на демокраци 
ята и свободата, за да може по 
такъв начин да се повлияе върху 
промяната на отношенията на • 
политическите сили във вреда на 
властта на работническата (сла

вения.

ни отношения и политически ре- на пътя на обществено развитие, 
щения. От такива схващания ра- в което тя 
ботническата класа и трудещите ролята на решаване за резулта- 

нищо титс на своя труд, а във връзкасе не могат да очакват
друго освен опасности за своята с всички трудещи се в нашата чертават, че ,не се касае и не 
истинска овобода и своите кпасо- система на социалистическо са- може да се касае за стесняване 
ви и човешки интерцеи.. моуправление, единствено трайна на борбата за по-нататъшна де-

На заседанието беше подчер- и дългосрочна бариера на въз- • мократизация на нашия обще- 
тано че появата на неединство, производство на контрареволю- ствен живот, нито за задушване 
безотговорност, укопаване в от- ционни тенденции в обществото, на творчеството, свободата и де- 
брана на егоизтични частични ин дори и в отстъпването пред об- мокрацията, критиката и правото 
тереси, бавно провеждане на ут- ществената стихия и тяхното про на свобода на мислене. Напро- 
върдената политика на 13-тия кон никване в редовете на органи- тив, с отстъпването пред иска- 
грес на ОКЦК, блокадата в осъ- зираните социалистически оили. нията за формални свободи и 
щесувяването на икономическата В търсенето на нови отгово- демокрация, както ги разбират 
стабилизация, бавност в бсъхце- ри на предизвикателствата на вре гражданската десница и национа- 
ствяването на Дългосрочната про мето трябва да се изхожда от листите, се застрашава и опъва 

стабили- творческия и антидогамтичен дух развитието на истинска социали
стическа демокрация за работни- ■ >

са.
С такава дейност се настоява 

да се влияе върху по-широката 
общественост, върху схващания 
та и настроението на работниче- ама за икономическа

зация, забавянето по отношение 
промените в политическата сис- развива най-широка обществена ческата класа, трудещите се и 

либерализъм критика, свобода нд мислене, из- гражданите и се излиза насреща
на бюрократическите и технокра- 
тичеоки тенденции и манипула-

на Програмата на СЮК и да сс
ската класа, трудещите се и гра
жданите, В същното време граж
данската десница и другите ан
тисоциалистически и антисамоуп- 

леителни сили се насочват към 
овладяване на 'позиции в отдел
ни научни, културни и други ми

за масова

тема, рязко изявен
и пасивност повторното връщане следване и

изяснени теми и телно да сс противопоставяме на 
други опитите под вида на свобода на

диалог, но и реши-
към някои вече ции.решения исъгласувани
слабости и пропуски в редовете науката, те.оретичнн дискуоии и 
на Съюза на комунистите и ор- диалози, да сс води политическа 
ганизираните социалистически си акции против социалистическото

=«“1 ,, — 
млеко- заседанието — за такава научна система на социалистическо само 

и обществена критика, която има управление, е необходимо в ця- 
за задача до разкрива старото и лото общество да се. осъществи 

прокар- по-благоприятен политически кли

С революционната инициати
ва и акция на СК, с действува- 
нето на ССТНС, Съюза на оин- 

Съюза на младежта, 
опората на

ституции, в средствата 
информация, книгоиздателската 
дейност и в такива области като 
публицистиката, историография
та, литературата, философията, 
социологията и т.н. В тази връз-

беийГ

ли.
стор за
аптисоциалистическите сили 
това допринасят и ония

Съюза на комунистите, ко
ито скривайки ое зад членството п

посочено контрареволюционно- Г1Г)К институциите, в които се назадничавото и да се __

ЕвжЕНтеСръбската академия на наук^е^ такива, както . на я. които класа трудещите жаши органи, общественр-поли-
по разни пачи саботират се и гражданите като субекти тичеоки организации и общно-
коните, блокират и саботират оби‘ествсно авитис „ реша- сти, за да може с провеждането

____ осъществяването иа политиката на мержите на (икономическа
и комунистите в Белград във вр _ на скж> няма място » Съюза на Изх0Ждайки 0т тези оценки стабилизация и Решенията на

Подобни искания се комуН,истите „ на юбщсствени по- п“^к«ео^о ^ от 13.т„я конгрес на СЮК, по-бър- 
”а сто че. Много проблеми и затруд- е ^, > разплата с опор- зо да се надделяват настоящите

■Г°гс тьО- пения се явяват и поради непо- паоивноСР1а и колебли- затруднения и да се обезпечи
които се ТЬР следоГателно осъществяваше на редовете на социалисти- по-нататъшно революционно пре

господств конституционната роля иа дър- ‘ , преди исичко в образование на нашето общество
нашата система, неспа- ^'Хете од ОЮК и ^о офанзив- върху основите на социалистиче-

законнитс, самоупра- ^ за разо- ското самоуправление - се каз-
бличаване ст.щиостта на поръки- ва в съобщението,

вс и а
ка на заседанието отделно

изкуствата и дадена 
крепа на оценките 
Съюза на комунистите

и акциите на 
в Сърбия

зка с това.
и в документасъдържат 

Комитет за защита на
на творчеството, с 
си установяване иа 
на правото.

Убежище за своята активи 
и политически цели силите 
гражданската десница се стре ^ 
в последно време да намерят

жавата » 
зването на

и моралните 
Социалистическата

вителните самоупра-



Колсуимег А
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СК В СЪРБИЯ

мислени постъпки, е етикетира
не и-/,к и е много тежки думи, не 
към този отделен човек, чиито 
части в изложението са предмет

Ето защо за СК е важно, чеС ПОГЛЕД НАПРЕД ЗЪМ.
с еднаква решимост отбива и 
дионалистичеокитс и догматичес
ки натиск."

на

ша спора, по към един град, а 
и към

Маркови ч заяви: 
„Ако и някоя чдст на СК и Сър
бия има несъгласие с начина, по 
който СК в Стурбия осъществява

Милош® по-широката общеетвено- 
общност, в случаяОсъществяването на конгрес туалнитс събития бе пуснат то

пите становища и решения за зисът за уншредността между 
акциоаното организиране и овър хърватския национализъм, така 

комунистите в първични нар. мас-пок от 70-те години

политическа 
Покрайнината".

Към края на разискванията 
Драгиша Павловия, подчерта че 
това което чухме на актива 
комунистите в културата в Нови 
сад ,,ща нас комунистите тук 
Белград директно пречи в сегаш 
пата борба срещу сръбския на- 
ционализ7,м". Павлович добави, 
че би било погрешно сега у Мар

и конгресните задачи или води бо 
1С рба против национализма, тога-званс

те организации па СК насочи ра сръбския национализъм днес, слс 
зискваиията на заседанието на два заключението, че днешното 
Председателството на ЦК на СКС сръбско ръководство,
(състояло се на 29 октомври) към казано, е предразположено към

напа мисля, чс съществуват по-нло- 
по-дсмокритичпи пъ

тища нещата да сс пояснят и 
осъществява единство в съвмес 
•гната борба, от обвинителни по 
слаиия ггр адрес на някое ръко- 
водотво или някоя среда цялос 
тио. Не може да се претендира, 
че се дава подкрепа на СК в Ст,р 
бия, в борбата против национа
лизма, а същевременно да сс на 
пада неговото ръководство кое 
то оглавява тази борба, чс то 
уж „шуруиа" с национализма". 
Ако в някоя час-г на СК в Сър
бия се смята,, че в името на де
мокрацията трябва явно да се 
изнасят такива обвинения за 
сметка на ръководството на СК 
в Сърбия, тогава в името на съ 
п-ата тази демокрация може да 
сс търси тези обвинения да се 
аргументират и че тогава някой 
трябва да понесе последиците на

най-меко допити и в

съществената тема — единство- национализма, 
то в Съюза на комунистите в 
Сърбия. Заключвайки разисквани 
ята председателят на Нредседа 
телството на ЦК на СК в Сър
бия Слободан Милошевич под
черта, че организираността на 
Съюза на комунистите нс с пот
ребна за хартия, но за акция, 
чрез съгледаването на партийна

На тази констатация та Илия 
Давидовци отговори Джордже 
Стойшич, председател на Пред
седателството па ПК па СК във 
Войводина, подчертавайки чс 
ПК с дал безрезервна подкрепа 
на акциите, конто ос водят. С тона 
което 'Помислян Марчишсо, из
пълнителен секретар на ГК в 

та организираност в акциите, ко Новд с казал тази срсща
«то се водят наи-добре може да 
се види единството и най-успеш-

шко да се търси някакав „гре
шен козел". Касае се преди всич 
ко за това кос и какво функцио 
шпане на СК е довело до там 
Разбира сс, не мисля че е добре 
когато така лекомислено се оце 
нява и л7>же по отношение на 
положението в Белград и в 
Сърбия цялостно. Защото та
кива

— подчерта Стоиш и ч „ние не сс
съгласяваме, ние това нс подър- 
жамс, тона не са наши станови
ща. Когато сс касае за Мзр- 
чинко, казвам, чс никой нс стои 
зад такъв начин н някои пропу 
■ски, конто с направил в своето 
изложение. Обаче, предлагам да 
вземете воички текстове и каза-

сюгжсс-оценки
тии предизвикаха твърде остри 
реакции в Белград и мисля дове 
доха до неблагоприятно полити
ческо настроение. Достатъчно е 
познато — каза Павлович — че 
колективните р7/:оводства обик
новено умеят за своите конкрет
ни работи да намерят истински

ино може да се върви напред в 
постигане на единство чрез ак
ция. „Изоставяйки оправдано ня 
кон предишни организационни 
решения в Съюза на комунисти 
те не намирахме същевременно 
за тях съответна замяна в-нови
те решения, съгласувани с време 
то и задачите, които те носят. В ното в тези комисии и дори пое 

«едното изявление на професор 
такива пропуски винаги намират Павлс Савич ,и анализирайте ка 
шанс онези сили, които в органи 
зационно отслабения Съюз на 
. омунистите виждат възможно-

политическата отговорност".
„Бях на заседанието на Пред 

седателството на ГК на СК във 
Войводина, където се говори за 
изложението на другаря Мар чин 

Момчило Валяк възрази, че ко пред Актива на комунистите

човек, пък ако понякога в това 
се и излъжат, те умеят- това вед
нага и да поправят. И дробле- 
мът не е в това. Струва ми се, 
че сега най-голям наш проблем 
е как да излезнем от това поло

кво е казал Марчинко. Почти
няма разлика.

ст постепенно да го изтласкат от 
политическата арена и от общес не е добро да слагаме априори културни работници и единоду-

з-нак в равенство между станови- пна е оценката на всички разис 
Според думите на докладчи- щето на вестниците и становище зщи, че и покрай общото ло 

ка Миломир Яковлевич активно то на ръководствата. Не е добре бро .намерение и множество точ 
стта по организирането на Съю- и за вестниците и за ръководете ни констатации, начинът по кой 
за на комунистите получи интен вата. Не се касае тук какво пи- то другарят Марчинко постъпи 
зитет и размах непосредствено саха вестниците, но какво ние има слабости и заслужава крити 
след проведените партийни кон- мислим". Отхвърляйки обвинени- ка" — каза Светослав Стояков и 
греси и конференции. Но сега, ето, казано на партийната трибу добави" „Против това съм, че 
когато СК -в Сърбия води битка на в Нови сад,. в което е ясна та ед«а необмислена работа или 
за икономическа стерилизация илюзията, че сръбският .национа -възможна алюзия

твото цялостно.

жение, защото от думите на един • 
партиен функционер е толкова 
задължено ръководството към 
което принадлежи, че сега, спо
ред мен, истинският въпрос е 
как да се освободи от това за
дължение".в становшце-

и за премахване на последиците лизъм в настоящия момент има т°, да се отговаря с нови необ- 
от контрареволюцията в Косово, всички признаци на масовото 
когато специално в Белград ор- движение, което по аналогия мз

О. К.

ПОЛИТИЧЕСКА ПЕТАРДДганизирано и решително се про же единствено да значи, че ръ- 
тивопостави на антисамоуправи- ково-дството това движение 
телните сили, особено на оръбс- само толерира, но и оглавява — 

от трибу- Валяк подчерта че това обвине-

не

кия национализъм
ната на Градския комитет на СК ние не може да остане без 
в Нови сад активът -на комунис- вор. „Нашето принципно
тате в културата бе изразен кри вище" — каза Валяк — „винаги бъде Пирова победа, коят0 (нма- 
тичен резерв към тази акция, бе, че в борбата против нацио- ме -вече такъв опит)
От същото това събрание жес- иализма и другите анто-социалис бъде по-лоша - 
токо бяха нападнати някои ръ- тически и антисамоулравителви ние. Затова, за 
ксюодства на СК поради мнима тенденции не правим никакви от пълнител-ниЯ секретар 
та подкрепа на сръбския нацио- топки на допматизма. Национа за политически удачно и оппав- 
нализъм. Очевидно, касае се за лизмът и догматизмат вървят за дано определението на СК 
сръбския национализъм. Очевид едно. Общо им е и когато са про Сърбия, че със -същността 
но, касае се за белградското пар тивопоставени, защото произти- растера на „меморандума" (а и 
тайно ръководство и за ръковод чат от по-добри духовни хоризон- с творците му), преди ' 
ството на СК в Сърбия. Понеже ти — изключителност, насилие, идейно- и политически 
на тази среща в анализа на а-к- омраза, некулту-ра,

(От 1-ва стр.)отго
стано- широк фронт :езивно н на

прави.
Общо взето — много е ако 

е и от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН секре
тар.

може да 
от всяко пораже- 

разлика от Из- Решителността и последова
телността в идейната борба, за 
която се застъпва той, ни е мно
го потребна, обаче без 
постъпки", които може да ни от
ведат на страничните пътища на 
догматичн-о-бюрократическата и 
сталинистическата практика.

Саво Кържавац

смятаме

в „кратки
и ха-

всичко, 
Да се раз-

примитиви- плати, което понастоящем интен-

главен и отговорен редактор на всГ^Гю “ Е * ■'" ....................................
дания на в-к „Комунист" Влайко Кривока лге Б°ГДаи ТР“Фун°вич, 
пич, заместник главен и отговорен редак- Д Д еЛ: д‘р Драгиша Павлович. 
тор Борислав Вучетич, главни и отговорни м ^дрес на редакцията: Белград, Площад 
редактори на републиканските и покрай- ”МаРКс 11 Енгелс" — 11, телефони: цен- 
нинскйте издания: Дубравко Цурач (Босна Т*)аЛа 335-061 до 069 и Нови Белград, „Бу- 
и Херцеговина), Момир Бъркич (Сърбия) левард Ленина — 6, телефон: 627-793.
Реджеп Хайрулаху (Косово), Ристо Лазаров 
Македония), Славко Герич (Словения) 
рко Михалевич (Хърватско), Матия ’ 
сел (Черна гора), Калман Петкович 
водина).

Комунист а заместник—пре

;
С указ на Президента на Републиката 

от 22 декември 1964 год. „Комунист" е удо 
стоен с Орден народно освобождение, а с 
указ от 30 декември 1974 год. с Орден бра
тство и единство със златен венец.

Директор на НИРО „Комунист": Вито 
мир Сударски, главен и отговорен редактор 
на всички издания на „Комунист": Влайко 
Кривокапич.

Урежда единна редакционна колегия:

Издава НИРО „Комунист".
Печата се всеки четвъртък на сърбо- 

Ново- хърватски, т.е. хърватско-сръбски (кирили- 
(Вои- Ца и латиница), словенски, македонски и ал

Председател на издателския съвет „а га" унтартаи^"“ ЮДаНИЯ бЪЛ‘ 
"*°”Г™ст..за “аданието за СР Сърбия: сински и

Ми-

словашки, румънски, ру-: италиански езици.



Из ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ ВБОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ШАТРНФШЦИЯТА ЗАПОЧНА 

Н В СЕ/10 НАЗЪРНЦА

СРЕЩА С ДОБРА СЕЛСКОСТОПАНСКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛКА

РУЖИНИТЕ
РАДОСТИВ местните общности 

община 
есенните дни, след приби
ране на реколтата, обик
новено се използуват за 
провеждане на редица ко
мунално-битови акции. Ра 
зширяват и

в В акцията мобили
зирахме всички сили. За
сега тя добре 
Мрежата 
жение, която строи „Гра- 
Джевинар" 80 на сто е 
готова и най-вероятно за 
Деня на републиката, 29 
ноември ще бъде готова. 
Докато изграждането на 
мрежата с низко напре
жение, където участвува 
и местната общност е по- 
тРУДно. Но въпреки всич 
ко акцията вече е в ход. 
В махала Еленица 
те вече са изкопани. Тези 
дни ще започнем да из
карваме стълбовете. При 
това обаче се срещнахме 
с един проблем, който 
затруднява акцията. Име
нно, за горната част на 
махалата щябва да се 
прокара път на дължина 
от около 500 метра. Този 
проблем се явява и в ма
халите Лазарова и ГСрна 
махала. Поради това ве
че отправихме иск до Об 
щинската скупщина в Бо

Бооилеградсйа трешността не искат да 
електрифицират бащини 
те си домове, каза Андо
нов.

Ако искате да се срещ 
нете с Ружица Чирич, из 
вестната 
пан ска 
от Д. Стрижевац в Бабу- 
пгнишка община и носи
тел на тазгодишна Сецте 
мврийска награда за про 
изводство на месо — ще 
трябва предварително да 
се обадите по телефона. 
Инак, рискувате да не я 
Намерите. Или е в поле
то да прибира реколтата, 
или в гората за дърва... -

от текстилните оргаяиза 
ции в Бабушница, но не 
исках. Защо ми е работа 
и 50—60 000 динара на 
месеца личен доход, кога 
то с угояването на телци 
заработвам три пъти по
вече — и дома съм си!
— което е най-важно. 
Гледам си и къщата, и 
децата — и покрай това
— годишно предавам към 
25 000 кг телешко месо. 
Понастоящем имам в обо 
рите 25 тедета и две стел 
ни крави и 4 свине. От 
всеки турнус заработвам 
по 250—300 000 динара
— казва Ружица Чирич. 
Но без голяма любов към 
добитъка — тази работа 
не може да се върши. 
Това е работа без работ
но време. Но ако е с лю- 
боо. — тогава не е тежко.

Ружица и съпругът л 
Славко Чирич са направи 
ли нови обори, голяма 
силояма; имат трактор и 
прикачни машини, косач
ка. мотокултиватор.

— Редовно взимам от 
кооперацията кюспе, а ве 
че имаме и 5 хектара с 
детелина. Имотът вц е 
Есе тук наблизо, така^ че 
ни е лесно да се органи
зираме и при сеитба, вър 
шитба и др. селскосгопан 
ски работи — казва Ру
жица.

напредва.
с високо напре- вече оелокосто

В местната общност в 
село Назърица, както под 
черта Андонов, освен ак
цията по електрифика
ция, която е главната, не 
занемаряват и останалите 
битови и обществени ак
ции. На неотдавна прове
деното заседание на Ску
пщината предмет на об
съждане бе снабдяването 
и изкупването на селско
стопанските излишъци. Бе 
констатирано, че съще
ствуват редица проблеми- 
в решаването на тези 
твърде важни за населе
нието въпроси, отделно 
когато става дума за ус
лугите на компетентните 
в тази област. Селският 
магазин въпреки че на
стъпва зимен период, ло
шото време може да спре 
движението, все още не 
с добре зараде-н със сто
ки от първа нсобходи 
мост.

— Имахме изкупвате
лен пункт за добитък при 
магазина, който ползува
ха и няколко съседни се
ла, но от преди две-три 
година „Напредък" го 
закри. Сега едно дгне ако 
-трябва да продадем тря
бва да го закарам в Цър- 
нощица. Дукат, или пък 
в Долно Тлъмино. Всич
ко това обезпокоява и съ
здава несигурност сред

производителка

прочистват 
махленските, и селски пъ
тища, уреждат редица се 
лекц обекти. Довършват 
се започналите преди ак
ции от значение за сел
ския бит. В местните об
щности, които все 
не са електрифицирани, 
главната активност е на
сочена върху акцията по 
електрификация. Разкар
ват се стълбове, копаят 
дупки, разтегля жица и 
др. А как и да не, кога
то пътят, водата и освет
лението са основни ниш
ки на живота.

Акцията по електрифи
кация е главната актив
ност през настоящата 
есен и в местната общ- 
носст в село Назърица. И 
не само през тази есен. 

.Същата според думите на 
председателя на Скупщи
ната на местната общ
ност Асен Андонов, ще 
бъде приоритетна и през 
следващата година. Още 
повече като се знае, че 
ще бъде обусловено с раз 
ширяването на няколко 
махленски пътища, че в 
селото са останали само 
остарели семейства с мал 
ко, или изобщо нямат 
трудоспособни лица, ц до 
броволният ТРУД в акция
та, за по-ускореното й 
провеждане е от отделно 
значение.

още
дупки

силеград с тяхна помощ 
Да разрешим този проб
лем подчерта предсе
дателят на Скупщината 
на местната общност, 
Асен Андонов.

Инак, според досегаш
ната евиденция в акцията 
участвуват 57 от общо 
67-те домакинства. Десе
тина домакинства не уча 
ствуват поради това че са 
в напреднала възраст, а 
децата им които са на по- 

работа във въ-

Ружица Чирич

Уговорихме си среща. 
И Ружица ни чакаше на 
портата, макар че беше 
рано ноемврийско утро.

— В нашето семейст
во всеки си знае задъл
женията — започна Ружи 
ца. Свекърът ми се гри 
жи за овцете, свекървата 
за птиците, аз за телци
те и кравите... Съпругът 
ми е трудостроен в земе 
делената кооперация „Бу- 
дучиост". Но когато има 
възможност — и тоц по
мага. Помагат ми през 
лятото и дъщорята Таня 
и синът Сърджан, който

Личи, че в оемейство- 
то на Чирич владее хар
мония. В къщата се вижселокостопажжите про

изводители — добави на
края Андонов.

да, че йма напредък: все 
модерни и съвременни 
мебели, електрични уре
ди, цветен

м. я.стоянна
телевизор... 

Попитахме Ружица, имаОБЩИНАЕСЕННАТА СЕИТБА В БОСИЛЕГРАДСКА ли още такива производи 
тели като нея в Д. Стри- 
жевац.

— Няма много, макар 
че при «ас има условия 
за животновъдство. Ако 
не се занимавах с угоява 
мето на телци — щяхме 
ли да имаме и нова къ
ща; и нови обори и ма
шините, които виждате г. 
двора. Имаме си една 
„лада", а наскоро ще ку 
пим и нова. Считам, че и 
кооперацията може пове 
чко да помоше в разви
тието на животновъдство 
то в нашия край — каз
ва Ружица Чирич.

ПЛАНЪТ ЧАСТИЧНО ИЗПЪЛНЕН
стоямие.

Когато говорим за ссит 
бата трябва да припом
ним, че за разлика от 
предишните години, та 
зи година „Напредък" 
навреме обезпечи мине
рални торове, а както ка 
зват навреме ще обезпе
чат и необходимото ко
личество сортни семена, 
както за зърнените рас
тения, така и за другите 
видове, преди всичко гра 
динароки и фуражни рас
тения, които досега са

ца са засети 7 ха, а с ръж 
около 40 на сто от заяла 
куванитс площи.

акциСпоред приетата 
онна програма по есенна 
сеитба, която тези дни бе 
обсъждана и от страна 
на Изпълнителния съвет 
към Общинската скушци 
на в Босилеград, 
есен в Босилеградска 
щияа трябва Да бъдат 

общо 76 хектара

Неизпълнението на 
есенна сеитба.

— подчерта Анастасов
— не ни тревожи толко
ва, колкото лошото състо

иа изораните досе-

тъкмо тези дни се завър 
на от ЮНА...плана по споде
ля Ружица докато пием 
утринното кафе.

-гази
об

— Има ли се сметка 
от селското стопанство и 
защо именно се решихте 
да отглеждате телци?

— Как да цс? — отго 
варя Ружица. Имах въз
можност и аз както мио 
го мои другарки, да се 
хвана на работа в една

яние
га -обработваеми площи. 
Всичко което сега_ е про 
пуснато добави той, ще 
бъде .наваксано през про 

сеитба. Дългот- 
обаче сив

засети
площи. От това П ха с 
пшеница и 65 с ръж. До
сега обаче, както подчер 
та инспекторът по селско 
стопанство при. Общинс
ката скупщина в Босилег 
рад, Васил Анастасов, пла 

изпълнен само с 60

лепната 
ранният засух,

лошо се отрази на 
и там де отглеждани на територи 

Босилеградска об-
м. я.

сем
поникването, а ята на 

щипа.
то семето с никнало расте 

е съвосм в слабо съ
М. Андонов

нът е
на сто. Именно с пшен-и името
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УЛТУРА
СРЕЩИ С ДЕЛЕГАТИюгосллвскмтЕ архивиНАПО ПОВОД СЕДМИЦАТА

ДА ОПАЗИМ ДОКУМЕНТАЛНОТО ЬОГАТШО
КУМШТШ И ФОТОГРАФИИ, КОИТО ЗАСЛУЖАВА! ДЛ ИЛ1.3Л

Миграцията
заплашва

училищатаМУЗЕЙНАТА СВИТКА
някойднтс (до речем по история или 

друг предмет), като дадат напътствия 
къде да издирват

В нашите общини няма оргаимзи- Ако миграцията на на- 
Звонскирано събиране и съхраняване па до

кументалното културно наследство. Ор 
ганизирано е архивно дело се запи 

Пирот и Враня. В 
градове

селението от 
край не се намали, в ско 
ро време ще се наложи 
броят на преподаватели
те в
„братство" в Звоици и в 
подведомствените учили 
ща в Ясенов дсл, Ракита, 
Нашушковица, Пресека 
и Берии извор да се на
мали, Това е едно реално 
положение, защото пора 
ди липса на работа в то 
зи край — хората отиват 
в Бабушница, Пирот, За 
йчар и другаде, където 
след известно време пре 
селват и семействата си.

— Нямаме проблеми 
е учебници обаче — вече 
се чувствува „недоимък" 
на деца. От година на го

па учениците как и Д. Кръстевадокументите.
Инак богатите по съдържание цо- 

11 ред стаил я ват .неизчерпаем 
които

цехове в този краймават музеите в 
архивните фондове на тези 
могат да се намерят и документи, от
насящи се до миналото на Димитров
град и Босилеград.

Седмицата нр архивите, която се 
провежда по почин на Съюза на дру
жествата на архивните работници, е 
удобен повод да попреровим 
жетата, таваните и мазетата и да ви
дим няма ли някой документ или фо
тография от близкото и по-далечно 
минало, ценно свидетелство за исто
рическото наследство. В съндъцитс, 
кутиите, чекмеджетата, в старите ли
чни сбирки има пожълтели докумен
ти и снимки, които са красноречиво 
доказателство за богатото културно и 
друго наследство. Именно поради то
ва е необходимо всеки гражданин да 
погледа и доколкото счита, че .някой 
документ или фотография представ
ляват интересно доказателство от ми
налото, да го предложат или 1 донесат 
в Центъра за култура в Димитров
град или Босилеград, където се съ
хранява част от нашето далечно и 
близко минало.

Архивистите в страната особена по 
мощ в тази насока очакват от пионе
рите и младежта, които неведнаж до
сега са доказали, че са незаменими 
изследователи-любители. Тук ценна по 
мощ могат да окажат преподавате-

вени
- изтъква Кръстева.-кумси ГГп

извор но сведения и 
ползуват учените в осветляването на 
историческото, културното, стопанско 

друго развитие на нашите кра-

оснолиото училищеданни, Инак, и определението 
конфекция „Текстилно 

оор" в Бабушница е 
скоро време да се строи 
производствен цех в Зво 
нци. Само би трябвало та 
зи инициатива да се реа
лизира по-скоро, за да 
нс бъде късно...

— Имаме и проблеми 
с пътуващите ученици — 
казва Даринка Кръстева. 
Само учениците от Пре 
сека имат обезпечен пре
воз, докато тези от Бу
чи дел, Ясенов дел, Раки 
та, Нашушковица — пъ
туват. Най-лопго „мина
ват" учениците от Бучи 
дел. Те ежедневно „бият 
път" и по 20 километра.

Основното училище 
„Братство" в Звонци не 
е в състояние да разреши 
този въпрос, а поради ма 

училища „Братство" в лкия брой ученици, едва
Звонци и „Добринка Бо ли би могло да се орга
гданович" в с. Стрелъц. низират интернат или на 

Следователно всички може и тряб- !| Положението може да се' пътуващите ученици да
ва да защитим и трайно опазим съкро | поправи единствено с от се обезпечи по друг на-

Ст. Н. ‘ криването на производст- чин приют. М. А.

па
в

го и 
пща.

Музеите в Пирот и Братя могат 
и трябва да окажат гюмощ па кул
турните работници в ташитс общини 
да обособят в музейните сбирки спе- 

1щ архивно дело.

чекмед-

циалн-п отдели 
Инак архивите изкупуват цепната ис
торическа документация и по прецен- 

отделна комиеця за стойността 
на предложения документ, фотогра
фия, сбирка.

В малките пък градове, каквито са 
Димитровград и Босилеград, архивно- 

относно събирането, обработ

ка па

то дело,
вписто и съхраняването на докумен- 

фотографиите може и трябва 
организира на любителски на-

дин.а броят им е все по- 
малък —- казва Даринка 
Кръстева, преподавателка 
по сърбохърватски език 
и делегат в Съвета на 

06-

тиге и 
да се 
чала.

Трудовите организации и ведомст- 
също разполагат ч богат архи- сдоуження труд в 

щинската скупщина в Ба
бушница за основните

вата
вен материал. Някои от тях са изда
ли монографии за собствения развоен 
път, но имат и документи, които също 

да предложат, за музейната сби-могат
рка.

вищ-ницата на миналото.

В НОВАТА СУРДУЛИШКА БИБЛИОТЕКА — ЗА ПЪРВИ ПЪТ

Понятие 35! разюшна Функционалност
На 1700 метра лавици, достъпни от 5 

страни, могат да се поместят над 60 000 
книги, но в библотеката засега има „само" 
23 000 книги. Номерирани са по УДК (уни 
версална десетична класификация) и така 
е създадена една от предпоставките за 
включване на сурдулишката библотека в 
бъдещата компюторека информационна си
стема.

колич й обяснява тайната на евтинията: — 
Добра и бърза подготовка, кратък срок за 
построяване. Така изпреварихме инфла-

В новопостроената библиотека 
„Бора Станкович" в Сурдулица се вли
за с „алчна" любезнателност, вътреш
ността й се разглежда с нескрито 
въодуешвление, а от нея се излиза с 
дълбока увереност, че тя има всички 
условия да стане културен храм на 
града и общината

цията.
Разглеждаме библиотеката. Ни следа от 

стени и масивни дървени лавици. На 600 м3,. 
като на длан, стабилно стоят пълните с
книги метални лавици във вид на многоета
жни тридимекзиални рамки, които фикти
вно разделят библиотеката на отдели. Дяс
но е отделът с детска и младежка литера
тура. В продължение е читалня за деца и 
млади с 40 места. В един ъгъл забелязва
ме пиано. Левият отдел започва с уютно 
кътче с книги от Тито ,и за Тито. След 
това са лавиците с книги за възрастни, гру 
страни по национален произход и литера
турен вид. Марксичеоката литература е по
местена в отделна лавица. Читалнята за 
възрастни с 50 места е 
стаж.

|

— В последно време по-интензивно уве 
личаваме броя на книгите — Р^&касва Ни- 
колнч. — Тову се дължи на уважаването 
на средства с Народната бнолпотека на 
Сърбия. Ето, тези дни внесохме 250 000 
динара, срещу които наск/ро ще получим 
книги на стойност 1 750 000 динара. С една 
част от тези книги ще обогатим фонда на 
библиотечните

Сред фасадите на Кей „Раде Цветко- 
вич" в центъра на Сурдулица отпреди два 
месеца се настани ново „лице". Сгушила се, 
сякаш виновна, че едвам се е вмъкнала 
между съседите си, новата сурдулишка би
блиотека не се перчи със съвременния си 
произход. От лицето й лъха притаена ху
бост, а само челото на покрива и широ
ката входна тераса намекват за съвремен
ните течения в строителството.

Заредени с любознателно нетърпение, 
бързо влизаме, но на две-три крачки от 
входа заставаме слисани. „Какъв разкош!" 
Добрица Николич, директор на Народния 
университет и изпълняващ длъжността ръ
ководител на библиотеката ни посреща ори 
гинално. „Не бойте се, не сте пръв, който 
е загубил дъх при първата среща с библи
отечния интериор". Мислим си 
и въпросът сам излита. Колко ли пари 
„глътна" този разкош?

— Само 40 милиона за сградата и 15 
милиона за оборудването — отговаря Ни

ни пунктове в Клисура и 
Божица, в които 50 на Сто книги са на 
български език.

Функционалният разкош 
ката просто жадува да бъде

на стилизирания
на бнблиоте- 

използуван
най-пълноценно. Но съхраняването, даване
то и четенето на книги не могат да бъдат 
съдържание, достатъчно за пълноценност. 
„Отличните условия — подчерта Добрица 
Николич — ни карат да правим амбицио- 

, зни планове. Занапред тук ще организира
ме срещи с поети и писатели, литературни 
вечери, промоции на нови книги, художе
ствени изложби и много други културни 
манифестации.

лз»
криза е,

К. Георгиев
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Младежка трибуна * Младежка трибуна *
Ж^™лмж.;^ензиви'а ДИМИТРОВГРАД

Клубът на самодейците стана 

младежки кът
Подготовка на три 

„коловоза"
• •'ПГ —-'Т^'ГП-»Р^..РТ^|

Младите сс ™ТВЯт за чествуване на 29 ноември 
и За участие в „Срещите на селата" и в общинската 
среща на народни инструменталисти

сто от осъществените по 
този начин средства, ще 
бъдат доставени на Об
щинската конференция 
на младежта, а останало 
то на Центъра за култура. 
Димитровград досега не 
е имал младежки дом, ни 
то в близко бъдеще може 
да го получи. Но ,с акти 
вирането на клуба на са
модейците. липсата на 
дом ще се чувствува мно 
го по-малко. Разбира се, 
при условие предложени
те съдържания на работа 
та да достигнат нужното 
равнище и да не секне 
ентусиазмът на младите 
Тогава младежта от гра
да и крайградските сели
ща ще има истинско кът
че^ което ще я „измък
не” от кафенетата. От 
друга страна след активи 
рането на клуба младите 
ще увеличат доверието 
си в своята организация, 
понеже ще имат очевид
но доказателство, че тя 
предприема определени 
мерки за подобряване на 
културно-забавния им жи 
вот.

Клубът на самодейците в Димитровград, до 
сега недостатъчно използувано помещение 
състава на Центъра за култура, най-после 
стане „сборен пункт” на младите от Димитров
град.

в
ще

^ Реновираната зала 
Кооперативния дом 
ло Долна Лисина 
често свети до късно. Ето 
сигурен показател, 
дежта от това средно по 
големина босилеградско 
село интензивира култур
но-забавната ои дейност.

— Отпреди известно 
време започна подготов
ката ни за тържествено 
чествуване на 29' ноемв
ри — Деня на Републи
ката. Подготвяме подбра
на програма, която ще 
изнесем в навечерието на 
празника, 
председателката на първи 
чнаха организация на 
ССМ в Д. Лисина ПАВЛИ 
НА ПАТРАКИЕВА.

на му з и кал н о - култу ри ана
манифестация.

Още за една манифе 
стация се готвят долно- 
лисинските, девойки и 
младежи. Става дума за 
„Срещите на селата”.

— Ние вече потвърди
хме контурите на програ

в се-
все по-

Тези дни по ини
циатива на

ще бъдат подготвяни и 
Общинска забавни програми (каба- 

та конференция на Съю ■ ре) и шахматни турнири, 
за на социалистическата 
младеж с Центъра за кул

че мла

Освен това инициатори
те са запланували да на 

тура е сключен договор бавят цветен 
за. пълно активизиране 
на клуба. А това същев
ременно значи, че млади 
те от Димитровград най- 
после получават помеще
ние, където могат да про 
ведат свободното си вре
ме в разни обществени не. 
игри, и други видове за
бава. Такова помещение 
димитровградската мла
деж не е имала досега, 
макър че клуб•и досега 
е съществувал и провеж
дал определена дейност 
най-често само диско-ве- 
чери. Според договора
клубът ще работи всеки на споменатите уреди, 
ден до 22 часа, освен в Клубът ще работи на са- 
неделя. Младежите ще бъ моиздържка — тук ще се 
дат непосредствено отго- продагат кафе и безалко 
Еорни за работата на холни напитки. Десет на 
клуба и за всекидневните 
му активности. А те ня
ма да бъдат малко. Пред

телевизор, 
видео-рикордер и компю
тър. По този цачинна
интересуващите се от ком 
пюторска техника млади 
ще се създаде възмож
ност за усъвършенствува- 

Вероятно сетне 
започне да работи и сек
ция за компютри. Млад е 
жката организация очак
ва материална помощ от 
всички трудови 
зации и от останалите су 
бекти, за да се обезпечат 
средства от около 900 хи 
ляди динара за набавка

щс
обяснява

П. Петракиева органи-

мата, с която ще участ 
вува^те в това 'своеобраз 
но съревнование — казва 
Петракиев. — За качест 
вена програма имаме си 
ли, опит и мотиви. Отде. 
лно ни насърчава обеща
нието от завеждащия са
модейност при СКХД 
„Младост”, че ще ни бъ-

Засилва се и интензите 
тът на „тренировката” на 
младежите, които знаят 
да свирят на народни ин
струменти. Те ще влезнат 
в състава на представите
лния отбор на селото, ко 
йто ще участвува на вто
рата общинска среща на 
народни инструменталис
ти. Тази среща за първи 
път бе организирана ми 
налата година, а 
„Младост” полага усилия 
да я превърне в постоян-

А. Т.

ЧЕТИРИДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ НА ТРЕТОКЛАС 
НИЦИТЕ ОТ ОЦ „ИВАН КАРАИВАНОВ” В БО 
СИЛЕГРАД

де дадена възможност да 
се представим с програ
мата си, разбира се, ако 

СКХД с качествена, в няколко

видени са литературни 
вечери, трибуни на разни 
теми, музикални вечери, 
прожекции на филми и 
разисквания. Също така Полезна н интересна 

разходка по СР Македония
села в нашата община.

М. Я.

РАДОСТНА ВЕСТ ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ ОТ 
ДИМИТРОВГРАД Третокласниците 0т об ли град Битола и останки

разователния център „Ив тс от античен град в ме-
аи Караиванов" в Боси- стността „Херз.клея". В
ле-град направиха през Охрид са пооетили манас
миналата седмица четири тира „Свети Наум", а в

та пооредством младеж- дневна образователно-ту Струга градския музей,
ката кооперация заработ ристическд екскурзия по В последния етап на ек-
ка няма да .бъде малка, Социалистическа репуб- скурзията босилеградоки-

“ понеже този -вид доход с лика Македония, 
освободен от редица об
ществени облагания. Най- зията е започнал в Кума 
добре ще бъде платен фи ново. След то-ва екокур- 
зичеокият труд, за който 
най-трудно сс намира ра 
ботна ръка. Онези, които

Започва па рабогн младежка кооперация
Възможност да се заработи и До 150 000 динара 
месечно

средства и опит, а 
Димичровград засега лип 
сват и двете условия, ди
митровградската 
жка кооперация ще ра-бо 
ти в рамките на младеж
ката' кооперация в Пи 
рот, която вече има дъл се 0Г|рСдСлят за 
гогодишон опит. П-о съ- трудови задачи, могат да 
щата причина ,в рамките здаа,ботят и до 150 000 
па пиротската младежка 
кооперация ще работят 
и младежките

Председателството на 
Общинската

тс средношколци са разг 
ледали Мавро-в-о и Скоп-конферен- 

ССМ в Димитров
Маршрутът на екокур-

йе.ция на 
град тези дни извърши 
необходимата 
ка За откриване на мла
дежка кооперация. Гака 
най-сетне ще бъде осъше 
ствена раздвижената н-ре 
ди повече от две години 

за създаване

младе- Екскурзията е п-роведе 
на със средства от съще 
ствуващия при Образо
вателния център фонд 
За екскурзии и с лични, 
соед-ства на учениците 
от Ш клас (всеки ученик 

' е дал -по-7000 динара).

подготов- зиа-итите са направили 
п-о-голям престой в

Щип, където -са посетили 
ООСТ „Метална", рабо
теща в състава -на мета- 
лодоби-вния завод ,,„Ти- 
то" от Скопйе, текстил
ния комбинат „Македон
ка", фабриката за елект
рически «крушки „Селена” 
и -обувната фабрика. Пъ
тят след то-ва ги е отвел 

организации, за в туристическото гра«че 
Дой-ран, а оттам в Тютю
невия комбинат в При
леп. След посещението, в 
историческо Крушс-во, тре 

А. Т. тежла-сии-цйте са разгледа

такива

динара месечно.инициатива
на организация, посред
ством' която безработните 
младежи и девойки от 

общи-

(М. Я.)коопера- Откри-ваието на младс 
жка кооперация ще бъде 

уле-оне-ни-с и за 
д имитр о в-градоките
паноки 
щото занапред могат да 
разчитат на работна ръ
ка За опеш-ни работи.

Бе-ции от Бабуш-ница и 
ла паланка. От друга ст 

начин голямоДимитровградска 
на ще получават работа, 
а с това и възможност да 
изкарват част от нсобхо 
димите за поминъка

по тозирана 
се създава 
която

сто-организация, 
ще бъде в състо- 

изпълии и по-янис Да 
сериозни трудови задачи. 

Както ми уведомиха в 
конферен- 

сем осъществена

им
средства.

Тъй като за откриване 
младс 

трябват
Общинската
ция нана самостоятелна 

жка кооперация
СТРАНИЦА 9

198Г,ЙРАТСТВО * 7 ноември



шпиц» си старя «■_МЯСТОТО ИЛ СЪБИТИЕТОРЕПОРТАЖ ОТ

Критично,
самокритично

оба чина
да нс може да приеме сии Димитровград 

че съществуват само 28 
телефонни линии, които 
са поставени доста отдав 

Тъй като става

ротI) Димитровград, коса
то бс построена новата по 
ща, гражданите освен увс 
дичацзне числоф на 
фониитс постове, очаква 
ха и връзките със „све
та" да се подобрят. Но 
случи сс нещо съвсем об 
ратно: телефонните съоб 
щения с останалите 
довс .във вътрешността са 
влошени.

гнала.
Както ни соведоми Па 

найотов, инженери и тектеле
ДУ-■ ■ ■ на.

(НЕ)ДОВОЛНИ ЛИ СА РАБОТНИЦИТЕ НА „БАЛ 
КАН-КОМПАС" ОТ ПОСТИГНАТОТО ПРЕЗ 
ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА?

денят с

Ппсз последно време, а именно поради 
телефонни съобщения, сред гражданите 

новата централа за 
и вградена в поща 

Панайотов е ка- 
а който не

лошите
по-често се говори, че 

Димитровград е пренесена 
га в Пирот. Във връзка с това 
тегоричен и казва: Това нс е точно

може да дойде и да се убеди. СбВДЪФгге

все
петък, ю часа. Датата: 31 октомври 

твои година, тллчло: заседателната зала «а 
шцишщ хотел „ьалкан' в Димитровград, пгмоире 

ооетатювката уютна. заседава раоот- 
разширои състав, нрисъстеуват

гра

Защо това се случва ирата делова. вярва
от опаковката са 
Централата в Пирот с 
ООСГ в Пирот, така че и 
■на от парите, дадени за 
ровград нс са точни, 
моптьорски и други 
то централата започне е 
телефонните разговори

още пред вратата
купена със средства на 

слуховете чс е купе- 
централата в Димит- 

Впрочем, когато всички 
работи приключат и кога- 

работа, качеството «а 
най-добре ще потвърди

Ническияг съвет в 
И председателите на ошцмюката скупщина, сью 
за на комунистите, съюза на синдикатите.

дневният ред е доста оосмист — Ю точки, 
първата: оосьждаае и приемане па деветмесечна 

равносметка. изнасят сс данни.
ОШЦМ-

кога положението ще се 
промени, поп,роихме от 
говор от Сотир Панайо
тов управител на пощата 
п Димитровград:

— Основната причина 
наистина

та периодична 
тдкррнте отразяват домакинска раоота

ио-голям със 1з0 па сто, доходът е за сегашното, 
лошо положение, с нова 
та централа в Пирот и

доход е
ачо, чистият доход с асо, акумулацията с азо

отчита се за всяка делова единица, или каза-

ят на е нова или стара.дали централата
СТО!
но по-просто: хотел, ресторант, кръчма... 

започват разискванията.
задоволство: през деветмесечието е свър-

старитс връзки между 
Пирот и Димитровград. 
Именно, в главната поща 
п Пирот от преди извсст 
но време е монтирана но 
па електронна телефонна 
централа, която е твърде 
чувствителна. Между Пи

цици, от двете пощи пое 
тоянно .работят и настоя 
ват да премахнат пречки 
те. Имайки предвид, че 
положението не се мени 
(гражданите и по-нататък 
негодуват), по всичко ли
чи че засега усилията им 
са безуспешни. В между 
рародните телефонни съ
общения положението ще 
се подобри след Нова го 
дина, когато ще бъде при 
ключен вече положеният 
в земята коаксиален ка 
бел между Пирот и Ди
митровград. Обаче съоб
щенията с вътрешността 
едва ли ще бъдат подоб 
ренц до началото на 
март, до когато се очак 
ва да завърши монтиране 
то на новата телефонна 
централа в Димитровгр
ад. Засега телефонните 
разговори и занапред „ми 
тават" през старата цен
трала и вече споменатите 
28 линии. След приклю
чване на новата центра
ла на коаксиалния кабел, 
Димитровград с Пирот 
ще се свърже със 120 ли 
нии. До тогава граждани 
те и занапред щац^году 
ват.

ма за така наречените въ 
здушни линии, които на 
много места са прекъсва 

(и свързвани) явява се 
съпротивление,

Ь началото всички
изказват
шена доора раоота и са осъществени доори при
ходи. За акумулация са отделени над Но милиона 
динара, в деловия фонд са внесени 131,о милиона, 

резервния фонд 1о,е милиона динара, и тъй на
татък... Но издигната е дилемата: дали наличните 

са използувани докрай. Има делови

ни
голямо 
което е и основната при-

възможности
единици, чпяго стопанска дейност е отрицателна 

са кръчмите и кафенетата в града и но
Димитровград Идва зимата...

-т- такива
■селата. На гранично-пропуоквателния пункт

Но се казва: част от
ре

зултатите са извънредни, 
оборота бяга, понеже не се стига. Има и ооектив- 
ни обстоятелства, но и субективни пропуски. Ор
ганизацията на труда, сътрудничеството между ръ
ководителите-изпълнители не е най-добро.

отношенията между някогаоще не са надделени 
шен „Компас" и някогашен „Балкан". Има инер- 

понакуцва организацията на труда. Разпола
гаемите сили и кадри не се ползуват докрай. Мно
го благоприятни възможности също не се ползу-

Дия,

ват докрай.
Има и противоположни мнения. „Балкан 

Компас" е израстнал в организация с квалифици
рани кадри. Този малък колектив през последните 

300 милиона динара собстве-
Когато нафтата и електрическият ток бяха

■в бесценица такива снимки едва лм можеха да се 
направят в Димитровград (и не само в него).В дне-

н въгли-
годияи е инвестирал

На гранично-пропусквателния лунни средства.
кт оказва всестранни услуги и печели добри пари. 
60 на сто от работниците са по-млади от 30 години 

съответни квалификации. Работи се почти 
условията, които в момен

тно време, когато освен нафтата и токът 
щата са окъпи и недостмгат. най-оигурнц през зи
мата са дървата. Снимката от главната улица най- 
красноречиво говори за какви количества дърва 
става дума. От тази улица дървата бързо се мах
нат, но преките улици са просто задръстени. Зву-

и имат
денонощно, въпреки 
та не са най-добри, понеже целият пункт е една
строителна площадка.

В разискванията иизмат участие и гостите. 
Председателят на ОС отдава признание на органи
зацията, която като цяло постига завидни резул
тати. Но посочва и редица слабости, чието преодо 
ляване не търпи отлагане. Застъпва .се за кадрово 
укрепване, за по-добро сътрудничество, за изостря 
не на дисциплината и отговорността. Председател 
ят на ОК на СК търси час по-скоро комунистите 
да издигнат отговорността на по-високо равнище. 
Възможностите да се ползуват докрай. Взаимните 
■отношения между работници, ръководители, из
пълнители Да почиват на здрава основа. Да има

ковете на моторни тървони се чуват до късно вечер. 
Въпрос е само до кога ще има дърва в гората 
ако така жестоко ое оекат. А. Т.А. Т.

ИЗ ОКРЪЖНИЯТ СЪД В ПИРОТ

Дай валута, ето ти работа!
Съдебният съвет с председателству 

ващия Велимир Оветозаревич в Пи
рот на 30 октомври т.г/ на Васил Гър- 
гов, референт в СОИ за трудоустроя
ване в Димитровград наложи наказа
ние със затвор от 16 месеца. Той бе 
обвинен за углавно дело — взимане 
на мито и фалшифициране на слу
жебни документи.

Миналата година Пъргав се опитал 
да назначи на работа като чистачка 
Снежана Йотова от Пъртопопинци. В 
документацията на СОИ този рефе
рент е написал, че тя в списъците на 
незаетите се намира 
отколкото е наистина. Оовен това е 
написал, че е родена много по-късно 
от датата на раждането й. Разбира

се, всички тези нови данни са помог
нали свидетелката Йотова да получи 
значително число повече точки и от 
шесто място в ранг-листата да - полу
чи предимство от втори реда. Конку
рирала е в детската градинка „6 сеп
тември'’ и в Дома за остарели лица 
и пенсионери в Димитровград, но кон
курсните комисии не са я. приели.

В съдебния процес е утвърдено,че 
обвиненият референт от Снежана Йо
тов за услугата й е търсил да му да
де 1000 западногермаиски марки. Но 
по-късно е взел 70 хиляди динара. По 
време на следствието, както бе под
чертано, Гъргав е върнал тези пари, 
мо съдиите не бяха в недоумение за 
направеното углавно дело.

повече договаряме. __________
Времето минава: един, два, три, четири ча

са! И то само по първата точка. Членовете на ра
ботническия съвет всестранно са запознати е всич 

аспекти на деветмесечната стопанска дейност. 
Заключения не ое приемат. Общо впечатление е 

че всеки за себе си е направил закпюче- 
занаяред трябва да се действува още по-до-

,
обаче.
нието:
бре, всички възможности да се ползуват по най- 
целесъобразен начин, да се надделеят1 (сегашните 

слабости, Именно оттук и убеждение-пропуски и
то, че' в края на деловата година резултатите ще 
бъдат още по-виооки. А „Балкан—Компас" инак на 
деветмесечието е най-акумулативната организация 
в общината. Останалите точки се отлагат и се нас
рочва ново събрание. ^т‘

по-дълго време
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РЕГИОНАЛНА ЛИГА — 
ПИОНЕРИ

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРА 
НЯ ГРУПА „ЮГ"Физическа култура

срещиПоражение на 

„А. Балкански"
ФУТБОЛ: РЕГИОНАЛНА ЛИГА Според пропрамата, в дския отбор и какви са 

неделя на .2 ноември та. амбициите му занапред, 
зи година в Босилеград Георгиев сподели: — В 
трябваше ' да .се 
футболна среща между

— НИШ

Победен е по-добрш отбор
*о”(Е1Ю)ШСТВО' <ПИРОТ) ~ ”А- БАЛКАНСКИ'

„ П"Р°Т' 2 ноември 1986 г. Градският стадион зри
20 м Г^ДУШх Голмайст°Р ГЗДован Анджелкович в 
20 м. Съдия: Топлица Попович от Алексинац — от
личен. ■ .. 4

В предпоследния кръг 
на пионерската 
лна лига иай-младите ди 
митровградчани йретърпя 
ха поражение в Ниш ог 
домашния отбор „Желе
зничар" с резултат 2:0. 
Това бе

състои проведените 8 кръга до
сега’ „Младост" показа 

-домашния отбор „Младо- твърде добри резултати, 
ст" и футболния отбор 
„Индустрийски" От Влади 

.чин хан. Обаче поради 
недостиг на материални 
средства футболният от
бор от Владичин хад от 
каза състезанията в диви 
зията, а футболистите на 
„Млдаост" от Босилег
рад, 'в този кръг бяха 
свободни. Паузата от ед- второто място на края на 
Ча седмица треньорът Ге есенния полусезон няма 
орги Георгиев използува да бъде изненг(\а. Още 
за упражняване на отдел повече, че занапред ще 
ни варианти в играта и бъдем по-силни (Алексан 
укрепване на физическа- дър Васев), който 
та издържливост на от
делни футболисти. За до

региона

Почти на всички срещи
играехме константно. доб 
ре. Отговорността в шпра
та до значителна степен 
е подобрена. Дисципли
ната също. В резултатна 
това е и второто място 
на таблицата. Занапред

интересен мач 
на два равноправни про
тивника. Домакините

7, Милован Тодоро 
вич 7, Новица Алексов 7, 
Славча Димитров 7, Пе-. 
тар Йоваиович 8, Сини 
ша Иванов 6, (Раша. То 
доров), Алеюсандар Стан 
ков

иг
раха остро, дори ^рубо, 
което бе решаващо за 
изхода на този мач.

Пионерите на „А. Бал
кански" и след три 
ледователни

шев И както обикновено би 
ва, след 4 многобройните 
несполуки, те бяха прииу 

, дени. на капуталиция. Им 
,'енно в 20-тата

също така очакваме до
бра игра и първото илиI

п ос-
поражения 

от три реномирани- про
тивници („Еи", „Раднич- 
ки" и „Железничар") и 
занапред се намира на 
върха.

В последния кръг „А. 
Балкански" посреща от 
бора „Сеняк" от Пирот. 
Мачът ще се състои на 
9 ноември т.г.

минута
след груба грешка на 

7, Кръста Кръстев — .защитата на „А. Балкан- 
(Драган Данчев 7), Зоран, ски"
Христов 7.

Истинска спортна 
равдина на стадиона кр
ай Нишава в Пирот в де 
рби—срещата на единаде 
сетая кръг на Нишка ре
гионална лига премериха 
сили Еторокласиралият се 
„Асен Балкански"

тези
дни след едногодишна па 

о уза отново започна ■ да 
и играе. . - - .

М, Я.

ветеранът в против 
пиковия отбор Радозан 
.Анджелкович , постигна 
гол. е който всъщност е

неп- сегашните резултати 
класирането на босилеграрещен този интересен 

мач. И така. „А. Балкан
ски"'* в най-добрата тази 
есенна игра не уопя и да 
я оползотвори. Обаче то 
ва поражение не обезку
ражава димитровградски
те футболисти, които и 
занапред са във върха на 
таблицата за временно 
класиране.

В неделя на 9 ноемв
ри ,.А. Балкански" ще се 
срещне с отбора „Рудар" 
от Алексинашки рудници.

Човекът н жизнената, средаД. с.

Реката—голямо сметлищеи тре
тсжласиралия се отбор 
„Единство". Победата сп 
чели домашният отбор. 
Обстановката на терена 
обаче бе по-инаква: „А. 
Балкански" бе по-добри
ят отбор и „изнесе" цсти 
нски урок по футбол на 
домакините. Гостите от 
Димитровград създаваха

ФУТБОЛ:
— „А. ГРУПА"

ОБЩИНСКА

Отсрочен целият Градове и селища, които имат реки, се гордеят 
с това. На техните бреу^ове най-често хората нами
рат място за почивка, за разходка. Димитровград 
има щастието да има река, но едва ли бреговете на 
Нишава могат да послужат като място за отдих, още 
по-малко за чист въздух;. Достатъчно е да се поглед
не в коритото на реката на което и да е място и 
желанието за разходка по брега веднага ще напусне 
всеки. Покрай нея се разхождат само спортните ри
боловци, които най-често и съвсем оправдателно пов
дигат глас за защита на реката. Според тях тя е 
станала голямо сметлище на града, особено на онези 
негови жители, които са настанени близо до реката.

Не е нищо необикновено къщната канализация 
да е насочена напрано в реката. Защо и да не е, 
когато и градската канализация, без какъвто и да 
е филтър, се влива напрано в реката. И не само 
канализацията. Във водите на Нишава могат да се 
намерят стари печки, части от автомобилни каросе
рии . . . до умрели кучета и котки.

кръг
Футболистите на „Пар 

тйзан" от Желюша 
раха последния мач тази 
есен, понеже комплектно 
е отсрочен 
поради 
Този мач ще се играе в 
неделя (на 9 ноември). 
„Партизан" ще се срещ 
не с „Победа" от Държи

не иг-

д. с.голови положения, но не
целия кръг.

РАБОТНИЧЕСКО - СПОРТНИ ИГРИ военни учения.

Гумарцнте започнаха своите игри
Тези дни на Планин- следните две години ло-

ския дом в Пирот започ- следователно бе всеобщ
наха състезанията на тра победител на тези игри, 
диционните спортни иг
ри в чест на 20 декември 
— Деня на „Тигър". Съ
стояха се първите състе
зания по футбол на мал
ка врата, шахмат, пика- вен
до (за мъже и жени), те- тора и ще последват до- 

Отборът пълнителни състави, а съ- 
на ТО „Димитровград" стезанията по някои дис- 

по футбол циплини щс бъдат повто
рени, Състезанията по ос 
таиалите дисциплини 
скоро ще продължат.

на.
Д. с.този път бе изненадана 

с отпочването на игрите 
и се яви тотално непод- ФУТБОЛ: ЮНОШИ

С победа завър
шиха първата част 
на първенството

състезанията.готвен на 
Именно затова е отпра- 

протест до организа-
Все пак най-големи замърсители на реката са 

трудовите организации и то ТО „Братство" и Гума- 
рата. „Братство" неведнаж е получавала решения 
отпадъчните води да пречиства, но поради недостиг 
на средства нищо нс предприема в този смисъл. Гу- 
марата, по-точно единицата за галванизация към 
металния цех, е втор голям замърсител на Нишава. 
Но тя е и единствената, която предприема мерки 
за пречистване на своите отпадъчни води. С цел да 
защити реката и жизнената среда, Гумарата заедно 
с Регионалната самоуправителна 
стопанство в Ниш, е построила така наречен цен
тър за неутрализация на отпадъчните води от гал
ванизацията. Стойността на обекта е над десет ми-

от които е обезпечила 
общност. В него отпадъчните

глене. на въже.

Юношеският футболен 
състав иа „Асен Балкан
ски" в последния кръг 
на първенството постиг
на победа, като гостуващ 
отбор в Гиилане. Те нане 
соха поражение ма отбо
ра „Омладипац" с резул
тат 2:1. По този начин в 
края' иа първата част иа 
състезанията 
първото място само с ед
но поражение, и то от 
пиротокия отбор с„Един
ство", с резултат 2:0, и то 
в Димитровград.

се състезава 
иа малка врата и шахмат 
и може да се каже, че 
слябо стартува.

Отборът, който през по

иа-

Д. с. общност за водно

В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕ'' 
ТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ" В БОСИЛЕГРАД

Есенен турнир по футбол
и големия брой зрители 
почти на
Инак всяка .среша бе до-

лиоиа динара, половината,
спомената регионална

вече известен технологически процес се пре-По почин на Средно- 
конференция

води, по
чистват и като чисти се пускат в реката. Това е 
за похвала, обаче . . .

Обектът отдавна е завършен и трябваше вече 
работа. Но при контролното пускане в 

са редица пропуски. На тРУДО-

спсчслихавсяка среща.пгкожжата 
на Съюза «а социалисти
ческата мла&еж в средно
школския образователен 
център „Иван 
■нов" в Босилеград се про

ста интересна.
Финалната среща меж- 

IV-! и да започне с 
действие намерени 
вата организация „Униворсал" от Ниш, която е из
пълнила работите, е наложено недостатъците да пре
махне Това е трябвало да стане до началото «а 
октомври,' ио' все още не с направено. Така и цен
търът за неутрализация, т.е. пречистване на отпадъч- 

поди в Гумаратз все още нс работи. А това
замърсяване ча реката, както и

ду отборите на 
IV-2 клас ое проведе в 
миналия петък с убедите 

победа от 8 А иа от- 
1У-2 клас. С то- 
отбор потвърди

Караива-
Бсички останали срещи 

А. Балкан-ловеде есенен турнир 
футбол на малка

юношите на с„ 
оки" играха в извънреден 

постигаха висЪки 
победи. Втората част

врата. лна 
бора на 
ва тозиНа турнира, който 

стана традиционен, учас
твуваха 19 отбора с око- 

120 участници. Турни
рът предйдаика голям 
интерес сред учащата се 

което говори

вече стил и
зна-и убедителни 

предходниците 
■и съвсем заслуже- 

нозитсл на, ку-
М.Я.

ните
чи и по-нататъшно 
досега.

високите продъл-пъвенствоГо щс
през април 1987 годи-победи -в жило срещи 

но стана 
пата.

А. Т.на.
Д. С.
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НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Присторило му се • • •
убих — и край! — ис искал да чуе 
ловджията.

Добре, ама и стопанинът на свиня- 
отанал и грабнал

Може да се протълцува като лов
джийска шега, но не е шега, а жива 
истина. Преди двассетина години в 
Поганово един ловджия 
диви свине, ар невнимание, убил пи- 
тома. Избягала била овинята. на един 
стопанин към манастирската гора и 
няколко дни не ое прибирала, нами
райки си жълъд и др. храна.

За беда, „попаднала" върху лов
джията, който зъзнел край един дъб, 
той й теглил куршума. Като я убил, 
било му съмнително, дали с убил ди
ва, или йитома свиня, но за да не го 
вземат на майтап ли, защо ли 
че откарал овинята у дома си, одрал 
я, започнал да я мездрн.

Стопанинът на загубената овиня 
още същата вечер се озовал при лов
джията и започнал да го склонява да 
се нагодят.

— И дума да не става! Дива свиня

Ню тражмл-нзшълта излязъл ербап: 
ушите от свинята, които були хвър- 

отишъл право в ми- 
лицята. След малко дошъл един ми- 
лйцоиер и му казал да тръгнат за Ди
митровград. Като изминали 3 4 ки-

когато ловджията видял, че

като чакал

лени в ъгъла и
Дълго време не съм верувал дека и това

може.
Неди, и срам йе, а и против закоиат йе 

— да ое узимаю паре за давагье иа работу. Ка, 
оно биле — истина.

Немашс да воруйем на това, ама овия дни 
Пирот ми отвори очи: осуди човека де

лометра и
няма лабаво, взел да се моли:

— Ей, другари,... опрете .. 
такива ... убих свинята 
Стана грешка. Колкото струва ще пла
тя, само да се върнем . . да не се из
лагам!

а бе 
иа човека. судат у

ка сакал паре оди йедну жену, да ву даде ра
боту. Шушлявил нещо с н.е«уту прияву на би- 
рото и натам—навам, све навивал да ву даде 
работу а она гъему дала грешницата — наше 
паре. Й стсло йе да им буде добре, ама би ува-

кой колко йе

взел

Върнали се обратно в къщата на 
ловджията. След като 
стопанинът си уредили сметката, взе- 

ракия, а мезето било

ловджията и
тили — и са че си одговараю 
заслужил.ли че сварили 

готово и другарски се ировеселили. Това нещо ме накара да се замислим. Па 
овия Дни бео иа терен и отидо при инспектора 
по работу да га питам има ли проблеми при 
загтошляването.

— Са нема млого — рече. По-раио под- 
носео и прияве за разна нарушения, имаше и 
актове, а са йе све по-малко.

— Значи, има повече ред?
— Кой га знае... Има повече ред на „ар- 

тию". Раднете организацийе изумеяше и си 
направе теквия самоуправни документи, та да 
може после да га начине бъщ кико су реши ли 
неколцина най-силни у организациюту.

— Кико?

М. Андонов

ят ви с ударил два пъти, 
а сега твърдите, че е на 
правил това четири пъти.

— След това се срещ
нахме още веднаж...

колко драчки назад 
попита: ►

— А сега другарко?...

иВъзрастна девойка оти 
ва на ресторант и поръч 
ва шницли. Когато келне 
рът ги донася, жената ка 
зва: Съдията се обръща към 

потърпевшия:
— В първата молба сте 

написали, че подсъдими-

— Тези шницли мири
шат на алкохол!...

Келнерът отстъпва ня-
След тригодишен пре 

стой в затвора Жак е от 
^7 ново на свобода. Жена 
— му го посреща с дете наМЪЛРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕа

ръце.
— Твое ли е — пита

— Па удесише да не .мора първият оди 
ранг—листуту да се прима. И това им дава пра
во да ои приме — кога си оче. А кога оче —- 
това ни йе барем на сви ясно: или голем при
ятел,... че буде. Ретко че се усмине среЬа дру- 
гому. Чък некои иду и дотам, понищаваю кон- 
курсат ако нещо им не удуйдисуе.

Природата не е храм; тя е работилница, а чо
векът в нея — работник. той.И. С. Тургенев
Изживеният живот е като изпусната стрела.

Асирийска

— Да, а ако ти се дър 
жиш мило, ще бъде и 
твое.Безцелният живот е ранна смърт,

Гьоте
Шивач пита клиент:
— Не искате ли да ви 

ушия към този костюм 
два панталона?

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

Не могу да дава одитвърдим, свак да 
паре, или мито, кико се каже за работу, ама

Имаш ли цел, ще намериш път.
Суахили

Един придобит опит е по-важен от седемте пра- право да ви кажем, намещагьето на конкурсите 
млого ми мирише на това.

Ако нейе тека — на конкурсите немаше 
само слика да фали, що често каже народ.

И съга това що се случило у Димитров
град млого ми личи на онуя, народнуту: кой 
кво тражил — нашъл. Само, са би требало ин- 
спекторйете и друбн надлежни да попретресу и 
на друга места и свуде, куде се шушляви — да 
изнесу на видело и да се подведе под закон, що 
се каже.

вила на мъдростта.
Арабска

В добри ръце всеки лък стреля добре.
Японска

Човешката раса е подобрила всичко оовен се
бе ои.

Портиерка доверява на 
своя приятелка:

> — Новият наемател е 
много мълчалив! Ако не 
отварях писмата му, ня
маше да знам нищо за 
него...

Спиноза
Хората приличат на думите: ако не ги поставиш 
на мястото им, губят своето значение.

П. Бауст

ШШоит»
Туршия
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